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وتسويق منتجات
منتسبي «تمكين»

حـاكـم الشـارقة

يتكفل بمصروفات منتسبي «تمكين»

م

الشيخة جواهر
تتفقد «تمكين»

كلمة مضيئة

التمكين..
من المعرفة إلى االبتكار
منـذ ثلاث عشـرة سـنة مضـت ،انطلقـت مؤسسـة الشـارقة للتمكيـن االجتماعـي
باسـتراتيجية أعمـال أظهـرت لسـاحة العمـل اإلنسـاني ،والمجتمـع ككل نجـاح الطريقـة
فكانـت المؤسسـة الفريـدة مـن نوعهـا فـي تقديـم خدمـة شـاملة ،واضعـة احتياجـات

حاكم الشارقة يتكفل بكل مصروفات
منتسبي المؤسسة لما بعد الزواج

الفقـد الخاصـة نصـب عينيهـا ،متمحـورة حـول ركائـز واضحـة تؤمـن تمكيـن الفـرد اليتيـم،
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وتعزيـز قدراتـه للتكيـف األمثـل مـع الحيـاة ،و الصمـود فـي وجـه التحديـات.
وأصبحـت المؤسسـة همـزة وصـل أثبتـت قدرتهـا علـى توفيـر طريقـة أفضـل إلشـراك
المجتمـع فـي رعايـة االبـن فاقـد األب .وباتت قوة دافعة مسـاهمة في اسـتراتيجيات الدولة

تصدر عن

الشيخة جواهر تفقدت المؤسسة

6

واطلعت على برامجها وورش عملها ومنتجاتها..

للنمـو المسـتدام  ،بتخطـي التطلعـات فـي ممارسـة دورهـا التخصصـي تجـاه الشـريحة
المجتمعيـة التـي أنشـئت مـن أجلهـا.
وانتهجـت االبتـكار واالنضبـاط كمعاييـر ثابتـة فـي كافـة برامجهـا ،متحليـة بالمرونـة التـي
تضمـن ازدهارهـا وتفوقهـا .فـكان االنطلاق مـن الفهـم الواضـح لألولويـات ،الـذي حقـق

مريم محمد خلفان الرومي:

25

عشرات البرامج
النفسية واالجتماعية
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189
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511

موقعـه ،و تبنـي قاعـدة متأصلـة لقيمـة التكافل والمسـؤولية المجتمعيـة .فتلقى قطاع
التواصـل والتفاعـل مـع المجتمـع دافعـ ًا قويـ ًا للتطـور بصـورة مرضيـة.
ولـم تغفـل المؤسسـة دور التوعيـة فـي التركيـز علـى شـؤون اليتـم ،فأسسـت برامـج
وحملات جماهيريـة واسـعة النطـاق ،تضمـن توظيـف الجهـود والدراسـات واآلراء مـن أجـل
صـورة تفاؤليـة ومسـتقبل أكثـر إيجابيـة لشـريحة فاقـدي األب.
اﺟﻤﺎﻟﻲ

والتربوية في «تمكين»

إحصائيات وأرقام التمكين

نهتم بتمكين المرأة وبناء
األسر المنتجة

ثـم اسـتكمال الجهـود بإطلاق المبـادرات المجتمعيـة ،التـي تعـزز فاعليـة اليتيـم فـي

2177

altmkeen

altmkeen

altmkeen

التنميـة البشـرية.
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االسـتراتيجية ـ المقدمـة لشـريحة األيتـام ـ بجـودة عاليـة ،متناسـبة مـع األهـداف العليـا فـي

لتأتـي الحصيلـة أعوامـ ًا حافلـة باإلنجـازات ،ومسـاعي للتغييـر مـن أجـل تـرك مسـتقبل أكثر
ديمومـة ،وتحقيـق نقلـة نوعيـة فـي مسـيرة تمكيـن األيتام.

التحرير والتصميم واالخراج:
ال�صدى لال�ست�شارات واخلدمات الإعالمية
الإمارات  -دبي  -هاتف+971 4 296 42 54 :

املقاالت املن�شورة تعرب عن ر�أي �أ�صحابها وال تعرب
بال�ضرورة عن ر�أي املجلة.

التعليــم ..أبـرز أولويـات برامـج «تمكيـن»

28

إطالق الموقع اإللكتروني للمؤسسة في حلته الجديدة

40

جميلة بنت محمد القاسمي
مدير عام مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية

مؤسسة الشارقة للتمكين االجتماعي

info@altmkeen.sharjah.ae
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تجربـة مؤسسـية فريـدة علـى كافـة المسـتويات ،بصنـع وتطويـر البرامـج والخدمـات

14
م�ؤ�س�سة حكومية م�ستقلة
هاتف06 / 5046666 :
فاك�س06 / 5674224 :
�ص.ب 6224 :ال�شارقة ،الإمارات العربية املتحدة.

التمكيـــــن  -العـــــدد الثانـــــي عشـــــر

التـي اعتمدتهـا لدعـم فاقـدي األب.

زيارة خاصة

أبناء التمكين في قصر البديع

خاصة .وال يترك شريحة إنسانية إال وتحظى

الشيخة جميلة القاسمي:

على صاحب السـ ــمو حاكم الشارقة الذي

عـ ــام 2002م ،وحتى يومنا هـ ــذا لم تتوقف

وتوسـ ــع دورها وتطـ ــور في أكثر مـ ــن اتجاه،

اإلمـ ــارات عموم ًا ..وتظهـ ــر جـ ــزءاً من جهود

عـ ــن أداء رسـ ــالتها اإلنسـ ــانية .فأخذت على

ليصل إلـ ــى التركيز على المجتمع بتوعيته

اإلمارة في االهتمام باألسرة ،وتقديم أفضل

عاتقهـ ــا التكفـ ــل باأليتـ ــام ،ورعايـ ــة جميـ ــع

بحقوق هـ ــذه الشـ ــريحة وجميع شـ ــؤونها،

الخدمات ألفرادها ،عم ًال بتوجيهات حاكمها

جوانـ ــب حياتهـ ــم .ولم يقتصـ ــر دورها على

ودور الجميع تجاهها.

حفظـ ــه اهلل وحرمه سـ ــمو الشـ ــيخة جواهر

تقديم الدعم االقتصادي فحسب ،بل اتسع

وختمـ ــت الشـ ــيخة جميلـ ــة بنـ ــت محمـ ــد

بنت محمد القاسـ ــمي  -رئيسـ ــة المجلس

ليشـ ــمل الجوانب االجتماعية ،والنفسـ ــية،

تصريحها بالقول :ندعو اهلل أن نكون على

األعلى لشـ ــؤون األسـ ــرة  -حفظهـ ــا اهلل -

والمهنيـ ــة،

مسـ ــتوى الثقة التي أوالنا إياها ،وأن نحقق

التي ترعـ ــى المؤسسـ ــة باهتمامها الدائم

وترعى المؤسسة حالي ًا  2200منتسب من

والصحية ،والبيئية.

الطموح المرجو في تقديم الخدمات لكل

واطالعهـ ــا المتواصـ ــل على أحـ ــوال األبناء

 800أسـ ــرة في إمارة الشـ ــارقة ،ومنطقتيها

ومنـ ــذ  10سـ ــنوات لـ ــم يكن هنالـ ــك جهة

المستفيدين.

األيتـ ــام .ومسـ ــاندتها لرسـ ــالة المؤسسـ ــة

الوسـ ــطى والشـ ــرقية وقد جاء قرار سموه

ترعى األيتام بهذا المستوى من التخصص

ومـ ــن جهتهـ ــا توجهـ ــت منـ ــى بـ ــن هـ ــدة

اإلنسـ ــانية التـ ــي تعمـ ــل ضمـ ــن النسـ ــيج

في لفتة كريمة أشاعت السعادة في نفوس األيتام من

«حفظه اهلل» ليضيف أبعاداً إنسانية جديدة

على مسـ ــتوى الدولة ،ليأتـ ــي األمر الحكيم

السـ ــويدي -مديـ ــرة مؤسسـ ــة الشـ ــارقة

المتكامل لجهود إمارة الشارقة في تطوير

منتسبي مؤسسة الشارقة للتمكين االجتماعي استقبل

لخدمات المؤسسـ ــة للمنتسبين ،من سن

من سـ ــموه بإنشـ ــائها كجهة رئيسة ترعى

للتمكيـ ــن االجتماعـ ــي  -بالشـ ــكر والتقدير

ورعاية اإلنسان.

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي

الطفولـ ــة حتـ ــى التخـ ــرج والعمـ ــل والزواج،

شؤون األيتام في إمارة الشارقة .لتقف إلى

لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن

وأوضحت أن مؤسسـ ــة الشـ ــارقة للتمكين

عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة «حفظه اهلل» في

وليشـ ــعرهم بوجـ ــود أب محـ ــب ومهتـ ــم

جانـ ــب إنجازات سـ ــموه في رعاية اإلنسـ ــان

محمد القاسـ ــمي حاكم الشـ ــارقة -حفظه

االجتماعي مؤسسـ ــة حكومية خدمية غير

قصره بالبديع مجموعة من منتســــبي المؤسسة وأمر

بشؤونهم ،ومتابع الحتياجاتهم.

واالهتمام به.

اهلل -علـ ــى مبادرتـ ــه الغالية .التي أشـ ــاعت

ربحية تقـ ــدم خدمات إنسـ ــانية مـ ــن الدرجة

بكفالة جميع المنتســــبين من األبناء األيتام ،والتكفل

وثمنت سعادة الشيخة جميلة بنت محمد

وتابعـ ــت :إنـ ــه بجهـ ــود المسـ ــؤولين

الفرحـ ــة في نفوس األبناء خـ ــال هذه األيام

األولى لأليتـ ــام من جميع الجنسـ ــيات دون

بالتعليم والتأمين الصحي وتوفير المســــكن والوظيفة

القاسـ ــمي مديـ ــر عـ ــام مدينـ ــة الشـ ــارقة

بالمؤسسـ ــة اسـ ــتطاعت أن تكسـ ــب ثقة

المباركـ ــة .والتـ ــي تمثل تقديـ ــراً ودعم ًا لدور

تفرقة .تنفيـ ــذاً لتوجيهات صاحب السـ ــمو

وتكاليف الزواج لكل منهم .وصرف  2000درهم كمخصص

للخدمات اإلنسـ ــانية ،وإدارتها العليا مبادرة

األبنـ ــاء فاقـ ــدي األب وذويهـ ــم ،والمجتمـ ــع

المؤسسة في خدمة فاقدي األب.

حاكـ ــم الشـ ــارقة بالتعامـ ــل مـ ــع اليتيـ ــم

شهري لكل ابن.

سـ ــموه وقالـ ــت إن هـ ــذه المبـ ــادرة أثلجـ ــت

المحلـ ــي ،وتمثـ ــل حلقة وصل بيـ ــن األبناء

وقالت إن هذه المنح السخية ليست غريبة

كإنسـ ــان بالدرجـ ــة األولـ ــى علـ ــى اختـ ــاف

صدورنـ ــا وأشـ ــاعت السـ ــعادة فـ ــي نفوس

والمجتمـ ــع بجميـ ــع فئاتـ ــه ومؤسسـ ــاته..

األسـ ــر ،وهي لفتة كريمة من والدنا الحاني

فقامـ ــت بدمجهـ ــم فـ ــي جميـ ــع المحافـ ــل

صاحـ ــب األيادي البيضاء الـ ــذي ال يألو جهداً

والمناشـ ــط .واعتمـ ــدت في اسـ ــتراتيجيتها

في خدمة جميع شـ ــرائح المجتمع ،واأليتام

رعايتـ ــه بكرامـ ــة ،وتحقيـ ــق حيـ ــاة اجتماعية

الجميع في دولة اإلمارات.

استقبل أبناء «تمكين» في قصره بالبديع

حاكم الشارقة يتكفل بكل مصروفات
منتسبي المؤسسة لما بعد الزواج

والتربويـ ــة،

واألكاديميـ ــة،

منى بن هده السويدي:

منح سخية من حاكم
رائد بالعمل اإلنساني

مميـ ــزة لقطـ ــاع العمـ ــل اإلنسـ ــاني

الجنسـ ــيات والبيئـ ــات مشـ ــيرة إلـ ــى أن
الخدمـ ــات المقدمـ ــة ترتكـ ــز علـ ــى رؤيـ ــة
المؤسسـ ــة فـ ــي أن تكون مؤسسـ ــة رائدة
في تمكين االبن فاقد األب.

التمكيـــــن  -العـــــدد الثانـــــي عشـــــر

وأضافت سعادتها :منذ تأسيس المؤسسة

متكاملـ ــة له وألسـ ــرته بعـ ــد غيـ ــاب الوالد..

واالجتماعـ ــي فـ ــي إمـ ــارة الشـ ــارقة ودولـ ــة

وهـ ــي تعكـ ــس االهتمام الـ ــذي يحظى به

مناحي الدولة ،لتأتي هـ ــذه المبادرة إضافة
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مؤسسة الشارقة للتمكين االجتماعي

مـ ــن جهـ ــوده بنصيـ ــب ،وبرعايتـ ــه وعنايته.

مبادرة أثلجت صدورنا
وأسعدت المنتسبين

طالـ ــت مبادراتـ ــه في بنـ ــاء اإلنسـ ــان جميع

زيارة خاصة

وفي ختام الجولة ،اطلعت ســـــــــمو

زيـارة أسـعدت أبناءنا

الشيخة جواهر القاسمي على أهم

الشيخة جواهر تفقدت المؤسسة
واطلعت على برامجها وورش عملها ومنتجاتها..

االتفاقات التي عقدتها المؤسســـــــــة
بهدف تعزيز الشراكات المجتمعية،
والمشاريع المســـــــــتقبلية ،كالبرامج
االجتماعيـــــــــة الموجهة لصقل وبناء
الذات لدى االبـــــــــن فاقد األب كبرنامج
ســـــــــند البيت ،وقادرون على التغيير،

األســــرة ،بزيارة تفقدية إلى مقر مؤسسة الشارقة للتمكين االجتماعي وذلك في إطار دعم سموها المستمر لبرامج

المشـــــــــاريع الصغيرة ألوصياء األبناء،

المؤسسة الهادفة إلى تمكين األيتام والنهوض بواقعهم ليكونوا صالحين وقادرين على العطاء والبذل ألنفسهم

وعقد مؤتمر دولي معني بشـــــــــؤون

ومجتمعهم وغرس القيم اإلماراتية األصيلة في نفوس الناشــــئة وأبرزها تكريس العمل واإليمان لدى هذه الشريحة

األيتام ،وطباعة ونشر سلسلة قصص

وترسيخ عادات المجتمع الخيرة.

لألطفـــــــــال تتناول اليتيم بوســـــــــيلة
توعوية هادفة .وقد جرى اســـــــــتعراض

وتفقدت سمو الشيخة جواهر خالل

مجموعة من قصـــــــــص النجاح أليتام

الزيارة ورشة أمنيات أطفال المؤسسة

بدأوا منذ الصغر مع المؤسســـــــــة ثم

وقرأت عدداً من األمنيات التي دونوها

بلغـــــــــوا مرحلة التمكيـــــــــن وأصبحوا

وشـــــــــاركت بعض األطفـــــــــال كتابة

عناصر فاعلة ومؤثرة في مجتمعهم.

أمانيهـــــــــم .لتتجه بعدهـــــــــا إلى ركن

وتلقـــــــــت ســـــــــمو الشـــــــــيخة جواهر

سعيدة بما رأيت من مهارات وجودة
وذوق رفيع وعمل يعكس الصبر

أهم إنجازات منتسبي المؤسسة في

تذكارية من فتيات المؤسســـــــــة من

أعرب مؤنس الذي حصل على مكتب

وتوجهن بعميق الشـــــــــكر واالمتنان

المجال المهني ،واستمعت إلى عدد

منتجات الـــــــــورش المهنية ،صنعنها

للدراسة وسبورة عن سعادته بتحقيق

إلى سمو الشـــــــــيخة على اهتمامها

من األنشطة التي نفذتها المؤسسة

خصيصـــــــــ ًا لســـــــــموها تعبيـــــــــراً عن

رغبتـــــــــه في الحصـــــــــول على مكتب

الدائم بهم ،ومساندتهن في إدخال

كمهرجان المأكوالت وأهم مشاريع

امتنانهن لجهود ســـــــــموها ودعمها

خاص به ،ينفعه في دراسته ويحقق

الفرحة إلى نفوس الصغار خالل هذه

التمكيـــــــــن المهني التـــــــــي دعمتها

الدائم للمؤسسة وبرامجها المختلفة

له جواً من الخصوصية ،أما براء فلم

األيام الكريمة.

المؤسســـــــــة في المنطقة الشرقية

التي تستهدف تمكين شريحة األيتام

تسعفه الكلمات ليعبر عن سعادته

وعلقت منى بن هدة الســـــــــويدي،

ونفذتهـــــــــا األمهات فـــــــــي منازلهن

في المجتمع اإلماراتي.

وحماسه باالنتظام في دروس ركوب

مديرة مؤسسة الشـــــــــارقة للتمكين

كالمزارع والمناحل وشاهدت نماذج

وأظهر أطفال المؤسسة تفاع ً
ال كبيراً

الخيل التـــــــــي حصل عليها عن طريق

االجتماعـــــــــي ،قائلة« :تأتـــــــــي مبادرة

من إنتاجهن.

مع سمو الشـــــــــيخة جواهر القاسمي

اشتراك في هذا النشـــــــــاط الرياضي

ســـــــــموها في إطار دعمها المستمر

التي تجاذبت معهم أطراف الحديث،

المتكامل.

لبرامج المؤسســـــــــة التي تهدف إلى

واســـــــــتمعت إلى مجريـــــــــات حياتهم

نظرات عيون الطفل زايد الصغير تعبر

تمكين األيتام ،والنهوض بواقع الفرد

خطـــــــــوط اإلنتـــــــــاج والمجموعات التي

وفي الســـــــــياق ذاته ،قالت ســـــــــمو

من الفنون الجميلـــــــــة التي تتطلب

اليومية .ولبت ســـــــــموها على الفور

عن قصة فرح كبيـــــــــرة بحصوله على

اليتيم .وترســـــــــيخ العادات اإليجابية

صممتها ونفذتها فتيات المؤسســـــــــة.

الشـــــــــيخة جواهر« :أنا سعيدة جداً بما

صبراً وجهداً .وهنا أثمـــــــــن عالي ًا الدور

بعض رغباتهم المتمثلة في ألعاب

لعبة مكوك الفضـــــــــاء ،إذ يحلم بأن

على صعيد التكافـــــــــل المجتمعي،

وشـــــــــاركت الفتيـــــــــات ورشـــــــــة إنتـــــــــاج

رأيته من منتجات رائعة تعكس جودة

المحوري الذي تلعبه المؤسسة في

تعليمية ،ولوحات وأدوات الرســـــــــم،

يصبح رائـــــــــد فضاء .وأبـــــــــدى محمد

وإعداد األيتام ليتفاعلوا مع المجتمع

إكسسوارات المجالس العربية ،وقامت

ودقة كبيرتين ،وسعيدة أكثر بأن أرى

تمكين تلـــــــــك الفتيـــــــــات من خالل

واللعـــــــــب القماشـــــــــية ،والدراجات

ســـــــــعادته بالحصول على اشـــــــــتراك

الذي يحيطهـــــــــم بالرعاية واالهتمام،

بتركيب الكريســـــــــتال علـــــــــى قطعة

زهراتنا وفتياتنا بهذا المســـــــــتوى من

إعدادهن لالنخراط في سوق العمل

الهوائية ،وأحواض السباحة المنزلية،

صحي في أحد األندية الرياضية ليحقق

األمر الـــــــــذي ينعكس إيجابـــــــــ ًا على

قماشـــــــــية ،ثم قامت سموها بإهدائها

المهـــــــــارة العالية والـــــــــذوق الرفيع،

وتحويلهن إلى عناصر منتجة وفاعلة

واشتراكات نشاطية وغيرها.

حلمه في ممارسة رياضة الكريكت.

نشأتهم ،ويُنمي فيهم روح العطاء

لهن ،تعبيراً عن تحفيزها ودعمها.

جزء
فاألعمال التي يقمـــــــــن بها هي
ٌ

في محيطهن».

وظهرت على األطفال سعادة بالغة

وأعربت أمهات األيتام عن سعادتهن

والبذل لنفسهم ومجتمعهم».

وفي ركن الـــــــــورش اإلنتاجية المهنية

تسليم هدية الشيخة جواهر ألحد أبناء تمكين

اطلعت ســـــــــموها على نمـــــــــاذج من
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مؤسسة الشارقة للتمكين االجتماعي

التمكين المهني ،حيث استعرضت

القاســـــــــمي في نهاية الزيارة هدية

بالهدايا التي حصلـــــــــوا عليها ،حيث

بفرحة أبنائهن بتحقيـــــــــق أمنياتهم،

التمكيـــــن  -العـــــدد الثانـــــي عشـــــر

قامت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة ،الشــــيخة جواهر بنت محمد القاسمي ،رئيسة المجلس األعلى لشؤون

والمبادرات المجتمعية األخرى ،ودعم

حوار العدد

ثاني ـ ـ ًا ،ومحاولـ ــة منـ ــي ألخذ منحـ ــى حياتي
مختلف ولو بشـ ــكل مؤقت كسراً للروتين
ولتغييـ ــر الزاوية التي كنـ ــت أنظر منها إلى
عملي اليومي.
أما عـ ــن تخصص علم النفـ ــس في مرحلة
البكالوريوس فهو الذي اسـ ــتدعاني بعد
أن كانـ ــت رغبتـ ــي قبـ ــل وعنـ ــد االلتحـ ــاق
بالجامعـ ــة دراسـ ــة الطـ ــب البشـ ــري ،إال أن
محاضـ ــرة واحـ ــدة فـ ــي علـ ــم النفـ ــس
استدرجتني لتغيير التخصص.
هل كان لدراستكم (علم النفس) تأثير
بطبيعـ ــة الحـ ــال أثـ ــر هـ ــذا التخصص في
تكليفي من قبل صاحب السـ ــمو الشيخ
الدكتور سـ ــلطان بـ ــن محمد القاسـ ــمي
عضـ ــو المجلـ ــس األعلى حاكم الشـ ــارقة
بالعمـ ــل فـ ــي مدينـ ــة الشـ ــارقة للخدمات

سلطان القاسمي ملهمي ومعلمي
وأستمد من والدتي وإخواني النصح

ليـ ــس المحـ ــدد الوحيـ ــد للعمـ ــل فـ ــي

التعديالت القانونية؟

علـ ــى إثرها بحاجـ ــة إلى التوجيه النفسـ ــي

المجـ ــاالت اإلنسـ ــانية فبالتأكيـ ــد هنـ ــاك

قـ ــد أجيب بـ ــا ولكـ ــن القضية ليسـ ــت في

واالجتماعي لتمكينه وتعزيز ثقته بنفسـ ــه.

عوامـ ــل أخـ ــرى مرتبطـ ــة بالشـ ــخصية

وجود القوانين بل في تفعيلها واحترامها.

وهذا ما تقدمه مؤسسة الشارقة للتمكين

وبالمهارات واالتجاهات.

نعـ ــم هنـ ــاك مسـ ــاحة كبيـ ــرة للتعديـ ــات

االجتماعـ ــي مـ ــن خـ ــال البرامـ ــج الموجهة

اقترن اسمكم بقضايا تمكين األشخاص

واإلضافات في القوانين.

والمدروسـ ــة كبرنامـ ــج صلـ ــة واألخ األكبـ ــر

ذوي اإلعاقة ،ولقبت بـ (أم المعاقين) ما

كيف يمكــــن تعزيز ونشــــر ثقافة

وكذلك برامج التمكين النفسي والتمكين

سر اهتمامكم بهذه الفئة؟

المسؤولية االجتماعية؟

التربوي العالجي.

هـ ــي فئة كانـ ــت في يـ ــوم ما بحاجـ ــة لمن

هناك العديد من الطرق لتعزيز ونشر ثقافة

وهل تحتاج األم إلى تعلم مهارات خاصة

يناصرهـ ــا ويتحـ ــدث بصوتهـ ــا ويطالـ ــب

المسـ ــؤولية االجتماعيـ ــة وأهمهـ ــا القدوة.

للتعامل مع أبنائها في مراحل نموهم

محاضرة واحدة في علم النفس جذبتني إلى هذا التخصص

تحملين درجة الماجســــتير في إدارة

بحقوقهـ ــا فكنت -إلى جانـ ــب أداء عملي

وهنـ ــاك الجوائـ ــز التـ ــي تمنـ ــح لألشـ ــخاص

المختلفة؟

الدراسي بدل الطب البشري في مرحلة البكالوريوس ثم

األعمال من الجامعــــة األمريكية في

والقيـ ــام بواجباتـ ــي فـ ــي المدينـ ــة -مـ ــن

والمؤسسـ ــات التـ ــي تسـ ــاهم فـ ــي هـ ــذا

األم هي المدرسة األولى ألبنائها وبالتأكيد

جاء الماجستير في إدارة األعمال لالستزادة بالعلم والعمل

الشارقة ،وبكالوريوس في علم النفس

المناصرين لهذه الفئة ،وقد أكون ساهمت

الجانب ،وهناك التنشـ ــئة حيث يعود األهل

هـ ــي بحاجة -إلى جانب الفطرة السـ ــليمة

المنهجي ..وعلى الصعيد اإلنســــاني يجذبني العمل

من جامعة كاليفورنيا ..ما الذي دفعك

بشـ ــكل أو بآخر فـ ــي أن أجعل صوت هؤالء

أبناءهـ ــم على ممارسـ ــات تبدأ مـ ــن المنزل

 -إلـ ــى ثقافة ومهارات للتعامـ ــل مع األبناء

التطوعي الخيــــري ومناصرة المحتاجيــــن والدفاع عن

الختيار كال التخصصين؟

األشـ ــخاص مسـ ــموع ًا ليكونـ ــوا مناصرين

والحـ ــي والمدرسـ ــة لتـ ــزرع فيهـ ــم حـ ــس

وخاصة مـ ــن هم في ظـ ــروف األبناء فاقدي

حقوقهم ونشر ثقافة المســــؤولية االجتماعية ..بهذه

جاء التحاقي ببرنامج الماجسـ ــتير التنفيذي

لذواتهـ ــم ومتمكنين قادرين علـ ــى الدفاع

المسؤولية االجتماعية.

األب .ولـ ــكل مرحلـ ــة عمرية هناك أسـ ــاليب

العبارات أجابت ســــعادة الشــــيخة جميلة بنت محمد

فـ ــي إدارة األعمال بالجامعـ ــة األمريكية في

عـ ــن حقوقهـ ــم .وعندمـ ــا أتحـ ــدث عـ ــن

هل يحتاج األبناء فاقدو األب (األيتام) إلى

تربيـ ــة وتنميـ ــة للمهـ ــارات وأسـ ــاليب عـ ــاج

القاسمي مدير عام مدينة الشــــارقة للخدمات اإلنسانية

الشـ ــارقة بعـ ــد أن قضيـ ــت مـ ــا يزيـ ــد علـ ــى

األشـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ــة أتحدث عـ ــن أبناء

رعاية نفسية وأســــاليب تربوية خاصة

سـ ــلوكي تحتاجها لتسـ ــهل عمليـ ــة تربية

على أسئلتنا في حوار هذه تفاصيله:

العشـ ــرين عام ًا فـ ــي العمـ ــل اإلداري وكان

وآباء وإخوة.

تعزز من ثقتهم وتمكنهم؟ وكيف؟

األبنـ ــاء وعالج مشـ ــكالتهم والتعامل مع ما

ذلـ ــك لالسـ ــتزادة مـ ــن العلـ ــم أو ًال ،ولوضع

برأيكــــم هــــل أنصفــــت القوانين

إن غيـ ــاب األب ومـ ــن يقوم محلـ ــه في حياة

يواجههم من مواقف حياتية صعبة.

الخبرات العملية فـ ــي إطار علمي منهجي

والتشريعات األشخاص ذوي اإلعاقة! أم

األبنـ ــاء يوجد فـ ــي كثير مـ ــن األحيـ ــان فراغ ًا

برأيكم هل حققت مدينة الشارقة

الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي:

يجذبني العمل التطوعي
ونشر ثقافة المسؤولية االجتماعية

حوار خاص بمجلة “التمكين”
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مؤسسة الشارقة للتمكين االجتماعي

اإلنسـ ــانية .ولكـ ــن التخصـ ــص بحـ ــد ذاته

ما زالت هناك حاجة إلــــى المزيد من

عاطفي ـ ـ ًا واحتياجـ ــات مختلفة يكـ ــون االبن

التمكيـــــن  -العـــــدد الثانـــــي عشـــــر

في اتجاهكم نحو العمل اإلنساني؟

حوار العدد

تجربة إبداع

للخدمات اإلنســــانية الدور المنوط

وهو يتـ ــراوح من البسـ ــيط الـ ــذي ال يتطلب

الثوابت من القيم واألخالقيات والتمسـ ــك

بها؟ وما طموحاتك المســــتقبلية

الكثيـ ــر مـ ــن الجهـ ــد أو الوقت إلـ ــى العمل

بدينها مع السعي إلى العلم والتطور في

بالنسبة إليها؟

المركب أو الصعـ ــب والذي قد يعرض حياة

مختلـ ــف المجـ ــاالت .وأؤكـ ــد هنـ ــا أن عملية

حققـ ــت المدينـ ــة الكثيـ ــر ولكـ ــن ال يزال

اإلنسـ ــان للمجازفـ ــة مثـ ــل أولئـ ــك الذيـ ــن

التمكين عملية متكاملـ ــة تحتاج إلى دعم

مطلـ ــوب منهـ ــا المزيد ومـ ــع الوقت فإن

يعملـ ــون تطوعـ ــا فـ ــي بعـ ــض المناطـ ــق

من المجتمع ومؤسسـ ــاته العامة وكذلك

بعـ ــض األدوار المطلوبـ ــة منهـ ــا تتغيـ ــر

المنكوبـ ــة أو الموبـ ــوءة ،وبهـ ــذا فالعمل

من الشخصيات المؤثرة فيه.

وتطـ ــرأ جوانـ ــب جديـ ــدة بحاجـ ــة للتركيز

التطوعي متاح للجميع كل حسـ ــب قدراته

من هي الشــــخصية الملهمة بالنسبة

عليها وتطويرها.

ومهاراته والوقت المتاح له .لذلك فأنا أدعو

لسموكم؟

وبالنسـ ــبة لرؤيتـ ــي المسـ ــتقبلية للمدينة

من خاللك الجميع ليقـ ــدم ولو القليل من

فـ ــي كل مرحلة مـ ــن مراحل حياتنـ ــا هناك

هـ ــي أن تبقـ ــى دائم ـ ـ ًا رائـ ــدة فـ ــي تمكيـ ــن

وقتـ ــه وجهـ ــده لمـ ــن هـ ــم بحاجـ ــة ،وليكن

شخصيات تلهمنا وتؤثر في مسيرة حياتنا؛

واحتـ ــواء ومناصرة األشـ ــخاص ذوي اإلعاقة،

رسـ ــولنا الكريم سـ ــيدنا محمد عليه الصالة

ففـ ــي الصغـ ــر كان والـ ــدي رحمـ ــه اهلل هو

وأن تكـ ــون نموذج ـ ـ ًا للعمـ ــل االجتماعـ ــي

والسـ ــام أسـ ــوة وقـ ــدوة لنا فـ ــي ذلك هو

مصـ ــدر التعلـ ــم والخبـ ــرة؛ وكان لبعـ ــض

واإلنسـ ــاني وتشـ ــمل مركـ ــزاً لألبحـ ــاث في

والصحابـ ــة رضـ ــي اهلل عنهـ ــم ،والسـ ــيرة

معلماتـ ــي خـ ــال سـ ــنوات الدراسـ ــة أثـ ــر ال

دعا الدكتور بشير صالح الرشيدي استشاري التنمية البشرية إلى التعامل مع حاالت اليتم على أساس
علمي نفســــي والعمل على منح الطفل اليتيم نوع ًا من الرعاية تبنــــي في ذهنه صورة إيجابية

مجال اإلعاقة والكثير من الطموحات التي

النبوية تزخر باألمثلة.

ينسى؛ ومع بداية حياتي المهنية كان وال

لمستقبل يكون فيه قوي ًا وطموح ًا ومعتمد ًا على نفسه ذلك أنه لم يفقد حياته أو غاياته وإنما فقد

ستأتي في وقتها مع تغير دور المدينة.

أنتم مثال للمرأة القيادية الناجحة ..ما

يـ ــزال صاحـ ــب السـ ــمو الشـ ــيخ الدكتـ ــور

أحد اآلباء وهذا من أقدار الحياة.

حصلت على لقــــب رائدة للعمل

النصائح التي تودين إعطاءها للمرأة

سـ ــلطان بـ ــن محمـ ــد القاسـ ــمي حاكـ ــم

التطوعي محلي ًا وخليجي ًا وفزت حديث ًا

اإلماراتية والعربية مــــن أجل مزيد من

الشـ ــارقة ملهمي ومعلمي؛ وفي مختلف

وقــــال يجب أن توضع قضيــــة الفقدان

بجائزة العمل اإلنساني لدول مجلس

التمكين؟

مراحـ ــل حياتـ ــي هنـ ــاك والدتـ ــي وإخوتي

فــــي مســــارها الطبيعــــي حيــــث يتأثر

التعاون الخليجــــي ..فكيف ترين

المـ ــرأة اإلماراتيـ ــة والعربيـ ــة بشـ ــكل عـ ــام

استمد منهم النصح والمشورة والتوجيه؛

الطفــــل بانفعاالت من حولــــه وكلما

العمل التطوعي؟

تسـ ــعى إلـ ــى التمكيـ ــن وهـ ــي طموحـ ــة

وهنـ ــاك أيض ًا شـ ــخصيات تاريخية وعالمية

شــــعر الطفــــل بتحمــــل المســــؤولية

العمـ ــل التطوعي عمل ممتـ ــع وذو مردود

وجادة ،إذا وضعت هدف ًا سعت إليه باجتهاد

تابعتهـ ــا وقـ ــرأت عنهـ ــا فكانـ ــت مصـ ــادر

اســــتفاد مــــن تجربتــــه ،محــــذراً مــــن أن

اجتماعـ ــي رائع على الشـ ــخص والمجتمع.

ونصيحتـ ــي لهـ ــا هـ ــي المحافظـ ــة علـ ــى

مختلفة لإللهام.

معاملــــة الطفل اليتيم على أســــاس

الدكتور بشير الرشيدي ..تربيت يتيم ًا

رعاية اليتيم تتطلب التمكين
وبناء صورة ذهنية إيجابية للمستقبل
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تدميراً لشخصيته.
ودعــــا الدكتــــور بشــــير الرشــــيدي الذي
عــــاش هــــو نفســــه اليتــــم طفــــ ً
ا
مؤسســــات المجتمــــع المدنــــي إلــــى
القيــــام بدورهــــا فــــي رعايــــة األيتــــام
وتمكينهــــم ،بمــــا يكفــــل لهــــم حيــــاة

الدرجــــات العليا في المــــدارس ومنهم

االيجابي فيه إذ لم يكن في حياتي من

كريمة ويزيــــل العوائق التــــي تعترض

من حصــــل فيمــــا بعد على شــــهادات

يقيد حريتي أو يضبط ســــلوكي ولهذا

طريقهــــم ،وقــــال :كان لنــــا فــــي دولة

الدكتوراه والماجستير وقلة من فشلوا

كانت حياتي عبارة عن انطالق في كل

الكويــــت تجربة رائدة فــــي رعاية األيتام

فــــي تجربتهــــم الحياتيــــة بعــــد الرعاية

المجــــاالت ،ويعتبر اليتم صــــورة ذهنية

وهــــي تجربــــة مكتــــب الشــــهيد بعــــد

التربوية االجتماعية النفسية هذه.

يتشــــربها الطفل ممن حوله وأرى من

العــــدوان اآلثم واستشــــهاد الكثير من

وأوضــــح استشــــاري التنميــــة البشــــرية

خالل تجربتي الشخصية أن اليتم حدث

اآلباء ،حيث انشــــأ الشــــيخ جابــــر األحمد

الدكتــــور الرشــــيدي :لقد جربــــت اليتم

يمكــــن أن يحصــــل فــــي المجتمعــــات

الصباح طيب اهلل ثراه مكتب الشــــهيد

وكتبت عن تجربتي في كتاب «لعيون

المختلفة ،ولكن يجب أن يتم التعامل

لرعاية اسر الشهداء وقد نجح المكتب

نورة» وقلت فيه إن اليتم بالنســــبة إلي

مــــع هــــذا الحــــدث على أســــاس علمي

فــــي رعايتهــــم ،وحصل كثيــــرون على

كان إرادة مــــن اهلل واختباراً رأيت الجانب

كما ذكرت سابق ًا.

مؤسسة الشارقة للتمكين االجتماعي

انه مســــكين يستحق الشــــفقة تمثل

غياب األب يحدث فراغ ًا عاطفي ًا
نحتاج لتعويضه بالتوجيه
وتعزيز الثقة

التمكيـــــن  -العـــــدد الثانـــــي عشـــــر

خاص بمجلة “التمكين”

تجربة إبداع
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األطفــــال فعليــــه بالتعلــــم خاصــــة أن

التعامــــل مع مشــــاكل األطفال على

وتناول الرشيدي في حديثه لـ «تمكين»

عصرنــــا هــــو عصــــر التعلــــم مــــن خالل

أســــس علميــــة وليس حســــب خبرات

مفهــــوم التربيــــة الحديثــــة وبدائــــل

الــــدورات أو الكتــــب أو الشــــبكة

اآلبــــاء المتوارثة من األجــــداد فما كان

التهديــــد والوعيــــد فــــي التعامــــل مع

العنكبوتيــــة ،فالتربيــــة هــــي مهمــــة

يصلح لذلــــك الزمن ربمــــا أصبح مدمراً

التربية مجموعة
مهارات تحدد مسار
شخصية األبناء

أصحاب عناد أو رؤوس يابســــة والعيب
ليس في األطفال وإنما في جهلنا في
سيكولوجية النمو لديهم.
ولو كان أوليــــاء األمور على دراية بهذه

األطفال وســــبل التعامل مع السلوك

األنبياء والبد من تعلمها لتصبحوا أباء

لهذا الزمــــن ورحم اهلل امرءاً عرف زمانه

القرارات التي يراها مناســــبة ،ولكن مع

التغييرات النفســــية في بناء شخصية

العدوانــــي عنــــد األطفــــال وعنادهــــم

أو أمهات صالحيــــن غير متخبطين في

واســــتقامة طريقتــــه ،ألن وجــــود بيئة

األســــف يتــــداول بعضهــــم مفاهيــــم

الطفــــل لــــكان تعاملهــــم مــــع األوالد

وتأثيــــر العنــــف فــــي صحــــة الطفــــل

متاهات تربوية خاطئة.

اجتماعيــــة تتصــــف باألمــــان والســــام

متخلفة عن ســــلوك العنــــاد مثل هذا

المعانديــــن مختلــــف تمامــــ ًا ،باتبــــاع

والتفاهم بين أفراد األسرة الواحدة هو

الولد أو البنت رأســــه يابس ما يســــمع

سياســــة تربويــــة تقــــوم علــــى الحــــوار

السبيل نحو بناء جيل واعد يقوم في

الــــكالم ،ومــــا يطيــــع وليــــس مؤدبان

وســــعة الصدر ومحاولة إقنــــاع الطفل

تنمية مجتمعه الصاعد.

وهــــذه الكلمــــات لهــــا داللــــة إيجابيــــة

في ما يرونه مناسب ًا لهم.

النفسية وقال تفصي ً
ال:

األثر النفسي للعنف
مفهوم التربية الحديثة

يعد العنف تجــــاه األطفال جريمة بكل

تعتمــــد التربيــــة الحديثــــة علــــى تزويــــد

الدكتور بشير الرشيدي

وليست سلبية كما يتخيلها بعضهم

مــــا تحمل مــــن معنــــى ،ويعتبــــر ضرب

فــــي المســــتقبل ،وبمــــا أن التغيــــر هو

ذلك ،حتى يساعدوهم على تعديل

بأثــــر هــــذا الســــلوك العدوانــــي الــــذي

كبــــرى يجهلها كثير مــــن أولياء األمور ،

واضحة لذلك ال يستجيب لمن يدعوه

علــــى اآلخرين وهو ســــلوك مكتســــب

الشــــيء الثابت في الوجود ،فإن إعداد

سلوكهم

ومواجهة مستقبلهم،

يمارس تجاه فئة مــــن المجتمع ال حول

وهو جزء من تنمية الذات القيادية عند

إلى غيرها ،وانه يتمتع بـ شــــخصية حرة

من األسرة وهو عبارة عن نوعين :األول

األجيال لمواجهته ليس باألمر السهل،

وتحتاج هذه العملية إلى تفاعل بين

لها وال قوة ،بســــبب مرحلتهــــا العمرية

األطفــــال فأعظــــم كلمــــة يمكــــن أن

غيــــر خانعــــة و غيــــر خاضعــــة لســــلطة

اكتســــاب مقصــــود ويعنــــي أن يتعلم

وتفتقــــد التربية في مجتمعاتنا العربية

طرفي العملية التربوية وهما األطفال

وعجزهــــا عــــن صــــد العــــدوان عليهــــا،

يتعلمها الطفل ويمارســــها في حياته

أوليــــاء األمور ،ما يجعل هذه الســــلطة

الطفــــل مــــن أســــرته أن يكــــون قويــــ ًا

قضية أساسية هي عدم الوضوح في

كطرف متلقي وأولياء األمور كطرف

ويستشــــهد بعــــض الجهلــــة بحديــــث

هي كلمة ال فهــــي تحمل داللة القوة

تهتــــز عنــــد ذوي الفهــــم البســــيط في

ويضــــرب من يضربــــه ويأخذ حقــــه بيده

المنتج النهائي للشــــخصية التي نريد،

مرسل .وتحتاج عملية التفاعل بين

رســــول اهلل صلــــى اهلل عليــــه وســــلم

واتخــــاذ القــــرار والتــــي ربمــــا يفســــرها

المفاهيــــم التربويــــة ومراحــــل نمــــو

مــــن دون االســــتعانة باألنظمــــة مــــن

وبذلك نحتــــاج إلى قرار يحدد مســــارات

اإلرسال والتلقي إلى مهارات تربوية

اضربوهم على عشر وهذا الحديث وأن

بعضهم بالعناد ،ويعني العناد رفض

األطفــــال وبالتالي يحدث التحدي بين

حوله ،وتكــــون لغة القــــوة هي اللغة

التربية المؤثرة في تشــــكيل شخصية

خاصة ،ألننــــــــــــــــــا نريد أن نعطيهم تلك

صح قــــد ورد فــــي موضوع وحيــــد وهو

األوامر وهو داللة على وجود شــــخصية

سلطة الوالدين وشــــخصية األطفال

السائدة في ثقافة تلك األسرة ،والثاني

فاعلة فــــي المجتمع وبحســــب خبرتي

المعلومات والمهارات ونرسخ في

الصــــاة بعــــد ثــــاث ســــنوات مــــن

قياديــــة فــــي الطفــــل ،ويكــــون لديــــه

ويتــــم الصــــراع على هــــذا األســــاس ما

هــــو تفريــــغ شــــحنات انفعاليــــة بحيث

في هــــذا المجال نحن نريد شــــخصيات

أذهانهم قيم ًا تنفعهم في حياتهم،

المحــــاوالت ،ولكن الجهلة يمارســــون

صورة ذهنية مغايرة عما يراه اآلخرون أو

يجعــــل عــــادة الغلبــــة والنصــــر ألولياء

يكــــون الطفــــل مشــــحون ًا انفعاليــــ ًا

بالمواصفــــات التاليــــة :خلوقين غير

وينبني هذا على الحب وحســــــــــــــــــن

الضرب منذ البدايــــات دون معرفة اآلثار

ربمــــا يريــــد أن يجــــرب ســــلوك الرفــــض

األمور في تحطيم الشخصية القيادية

ويعاني كثيراً من المشــــاكل النفسية

مؤدبين ،أحراراً غير خانعين ،امنين غير

التفاهم واالحترام والتقدير والمودة.

المدمــــرة المترتبــــة في هذا الســــلوك

ويتعلــــم منــــه االســــتقاللية واتخــــاذ

عنــــد األطفال الذيــــن يوصفون بأنهم

نتيجة التنشئة االجتماعية داخل أسرته،

خائفين ،متعلمين غير جهلة ،أصحاء

وليس الصراخ.

اإلجرامي في تحطيم الذات.

ليســــوا مرضــــى ،صالحيــــن غيــــر

ويعتبــــر االنفعــــال مدمراً مثــــل الضرب

ويمارس بعض اآلباء عن جهل الضرب

طالحيــــن ،أغنيــــاء وليســــوا فقــــراء،

ســــواء بســــواء ومــــن لــــم تســــعفه

لضبــــط ســــلوك األطفــــال ،وربمــــا

أقوياء وليسوا ضعفاء.

معلوماتــــه فــــي طــــرق التعامــــل مــــع

ينجحــــون فــــي ذلــــك ولكنهــــم فــــي

وبالتالــــي يعبر عنها فــــي صورة عدوان

العناد ..تغير نفسي
قد يكون جزء ًا من بناء
الشخصية المستقلة

يمارسه تجاه اآلخرين.
ولكل نوع من هذه األنواع طرق عالج
محــــددة يمكــــن أن تتعامــــل معهــــا

المقابــــل يدمــــرون ذواتهــــم،

األسرة أو المدرســــة ،ولكن األصل هو

االنفعال المدمر

ويعتبــــر العنف تجــــاه األطفال

تحليل أســــباب العــــدوان فربما يكون

في رأيي تعبــــــــــــــــــر التربية عن

بالضرب أو الصــــراخ داللة على

العدوان محموداً عندما تفقد األســــرة

مجمــــــــــــــــــوع المهــــــــــــــــــارات

قصــــور وعــــدم معرفــــة الطرق

أو المدرسة السلطة لممارسة العدل

والمعلومــــــــــــــــــات واالتجاهات

الصحيحة في التربية ،ويكمن

بيــــن األطفــــال وربمــــا يكــــون هــــو

والممارسات التي يزود بها

الحــــل في وجود تشــــريع يمنع

الوســــيلة المتاحــــة لحمايــــة الــــذات

األطفال ،ويمكن للقائمين

ممارســــة العنف ضد األطفال،

فليس الســــلوك العدوانــــي مذموم ًا

على التنشــــــــــــــــــئة االجتماعية

وإطــــاق دورات تثقيفية تربوية

على إطالقــــه فربمــــا يكــــون أداة من

والتربوية ابتكار أســــــــــــــــــاليب

نفسية لتوضيح كيفية

أدوات حماية الذات.

التمكيـــــن  -العـــــدد الثانـــــي عشـــــر

واالتجاهات التي تحدد مسار شخصيته

تحفيزية لألطفال كي يستوعبوا كل

تمــــارس فــــي مجتمعاتنا نظــــراً لجهلنا

يعد العناد ســــلوك ًا لــــه دالالت إيجابية

الناحيــــة التربويــــة أن لــــه وجهــــة نظــــر

السلوك العدوان هو القيام باالعتداء

األبنــــاء بالمعلومــــات والمهــــارات
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مؤسسة الشارقة للتمكين االجتماعي

األطفال من اشــــد أنــــواع الجرائم التي

العناد

فمــــن كان رأســــه يابســــ ًا يعنــــي مــــن

السلوك العدواني

حــــوار

تتحمــــل المؤسســــات والشــــركات
مسؤولياتها تجاه مجتمعها ،ويأتي في
الدرجة الثانية إعطاء بعــــض االمتيازات

نرعى  43أسرة
من خالل قانون الضمان
االجتماعي

للمؤسسات والشــــركات واألفراد الذين

االجتماعــــي مــــن خــــال المحاضــــرات
والندوات والزيارات األسرية ،ولدى الوزارة
مبادرة سند الموجهة لآلباء لالضطالع
بدورهم في األسرة والمساهمة الجادة

جاءت شهادة االيزو  26000للمسؤولية

توجيه هذه الــــدور والقائمين عليها من

بصدد إجراء دراســــة عن التالحم األسري

المجتمعيــــة ..وقــــد أطلقنــــا فــــي وزارة

أجل غرس هذه القيم لدى الطفل حتى

في اإلمارات.

الشــــؤون االجتماعيــــة جائــــزة اإلمــــارات

تنمو معــــه وترافقــــه عندمــــا يصبح في

ترتكز السياســــات االجتماعية على

االجتماعية التي تمنح للشركات واألفراد

موقع المسؤولية ،ولدى الوزارة اهتمام

التمكين الذي يعتبر إحدى األولويات

والمؤسســــات العامــــة والهيئــــات

في تنميــــة روح التطوع لــــدى األطفال،

في رؤية اإلمارات  .. 2021وتعتبر برامج

والــــوزارات التــــي كانت تقــــوم بدور في

وقد أشــــركت الوزارة األطفال في جميع

التمكين األكثر تأثير ًا في خلق فرص

المســــؤولية االجتماعية  ..ونوه صاحب

ملتقيــــات التطــــوع وأفســــحت لهــــم

عادلة فــــي التأهيــــل والتدريب

الســــمو الشــــيخ محمــــد بــــن راشــــد آل

المجال لعرض تجاربهم بينما خصصت

والتشغيل  ..كيف وما أحدث برامج

مكتــــوم نائــــب رئيــــس الدولــــة رئيــــس

جائزة الشــــارقة للعمل التطوعي جائزة

التمكين التي أطلقتها الوزارة؟

مجلس الوزراء حاكــــم دبي عند إطالقه

لألطفال لتنمية روح التطوع.

تعنــــى وزارة الشــــؤون االجتماعيــــة

استراتيجية الحكومة االتحادية في سنة

برأيك ما أثر التوافق والرفاه األسري

بتمكين العديد من الفئات االجتماعية

 2007بأهميــــة أن يقــــوم جميــــع أبنــــاء

في المجتمع؟ ومــــا البرامج التي

التــــي تقــــدم لهــــا أوجــــه الرعايــــة وفي

اإلمارات بدورهم في هــــذا المجال وقال

تقدمها الوزارة في هذا اإلطار؟

مقدمتهــــا ذوو اإلعاقة الذيــــن توفر لهم

إنه يتطلع أن تكون هناك مستشفيات

يسهم التوافق والرفاه األسري في تعزيز

مراكــــز المعاقيــــن التأهيــــل المطلوب

ومؤسســــات ومدارس وجامعات يقوم

تماســــك األســــرة ومــــن ثــــم اســــتقرار

لدمجهــــم فــــي المجتمــــع وفي ســــوق

بهــــا أفــــراد وشــــركات بدورهــــم فــــي

المجتمع ،وفــــي تنمية المواطن لبالده

العمــــل ،وقــــد نجحت تلــــك المراكز في

المسؤولية المجتمعية.

وحكومتــــه التــــي توفــــر لــــه معطيــــات

توفير التأهيــــل المطلوب للكثير منهم

كيف يساهم غرس قيم المشاركة

وأســــباب هــــذا الرفــــاه ،ونحن فــــي وزارة

الذين انخرطوا في العمل في القطاع

االجتماعية والتطوع في تنشئة جيل

الشؤون االجتماعية نسهم في تحقيق

الحكومــــي والخاص وأثبتــــوا جدارة في

واع ولديه حــــس وطني؟ وما الذي

الرفــــاه األســــري عبــــر تقديم المســــاعدة

األعمال التي أوكلت لهم.

تقدمه الوزارة في هذا اإلطار؟

االجتماعيــــة لألســــر مــــن خــــال قانــــون

كما تعمل الوزارة علــــى تمكين المرأة

دعت معالي وزيرة الشــــؤون االجتماعية مريم محمد خلفان الرومي المؤسسات والشركات

تلعب التنشــــئة االجتماعية دوراً أساسي ًا

الضمان االجتماعي الذي يســــتفيد منه

مــــن خــــال األســــر المنتجــــة التــــي قارب

واألفراد إلى القيام بمســــؤولياتهم المجتمعية وطالبت بغرس قيم المشــــاركة االجتماعية

في بناء شــــخصية الطفل الذي يتلقى

ما يربو على /43 /ألف أسرة تحصل على

عددها إلى  900أســــرة ،وتتولــــى الوزارة

والتطوع في تربية الجيل ونفوس األطفال ..وقالت إن التمكين االجتماعي يمثل إحدى أولويات

القيــــم بالدرجة األولى من األســــرة التي

مســــاعدة اجتماعية تزيد علــــى مليارين

تأهيــــل اإلنــــاث وتدريبهن وتوفيــــر منافذ

رؤية اإلمارات  2021وإن الرفاه األسري يعزز االستقرار المجتمعي ويسهم في التنمية..

تلعب دوراً أساسي ًا في تكوين شخصية

وسبعمائة مليون درهم سنوي ًا ،يضاف

بيــــع ومعــــارض لبيع منتجاتهــــن ،وتبذل

الطفــــل ،ومــــن ثــــم تأتــــي المدرســــة

إليهــــا الدعــــم الــــذي تحظــــى به األســــر

الــــوزارة جهــــوداً مضاعفــــة بالتعاون مع

االجتماعيــــة المحيطــــة بالطفل والتي

المنتجة ما يســــهم في رفع المســــتوى

الجهــــات الحكومية والقطــــاع الخاص

جــــاء ذلــــك فــــي حــــوار أجرتــــه مجلــــة

للخدمات واللجنة الوزارية للتشــــريعات

يتطلب تعزيز المســــؤولية المجتمعية

تلعب دوراً مشابه ًا في تكون شخصية

المعيشــــي لألســــرة ودعــــم اســــتقرارها

واألهلــــي لتدريــــب المســــتفيدين مــــن

«التمكيــــن» مــــع الوزيرة مريــــم الرومي

في مجلس الوزراء ..فإلى التفاصيل:

توافر عدة عوامل في مقدمتها التوعية

الطفــــل وقيمــــه ،ومــــن هنا البــــد من أن

وتعزيــــز تالحمهــــا وتمكينها مــــن توفير

المســــاعدات االجتماعيــــة ممــــن هــــم

الحاصلــــة علــــى شــــهادة الدكتــــوراة

برأيكم كيف يمكن تعزيز المسؤولية

بأهميــــة المســــؤولية االجتماعيــــة في

تســــهم األســــرة والمدرســــة والبيئــــة

الرعايــــة والتعليــــم ألبنائهــــا ،كما تؤدي

قادرون علــــى العمل وتوفير فرص عمل

الفخريــــة فــــي المســــؤولية االجتماعية

المجتمعية وما تأثيرها في التنمية

تقــــدم المجتمعــــات اإلنســــانية وفــــي

االجتماعيــــة فــــي زرع قيــــم التطــــوع

مراكز التنمية االجتماعية وإدارة الحماية

مناسبة لهم بما يتناسب مع احتياجات

والتنميــــة عضــــو المجلــــس الــــوزاري

المستدامة؟

رقيهــــا ،وفــــي إنجــــاز عمليــــة التنمية وأن

واالنتماء الوطنــــي لدى الطفل ،ونحن

االجتماعية دوراً مهم ًا في تعزيز التوافق

ســــوق العمل ،وقد أثمرت هذه الجهود

وزيرة الشؤون االجتماعية
مريم محمد خلفان الرومي:

نهتم بتمكين المرأة وبناء األسر المنتجة

دبي /خاص بمجلة «التمكين»

التمكيـــــن  -العـــــدد الثانـــــي عشـــــر

المســــؤولية المجتمعيــــة ،ومــــن هنــــا

خــــال إشــــرافنا علــــى دور الحضانــــة في

الخيرة لمجتمــــع اإلمارات ،كما أن الوزارة
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يضطلعــــون بــــدور بــــارز فــــي مجــــال

في وزارة الشؤون االجتماعية نعمل من

في تنشــــئة أبنائه على القيــــم األصيلة

حــــوار

والوزارة مســــتمرة في التنسيق مع مزيد

نهضة المرأة ارتبطت منذ البداية بنظرة

االتحـ ــادي ،وفـ ــي المجالس االستشـ ــارية

من الشــــركاء الســــتيعاب أكبر عدد من

القـ ــادة المؤسسـ ــين وعلـ ــى رأسـ ــهم

لإلمـ ــارات ،وفي عضوية مجالـ ــس اإلدارة

المســــاعدات

المغفور له بإذنه تعالى الشـ ــيخ زايد بن

للشـ ــركات والمؤسسـ ــات التي تشارك

سـ ــلطان آل نهيـ ــان رئيـ ــس الدولة رحمه

بهـ ــا الدولـ ــة ،كما أفسـ ــح المجـ ــال أمام

اهلل الذي قاد مسيرة نهضة المرأة وأفسح

المـ ــرأة لتصبـ ــح قاضيـ ــة وسـ ــفيرة ونائبة

ما أحدث وأهم الشــــراكات التي

أمامها سبل التطور ،مولي ًا أهمية خاصة

عامة ،وغير ذلك من المناصب القيادية،

عقدتها الوزارة؟

لتعليـ ــم المرأة ،ألن التعليـ ــم مفتاح كل

وتبـ ــذل الدولة قصارى جهدهـ ــا لتمكين

وقعــــت الوزارة اتفاقية شــــراكة مع هيئة

تقـ ــدم ،وقـ ــد حققـ ــت المـ ــرأة المزيد من

المرأة لتحتل مساحة أكبر في تنمية هذا

تدريــــب وتشــــغيل المــــوارد البشــــرية

النجاحات بدعم مباشر ورعاية خاصة من

الوطـ ــن ولتحتـ ــل المزيـ ــد مـ ــن المراكـ ــز

الوطنية بشــــأن تدريب وتشغيل بعض

سـ ــمو الشـ ــيخة فاطمة بنت مبـ ــارك (أم

القيادية حيـ ــث أثبتت المـ ــرأة أنها جديرة

المســــاعدات

اإلمارات) كما أن صاحب السـ ــمو الشيخ

بجميـ ــع المناصـ ــب التي احتلتهـ ــا ،وأنها

االجتماعيــــة ممن هم في ســــن العمل

خليفة بن زايد ومنذ توليه مقاليد الحكم

حققـ ــت نجاحـ ــات ملحوظة فـ ــي جميع

بلدية مدينة أبوظبي ووزارة العمل بدبي واقتصادية الشارقة

والقادريــــن عليــــه ،ويبلغ عــــدد هؤالء ما

أفسح المجال أمامها لتكون عضوة في

المجاالت ،والقيادة الرشيدة في اإلمارات

يقــــرب مــــن  3000مســــتفيد ،وتهــــدف

ندرب  3000مستفيد من
المساعدات االجتماعية
ونعمل لتوظيفهم في
مهن مناسبة

تفسـ ــح المجال أمـ ــام جميـ ــع مواطنيها

تتكفل  43يتيمًا

مــــن

المســــتفيدين

االجتماعية في سوق العمل.

المســــتفيدين

مــــن

االتفاقية إلى توفير برامج تدريبية لصقل
مهــــارات المســــتفيدين بمــــا يتوافق مع
احتياجاتهم ومتطلبات ســــوق العمل،
والتنســــيق مــــع الجهــــات ذات العالقــــة

ذكـ ــوراً وإناث ـ ـ ًا لالرتقاء وتطويـ ــر القدرات
القياديـ ــة لديهـ ــم ليسـ ــهموا فـ ــي بناء

حظيـ ــت مبـ ــادرة « كفالـ ــة 43

نهضة اإلمارات.

يتيم ًا» التي أطلقتها مؤسسة

الشيخ محمد صقر النعيمي
بوزارة العمل بدبي
أثناء تسليم اعتماد المبادرة

الشـ ــارقة للتمكين االجتماعي

من خالل كفالة  20يتيم ًا ،هذه
المبادرة النوعية التي جسـ ــدنا
عبرها مسؤولياتنا المجتمعية

وظيفيــــة مناســــبة إضافة إلــــى العمل

عيـ ــده الـ ـ ـ  43بإقبال واسـ ــع من

وقيـ ــم التالحـ ــم والتكافـ ــل

على جذب الشــــركات االستراتيجية من

المؤسسـ ــات والدوائـ ــر ،ونالت

االجتماعـ ــي بين أفراد المجتمع

والخــــاص

استحسـ ــان أسـ ــر األبناء األيتام

كافة.

للمســــاهمة فــــي توفيــــر فــــرص تدريب

الذين شملتهم المبادرة .حيث

وقالت سـ ــعادة األستاذة مريم

توظيف للفئات المستهدفة.

عبرت األمهات عن سـ ــعادتهن

عبدالرحمـ ــن الزعابـ ــي ممثـ ــل

بهـ ــذا الدعـ ــم مـ ــن الوطـ ــن

بلدية مدينة أبوظبي قائلة :إن

القطاعيــــن

الحكومــــي

كوزيرة ومن خالل خبراتك

المعطاء والشعب الكريم.

مديـ ــر إدارة المـ ــوارد الماليـ ــة بـ ــوزارة العمل

هـ ــذه المبـ ــادرة أتت وفـ ــق منهجيـ ــة البلدية

علــــى مدار مســــيرتك

وكفلـ ــت بلدية مدينـ ــة أبوظبـ ــي  10أيتام،

بدبـ ــي ووفـ ــد الـ ــوزارة المرافـ ــق ،وسـ ــعادة

الداعمة للمسؤولية االجتماعية للمشاركة

المهنيــــة كيف يمكن

فيما كفلـ ــت وزارة العمل بدبـ ــي  20يتيم ًا،

األسـ ــتاذة مريم عبدالرحمـ ــن الزعابي رئيس

بجميـ ــع المبـ ــادرات التـ ــي تخـ ــدم العمـ ــل

دعم مهــــارات القيادة

وكفلت دائرة التنمية االقتصادية بالشارقة

شـ ــعبة الفعاليات واألنشطة ببلدية مدينة

اإلنسـ ــاني للفئـ ــات المسـ ــتضعفة بكافـ ــة

لدى المرأة لتمكينها من

 13يتيم ـ ـ ًا تلتزم بهم الجهات الكافلة حتى

أبوظبي ووفد البلديـ ــة المرافق ،ووفد دائرة

الطرق واإلمكانيـ ــات ،وتحرص على بث روح

المساهمة في التنمية

بلوغهم مرحلـ ــة التمكيـ ــن واالعتماد على

التنمية االقتصادية بالشارقة.

التعـ ــاون في نفـ ــوس موظفيهـ ــا ليقدموا

المستدامة؟

الذات ،وتم ذلك بحضور سـ ــعادة الشـ ــيخة

وأعـ ــرب سـ ــعادة الشـ ــيخ محمـ ــد بـ ــن صقر

الدعم لكافة فئات المجتمع.

التقـ ــدم الـ ــذي تحـ ــرزه المـ ــرأة في

جميلة بنت محمد القاسـ ــمي المدير العام

النعيمـ ــي ممثـ ــل وزارة العمـ ــل بدبـ ــي عن

وحظيـ ــت المبـ ــادرة بإقبـ ــال واسـ ــع مـ ــن

اإلمـ ــارات ال يتـ ــم علـ ــى أسـ ــاس فـ ــردي

لمدينـ ــة الشـ ــارقة للخدمـ ــات اإلنسـ ــانية

سـ ــعادته قائ ًال :سـ ــررنا في وزارة العمل بأن

المؤسسـ ــات والدوائـ ــر وباستحسـ ــان أسـ ــر

فحسـ ــب ،وهو ليس متعلقا بهذه المرأة

واألسـ ــتاذة منـ ــى بن هـ ــده السـ ــويدي مدير

نكون أحد المبادرين في هذه المسـ ــاهمة

األبنـ ــاء األيتـ ــام ،وعبـ ــرت األمهـ ــات عـ ــن

أم تلـ ــك ،بقـ ــدر مـ ــا هـ ــو متعلـ ــق بحركة

مؤسسـ ــة الشـ ــارقة للتمكيـ ــن االجتماعي

اإلنسانية ،التي تتجاوب مع تقاليد المجتمع

سـ ــعادتهن بهذا الدعم الذي لم يكن غريب ًا

المجتمع اإلماراتي الـ ــذي ينهض بجميع

وسـ ــعادة الشـ ــيخ محمد بن صقر النعيمي

المحب للعمل اإلنساني الخيري،
اإلماراتي ُ

على هذا الوطن المعطاء.
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بالتوطيــــن والتوظيــــف لتوفيــــر فــــرص

حفظ ـ ـ ًا لجميـ ــل الوطـ ــن فـ ــي

بما يسـ ــهم في تعزيـ ــز األواصر

التمكيـــــن  -العـــــدد الثانـــــي عشـــــر

عن تشغيل بعض هؤالء المستفيدين

أبنائـ ــه ذكـ ــوراً وإناث ـ ـ ًا ،وبالنسـ ــبة لحركة

مجلس الوزراء ،وفي المجلس الوطني

أﻋـﺪاد اﻳﺘﺎم اﻟﻤﺴــﺠﻠﻴﻦ وﻓــﻖ اﻟﻤﻨﺎﻃــﻖ

إحصائيــــات

اﻟﺸــــﺎرﻗﺔ

1477

تنتســب إليها  817أســرة..

المؤسـسـة ترعى  2177يتيمًا
يبلغ عدد األبناء المنتســــبين لمؤسســــة الشــــارقة للتمكيــــن االجتماعي «تمكين»

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ

 2177موزعين على مناطق الشــــارقة الثالث (الشــــارقة والوسطى والشرقية) ،فيما
وتعد إمارة
يبلغ عدد األســــر المسجلة في المؤسسة  817أسرة في جميع المناطق..
ُّ
الشارقة محرك ًا فاع ً
ال للعمل اإلنساني واالجتماعي والثقافي في اإلمارات.

189

أﻋﺪاد أﺳﺮ اﻳﺘﺎم اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
خارطة اإلمــــارات العربيــــة المتحدة..
واألجــــزاء الثالثــــة الملونــــة تمثــــل

اﻟﺸﺎرﻗﺔ

الثالث :مدينة الشارقة والمنطقتان

511

الوسطى والشرقية

63

571
أﻋﺪاد اﺳﺮ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

183

954

355

216

130
48

اﺟﻤﺎﻟﻲ

53

15

ﻣﻮاﻃﻨﻮن

ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ

ﻣﻮاﻃﻨﻮن

ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ

ﻣﻮاﻃﻨﻮن

ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ

ﻣﻮاﻃﻨﻮن

ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ

ﻣﻮاﻃﻨﻮن
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 4مراحل في برنامج «تخطي»
لتلبية حاجات اليتيم

وبرغم تقديم كل تلك الخدمات إال أنها

االســــتراتيجيات الداعمــــة ،واألســــاليب

كل مــــن الوصــــي واالبــــن ،وكثيــــر مــــن

ليســــت كافية فــــي لملمة جــــراح أبنائنا،

اإلجرائيــــة

واالختبــــارات

األحيــــان يســــتدعي األمــــر التواصــــل مع

فيظــــل الجرح يدمي مهمــــا توفرت لهم

الشــــخصية والتي تســــعى إلى تكوين

األهل واألقارب والمدرســــة أم ً
ال في توفير

ســــبل الحيــــاة الرغيــــدة ،فاالبــــن يشــــعر

مفاهيم إيجابية عــــن الذات لدى اليتيم،

القدوة والنمــــوذج األبوي الــــذي يمكنه

بغصــــة فــــي قلبه ،جــــرح ال يلتئــــم ،ألم ال

وتســــهم في تنمية قــــدرة الوصي على

المســــاهمة فــــي الحــــزن واألســــى الذي

يســــكن مهمــــا جــــرى الوقــــت وتباعدت

أداء دورهــــا في تحقيق التربية النفســــية

يعانيه منه عند فقده ألبيه.

األيام بيــــن يومه هذا ويوم حــــادث وفاة

والعاطفيــــة لــــه ،وتختلــــف األســــاليب
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أبيــــه ،فتلــــك األهــــداف التــــي وضعتهــــا

المطبقــــة باختــــاف الفئــــة العمريــــة،

للوصــــي واألبناء تســــمح بقيــــاس كم

المؤسســــة ال يمكن تحقيقها بسهولة

فهنــــاك العديــــد مــــن األســــاليب التــــي

الفقد الذي يعاني كل ابــــن من األبناء،

طالما هناك ما يشــــغل القلب ويدميه،

تناســــب الصغار دون غيرهم ،فاإلرشــــاد

وما هو مدى تعلقه بأبيه ،فبعض أبنائنا

فأعتــــى الخطــــط ال تنجــــح فــــي تحقيــــق

باللعب والرســــم الموجــــه وغير الموجه

يكونــــون أكثــــر قرب ًا لــــأب مــــن غيرهم،

أهدافهــــا إن كان بالقلب تلــــك الغصة،

والقصــــص المصــــورة وأفــــام كرتــــون

ويكون هــــو أكثر احتواء لهــــم من األم،

وفقــــد أبنائنــــا ألبيهم هو فقــــدان لألمن

كلها برامج توجه للصغــــار دون غيرهم،

وتهــــدف هــــذه الجلســــات إلــــى قيــــاس

واألمــــان ،للحنــــان الممتــــزج بالحــــزم،

في حين أن أســــلوب معالجة المشاكل

وتحديد نســــبة الفقد وطبيعة الوسائل

للتوجيــــه واإلرشــــاد والرعاية والســــلطة

بواقعية ،وأســــلوب تقليل الحساســــية

األكثر إفادة التي ســــتتبع مــــع كل ابن إذ

والمحبــــة ،للتعلــــق والتبعيــــة ،للقــــدوة

التدريجــــي والتدريبات القرائية والكتابية

قد يحتــــاج بعض األبناء إلى تدخل أعمق

باختصار إنــــه “الفقدان” بــــكل ما تحمله

تناسب األكبر سن ًا.

وأوســــع من غيرهــــم ،كل حســــب مدى

الكلمــــة مــــن معانــــي ،ومــــن هنــــا تــــم

ويتــــم التدخــــل بهــــذه األســــاليب منــــذ

تأثره ،ويلي ذلك.

اســــتحداث برنامج “تخطي” ضمن برامج

اللحظة األولى التي تلتحق فيها األســــرة

 /2جلســــات توعوية تأهيليــــة لألوصياء

المناســــبة،

بالرعاية والتربية ونحاول جاهدين تلبية كافة احتياجاتهم العاطفية والنفسية

علــــى عــــاج ووقايــــة األبنــــاء مــــن اآلثــــار

بقضية الفقد ومراحل الصدمة التي يمر

والمادية لكي نكفيهم قدر استطاعتنا ولكي نشعرهم باألمان ،نؤمن ذلك لهم

النفســــية واالجتماعيــــة لعمليــــة فقدان

بها كل من اليتيم واألم وعواقب إهمال

طوال حياتنا ،فيشعر أبناؤنا بأننا ملك لهم.

األب ،ويخــــدم هــــذا البرنامــــج أبنــــاء

مواجهتها ،ذلك سعي ًا وراء كسب تأييد

المؤسســــة كافــــة ولكــــن بأســــاليب

الوصــــي للبرنامــــج واقتناعهــــا بضــــرورة

مختلفة التعمق حتى تتناســــب مع كل

التدخل المؤسسي وضمان مشاركتها

وبرغــــم حقيقــــة هــــذا األمــــر إال أننــــا لــــم

يكونــــوا مهيئيــــن للتعامل معهــــا ،وأي

الســــرعة أمــــ ً
ا فــــي نجدتها وعــــدم تردي

ابن وفق ًا لكم ونوع الفقد الذي يعانيه.

الفعالــــة فــــي عبــــور األزمة لديهــــا ولدى

نصاحب هذه الحقيقــــة بأخرى تقول إن

أســــئلة عميقة تلك التــــي تتقافز لتخرج

الحالة ،ويعني قســــم الرعاية الشــــاملة

ويهــــدف هذا البرنامج إلــــى تحقيق تقبل

االبــــن ،وفــــي هــــذه المرحلــــة يتــــم إمداد

هــــذا الملــــك قــــد يــــزول يومــــ ًا مــــا ،وأن

من أعينهم قبل ألسنتهم.

بالمؤسســــة بحالــــة اليتيــــم النفســــية

اليتيــــم للتوافــــق مــــع متطلبــــات الحياة

األوصيــــاء بطبيعــــة الخطــــة المزمــــع

فقدانهــــم لنــــا بأجســــادنا ال يعني أنهم

هذا هــــو الحال الذي يكــــون عليه أبناؤنا

واالجتماعيــــة والتربويــــة واألكاديميــــة

الجديدة بعــــد صدمة وفــــاة األب ،فاالبن

تنفيذهــــا مــــع االتفاق علــــى كل خطوة

فقدوا بوصلة الحيــــاة ،وإن األمن واألمان

حينمــــا ينتســــبون إلــــى المؤسســــة،

وغيرها ،أي بمعنى شامل يعني القسم

في حاجة لمن يســــد الفــــراغ الناجم عن

ودور كل األطراف فيها.

فيمــــا زرعنــــاه فيهــــم مــــن قيــــم ومبادئ،

فالتحاق أبناء األسرة يأتي بعد أن يكون

بإنسانية أبنائنا ،فبرامج وأنشطة القسم

فقدانه لوالــــده ،فهو يشــــعر في أعماق
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وفيمــــا تركناه مــــن ذكريات تمثــــل ثروة

قد توفي عائلها ،وكثيراً ما تكون الوفاة

كلهــــا موجهــــة نحــــو المســــاهمة فــــي

قلبه أنه قــــد تلقى ضربــــات موجعة من

تمهيديــــة مــــع األبنــــاء غرضها هــــو بناء

يمكنهم الرجوع إليها وقتما يشــــاؤون،

قد حدثت منذ وقت قريب ،وهو ما يفسر

تحقيــــق إنســــانية أفضل لالبن وأســــرته ،

الحيــــاة التــــي ضاقت عليــــه ،وأنه

العالقة اإلرشــــادية والتأكيــــد على إيمان

ولنــــا أن نتخيــــل حينما يقضــــي اهلل أمراً

كــــم الحــــزن والحالة النفســــية الســــيئة

وبالتالــــي فكافــــة البرامــــج تركــــز علــــى

أقل حظ ًا من أقرانه.

المؤسســــة بأن هذا الشعور الذي ينتاب

كان مفعو ًال ويسترد أمانته كيف يكون

التي تعيشها األسرة ككل ،وبتواصلها

التخفيــــف من كــــم الضغــــوط الواقعة

ويأتــــي هــــذا البرنامج لكي

أبناءنا قد ال يكون مجرد شــــعور متخيل،

حــــال األبناء حينا يتلقــــون تلك الصدمة،

مع المؤسســــة تبدأ في تلقي الخدمات

عليه وإكســــابه مزيداً مــــن الخبرات التي

يســــاعده علــــى تعديــــل

إنما هــــو واقــــع ملموس يعيشــــه

ومــــا هي ردة فعلهم وشــــعورهم إن لم

المختلفــــة والتــــي تقــــدم علــــى وجــــه

تعينــــه على التكيف مع مجتمعه والتي

مفاهيمــــه وإعــــادة تكيفــــه،

ويعاني آثــــاره ،غير أن هذا الواقع ال
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دائم ًا ما نهفو إلى أن يحيا أبناؤنا حياة أفضل مما عشــــنا نحن اآلباء ونتعهدهم

التمكين النفســــي ،والذي تقوم فكرته

معــــ ًا ،ويكــــون هدفهــــا هــــو تبصيرهــــم

التمكيـــــن  -العـــــدد الثانـــــي عشـــــر

إنه «الفقدان» الذي يحتاج لـ «تمكين»

تزيده قوة وإرادة وجلداً وتطوراً وتقدم ًا.

وذلــــك من خــــال اســــتخدام العديد من

بالمؤسســــة ،إذ يتم التدخل بالعالج مع

برامــــج

برامــــــج

مواجهتــــه علــــى الصعيدين النفســــي

مســــتقبلية إيجابية عن نفسه من خالل

كذلــــك خلــــق روابط نفســــية واجتماعية

والعملي ،وبذلك نكــــون قد بدأنا أولى

محاكاته لتلك النماذج التي استطاعت

لالبــــن مــــع الوضــــع الجديــــد ،وذلك من

خطــــوات تحقيق تقبــــل االبــــن للبرنامج

أن تتخطى أحزانهــــا وحققت ما تتمنى،

خالل الــــورش التدريبية المتكــــررة والتي

واستعداده لاللتزام به.

كمــــا تعتمــــد علــــى أســــلوب التقليــــل

تســــتخدم فيها الســــيكودراما ،كما يتم

 /4ثــــم يتــــم التدخــــل باألســــاليب

التدريجي للحساسية التي يستشعرها

توظيف العالج باللعب والعالج بالرسم

واالســــتراتيجيات المتعــــددة والتــــي

االبــــن مــــن خــــال األســــلوب القصصي

وفن الكــــوالج وبطاقات الصــــور وغيرها

تتلخــــص فــــي مســــاعدة االبــــن علــــى

والــــذي يخصــــص لــــه أكثــــر الكتــــب

مــــن األســــاليب ذات الطابــــع الترفيهي

االســــتبصار بذاته والســــماح باســــتدعاء

والقصــــص فائــــدة وتأثيراً ســــواء كانت

ظاهريــــ ًا وإن كانــــت ذات مغــــزى عالجي

المكبوتــــات الشــــعورية والالشــــعورية

قصصــــ ًا مؤلفــــة ومعنونــــة أو قصصــــ ًا

يســــمح لمكنونــــات النفــــس بالخــــروج

المرتبطــــة بحالــــة الفقــــد ،بحيث يمكن

واقعية يتم ســــردها ،وفي هــــذا المجال

وتفسح مجا ًال لتصالح االبن مع ذاته.

تحليلهــــا وعالج مــــا يمكن عالجــــه منها،

فقد ســــعت المؤسسة إلى التعاون مع

وتهــــدف المؤسســــة إلــــى تحريــــر طاقة

والتعايــــش مع ما ال يمكن نســــيانه من

العديد من دور النشــــر العربية واألجنبية،

اليتيــــم من قيــــود الفقــــد بتوجيه جهده

ذكريات دائمة ،وفــــي ذلك يتم االعتماد

وتم طبع أولى القصــــص المعدة لهذا

نحــــو أمــــور تقلــــل مــــن كــــم الضغــــط

على أســــاليب جلســــات الحوار والتفريغ

البرنامج وهي “ابتسامة سما المفقودة،

النفســــي والعصبي الواقــــع عليه وفي

االنفعالــــي مع ما يتخللها من دردشــــات

صوفي يخاف أن يفقد أمه”.

الوقــــت نفســــه تســــهم فــــي إكســــابه

تطمينيــــه مؤداهــــا أنك “لســــت وحدك”

وتســــتعد المؤسســــة حالي ًا إلصــــدار أول

مهارات تضيــــف إليه مزيداً مــــن الخبرات

وأن فقدان اآلخرين أمــــر طبيعي ،واليتم

المؤلفــــات مــــن إنتاجهــــا فيمــــا يتعلــــق

اإليجابيــــة كالثقــــة بالنفــــس فيتــــم

أمر سيمر به الجميع ال محالة.

بتأهيل االبن لممارســــة أدواره المختلفة

اســــتخدام العــــاج بالتخيــــل الموجــــه

وتعتمد هــــذه المرحلة علــــى رحابة ذات

في الحياة بشكل طبيعي.

والعالج بالحيوانات وبالبستنة ،وكذلك

حول البرامج والخدمات النفسية واالجتماعية والتربوية التي تقدمها مؤسسة تمكين

ويشــــمل البرنامج العديد من األساليب

االعتماد على ألبوم الذكريات.

لمنتسبيها ..كان لنا هذا الحوار مع أخصائيات إدارة الرعاية الشاملة فإلى التفاصيل:

التي تركز على تبني االبن لفكرة الدعم

وضمان ًا لتعافي االبن ،واستثماراً لوهج

عشرات البرامج النفسية واالجتماعية
والتربوية في «تمكين»

والخبرة في كيفيــــة القيام بمهام الدور

مشــــروع “هكــــذا أســــعد أبــــي” والجاري

تمكين في القطاع النفسي؟

نفســــية عالجيــــة لغــــرس ســــلوكيات

باإلضافة إلــــى الخدمات برنامج بعنوان

الملقى على عاتقه تجاه نفسه وعائلته

تنفيــــذه هــــذا العام ،والــــذي يهدف إلى

مــــن الخدمــــات التــــي نقدمهــــا فــــي

وعــــادات صحيــــة مرغوبة عــــن طريق ما

“قــــادرون علــــى التغيير” ويتــــم التعامل

الوصــــول بعقل االبن إلــــى تقبل فكرة

المؤسســــة ،الجلســــات النفسية التي

يســــمى بالتعزيــــز اإليجابــــي ..وخدمــــة

في هــــذا البرنامج مع األبنــــاء واألوصياء

مــــوت األب طالمــــا أنــــه رحل بجســــده،

تســــاعد فــــي تحديــــد ومعالجــــة

االختبــــارات والمقاييــــس للفحــــص

حيث يتم معالجة مواطن الخلل على

ولكننا نســــتطيع أن نصل إليه ونتالقى

المشــــكالت ،باإلضافة إلى المتابعات

والتقييــــم النفســــي ودورات نفســــية

الصعيدين العملي والشخصي وذلك

به مــــن خالل عملنا له عــــن طريق تبني

الهاتفيــــة وذلــــك لمعرفــــة التطــــورات

لتطوير وتنمية الذات و رحالت نفســــية

من خالل تعزيز المهارات وتطوير الذات

مشــــروع الصدقــــات الجاريــــة علــــى

والمســــتجدات التي تطــــرأ على الحالة

ولتدريــــب الفــــرد علــــى أســــاليب بديلة

وتعزيز إنتاجية األســــر وخلق فرص عمل

المتوفــــى ،والتــــي ســــيتم تقنينها عبر

واالستشارات النفســــية والتي تتضمن

لتعديل الســــلوك غير السوي والزيارات

صغيرة لتفعيل دورهــــم في المجتمع

المؤسســــة ليكــــون مشــــروع ًا جماعي ًا

تقديــــم حلول للحــــاالت والمشــــكالت

الميدانيــــة التــــي تســــاعد فــــي توطيد

أمــــا البرنامــــج الثانــــي ف بعنــــوان “قادة

لكل أبناء المؤسســــة سيتم فيه إحياء

النفســــية وخدمــــة اإلرشــــاد النفســــي

العالقــــة بيــــن المؤسســــة واألســــر

الغــــد” ويتم التعامل في هــــذا البرنامج

اســــم اآلبــــاء علــــى أحــــد مشــــروعات

ويتضمن جلســــات إرشــــادية وجماعية

المســــجلة مما يــــؤدي إلى بنــــاء الثقة

مع األبناء إلعدادهم شــــخصي ًا ونفســــي ًا

الصدقــــة ،وبذلك يكون االبــــن قد واجه

الكتشاف نقاط الضعف وعالجها وإدارة

معهــــم .وبرنامــــج الثقــــة بالنفس الذي

من خالل تنمية المهارات القيادية وحل

نفســــه وأصبــــح قــــادراً علــــى مواجهــــة

التغييــــر بتنمية القــــدرات والتركيز على

يهــــدف إلــــى التخلــــص مــــن القلــــق

المشــــكالت وإدارة الوقــــت والعمــــل

اآلخرين ،وازداد اعتزازاً وفخراً بنفسه حتى

الجانــــب اإليجابــــي .وأيضــــ ًا نقــــدم في

والمخاوف واألفكار الســــلبية عن طريق

الجماعــــي واإلبــــداع فــــي القيــــادة

التعليم والتدريب.

والتخطيــــط االســــتراتيجي الســــليم

لو كان يتيم ًا.

المؤسســــة

الجلســــات

اإلرشــــادية
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األســــري مــــن خــــال إكســــابه البصيــــرة

الحنين والشوق تجاه األب تم استحداث

ما الخدمات والبرامج التي تقدمها

التدريبيــــة والتــــي يتبــــع بهــــا أســــاليب

أمــــا البرامج التــــي تقدمها المؤسســــة

التمكيـــــن  -العـــــدد الثانـــــي عشـــــر

يصح االستسالم واإلذعان له ،بل ينبغي

االبــــن بحيــــث يمكنــــه تكويــــن صــــورة

باعتباره عضواً في أســــرة فقدت عائلها،

برامــــــج

وأنشــــطة خارجية يتم تقديمها لألبناء

التي يواجهونها والمتابعات الهاتفية

في تطوير مهارات التواصل االجتماعي

فيما يتعلق بالمشكالت أو المواقف التي

اسـ ــتراتيجيات جديـ ــدة تسـ ــهم فـ ــي تعزيز

حيث يتم المســــاهمة في غرس القيم

لالطــــاع على مســــتجدات األمــــور فيما

وبرنامــــج الربط بالتــــراث لتأصيل الهوية

يواجهونها ومسـ ــاعدتهم في أن يكونوا

سلوكياتهم وذواتهم.

والمبادئ وصقل شخصيات األبناء من

يخص المنتســــبين والزيارات الميدانية

الوطنية لدى األبناء واألوصياء من خالل

أكثر إيجابية وخدمة االستشـ ــارات التربوية

كمــــا تضمنــــت خطــــة العــــام 2015

خــــال تنميــــة هواياتهــــم ومواهبهــــم

لألســــرة والتــــي تســــاعد علــــى تكثيف

ورش عمــــل ترتكز على غرس قيم الوالء

للمنتسبين لتقديم المشورة فيما يتعلق

مجموعة ورش تربويــــة موجهة لألبناء

وبرنامــــج التدريــــب الصيفــــي للشــــباب

التواصــــل للتعرف على البيئة ودراســــة

واالنتماء للوطن.

بالمواقـ ــف والمشـ ــكالت والمتابعـ ــات

وأخرى تدريبية لألوصياء أبرزها ما يلي:

الــــذي يؤهــــل األبنــــاء لاللتحاق بســــوق

الوضــــع االجتماعي وتقديــــم الخدمات

كيف تقومــــون بتقييــــم نتائج

الهاتفيـ ــة للمنتسـ ــبين لمتابعـ ــة األحوال

لألبناء:

العمــــل .ويعــــد التكريم الســــنوي من

اإلرشادية والتوعوية.

برامجكم االجتماعية؟

واالطالع على مسـ ــتجدات األمور والزيارات

االعتماد على النفس (خطوة بخطوة).

البرامج التي تقدمها المؤسسة لألبناء

أمــــا فيمــــا يتعلــــق بالبرامــــج فتقــــدم

نقوم بمتابعة األبناء من خالل أسرهم

الميدانيـ ــة لألسـ ــرة لتكثيـ ــف التواصل مع

تخفيف العنــــاد في مواجهــــة األم (من

واألوصياء حيث يتم التشــــجيع والحث

المؤسســــة عــــدة برامــــج فــــي الجانــــب

و مدارسهم لمعرفة إذا أضافت برامجنا

األسـ ــر ودراسـ ــة الوضـ ــع التربـ ــوي وتقديم

أجل إكرامها).

على متابعــــة التحصيل الدراســــي من

النفسي منها مجالس جماعات الدعم

أي تحســــن إلى ســــلوك االبن ،فإذا كان

الخدمـ ــات اإلرشـ ــادية والتوعويـ ــة (فـ ــي

زيادة الثقة بالنفس ومكافحة الالمباالة

خالل إقامة حفالت تكريميه لهم.

النســــائي لدعــــم ومــــؤازرة األوصيــــاء

هناك أي تحســــن ذلك يعني أن البرامج

المنـ ــزل /المدرسـ ــة) إضافـ ــة إلـ ــى الورش

(حصاد التفوق).

كيف تعد هذه البرامج ومن يشرف

اجتماعي ًا وإتاحة الفرصة لهم لتشــــارك

المتبعة مع الحالــــة فعالة أما إذا بقيت

العالجيـ ــة والتـ ــي تختـ ــص بغـ ــرس قيـ ــم

أبرز عناوين الورش الموجهة لألوصياء:

على وضعها ويتابع تنفيذها؟

الخبــــرات والتعلــــم وبرنامــــج “ رحلــــة

مواضع الضعــــف لدى االبــــن كما هي

ومبادئ بنـ ــاءة إلحداث تغييـ ــر إيجابي في

األلعاب التربوية المشــــتركة كوســــيلة

يتم إعداد البرامج في أقسام المؤسسة

تعايــــش” يتضمــــن مســــاعدة األوصياء

ذلك يعني أنــــه يجب تكثيــــف البرنامج

سـ ــلوك األبنـ ــاء مـ ــن خـ ــال اللقـ ــاءات

للتواصل الفعال بين األم واالبن ودعم

من قبل أخصائيات نفســــية واجتماعية

على التعايش مع الحيــــاة بنمط مغاير

وتنويعها لكي تناسب حالته.

واسـ ــتخدام أسـ ــاليب الحـ ــوار والتدريـ ــب

التنشئة.

وتربوية حيث تتناسب البرامج التي يتم

وإحداث تغيير إيجابــــي في حياتهم مع

ما هــــي البرامــــج التربوية التي

النظـ ــري والتطبيـ ــق العملـ ــي والترفيـ ــه

في بيتنا كنز وهي ورش تضم األمهات

أبنائهــــم مــــن الناحيــــة الجســــدية

تقومون بتقديمها في المؤسسة؟

وغيرها والورش التدريبية العالجية لتوعية

واألبناء لتحقيق الشعور بقيمة األمومة

والعاطفيــــة واالجتماعيــــة لتحقيــــق

هناك العديـ ــد من الخدمات التربوية التي

وتدريب األوصياء على أسـ ــاليب وتقنيات

والصبر على التربية وتحفيز األبناء على

التكيف االجتماعي وبرنامج سند البيت

تقوم مؤسسـ ــة تمكين بتقديمها ومنها

التعامل الناجح مـ ــع األبناء من خالل ورش

الطاعة وتحمل المسؤولية.

لألبنــــاء واألوصيــــاء لتأهيــــل الشــــباب

الجلسات التربوية لألبناء واألوصياء وهي

عمـ ــل واسـ ــتخدام األسـ ــاليب التربويـ ــة

كيفيــــة تعامل االبن مع المال وتنشــــئة

يكــــون األمر صعبــــ ًا الكتشــــاف مواضع

التي يحتاجها منتســــبو مؤسسة

وتنميــــة القيــــم االجتماعيــــة وتعزيــــز

عبـ ــارة عـ ــن جلسـ ــات تفريـ ــغ للتعبيـ ــر عن

العالجيـ ــة لتدعيم وتعزيز أسـ ــاليب تربوية

األبناء على تحمل المسؤولية لتخفيف

الضعف عند األيتام لكن بعد التحاقهم

تمكين؟

قدراتهم وإعدادهم لتحمل المسؤولية

األفـ ــكار والمشـ ــاعر فـ ــي جو مـ ــن المرونة

تسـ ــهم فـ ــي تحسـ ــين مسـ ــتوى األبنـ ــاء

العبء المادي عن كاهل األوصياء.

بالبرامج ومن خالل المدارس والجلسات

هي جميــــع البرامج التــــي تحقق تكيف

فــــي األســــرة وبرامــــج دينيــــة ورياضيــــة

والدورات والــــورش يتم التعــــرف إليهم

األبناء مع المجتمع.

وثقافيــــة وفنيــــة إضافــــة إلــــى رحــــات

أكثر.

ما البرامــــج االجتماعية التي تقوم

وأنشــــطة خارجية مســــاهمة في غرس

كيف تقومون بقياس مدى فعالية

المؤسسة بتقديمها؟

القيــــم والمبــــادئ وصقل شــــخصيات

ونجاح البرامج؟

بالنســــبة للخدمــــات التــــي تقدمهــــا

األبنــــاء مــــن خــــال تنميــــة هواياتهــــم

على حسب ،فهناك العديد من البرامج

المؤسســــة فــــي الجانــــب االجتماعــــي

ومواهبهم وبرنامــــج التدريب الصيفي

التي يتم قياسها من خالل االستبيان أو

هنــــاك جلســــات اجتماعيــــة لألبنــــاء

الذي يساعد في تأهيل األبناء لاللتحاق

بعــــض األســــئلة التــــي تبيــــن مواضــــع

واألوصياء تســــاعدهم في التعبير عن

بســــوق العمــــل والتكريــــم الســــنوي

التطــــور .وعندمــــا ينتهــــي البرنامج يتم

األفكار والمشاعر بحرية وفي أجواء من

لألبنــــاء واألوصيــــاء مــــن خــــال إقامــــة

عقــــد لقــــاءات مــــع األم حيــــث يتم من

المرونــــة و خدمــــة اإلرشــــاد االجتماعــــي

حفالت تكريمية للتشجيع والحث على

خالل هــــذه اللقاءات معرفــــة المواضع

التــــي تعتنــــي بالمنتســــبين لحــــل

متابعة التحصيل الدراسي.

التــــي يحتاج االبن إلــــى تطويرها ومدى

المشــــكالت والتعامــــل اإليجابــــي مــــع

ومــــن البرامــــج الثانويــــة التــــي تقدمهــــا

التحسين الذي أضافته برامجنا له.

الظروف وخدمة االستشارات االجتماعية

المؤسسة أيض ًا برنامج الدمج بالمجتمع

ما هو تعريفكم للبرامج االجتماعية

التي يتم توفيرها للمنتســــبين لتقديم

الذي يســــاعد فــــي انفتــــاح األبنــــاء على

وضعها مع مختلف الحاالت .ويتم اجراء
دراســــة حالة تتضمن تعبئة االســــتمارة
مــــع األيتــــام ليتــــم التعــــرف علــــى نوع

أنشطة خارجية تصقل
شخصيات األطفال
وتنمي قيمهم

البرنامج المناســــب لهم .ففــــي البداية

التمكيـــــن  -العـــــدد الثانـــــي عشـــــر

ورياضيــــة وثقافيــــة وفنيــــة ورحــــات

فيمــــا يتعلــــق بالمواقف والمشــــكالت

بالمشــــاركات والفعاليات التي تساعد

للمنتسـ ــبين لتقديـ ــم النصـ ــح والتوجيـ ــه

هـ ــذا البرنامـ ــج األبنـ ــاء علـ ــى تبنـ ــي
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مؤسسة الشارقة للتمكين االجتماعي

للحيــــاة .باإلضافــــة إلــــى برامــــج دينيــــة

المشــــورة من خالل المقابلــــة أو هاتفي ًا

المجتمــــع الخارجي من خــــال إلحاقهم

والتقبـ ــل وخدمـ ــة اإلرشـ ــاد التربـ ــوي

وبرنامـ ــج “ رحلة نحو النجاح “ حيث يسـ ــاعد

تقريــــر

التعليــم..

العمـ ــل على عالج تلك المشـ ــاكل وإلحاقه

االختبـ ــارات والتـ ــي ترتكـ ــز علـ ــى كيفيـ ــة

هنا وضعت سلسـ ــلة من الخدمات وبرامج

بسلسـ ــلة من البرامـ ــج العالجيـ ــة واإلنمائية

االسـ ــتذكار

واالسـ ــتعداد

التمكيـ ــن التي تجعلنا علـ ــى تواصل دائم

والتي تصل به إلى حالة من التوازن  ..وهذه

لالختبـ ــارات .وتقـ ــوم مكتبـ ــة المؤسسـ ــة

مع أبنائنا وهي:

االسـ ــتمارة شـ ــاملة فـ ــي أسـ ــئلتها حـ ــول

بتقديـ ــم الدعم من خالل توفيـ ــر العديد من

 - 1المتابعـ ــات الهاتفيـ ــة لالطمئنـ ــان إلى

تولي دولة اإلمارات التعليم اهتمام ًا خاص ًا باعتباره حق ًا أصي ً
ال من حقوق اإلنسان وهي تتخذ من
العلم والمعرفة والتدريب منهج ًا تطويري ًا للعاملين فيها ..وتفخر مؤسسة الشارقة للتمكين

الجوانـ ــب االجتماعيـ ــة لليتيـ ــم وأسـ ــرته،

الكتب التـ ــي قد تخدم االبـ ــن ،وإن لم يتوفر

خط سير أبنائنا التعليمي وما يستجد خالله

كالمظهر والمصـ ــروف ..ويكون العالج في

بهـ ــذه الكتب ما يحتاجه االبن فإننا نسـ ــعى

وتتـ ــم المتابعـ ــات مـ ــع االبـ ــن ،األم ،ممثلي

االجتماعي ،رغم تنوع وتعدد خدماتهــــا ،ببالغ اهتمامها بالتعليــــم والتأهيل األكاديمي

أن توفر له المؤسسة مصروف ًا شهري ًا يعينه

ألن يحصـ ــل علـ ــى الكتـ ــب التعليمية التي

المدارس ،وممثلي المعاهد.

لمنتسبيها من األبناء األيتام واألوصياء.

على أن يظهر بمظهر الئق أمام أقرانه ،أو أن

يحتاجها خالل المعارض السنوية للكتاب.

 - 2الجلسـ ــات الدوريـ ــة والتي قـ ــد تعقد مع

تتحمل المؤسسـ ــة مسـ ــؤولية التعاون مع

 -6لكـ ــي يحافـ ــظ أبناؤنـ ــا األعـ ــزاء علـ ــى

االبن أو الوصي أو المدرسـ ــة أو مع أكثر من

دور المعاهد التي تتحمل المهمة نفسـ ــها

المدرسـ ــة نيابة عن األم فـ ــي بعض الحاالت

تفوقهم وتزداد عزيمتهم ولكي يحاكيهم

طرف في آن واحد.

من تعليـ ــم ورعاية ،حيث تقـ ــوم بتخفيض

التي تستدعي ذلك.

غيرهـ ــم مـ ــن أبنائنا ممـ ــن في حاجـ ــة إلى

 - 3الزيـ ــارات الميدانية والتي تتم لمصلحة

رسـ ــومها التـ ــي تتحملهـ ــا المؤسسـ ــة

 -4نقص المسـ ــتلزمات الدراسـ ــية لالبن قد

دفعـ ــة نحو النجـ ــاح فقد اشـ ــتمل التمكين

الطالـ ــب سـ ــواء كانت بالمدرسـ ــة وسـ ــط

بالكامـ ــل .وتوفر المؤسسـ ــة أيض ًا خدمات

تـ ــؤدي إلى قصـ ــور في التحسـ ــين الكيفي

األكاديمـ ــي علـ ــى برنامـ ــج مخصـ ــص

زمالئه ومعلميه أو بالمنزل.

تتعلـ ــق بأبنائنـ ــا طلبـ ــة الجامعـ ــة فيتـ ــم

ومن أجل عالج هذا األمر تسعى المؤسسة

للمتفوقيـ ــن من خالل إقامـ ــة حفل تكريم

 - 4اإلرشـ ــاد األكاديمـ ــي واالستشـ ــارات

إلحاقهم بدورات التوفل واأليلس.

لتوفير كافة العوامل المساعدة على زيادة

لهم يحضره كبار الشخصيات وهو ما يؤثر

األكاديمية والتي تقدمها المؤسسة لالبن

 -3الحالة النفسية والسـ ــلوكية لالبن تتأثر

تحصيـ ــل أبنائهـ ــا والتـ ــي منهـ ــا الحقيبـ ــة

كثيـ ــراً فـ ــي نفس وعقـ ــل الطالـ ــب ويزيده

وولي أمره.

بالفقـ ــد واليتم ،فـ ــاألب هـ ــو المعني األول

المدرسية والمستلزمات التعليمية األخرى.

إصراراً على االحتفاظ بمعدله.

 - 5تدخل المؤسسـ ــة في مجال صعوبات

بفـ ــرض السـ ــيطرة وفق ميزان القـ ــوى ،ومع

 -5يحتاج أبناؤنا أيض ـ ـ ًا بأن نرعاهم من خالل

التعلم من خالل الفحص والتقييم عبر عدد

ونجعـ ــل هنـ ــا فـ ــي هـ ــذا التقريـ ــر رؤيتنـ ــا فـ ــي

خاللها السـ ــماح للمتبرعين بسداد جزء من

وفاتـ ــه تتحمـ ــل األم المسـ ــؤولية ،وقـ ــد ال

توسـ ــيع دائرة معارفهم وزيادة خبراتهم في

من االختبارات والجلسات التدريبية.

“تمكيـ ــن” النعكاسـ ــات “اليتيـ ــم” علـ ــى

األقسـ ــاط المدرسـ ــية لأليتام علـ ــى اختالف

تسـ ــتطيع وحدهـ ــا أن تالحق جوانـ ــب التغير

الحياة ،فال ننسـ ــى الدور الذي كان يقوم به

إن كل ما يصلنا عبر التواصل مع المدرسـ ــة

المستوى التعليمي لألبناء وكيف نعالجها:

سنواتهم الدراسية.

في تحصيل أبنائها الدراسي وسلوكياتهم

األب في إكسـ ــاب االبن الخبـ ــرات والمعارف

واألسـ ــرة يكون محط اهتمام ،فال ينظر إليه

 -1اليتـ ــم يعنـ ــي فقـ ــدان السـ ــند والمعين

 -2يطبع فقدان الوالد أثره في االبن ،فيتركه

فتحتاج إلى من يعينها على ذلك.

التي تسـ ــاعده على تحديـ ــد وجهته وتعينه

من الجانب التعليمي فقط بل يدرس األمر

والعائل الرئيسـ ــي ،وبفقدانه تختل الحالة

فريسة الحزن والشـ ــعور بالوحدة والضعف

وهنا يأتي دور المؤسسة من خالل استمارة

على تخير مستقبله.

من كافة جوانبـ ــه ويتم عالج القضية .فكم

االقتصاديـ ــة لألسـ ــرة ،فكيف لـ ــأم أن تلحق

وكل ذلـ ــك يضعـ ــف الحالة النفسـ ــية مما

متابعـ ــة الطالب والتـ ــي صممت خصيص ًا

وفي سـ ــبيل تحقيـ ــق ذلك فقد انـ ــدرج تحت

مـ ــن ضعـ ــف دراسـ ــي بمـ ــادة كان سـ ــببه

األبناء بالتعليم أو تمول استمرار تعليمهم

يؤثـ ــر فـ ــي اسـ ــتذكاره ودراسـ ــته فتكـ ــون

لتغطي كافة الجوانب الدراسية والنفسية

التمكيـ ــن األكاديمـ ــي عـ ــدد مـ ــن الـ ــدورات

التواصـ ــل غير الجيد مـ ــع المعلم ،وكم من

بدفع الرسوم والمصروفات..وفي مواجهة

المحصلـ ــة النهائيـ ــة تأخـ ــراً دراسـ ــي ًا يطـ ــال

والسـ ــلوكية واالجتماعية لـ ــدى االبن .ويتم

وورش العمل والمحاضرات المختلفة منها

هروب من المدرسة كان سببه سوء الحالة

هذه المشـ ــكلة أنشأت مؤسسـ ــة الشارقة

معظم األبناء.

تعبئتهـ ــا مـ ــن قبـ ــل االختصاصييـ ــن

دورات تتعلق باإلرشـ ــاد األكاديمي وبتحديد

النفسـ ــية ،وكم من تأخر دراسي كان سببه

للتمكيـ ــن االجتماعي خدمة توفير المقاعد

ومـ ــن هنـ ــا أنشـ ــأت المؤسسـ ــة برنامـ ــج

االجتماعييـ ــن والمعلميـ ــن بالمـ ــدارس،

المسـ ــار المهنـ ــي ،ودورات عـ ــن المهنة

الدراسـ ــية المجانية من خـ ــال التواصل مع

المتأخريـ ــن دراسـ ــي ًا (دروس تقويـ ــة) فعلى

وتساعد هذه االسـ ــتمارة في معرفة المواد

المقبـ ــل عليهـ ــا االبـ ــن ودورات تتعلق

الطبيعـ ــي .وبهذا وغيره مـ ــن البرامج

المـ ــدارس التـ ــي توفـ ــر للمؤسسـ ــة مقاعد

اختـ ــاف الصفوف الدراسـ ــية التـ ــي ينتمي

الدراسـ ــية التـ ــي يعانـ ــي فيهـ ــا االبـ ــن مـ ــن

بكيفيـ ــة اختيـ ــار التخصـ ــص فـ ــي

النفسـ ــية واالجتماعيـ ــة والتربويـ ــة

مجانيـ ــة أو نصـ ــف مجانيـ ــة تسـ ــمح لأليتام

إليهـ ــا االبن يتم الحاقه بـ ــدروس تقوية لدى

الضعف وأسـ ــباب ذلك ،وبالتالي التواصل

المرحلـ ــة الثانويـ ــة والجامعـ ــة،

التـ ــي تقدمهـ ــا المؤسسـ ــة فإننـ ــا

باستكمال دراسـ ــتهم من دون تكلف عناء

أقـ ــوى وأفضـ ــل المعاهـ ــد والمعلميـ ــن ،إذ

مع المدرسة واألسرة لعالجها.

ودورات تتعلـ ــق بكيفيـ ــة إعـ ــداد

نسـ ــعى إلى أن نصل بأبنائنا إلى

الرسوم الدراسية ..وفي اإلطار نفسه تقدم

تلتقي لديهم خدمـ ــة التعليم بالتربية في

كما تسـ ــاعدنا هذه االسـ ــتمارة على معرفة

البحـ ــث العلمـ ــي ،ودورات لتعليم

حد الكفايـ ــة التعليميـ ــة ونطمح

المؤسسة المنح الجامعية ألبنائها الطالب

جو ال يخلو من الرعاية األبوية.

سـ ــلوكيات االبـ ــن ،فهل هـ ــو متـ ــوازن أم أن

قواعـ ــد اللغة االنجليزيـ ــة ،باإلضافة

ألن تكـ ــون المؤسسـ ــة خير معين

وذلـ ــك بالتعاون مـ ــع العديد مـ ــن الجهات

وتقوم منطقـ ــة الشـ ــارقة التعليمية ببذل

هنـ ــاك سـ ــلوكيات غيـ ــر إيجابية تحتـ ــاج إلى

إلى ورش العمـ ــل التي تعلم االبن

واليـ ــد الحنـ ــون التـ ــي تتلقـ ــف االبن

التي توفر المنح .كما أنشـ ــأت المؤسسـ ــة

الجهـ ــد مـ ــن خـ ــال توفيـ ــر المعلميـ ــن

تعديل ،فقد يعاني االبن العزلة واالنطوائية

كيف يكون متفوقا وهناك منها ما

بعدما مر به مـ ــن أزمة وصدمة لكي

خدمة سداد الرسوم الدراسية التي يتم من

المتطوعيـ ــن لتدرس األبنـ ــاء باإلضافة إلى

أو العدوانية أو غيرها من السـ ــلوكيات التي

يقـ ــام فـ ــي بداية العـ ــام الدراسـ ــي

تحنو عليه وتصل به إلى بر األمان.

أبـرز أولويـات برامـج «تمكيـن»

والمراجعـ ــة

ارتفاع مستوى ذكاء االبن عن المعدل

التمكيـــــن  -العـــــدد الثانـــــي عشـــــر

بشـ ــعوره بالفقـ ــد ،ومن خالل ذلـ ــك يمكن

المدرسـ ــية ،والبعـ ــض اآلخـ ــر يعد قبـ ــل فترة

مسـ ــتمرة معه ومع أسـ ــرته ومدرسته .ومن
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مؤسسة الشارقة للتمكين االجتماعي

قـ ــد تكـ ــون مرتبطـ ــة ارتباط ـ ـ ًا وثيـ ــق الصلة

لالبـ ــن وللوصـ ــي والتـ ــي تتعلـ ــق بالتهيئة

 -7رعايـ ــة الطالـ ــب تحتاج إلى متابعة شـ ــبه

حكاية نجاح

الخريجة الجامعية منتسبة «تمكين»
آالء عبد الهادي:

المنحة الجامعية الكاملة
أعظم دعم تلقيته في حياتي..

المسـ ــتقبل ،ما قـ ــوى عزيمتي وسـ ــاعدني
على إثبـ ــات ذاتـ ــي ..ومـ ــن الطبيعي لكل
شـ ــخص فقد عزيزاً أن يحاول بشـ ــتى الطرق
تجـ ــاوز ألـ ــم الفقد لكـ ــن من الصعـ ــب جداً
نسـ ــيان من نحب ..فأنا لم أنس والدي ولن
أنسـ ــاه طوال حياتي وأعيش حياتي ألصل
إلى مـ ــا كان يتمناه كما لـ ــو كان على قيد
الحيـ ــاة اآلن..شـ ــعور جميـ ــل جـ ــداً أن يظهر
اليتيـ ــم ألحبتـ ــه وألهله إلـ ــى أين اسـ ــتطاع
الوصول مع وجود التحديات ..واألجمل من

إحدى منتسبات مؤسسة الشارقة للتمكين االجتماعي«تمكين» عن

واألم وفخرهـ ــا بـ ــي .فمـ ــن المهـ ــم جـ ــداً أن

سؤال حول تجربتها مع «الفقد» وقالت إن التغلب على التحديات لم
يكن ســــه ً
ال ،لكن «تمكين» قدمت لي منحة جامعية كاملة مكنتني

يسـ ــعى كل منا ليبلغ مـ ــراده ،وأن ال يتخلى
عـ ــن عزيمته وإصـ ــراره .أنـ ــا فقـ ــدت أبي منذ

من تحقيق حلم التخرج في الجامعة« ..مجلة تمكين» التقت بالخريجة

الطفولة لكنني عاهدت نفسي أن أجعله

آالء عبدالهادي فكان هذا الحوار..

فخوراً بي كما لو كان على قيد الحياة.

باإلرادة واالستشارات النفسية واالجتماعية
تجاوزت محنة فقدان أبي
وكافأت أمي بالتفوق والنجاح..

كيف تغلبتم على تحديات الدراسة؟
كان وقعه على نفسك؟

عندما توفي والدي خطوات ساعدت على

اتخذت من التحدي درب ًا لمساري ومن اإلرادة

بالرسـ ــم وتـ ــم تقديـ ــر مـ ــا فعلنـ ــا ..وكان

شـ ــعور ال يمكن وصفه ..بالء مـ ــن اهلل تعالى ال

نهوضـ ــي ممـ ــا كنـ ــت بـ ــه ،والتركيـ ــز على

والعزيمـ ــة “أب ًا جديداً” وقـ ــررت أن أجعل أمي

للمؤسسـ ــة الدور األبرز واألهم في حياتي..

أتمناه ألحد..كنت فـ ــي الثامنة من عمري عندما

التعلـ ــم والدراسـ ــة وسـ ــيلة لنجاحـ ــي فـ ــي

فخورة بي ،وأسـ ــتطيع القول إن فئة األيتام

أتممت دراستي لكن حتى اآلن أرى مساندة

فقدت والدي وحتى اآلن ما زلت أشـ ــعر أن هناك

المسـ ــتقبل .ومع السـ ــنوات أصبح تفكيري

ال تقل عن اآلخرين ،فهذا ما كتبه لها القدر.

المؤسسـ ــة لـ ــي مـ ــن خـ ــال المؤتمـ ــرات

ثقب ًا في القلب لم أتمكن من عالجه حتى اآلن!

أكثر نضج ًا ووعي ًا بأساسـ ــيات الحياة ..حيث

هل كان دورهم فعا ًال في دعم إرادتكم؟

والفعاليات التي أشاركهم بها.

كيف تصرفت أو تفاعلــــت تجاه “الفقد”

كان همي أن التحق بالجامعة وأتخرج فيها،

نعم ،كان دورهم فعا ًال جداً ألنهم علموني

وما االستشارات النفسية واالجتماعية

وتحديات الحياة؟

ووفرت مؤسسة تمكين لي منحة جامعية

أن أمسـ ــح دموعي وأنـ ــا في أمـ ــس الحاجة

التي وفرتها لك وللوالدة ؟

عندمـ ــا كنت صغيـ ــرة لـ ــم أ ِع أهميـ ــة األب ،ولم

بكامل التكاليف في جامعة الشارقة وكان

للبكاء على ذكرى عزيز فقدته مدى الحياة.

قامـ ــت المؤسسـ ــة بتوفيـ ــر االستشـ ــارات

أتصـ ــور أن يكون فقدان شـ ــخص يمكن أن يؤثر

هذا أعظم دعم أتلقاه في حياتي.

فالمتوفى والدي ومكانتـ ــه محفوظة في

النفسـ ــية واالجتماعية في كافة الجوانب

إلى حد بعيد في هيكل العائلة ككل .لكن مع

ما الدور الذي لعبته العائلة والمجتمع

قلبي لكن يجب أن أتحلى باإلرادة والعزيمة

منها التعبير بحرية عن األفكار والمشـ ــاعر

مرور الوقت والسـ ــنوات بدأت أشـ ــعر أنه لو كان

العائلي في دعمكم ومساندتكم ؟

واإلصـ ــرار وأن أجتهـ ــد للوصـ ــول إلـ ــى أعلى

وفي أجواء من المرونة وتقديم المشورة

أبي على قيد الحياة كان سيوفر لي الكثير مما

بعد وفاة والـ ــدي واجهت وإخوتي ووالدتي

المراتب فـ ــي الحياة ،وهذا الـ ــذي نطمح له

فيما يتعلق بالمواقف والمشـ ــكالت التي

عجزت أمـ ــي توفيـ ــره .فكلما كبرت كبر شـ ــعور

العديـ ــد مـ ــن التحديـ ــات ،لكـ ــن بفضل اهلل

كعائلة.

نواجههـ ــا والمتابعـ ــة واالطـ ــاع علـ ــى

احتياجي ألبي الذي فقدته وأنا طفلة.

تعالـ ــى ثـ ــم دعـ ــم عائلتـ ــي ومجتمعـ ــي

كيف خطــــرت على بالــــك فكرة

مسـ ــتجدات األمـ ــور وتقديـ ــم الخدمـ ــات

ما التحدي المتمثل في تحقيق التوازن بين

تمكنـ ــت من اجتيـ ــاز هـ ــذه المرحلة.ولعبت

االنضمام إلى مؤسســــة الشارقة

اإلرشـ ــادية والتوعويـ ــة وتطويـ ــر وتنميـ ــة

االستمرار في الحياة مع عدم نسيان أحبائنا

مؤسسـ ــة الشـ ــارقة للتمكيـ ــن االجتماعي

للتمكين االجتماعي؟

الـ ــذات والفحـ ــص والتقييـ ــم النفسـ ــي

الذين فارقوا الحياة؟

الدور األساسـ ــي واألبرز في دعمي من خالل

سـ ــمعنا عن المؤسسـ ــة والتحقنا بها منذ

وغيرها الكثير.

التحدي الذي واجهته كان كبيراً للغاية ،لكنني

الجلسات االجتماعية والنفسية التي بينت

الصغـ ــر ..وكانـ ــت فـ ــي بداياتهـ ــا ،وما شـ ــد

شـ ــكراً من القلب لـ “تمكين” بكل كوادرها

اتخـ ــذت من حكمـ ــة “الطموح ينسـ ــيك الجروح”

لي أهميـ ــة العزيمة واإلصرار فـ ــي مواجهة

انتباهنـ ــا وجذبنـ ــا اهتمامهـ ــا بنـ ــا كأيتـ ــام.

وموظفيهـ ــا ..وبالـ ــغ الشـ ــكر والتقديـ ــر

دافع ـ ـ ًا وحافـ ــزاً مكننـ ــي مـ ــن التطلـ ــع إلـ ــى

تحـ ــدي فقدان عزيز وكان من أبرز ما علق في

وكانت أول فعالية لنا في هذه المؤسسة

لمؤسسيها وراعي خدماتها..
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ما تأثير الفقدان المفاجىء لعزيز ما ،وكيف

الموضوع لـ ــم يكن سـ ــه ًال لكنني اتبعت

ذهني أن “البكاء لن يعيد إلي راحل” لذلك

المشـ ــاركة في أسـ ــبوع المـ ــرور ،حيث قمنا

التمكيـــــن  -العـــــدد الثانـــــي عشـــــر

الطموح ينسيك الجروح ..بهذه العبارات أجابت آالء محمود عبد الهادي

ذلك رؤية سعادة أمي التي لعبت دور األب

ثقافة وفكر

أدب األطفال ..وبناء الشخصية

مـ ــع اآلخـ ــر ،كمـ ــا صـ ــارت القصة وسـ ــيلة

السن التي تسبق مرحلة الطفولة
حدود
ّ
المبكرة ّ
ّ
يمثل بألوانه وأشكاله وأحجامه

يمكـ ــن أن يكونـ ــوا قـ ــد عاشـ ــوها فـ ــي

بالقـ ــراءة (بيبليوثيرابـ ــي) الـ ــذي أسسـ ــه

ـم يصبـ ــح
امتـ ــداداً لعالـ ــم ال ّلعـ ــب ،ثـ ـ ّ

حياتهـ ــم الواقعيـ ــة ،وهـ ــذا ال ّتعاطـ ــف

العالم الروسـ ــي «نيقوالس روبكان» في

بمضامينـ ــه الهازلـ ــة وقيمـ ــه اإليجاب ّيـ ــة

وال ّتفاعـ ــل مع الشـ ــخص ّيات التي تعيش

مطلع القـ ــرن العشـ ــرين ،وهـ ــو نوع من

وشـ ــخصياته المرحة مصـ ــدراً للترويح عن

مشاكل شبيهة بمشـ ــاكلهم يمكن أن

مـ ــداواة الصحـ ــة النفسـ ــية ويتضمـ ــن

النفس والتسـ ــلية وباعث ًا علـ ــى التفاؤل.

يؤدي إلى شـ ــعور جديـ ــد وطريقة جديدة

اسـ ــتعمال الكتـ ــب لمسـ ــاعدة األطفال

فالكتـ ــاب الج ّيـ ــد يطـ ــرد مشـ ــاعر اإلحباط
ّ
والشـ ــعور بالملـ ــل والكآبـ ــة،
والفشـ ــل

فـ ــي التعامـ ــل مـ ــع اآلخريـ ــن إذ تعطيهم
التجربـ ــة إحساس ـ ـ ًا بـ ــأن مشـ ــاكلهم

ال يختلف اثنان حول أهمية القصص الموجهة للطفل ومدى إســــهامها في
تثقيفه وتربيته فكري ًا واجتماعي ًا ونفسي ًا وخلقي ًا وتأثيرها في حياته واختياراته

العاطفية والنفسية.

ويضبـ ــط انفعـ ــاالت الطفـ ــل ويه ـ ـ ّذب

وأحاسيسـ ــهم تجربـ ــة مشـ ــتركة حيث إن

وقـ ــد قامـ ــت إليزابيث فـ ــوس من جامعة

سلوكه ويقضي على انعدام الرغبة في

«فكرة أنهم يعيشـ ــون مشـ ــاكل مماثلة

لما تتيحه  -متى كانت جيدة ومناسبة لعمره  -من فوائد ج ّمة ..فهي وسيلة

ماريالند بدراسـ ــة حول أهمية الكتب في

المبـ ــادرة مـ ــن خـ ــال تقديم شـ ــخصيات

لغيرهم هي تجربة شفائية» Cook et al.

فعالة في تنمية شــــخصية الطفل من جميع جوانبها العقلية والنفسية

العـ ــاج النفسـ ــي وكيـ ــف أنهـ ــا تسـ ــاعد

ّ
ويخفـ ــف الضغط والتوتّـ ــر وتزداد
ناجحـ ــة

 2006فاإلطـ ــاع والتعاطـ ــف مـ ــع أفـ ــكار

واالجتماعية ،توفر له التسلية والمتعة وتؤثر في وجدانه وتصقل عقله ،كما
تحســــن
تُنمي ذائقته الجمالية وتثري معجمه اللغوي بمصطلحات جديدة
ّ

األطفـ ــال علـ ــى التك ّيـ ــف مع المشـ ــاكل

هـ ــذه المتعـ ــة عندمـ ــا يشـ ــارك المحيـ ـ ُ
ـط

ومشـ ــاعر شـ ــخصيات الكتاب يساعدهم

النمو ،وقد ب ّينت أن
النفسـ ــية ومشـ ــاكل
ّ

ـري طف َله في نشـ ــاط القراءة بعيداً
األسـ ـ ّ

علـ ــى التعـ ــرف والبحث في مشـ ــاعرهم

لغته ســــماع ًا وتحدث ًا ،قراءة وكتابة ،وتوسع خياله وتغرس القيم اإلنسانية

هنـ ــاك العديـ ــد مـ ــن األنـ ــواع المرتبطـ ــة

ـي إذ
عن اإلكراه وضغط الواجب المدرسـ ـ ّ

وسلوكهم.

الرفيعة والمبادئ التربوية السليمة في نفسه وتزوده بالمعلومات والمعارف

بالعالج بالقراءة بيبليوثيرابي.

يتشبع الطفل بحاجته إلى األمن والحب

كما تشـ ــجّ ع قراءة الكتب األطفال على

مو.
العالج بالقراءة لمشاكل مراحل ال ّن ّ

واالنتماء.

التعبيـ ــر عـ ــن ذاتهـ ــم مـ ــن خـ ــال بعـ ــض

السريري.
العالج بالقراءة ّ

لكـ ــن اعتمـ ــاد الكتـ ــب كآليـ ــة للعـ ــاج

ّ
وتمكنهم من
الصعاب التي يعيشونها
ّ

العالج بالقراءة للمساعدة الذاتية.

بالقراءة شـ ــيء آخر من شـ ــأنه أن يساعد

مناقشـ ــة مشـ ــاكلهم الحق ـ ـ ًا إذا كانـ ــوا

القصة أيض ًا  -متى كانت مشوقة  -تزيد

عنها األستاذ أحمد نجيب في كتابه «أدب

نفسـ ــية واجتماعيـ ــة ..وتسـ ــهم قصـ ــص

العالج بالقراءة اإلبداعي.

األطفال علـ ــى التعامل مع مشـ ــاكلهم

يخفونهـ ــا فـ ــي ذلـ ــك الوقت .كمـ ــا تو ّفر

من درجة تركيز الطفـ ــل وانتباهه وتنمية

األطفال وبناء الشـ ــخصية» إذا كان ألدب

األطفال ،إلى حد كبير ،في إدماج الطفل

العـ ــاج بالقـ ــراءة عبر حلقـ ــات النقاش

العاطفية والسـ ــلوكية وذلـ ــك بالتعرف

ّ
لحل مشـ ــاكل لم يتع ّرض
الكتـ ــب طرق ًا

خيالـ ــه بحيـ ــث تتيح له فرصـ ــة تصور بقية

األطفال دولة ،فإن القصة هي عاصمتها

في مجتمـ ــع وغرس القيـ ــم وتنمية الروح

إلـ ــى ذاتهـ ــم مـ ــن خـ ــال التفاعـ ــل مـ ــع

ّ
وتخفف القـ ــراءة من ح ّدة
إليهـ ــا الطفـ ــل

األحداث وعيشـ ــها والتدرب على مواجهة

وقلبهـ ــا النابـ ــض ..وقـ ــد تكـ ــون خيالية أو

االجتماعيـ ــة عنـ ــده مثـ ــل حـ ــب الجماعـ ــة

لماذا العالج بالقراءة؟

شـ ــخصيات تشـ ــبههم ،فعندمـ ــا يقـ ــرأ

القلـ ــق عندمـ ــا يجـ ــد األطفـ ــال انعكاس ـ ـ ًا

مختلف المواقف.

واقعيـ ــة حقيقيـ ــة ،ومنهـ ــا القصـ ــص

واحتـ ــرام الكبيـ ــر والعطف علـ ــى الصغير

تعتبـ ــر قـ ــراءة الكتـ ــب الهادفـ ــة ،إجمـ ــا ًال،

األطفـ ــال الكتـ ــب ويتماهـ ــون مـ ــع

االجتماعية والتاريخية والعلمية وقصص

وروح التعـ ــاون ومشـ ــاركة اآلخرين وذلك

مصدراً للمتعة ال ّنفس ـ ـ ّية .فالكتاب وإلى

شخص ّيات القصة فإنهم يتع ّرضون من

لمشاعرهم في إحدى شخص ّيات الكتاب
وتخفف من ّ
ّ
الشعور بالوحدة.

التعريف

المغامـ ــرات وقصـ ــص السـ ــيرة النبويـ ــة،

بتشجيعه على مواجهة بعض المواقف

الشماس أدب الطفل بأنه
يعرّف عيسى
ّ

القصـ ــص ذات المنهـ ــج الدينـ ــي ،وأخيراً

ّ
وحل المشـ ــاكل ،وهي وسـ ــيلة
الصعبة

كل ما يق ّدم إلـ ــى األطفال من نصوص

الخرافـ ــات

والحكايـ ــات

تربط الطفل بعـ ــادات وتقاليد مجتمعية

أدبيـ ــة أ ّلفت وكتبت خصيص ـ ـ ًا لهم وفق

الشـ ــعبية ..وهي تعد من أهم الوسائل

وإكسـ ــابه بعـ ــض العـ ــادات الحسـ ــنة

أسس نفسـ ــية وتربوية ولغوية تتناسب

المقـ ــروءة ،ولها تأثير في إعـ ــداد الطفل

كالوفاء والصدق واألمانة واإلخالص في

مع ميزات كل مرحلة من مراحل عمرهم،

وتنشـ ــئته؛ وهي القالب الـ ــذي يأخذ منه

العمـ ــل والشـ ــجاعة...إلخ .وهـ ــي أيض ـ ـ ًا

وتعالـ ــج الموضوعـ ــات التـ ــي تهمهـ ــم

الطفـ ــل المعلومـ ــة بـ ــكل رغبـ ــة ورحابة

وسـ ــيلة لالطـ ــاع علـ ــى عـ ــادات وتقاليد

والمواقـ ــف والمشـ ــاكل التـ ــي تلبـ ــي

صدر ،كما أنها عامل رئيسي يم ّد الطفل

مجتمعات أخرى.

حاجاتهم للمعرفة واالطالع واالكتشاف.

بالمعلومات والمعارف والخبرات ،ويرفع

كما تسـ ــاهم قراءة بعض القصص في

أما القصـ ــة فهي جنس أدبي من أجناس

طاقاته في اإلبداع واالبتكار.

التنفيس عن بعض العواطف والمشاعر

ناجعـ ــة للعـ ــاج وهو مـ ــا يعـ ــرف بالعالج

العالج بالقراءة..
تعليم وتثقيف في أجواء ممتعة

على التكيف مع التغييرات والمشـ ــاكل

بقلم :وفاء المزغني

المكبوتـ ــة ،وتسـ ــهم فـ ــي زرع الثقة في

أدب الطفـ ــل مثلهـ ــا مثـ ــل الروايـ ــة
والمسرحية والشـ ــعر ولكنها أكثر انتشاراً

القصص والصحة النفسية

نفس الطفـ ــل وتسـ ــتجيب لحاجاته إلى

وإقبا ًال من الفنون األدبية األخرى ،وقد قال

ولقـ ــراءة القصـ ــص وظائـ ــف وتأثيـ ــرات

الحب واالنتماء وتحقيق الذات والتواصل
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واألسـ ــاطير

الجماعية.

التمكيـــــن  -العـــــدد الثانـــــي عشـــــر

التي تضاف إلى خبراته.

خالل أحداثهـ ــا إلى وضع ّيات ومشـ ــاكل

من تمكين إلى األطفال

ثقافة وفكر

قصتان ورسائل تربوية
للقصص الموجهة للطفل إسهاماتها في تثقيفه وتربيته فكري ًا
واجتماعي ًا ونفســــي ًا ولمضمونها ومحتواها تأثيرهما في حياته
واختياراته لما تتيحه  -متى كانت جيدة ومناســــبة لعمره  -من
فوائد ..فهي وسيلة فعالة في تنمية شخصية الطفل من جميع
جوانبها العقلية والنفســــية واالجتماعية ،توفر له التســــلية
والمتعة وتؤثر في وجدانه وقد تزيــــل بعض مخاوفه وتصقل
معارفه وتجاربه ،كما تثري معجمه اللغوي بمصطلحات جديدة
تحسن لغته ،وتوســــع خياله وتغرس القيم اإلنسانية الرفيعة
ّ
والمبادئ التربوية السليمة في نفسه.
ولمؤسسـ ــتنا (مؤسسـ ــة الشـ ــارقة للتمكين االجتماعي) تجربة

تفوقها الدراسي وتطمئنه على العائلة تساعد على االرتباط

رائدة فـ ــي هذا المجـ ــال من خالل تبني نشـ ــر قصتيـ ــن لألطفال

بالذكريات وتعزز الثقة بالنفس والرغبة في مواصلة التقدم

بالتعاون مع دار نهضة مصر للنشر ..والقصتان هما:

والنجاح.

ابتسامة سما المفقودة /وهي قصة تتناول مسألة التكيـ ـ ــف
مـ ــع فقـ ـ ـ ـ ــدان أحد الوالدين.
صوفي يخاف أن يفقد أمه /وهي قصة مستعارة تصور حكاية

إنها مساهمات قصصية ترفع وعي األبناء وتعلمهم أمور الحياة
وتوضح لهم ضمني ًا بعض األخطاء التي يعيشونها دون وعي،
وترشـ ــدهم بطريقـ ــة محببة ال أمر فيها وال توجيه لسـ ــبل تخطي

حمل صغيـ ــر يلعب في مرابع الحقول لكنه يقـ ـ ــع أثن ـ ــاء الجري

مصادر الخوف والقلق..

فيجــرح ثم يبدأ البحث عن أمه.

وتهدف المؤسسة من خالل إصدار القصص إلى معالجة الفقد

وتعالج قصة (صوفي يخاف أن يفقد أمه) حاالت القلق والخوف

عنـ ــد األطفـ ــال حيث تخلـ ــو السـ ــاحة من هـ ــذه القصـ ــص وثاني ًا

واالنزعـ ــاج التـ ــي يعانيها بعـ ــض األطفال خالل مسـ ــيرة نموهم

اسـ ــتخدام اإلخصائيات للقصـ ــص في الخطـ ــة العالجية لألبناء

وانتقالهـ ــم من حضـ ــن األم إلى المدرسـ ــة أو االنفـ ــراد بزيارة أحد

الذين يعانون من هذه المشكلة

األصدقاء.
وتقترح المؤلفـ ــة أفكاراً وإجـ ــراءات واسـ ــتراتيجيات عالج معرفي
سلوكي لمشكالت القلق والتخيالت المزعجة وتعالج من خالل
بطل قصتها (الحمل الصغير  -صوفي).
أمــــا قصة (ابتســــامة ســــما المفقــــودة) التــــي تتناول مســــألة
التكيف مع فقــــدان أحد الوالدين تتناول وفــــق تحليل الطبيبة
النفسية جين انونزياتا المعاناة النفسية واالنفعالية لفقدان
عزيز وحاجة اإلبن لتعلم اســــتراتيجيات التكيف وسبل مواجهة
مشــــاعر األســــى والغضب والقلق ثم امتالك ووسائل وأدوات
التماسك النفسي والثقة بالنفس والتعبير عن المشاعر.
إن قصة مثل هذه أبطالها طفلة فقدت والدها (سما) وأمها
وجارتهــــا (كوثــــر) التــــي ســــاعدت الطفلــــة فــــي التعبير عن
مشــــاعرها من خالل رسالة موجهة لوالدها تروي فيها حكاية

ثقافة وفكر

وأنظمة األمن والسـ ــامة ،وبأن يبينوا لهم

الهوية الوطنية
والمواطنة الصالحة

باألمثلة والشـ ــواهد المقربة إلى عقولهم
بـ ــأن هـ ــذه األنظمـ ــة والقوانيـ ــن وضعـ ــت
لحفظ سـ ــامتهم ومصالحهم وحقوقهم
وتسيير شؤون حياتهم.
تأصيل احترام األقـ ــارب والمحافظة على

غرس حب العمل في نفوسهم ألهميته
في نهضة الوطن ورفاهيته.
تعزيـ ــز حـ ــب الدفاع عـ ــن الوطـ ــن ضد أي
معتد عليه.
غرس حب العمـ ــل التطوعي ،واالنخراط

وتكمـ ــن أهميـ ــة قيـ ــام المدرسـ ــة بتعزيـ ــز
ممارسـ ــات الهويـ ــة الوطنيـ ــة والمواطنـ ــة
الصالحـ ــة في نفوس التالميـ ــذ انطالق ًا من
أنهمـ ــا بمنزلة الهدف من التربية ككل ،إذ ال
معنـ ــى أن يتم إعـ ــداد مهنـ ــدس أو معلم أو

في المؤسسات األهلية.

طبيـ ــب بتزويـ ــده بالعلـ ــم فقـ ــط ،مـ ــن دون

كيان األسـ ــرة بالعالقات الطيبة بين األبناء

دور المدرسة في تربيتهم على
الهويــة الوطنيــة والمواطنــة
الصالحة:

المساهمة في بناء شـ ــخصيته كمواطن
مهنته  ،وأحيان ًا أبعد من حدود دولته.

والتعاون.

إن تعزيـ ــز ممارسـ ــات الهويـ ــة الوطنيـ ــة

وتبلـ ــغ المدرسـ ــة أقصى درجـ ــات الفاعلية

تشـ ــجيع الحوار األسـ ــري وتواصل األجيال

والمواطنـ ــة الصالحة في نفـ ــوس التالميذ

في تربية المواطنـ ــة إذا كان هناك تطابق

وعاء حضاري ًا تحفظ لكل شعب ثقافته وتاريخه وتراثه الذي بتناقله
تعد الهوية الوطنية
ً

وتقبل أفـ ــكار األبناء واإلنصات الفاعل لهم

واجب البد أن تشـ ــارك فيه كافة مؤسسات

بيـ ــن مناهجهـ ــا النظريـ ــة وبرامجهـ ــا

من جيل إلى جيل ..وفي عملية بنائها ينبغي التركيــــز على التربية والبدء من عمر

والعمـ ــل معهـ ــم بايجابية وتعزيـ ــز ثقتهم

المجتمع االجتماعيـ ــة والتربوية واإلعالمية،

التطبيقيـ ــة ،ومثـ ــال ذلـ ــك أن تتضمـ ــن

الطفولة حيث تعتبر األسرة والمدرسة أهم مؤسسات التربية وترسيخ الهوية الوطنية

بأنفسهم.

والمدرسـ ــة هـ ــي المؤسسـ ــة االجتماعيـ ــة

المقـ ــررات الدراسـ ــية قيم ـ ـ ًا مثـ ــل الكرامـ ــة

إكسـ ــاب االبن الكفاية التـ ــي تمكنه من

الرسـ ــمية األولى التـ ــي وظيفتهـ ــا التربية ،

اإلنسـ ــانية والمسـ ــاواة بيـ ــن البشـ ــر ،بينما

تأديـ ــة واجباته والتمسـ ــك بحقوقه ومبادئ

ورغم أن التربية أوسـ ــع وأشـ ــمل مما تقدمه

ينتهـ ــك المعلمـ ــون كرامـ ــة الطلبـ ــة

العدالة االجتماعية.

المدرسة ورغم عظيم مكانة المدرسة في

ويمارسون التمييز بينهم وعلى هذا:

بقلـــــم:
د/أمل حميد بالهول

فاقدي األب و أقارب والدهم المتوفى.

المستشارة االجتماعية في مؤسسة وطني اإلمارات

-تنميـ ــة اتجاهـ ــات اإلخـ ــوة والتفاهـ ــم

الواجبات

وتتضمن الهويـ ــة الوطنية مشـ ــاعر الحب

وكان إلصدار مجلس الوزراء وثيقة المواطنة

والوالء التي تكمن فـ ــي االنتماء للوطن،

ومنهـ ــا ما نـ ــص عليها الدسـ ــتور فـ ــي دولة

التـ ــي تضمنت قيم وسـ ــلوكيات المواطن

والفخر بتراثـ ــه وحضارته ،وتتجلى مظاهرها

اإلمارات وعلى األخص:

اإلماراتي ثم قيام مؤسسـ ــة وطني اإلمارات

تعريف األبنـ ــاء بتاريخ وطنهـ ــم “اإلمارات”

في االلتـ ــزام بالحقوق والواجبـ ــات ،واحترام

احترام النظام ،والحفاظ على الممتلكات

بالمسـ ــح األول للقيـ ــم اإلماراتيـ ــة فـ ــي فبراير

تعريفهـ ــم بالرمـ ــوز الدينيـ ــة والوطنيـ ــة

والبـ ــد أن تسـ ــعى المدرسـ ــة إلـ ــى تنميـ ــة

الموجهـ ــة للتربية الوطنيـ ــة ،ويتيح المجال

القوانين السـ ــائدة فـ ــي الوطـ ــن والتوحد

والمرافق العامة ،والدفاع عنه ،والمساهمة

 2013دور مؤثر في التعريف بالقيم االيجابية

الذين خدموا الوطن في المجاالت الدينية

االتجاهـ ــات الموجبـ ــة مـ ــن وجهـ ــة نظـ ــر

لمشـ ــاركة الطالب والمعلميـ ــن واإلداريين

معه والعمل على حمايته والدفاع عنه في

في تنميته ،والتكاتف مع أفراد المجتمع.

للمجتمـ ــع اإلماراتـ ــي وحـ ــث األجيال الشـ ــابة

والعلمية واالجتماعية وغيرها.

المجتمع لدى التالميذ وتعدهم للمواطنة

في األنشطة المختلفة ،فالعمل الجماعي

أوقـ ــات األزمـ ــات والحـ ــرص علـ ــى وحدتـ ــه

هـ ــذه الواجبـ ــات يجـ ــب أن يلتـ ــزم بهـ ــا كل

علـ ــى التمسـ ــك بهـ ــا وإدماجها فـ ــي أنماط

تنميـ ــة روح الـ ــوالء لديهم تجـ ــاه الوطن،

الصالحـ ــة مـ ــن خـ ــال نقـ ــل نتائـ ــج الخبرات

والتعاون بين المعلمين واإلداريين يسهل

وسالمته واسـ ــتمرارية وجوده والعمل على

مواطـ ــن ويؤديها على أكمل وجه حسـ ــب

حياتهم اليومية وتم تعريف المواطنة بأنها

وتعريفهم بكفاح الرواد من بناة االتحاد وما

اإلنسـ ــانية المختلفة لحسن إعدادهم على

العملية التعليمية ،وقد أثبتت الدراسات أن

نمائـ ــه وتقدمـ ــه .وتتكـ ــون المواطنـ ــة

قدراته وإمكاناته.

مـ ــوروث مشـ ــترك مـ ــن المبـ ــادئ والقيـ ــم

بذلـ ــوه مـ ــن جهـ ــود لتوحيـ ــد البـ ــاد وإعالء

أسـ ــاس خلقي مسـ ــتغلة في ذلـ ــك مرونة

المدرسة التي تسـ ــود فيها مبادئ الشورى

والعـ ــادات والسـ ــلوكيات بيـ ــن األفـ ــراد بمـ ــا

شأنها.

وقابليـ ــة التالميـ ــذ للتشـ ــكيل فـ ــي مراحـ ــل

واالحتـ ــرام المتبـ ــادل لآلراء والـ ــذات الفردية

العمـ ــر المبكـ ــرة في ضوء قيـ ــم واتجاهات

وترسـ ــيخ العالقـ ــات اإلنسـ ــانية اإليجابيـ ــة
وغيرها ،تؤدي إلى ترسـ ــيخ قيم التماسـ ــك
االجتماعي وانتماء ووالء الفرد لوطنه.

الصالحة من عدة عناصر ينبغي أن تكتمل
حتـ ــى تتحقـ ــق هـ ــي :الحقـ ــوق والواجبـ ــات

ومن أبرز سمات المواطنة الصالحة أن

يسـ ــهم فـ ــي تشـ ــكيل شـ ــخصية المواطن

التعريف بصروح الوطن ،بأخذ األبناء في

والمشاركة المجتمعية والقيم العامة.

يكون المواطن مشــــارك ًا في األعمال

وتمنحـ ــه خصائـ ــص تميـ ــزه عـ ــن غيـ ــره مـ ــن

جوالت تشـ ــمل المواقع التاريخية والتراثية

ضرورية لكل من التالميذ والمجتمع.

المجتمعية ،والتي مــــن أبرزها األعمال

المواطنين في الـ ــدول األخرى ،وبمعنى آخر

والمتاحـ ــف فـ ــي البـ ــاد مع سـ ــرد قصة كل

والمدرسـ ــة التي يعـ ــول عليهـ ــا المجتمع،

يتضمـ ــن مفهـ ــوم المواطنـ ــة حقوق ـ ـ ًا

التطوعية ،فكل إسهام يخدم الوطن

هـ ــي عبـ ــارة عـ ــن عضويـ ــة الفـ ــرد التامـ ــة

موقع منها.

ويعقد عليها آما ًال في إعداد الناشـ ــئة قادرة

أن يسعى المناخ المدرسي إلى إكساب

يتمتع بها جميـ ــع المواطنين و واجبات،

ويترتب عليــــه مصالح دينيــــة أو دنيوية

والمسؤولة في الدولة أو المجتمع.

تعريـ ــف األبنـ ــاء بمؤسسـ ــات وطنهـ ــم

بما أوتيـ ــت من وسـ ــائل بشـ ــرية وإمكانات

الطالب قيـ ــم ومفاهيم الشـ ــورى والعدالة

لذلك ينبغي أن يدركها اآلباء واألوصياء

كالتصــــدي للشــــبهات وتقويــــة أواصر

علـ ــى األيتام ويطلع عليهـ ــا األبناء وهي

المجتمــــع،

النصيحــــة

لـ ــم تأت محـ ــض الصدفـ ــة ،بل ثمـ ــرة عمل

لهذا ظل المربـ ــون والمفكرون والباحثون

الرأي اآلخر والنقـ ــد اإليجابي وحق التصويت

حقهـ ــم فـ ــي حفـ ــظ الديـ ــن ،والتعليـ ــم،

للمواطنيــــن والمســــؤولين يجســــد

دور األســرة “األوصيــاء” فــي
التربيــة مــن أجــل المواطنــة
الصالحة:

وتنظيماته الحضارية ،وان هذه التنظيمات

على أن تؤدي وظيفتهـ ــا على أكمل وجه،

من خالل الحوار والمناقشة ،واحترام الرأي و

وكفاح.

منـ ــذ عقـ ــود كثيرة مـ ــن الزمن يؤكـ ــدون أن

وحق االنتخاب والترشيح.

والرعايـ ــة الصحيـ ــة ،والحيـ ــاة الكريمـ ــة،

المعنى الحقيقي للمواطنة.

الحقوق

وتقديــــم

إعـ ــداد األبنـ ــاء ألن يصبحـ ــوا مواطنيـ ــن

تدريـ ــب األبنـ ــاء علـ ــى كيفيـ ــة التصـ ــدي

تحقيـ ــق الشـ ــورى والعدالة وغـ ــرس الهوية

أن تتضمن المقررات الدراسية أهداف ًا

صالحيـ ــن باغتنـ ــام كل فرصـ ــة للحديـ ــث

لمشـ ــاكل مجتمعهم ليتعرفـ ــوا من ناحية

الوطنية والمواطنـ ــة الصالحة في نفوس

بعينهــــا ،وقيمــــ ًا بذاتهــــا ،وأن تعكــــس

حرية التملك والعمـ ــل واالعتقاد والرأي.

بـ ــأن يغـ ــرس اآلبـ ــاء األوصيـ ــاء فـ ــي نفوس

المباشـ ــر معهم حول مقومات المواطنة

إلـ ــى طبيعـ ــة هـ ــذه المشـ ــكالت وليألفوا

التالميـ ــذ مرهـ ــون إلـ ــى حـ ــد كبيـ ــر بتحقيق

وتؤكد االنتماء لدى الطلبة كمفهوم

وقـ ــد كفل دسـ ــتور دولـ ــة اإلمـ ــارات هذه

األبناء قيم ًا مثل :األمانة ،واإلخالص ،والصبر،

الصالحة ،وتنشئتهم على القيم الصحيحة

أسـ ــاليب البحـ ــث العلمـ ــي فـ ــي معالجـ ــة

الشـ ــورى والعدالـ ــة فـ ــي المؤسسـ ــة

مجــــرد وقيمــــة وجدانيــــة مــــن خــــال

الحقوق لجميع مواطنيها

والتعاضد والتناصح.

للمواطن المخلص لوطنه ،واحترام قواعد

القضايا االجتماعية.

التعليمية التربوية.

المواقف التعليمية.

والعدل والمساواة ،والحرية الشخصية و

القيم العامة
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والوسائط التربوية األخرى.

الـ ــذي يسـ ــمح بتعليم وتدريـ ــس المفاهيم

المشاركة المجتمعية

والتركيز على الجوانب المشرقة فيه.

التربيـ ــة إال أنها لم تلغ أهمية المؤسسـ ــات

ينبغي تهيئة المناخ المدرسي المناسب

التمكيـــــن  -العـــــدد الثانـــــي عشـــــر

في عقول النشء.

يقـ ــوم بـ ــدوره الـ ــذي يمتـ ــد أبعد مـ ــن حدود

دراسات وبحوث

للجماعــــة التــــي يتفاعــــل الطفــــل مــــع

عــــدة مهــــارات أهمهــــا تحليــــل طريقة

أعضائها ،ومصير أي طفل يتوقف على

تفكيــــر الشــــخص الذي يعني نفســــي ًا،

مدى قدرة أولياء األمــــور واألوصياء على
تكوين شخصيته المتكاملة المستقلة.
برأيك هل يحتاج األبناء فاقدو األب
إلى رعاية نفسية وأساليب تربوية
خاصة تعزز ثقتهم؟

فقدان األب يؤثر
في توازن الطفل
وشخصيته ..فيشعر
بالخوف والحرمان
وربما االكتئاب

ومن ثم تبصيره بهــــا وعالقتها باألفكار
الســــلبية واآلليــــة المرتبطة بمشــــاعره
والمشــــكالت واالضطرابات المتعلقة
بها .كذلك على المعالج في اإلرشــــاد
المعرفــــي أن يكون خبيراً في اإلرشــــاد

يظهر األطفال فاقدو األب توتراً وحركة

الســــلوكي ألن كثيراً من االضطرابات

زائدة وربما عدم القدرة على التركيز مع

تحتاج عالج ًا معرفي ًا سلوكي ًا.

يهدفون منها الحصول على االهتمام.

أكاديمية العــــاج المعرفي في

نموهم المختلفــــة «الطفولة -

وغيــــاب األب داخــــل األســــرة قــــد يكون

الواليات المتحدة ..ما المقصود بـ

المراهقة»؟

ســــبب ًا لفشــــل األبناء فــــي الدراســــة أو

«العالج المعرفي»؟

تحتاج األم لكثير من المهارات منها

لتزايــــد حــــاالت اإلدمان أو نســــبة العنف

المقصــــود بالعالج المعرفي بحســــب

مهارة الحوار ومهارة غرس وتعزيز

راشد السهل

في حياتهم ،ويؤثر غياب األب في نمو

تفســــير النظرية المعرفية للمشــــاكل

العاطفة لدى األبناء ،ومهارة التحفيز

الطفــــل وفــــي ثقافتــــه وشــــخصيته

واالضطرابات انه توجد عالقة بين أفكار

وتربيتهم على الوقوف بثبات أمام

بروفيسور علم النفس التربوي:

وتشــــكيل الضمير األخالقي لديه ،كما

اإلنســــان ومشــــاعره وتصرفاته ،ونتيجة

المستجدات مع الدعم اإليجابي

يــــؤدي فقــــدان األب لصراعات نفســــية

لســــوء إدراك اإلنســــان للمواقف التي

وتعزيز الثقة بالنفس وتعويدهم

لدى األبناء واضطراب وانعدام التوازن

يتعرض لها في حياته اليومية وســــوء

االسترخاء والتنفس بعمق والتخلص

العاطفــــي النفســــي حيــــث يتعــــرض

تفســــيره لها بســــبب أفــــكاره الخاطئة

من األفكار السلبية وتدريبهم على

الطفــــل الغائــــب عنــــه والــــده للخوف

التــــي تســــمى أفــــكار آليــــة automatic

الهدوء واستجماع األفكار ،والسيطرة

والحرمــــان والتهديــــد واالكتئــــاب وغير

 thoughtsفإنــــه يكون شــــديد الحزن أو

على القــــــــــــــــــــرارات والعواطف مع

ذلك من اآلثار الســــلبية العديدة .وكل

شــــديد القلق وغير ذلك من االنفعاالت

السيطرة على المشاعر واألفكار،

ما سبق ذكره يؤكد وبقوة حاجة األبناء

الحــــادة التــــي تجعله أيض ًا فــــي أفعاله

وتعويدهم على الحرية المنضبطة

يؤدي فقدان األب «اليتم» إلى اضطرابات نفسية عند بعض األبناء

ما أثر التنشئة االجتماعية للطفل

فاقــــدي األب إلــــى رعايــــة نفســــية

وتصرفاتــــه ســــلبي ًا وهو أمــــر يعود عليه

وتشجيعهم على أنماط الحياة

واضطراب وانعدام توازن نفسي عاطفي عند بعضهم اآلخر ،حيث

في صحته النفسية؟

واجتماعية وتربوية خاصة يتم تقديمها

بمعاناة نفســــية تســــبب لــــه اضطراب ًا

الصحيحة مثــــــــــــــــــــل األكل الصحي

يتعرض الطفل الفاقد األب للخوف والحرمان وعدم الشعور باألمان

يتحمــــل أولياء األمــــور واألوصيــــاء الدور

مــــن أنــــاس متخصصين أو بإشــــرافهم

نفســــي ًا ،هنــــا يتدخل العــــاج المعرفي

وممارسة الرياضة والتفكير السليم

واالكتئاب وغير ذلك من التأثيرات السلبية ،وبالتالي ينبغي على

األكبر في عملية نمو وتكامل شخصية

وإرشــــادهم من خالل برامج متخصصة.

بشــــرح العالقــــة بيــــن أفــــكار اإلنســــان

مع تقديم الفكر السليم والعناية

أولياء األمور واألوصياء تعويضهم عن الفقدان بمشــــاعر الحب
واألمان ،وخصوص ًا األم التي تمتلك المعرفة بأدق تفاصيل ما يدور

أبنائهــــم ،ويجــــب أن يمنحوهم العطف

وتظل الحاجة قائمة إلى توفير البرامج

وانفعاالته مــــن خالل أمثلــــة واقعية مر

ببنــــــــــــــــــــاء ذاكــــــــــــــــــــرة قويــــــــــــــــــــة.

والحنــــان واالســــتقرار وصو ًال إلــــى النمو

واألنشــــطة الالزمــــة لهم التــــي تهدف

بهــــا هــــذا اإلنســــان ويعمــــل العــــاج

ويحتاج األبناء فاقدو األب إلى أساليب

في ذهن طفلهــــا ،وبالتالي البد من تزويدهــــا بمهارات العالج

النفســــي الســــليم ،وتؤثــــر الســــنوات

إلى تعزيز الثقة بالنفس وبالقدرة على

المعرفــــي علــــى تبصيــــر هذا اإلنســــان

تعزز المحبة والثقة غير المشروطة،

المعرفي لتعزيز مشاعره االيجابية وتحفيز ثقة طفلها بنفسه.

األولــــى من حيــــاة الطفل علــــى توافقه

االعتمــــاد علــــى الــــذات وتحمــــل

بهذه األفكار ومن ثــــم تعديل إدراكاته،

مع اإلشارة إلى تقبيل األبناء والبنات

للتعرف إلى خصائص ومهارات العالج المعرفي أجرت «تمكين»

النفســــي حيث يكون األطفال شديدي

المســــؤولية وتقديم الدورات التدريبية

مما يجعلــــه اقل انفعــــاال ويتعامل مع

ومعانقتهم كثيراً بسبب ومن دون

هذا الحوار مع الدكتور راشد السهل البروفيسور في علم النفس

التأثــــر بالتجارب والخبرات ،واألســــرة هي

التي تهــــدف إلى بناء القــــدرات الذاتية

مواقف حياته بطريقة أكثر إيجابية.

سبب مع اللمسة والبسمة والربتة

التربوي واستشاري سلوك األطفال والمراهقين..

الوحــــدة االجتماعيــــة األولى التي ينشــــأ

وتعزيز الثقة بالنفس مثل مهارة تقدير

ما هي المهارات التي يتوجب على

والنظرة والقرب واالهتمام ،فيجب أن

فيها الطفل والمســــؤولة عن تنشــــئته

الذات وبناء الــــذات ومهارات التخطيط

المعالج المعرفي إتقانها؟

يتم تعويضهم عن فقدان األب

اجتماعيــــ ًا وتعتبــــر النمــــوذج األمثــــل

والتواصــــل والتفاعــــل مــــع اآلخريــــن

يجــــب علــــى المعالج المعرفــــي إتقان

بمشاعر الحب واألمان.

العالج المعرفي
يضبط االنفعاالت ويعدل األفكار

حوار خاص لمجلة “التمكين”

التمكيـــــن  -العـــــدد الثانـــــي عشـــــر

اآلخريــــن ،ويســــلكون ســــلوكيات

لديكــــم ترخيص واعتــــراف من

للتعامل مع أبنائهــــا في مراحل
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عــــدم الشــــعور باألمــــن واالنعــــزال عن

والعمل الجماعي وغيرها.

وما المهارات التــــي تحتاجها األم

للمراهق باسـ ـ ــتضافة أصدقائه في البيت

األلفاظ االسـ ـ ــتفزازية والبرمجة السـ ـ ــلبية

مع الحرص على التعرف إليهم والجلوس

وتجنب التوبيخ قدر المستطاع.
العصبية وحدة الطباع :يتصرف بعض

معهم لبعض الوقت.
ويجب على أولياء األمـ ـ ــور واألوصياء هنا

المراهقيـ ـ ــن بعصبيـ ـ ــة وعنـ ـ ــاد وكأنهم

الحذر من البرمجة السـ ـ ــلبية للمراهق ،أي

يودون تحقيق مطالبهـ ـ ــم بالقوة ..ومن

تجنب عبارات أنت فاشـ ـ ــل ،عنيـ ـ ــد ،أنت ال

أسباب هذه الحالة عدم توافر أماكن للهو

تفهـ ـ ــم أبـ ـ ــداً ،متمرد ،اسـ ـ ــكت يا سـ ـ ــليط

أو ممارسـ ـ ــة أنشـ ـ ــطة ذهنيـ ـ ــة وجسـ ـ ــدية

اللسان ،أنت دائم ًا تجادل وتنتقد ،ألن مثل

وإهمال حاجاتهم لكنه يمكن عالج هذه

هذه العبارات تستفزه وتسبب المزيد من

الحالة من خالل الشـ ـ ــعور باألمان والحب

المشاكل والمتاعب في العالقة معه.

والعدل واالسـ ـ ــتقاللية والحزم في المنزل

االغتراب والتمرد :حيث يحاول المراهق
األهـ ـ ــل كوسـ ـ ــيلة لتأكيد وإثبـ ـ ــات الذات
واالستقاللية ،وأشارت الكثير من الدراسات

المراهقــة..
التعريف والمظاهر والتحديات

العلميـ ـ ــة إلـ ـ ــى وجـ ـ ــود عالقة قويـ ـ ــة بين
وظيفة الهرمونـ ـ ــات والتفاعل العاطفي

زاد إحسـ ـ ــاس األبناء بالحـ ـ ــب زادت فرصة
التفاهم معهم ،ولذلـ ـ ــك يجب أال تركزوا

نصائح لمساعدة المراهق
على االنتقال السلس
لالستقاللية

فـ ـ ــي حديثكـ ـ ــم معهـ ـ ــم علـ ـ ــى التهديد
والعقـ ـ ــاب ،وأن تسـ ـ ــتخدموا العـ ـ ــدل في
التعامـ ـ ــل مـ ـ ــع األبنـ ـ ــاء ،ألن السـ ـ ــلوك
التفضيلي يوجد أرض ـ ـ ـ ًا خصبة للعصبية،

عند المراهقين ،بمعنى أن المسـ ـ ــتويات
تؤدي إلـ ـ ــى تفاعالت مزاجيـ ـ ــة كبيرة على

نشاط حركي زائد يغلب عليه االضطراب

علـ ـ ــى األبناء ،ومنحهم الثقة بأنفسـ ـ ــهم

شـ ـ ــكل غضب وإثـ ـ ــارة وحدة طبـ ـ ــاع عند

واالرتجـ ـ ــال ،واشـ ـ ــتداد نزعة االسـ ـ ــتقاللية

بدرجة أكبـ ـ ــر من المراقبـ ـ ــة والمتابعة عن

الذكور ،وغضب واكتئاب عند اإلناث.

والتطلع إلى القيادة ،وتعبير المراهق عن

بعد ،فاالسـ ـ ــتقاللية شـ ـ ــعور محبب لدى

الخجل واالنطواء :حيث يؤدي التدليل

نفسه وأحاسيسه ورغباته بطرق غير الئقة

األبناء خصوص ـ ـ ـ ًا في هذا العمر ،والبد من

أو القسـ ـ ــوة إلـ ـ ــى شـ ـ ــعور المراهقيـ ـ ــن

مثل :الصراخ والشـ ـ ــتم والجـ ـ ــدل العقيم

الحـ ـ ــزم وأال يترك المراهق لفعـ ـ ــل ما يريد

باالعتمـ ـ ــاد علـ ـ ــى اآلخريـ ـ ــن فـ ـ ــي حـ ـ ــل

والتورط في المشـ ـ ــاكل والضجر السريع

بالطريقة التي يريد وفي الوقت الذي يريد

مشـ ـ ــكالتهم ،فيمـ ـ ــا تتطلـ ـ ــب طبيعـ ـ ــة

والتأفـ ـ ــف من االحتـ ـ ــكاك بالنـ ـ ــاس وتبرير

ومع من يريد ،وإنما يجب أن يعي أن مثل

تعريف المراهقة وأبرز تحديات ومشكالت

 17سنة ،ويبدأ فيها الشعور باالستقاللية

الرجولة أو األنوثة ،وصراع بين طموحات

المرحلة أن يستقلوا عن أسرهم ويعتمدوا

التصرفات بأسـ ـ ــباب واهيـ ـ ــة ،والنفور من

ما له مـ ـ ــن حقوق عليه واجبـ ـ ــات يجب أن

هذه المرحلة العمرية ومظاهرها وقواعد

والعمل على إثبات الشـ ـ ــخصية وتتسم

المراهق الزائدة وبين تقصيره الواضح في

علـ ـ ــى أنفسـ ـ ــهم ،فتـ ـ ــزداد حـ ـ ــدة الصراع

النصح والتمادي في العنـ ـ ــاد ..أما العالج

يؤديها ،وأن مثل ما له من حرية فلآلخرين

تعامل اآلبــــــاء واألوصياء معها حدثنا

بأنها مرحلة صدام مع العائلة واآلباء..

التزاماتـ ـ ــه ،والصراع الثقافـ ـ ــي بين الجيل

داخلهم ،ويلجـ ـ ــأون إلى االنسـ ـ ــحاب من

فيكـ ـ ــون بتبصيـ ـ ــر المراهـ ـ ــق بعظمـ ـ ــة

حريات يجب احترامها.

الذي يعيش فيه الشـ ـ ــاب بمـ ـ ــا له من آراء

العالم االجتماعـ ـ ــي واالنطواء والخجل..

المسـ ـ ــؤوليات التـ ـ ــي تقع علـ ـ ــى كاهله

سـ ـ ــنة ،حيث يصبح الشـ ـ ــاب أو الفتاة أكثر

وأفكار والجيل السابق.

ويكـ ـ ــون العالج بتوجيـ ـ ــه المراهق بصورة

وكيفية الوفاء باألمانات ،وإشغاله بالخير

رشداً في المظهر والسلوك..

ويكون عالج تمرد المراهق بعدة وسـ ـ ــائل

دائمـ ـ ــة وغير مباشـ ـ ــرة ،وإعطاء مسـ ـ ــاحة

واألعمـ ـ ــال المثمـ ـ ــرة البنـ ـ ــاءة ،وتصويب

ماذا تقول الدراسات؟

اتفق خبراء علم النفـ ـ ــس وعلم االجتماع

منها :السـ ـ ــماح لـ ـ ــه بالتعبير عـ ـ ــن أفكاره

كبيرة للنقاش والحوار معه ،والتسـ ـ ــامح

المفاهيم الخاطئة فـ ـ ــي ذهنه وتوضيح

والتربيـ ـ ــة على أهمية إشـ ـ ــراك المراهقين

الشخصية ،وتوجيهه نحو البرامج الفعالة

معه في بعـ ـ ــض المواقـ ـ ــف االجتماعية،

الفرق بيـ ـ ــن االسـ ـ ــتقاللية والتعدي على

في المناقشات العلمية المنظمة التي

مجتمـ ـ ــع إلى آخـ ـ ــر ومن فرد إلـ ـ ــى آخر وقد

يعانـ ـ ــي المراهقون عادة من مشـ ـ ــكالت

لتكريس وممارسـ ـ ــة مفهوم التسـ ـ ــامح

وتشـ ـ ــجيعه على التحدث والحوار بطالقة

الغير ،وإرشـ ـ ــاده لسـ ـ ــبل حل المشكالت

تتناول عـ ـ ــاج مشـ ـ ــكالتهم ،وتعويدهم

قسمها العلماء إلى ثالث مراحل هي:

وتحديات منها:

والتعايـ ـ ــش ،وتقوية الـ ـ ــوازع الديني من

مع اآلخرين ،وتعزيز ثقته في نفسه.

ومواجهـ ـ ــة اآلخريـ ـ ــن بحكمـ ـ ــة ،وتعزيـ ـ ــز

على طرحها ومناقشـ ـ ــتها مع الكبار بثقة

الصـ ـ ــراع الداخلي وذلك مـ ـ ــع وجود صراع

خـ ـ ــال أداء الفرائـ ـ ــض الدينيـ ـ ــة والتـ ـ ــزام

الســــــلوك المزعج :ويسـ ـ ــببه رغبة

المبـ ـ ــادرات اإليجابيـ ـ ــة إن بـ ـ ــادر المراهـ ـ ــق

وصراحة ،وأوصوا بضرورة تشجيع النشاط

بين االستقالل عن األسرة واالعتماد عليها،

الصحبة الصالحة ،ومد جسـ ـ ــور التواصل

المراهقيـ ـ ــن فـ ـ ــي تحقيـ ـ ــق مقاصدهـ ـ ــم

بسلوك إيجابي يدل على احترامه لآلخرين

الترويجـ ـ ــي الموجـ ـ ــه والقيـ ـ ــام بالرحالت

وبيـ ـ ــن مخلفـ ـ ــات الطفولـ ـ ــة ومتطلبات

والتعـ ـ ــاون مـ ـ ــع أهـ ـ ــل الخبرة ،والسـ ـ ــماح

الخاصـ ـ ــة دون اعتبـ ـ ــار للسـ ـ ــائد اجتماعي ًا،

من خالل المـ ـ ــدح والثنـ ـ ــاء ،واالبتعاد عن

واالشـ ـ ــتراك فـ ـ ــي األنشـ ـ ــطة المختلفـ ـ ــة،

تحتاج فترة مراهقة الشباب والبنات لعناية خاصة من اآلباء واألمهات واألوصياء على األيتام..
فهي مرحلة تغيرات فسيولوجية ونفسية عميقة بفعل الهرمونات أو ًال وبتأثير حالة االنتقال
من االعتمادية الكاملة على األهل إلى االستقاللية وبناء الشخصية الذاتية..
خاص بمجلة «التمكين»

االستشاري النفسي الدكتور مصطفى
أبو أسعد قائ ًال:

مرحلة المراهقة المتأخرة من  18إلى 21

العمر والمراحل

تختلف المدة الزمنية لعمل المراهقة من

مرحلة المراهقـ ـ ــة األولى من  11إلى 14

سنة ،وتتميز بتغيرات بيولوجية كبيرة..
مرحلة المراهقة الوسـ ـ ــطى من  15إلى

المشكالت والتحديات
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مؤسسة الشارقة للتمكين االجتماعي

الهرمونية المرتفعة خـ ـ ــال هذه المرحلة

وتظهر مظاهر هذا السـ ـ ــلوك على هيئة

والبد من تخفيف حدة السلوك السلطوي

التمكيـــــن  -العـــــدد الثانـــــي عشـــــر

االنسـ ـ ــاخ عن مواقـ ـ ــف وثوابـ ـ ــت ورغبات

الدكتور
مصطفى أبو أسعد

والمدرسة ،واألمر األهم هو الحب ،فكلما

دراسات وبحوث

ربـ ـ ــط المراهـ ـ ــق بمجموعـ ـ ــات الصحبة

مثـ ـ ــل الكلمـ ـ ــات المشـ ـ ــجعة لرفـ ـ ــع

ومشـ ـ ــروعات الخدمـ ـ ــة العامـ ـ ــة والعمل
الصيفي.

الصالحـ ـ ــة ،ألنهـ ـ ــا حاجة نفسـ ـ ــية وضرورة

معنوياتهم ،وإظهار عدم الرضا بالسلوك

وأكدت الدراسـ ـ ــات العلميـ ـ ــة أن أكثر من

إنسانية خاصة في هذا السن.

ال بالمراهق لنفسه.

 %80من مشكالت المراهقين في عالمنا

محاولـ ـ ــة فهـ ـ ــم المراهـ ـ ــق وتفهـ ـ ــم

احرصوا على ترسـ ـ ــيخ الثقـ ـ ــة المتبادلة

العربي تحدث كنتيجة مباشـ ـ ــرة لمحاولة

واستيعاب مشاعره وأحاسيسه ،ومحاورته

بينكم وبين أبنائكم وبناتكم المراهقين.

أولياء األمور تسـ ـ ــيير أبنائهـ ـ ــم وفق آرائهم

إلـ ـ ــى أن نفهم ما يريد ومـ ـ ــاذا يحتاج وماذا

وعاداتهـ ـ ــم وتقاليـ ـ ــد مجتمعاتهـ ـ ــم ،ما

يتوقع؟

يجعلهم يحجمون عـ ـ ــن الحوار مع أولياء

ال تجعلـ ـ ــوا ردود أفعالكم تجاه تصرفات

أمورهـ ـ ــم ،ألنهـ ـ ــم يعتقـ ـ ــدون أنهـ ـ ــم غير

ابنكم المراهـ ـ ــق عقابيـ ـ ــة وال توجهوا له

مهتميـ ـ ــن برغباتهـ ـ ــم وطموحاتهم ،وال

اإلهانة أو تصفونه بأوصاف سلبية.

يستطيعون فهمها أو حلها.

ركـ ـ ــزوا أكثـ ـ ــر على مـ ـ ــا تريـ ـ ــدون ،وقللوا

وأجمعت االتجاهات الحديثة في دراسـ ـ ــة

الحديث عما ال تريدون من المراهق «تبشير

طب النفس أن التوازن بين االعتماد على

بدل اإلحباط».

النفس والخروج مـ ـ ــن زي النصح والتوجيه

ازرعـ ـ ــوا لديهـ ـ ــم الطمـ ـ ــوح بالتشـ ـ ــجيع

وإصدار األوامر إلى بنـ ـ ــاء الصداقة وتبادل

والمساعدة والحديث عن اإلنجاز اإليجابي

وجهات النظر ،وبناء جسر لنقل المعارف

المتوقع منهم.

والخبرات بلغة الصديق واألخ ال بلغة ولي
األمر هو السـ ـ ــبيل األمثـ ـ ــل لتكوين عالقة
حميمة بيـ ـ ــن أوليـ ـ ــاء األمـ ـ ــور واألوصياء
والشباب في سن المراهقة.

قواعد التعامل..
نصائح البد منها:

يقـ ـ ــدم الخبـ ـ ــراء مجموعة مـ ـ ــن النصائح
ويحددون مجموعة قواعد البد من اتباعها
في التعامل مع المراهقين وهي:
فهم التغيـ ـ ــرات التي تحدث للمراهقين
وإدراك معانيها ومنطلقاتها.
عدم التعامل بسطحية مع السلوكيات
الغريبـ ـ ــة للمراهق وإنمـ ـ ــا محاولة التعمق
في فهم جذورها.
العمل على اكتشـ ـ ــاف دوافع السلوك
عن طريـ ـ ــق المعرفة والحوار واستشـ ـ ــارة
المختصين.
توجيه الطاقة الزائدة عند المراهق نحو
ممارسة األنشـ ـ ــطة المفيدة مثل األلعاب
الرياضية ،واألنشطة التطوعية.

استخدموا الحوافز في إصالح سلوكهم،

دراسات وبحوث

ينتمون إليها ذات أهداف مرسومة وتحركها

وعقلي ًا واجتماعي ًا وسـ ــط جماعة اجتماعية

اجتماعـ ــي قـ ــادر علـ ــى التفاعـ ــل مـ ــن خالل

قيم اجتماعية معينة يحترمونها ويقدسونها

تعمـ ــل علـ ــى الوصول بـ ــه إلـ ــى أقصى ما

احتكاكـ ــه باآلخريـ ــن ،وإلـ ــى إدمـ ــاج القيـ ــم

ويرون فـ ــي العمل على بقائها واسـ ــتمرارها

تؤهله له قدراته الطبيعية.

االجتماعيـ ــة والخلقية في شـ ــخصية الفرد،

عالقة التربية
بالتنشئة االجتماعية

-هــي عمليــة نفســية واجتماعيــة فــي آن

المرفـ ــوض اجتماعي ـ ـ ًا ،و تحقيـ ــق الضبـ ــط

واح ـ ٍد ،ال تقتصــر علــى الجانــب االجتماعــي

االجتماعي بالنسـ ــبة للمجتمع بشكل عام

تعتبـ ــر عمليـ ــة التنشـ ــئة االجتماعيـ ــة فـ ــي

فقط ،وإنما هي عملية لها جوانب نفسية.

واالمتثـ ــال لقواعده وقيمه بشـ ــكل خاص،

حقيقتها عملية تعلم ألنها تعديل أو تغيير

-التنشـ ــئة االجتماعية ليست ذات قالب أو

وهذا ال يتـ ــم إال من خالل تبنـ ــي الفرد لقيم

فـ ــي السـ ــلوك نتيجـ ــة التعـ ــرض لخبـ ــرات

نمـ ــط واحد جامد وإنمـ ــا يختلف نمطها من

الجماعة وثقافتها من خالل عملية التنشئة

وممارسـ ــات معينـ ــة ،وتعـ ــد عمليـ ــة تربوية

بيئة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر.

االجتماعيـ ــة ،والتي تتمثل فـ ــي نقل ثقافة

اجتماعيـ ــة بوصفها إحـ ــدى العمليات التي

-هي عملية ال يقتصر القيام بها على األسرة

المجتمع إلى األفراد.

يتـ ــم من خاللها اسـ ــتمرار المجتمع وتطوره

فقط ،لكن لهـ ــا وكالء كثيرون مثل األسـ ــرة

خطواتها:

وقـ ــد أسـ ــهمت العلـ ــوم االجتماعيـ ــة

والمدرسـ ــة وجماعـ ــة الرفـ ــاق والمؤسسـ ــات

إذا نظرنا إلى التنشئة االجتماعية من وجهة

واالنثربولوجية والتربوية في نشأة مفهوم

الدينية ووسائل اإلعالم المختلفة.

نظـ ــر الشـ ــخص الـ ــذي يخضـ ــع لهـ ــا فإننـ ــا

التنشـ ــئة االجتماعيـ ــة وتبنـ ــي كل منهـ ــا

-التنشـ ــئة االجتماعيـ ــة عمليـ ــة تعلـ ــم

نسـ ــتطيع أن نميز بين عدد مـ ــن الخطوات

منظـ ــوراً يختلف عن اآلخر إال أنها في النهاية

اجتماعـ ــي يتعلـ ــم فيهـ ــا الفرد عـ ــن طريق

تتعلق بالتعلـ ــم بالنمذجة أي تقليد نموذج

تحدد ماهية التنشئة االجتماعية.

التفاعـ ــل االجتماعـ ــي أدواره االجتماعيـ ــة

ما وهذه الخطوات هي:

والتربيـ ــة هـ ــي عملية نمو شـ ــامل للطفل

والمعاييـ ــر االجتماعيـ ــة التـ ــي تحـ ــدد هـ ــذه

المالحظــــة واالنتباه :أي التعـ ــرف إلى

جسـ ــمي ًا وعقلي ًا وسـ ــط جماعـ ــة اجتماعية

األدوار ،ويكتسـ ــب االتجاهـ ــات واألنمـ ــاط

النموذج المراد تقليده والتوحد معه ويعتبر

تعمـ ــل علـ ــى الوصول بـ ــه إلـ ــى أقصى ما

السلوكية التي ترتضيها الجماعة.

االنتبـ ــاه والمالحظـ ــة شـ ــرطين أساسـ ــيين

خير ضمان لبقائهم واستمرارهم.

التنشئة االجتماعية

مناقشة مفهوم التنشـ ــئة االجتماعية إنما

التنشئة االجتماعية المقصودة:
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إلـ ــى أننا ننتبه ونالحظ النماذج الرفيعة ذات

هي جزء من عملية التربية.

وتتم من خالل األسـ ــرة التـ ــي تعلم أبناؤها

ويوضـ ــح الخبيـ ــر التربوي سـ ــتيورات ميل J .

اللغـ ــة والسـ ــلوك وفـ ــق نظامهـ ــا الثقافي

االحتفاظ :أي قيـ ــام المتعلـ ــم بتمثيل

تعتبر عملية التنشـ ــئة االجتماعية من أهم

كيف يتكيـ ــف مـ ــع الجماعة عند اكتسـ ــابه

النهاية مؤه ًلا وجديراً بدور الراشد الناضج.

 Stewart Millأن التربيـ ــة ال تشـ ــمل كل مـ ــا

ومعاييرهـ ــا ،والتعلـ ــم المدرسـ ــي بمختلف

وتخزيـ ــن أداء النمـ ــوذج الـ ــذي الحظـ ــه في

العمليـ ــات التـ ــي تحـ ــدث فـ ــي أي مجتمـ ــع

السلوك االجتماعي الذي توافق عليه هذه

أما معجم مصطلحات العلوم االجتماعية

نعلمـ ــه ألنفسـ ــنا أو مـ ــا يقدمه اآلخـ ــرون لنا

مراحله وأساليبه ونظمه ومناهجه.

ذاكرته وكلما اسـ ــتطاع المالحظ ترميز أداء

الكفاءة العالية.

وينظـ ــر إليهـ ــا علمـ ــاء االجتمـ ــاع علـ ــى أنها

الجماعـ ــة ،أما معجم علـ ــم النفس والطب

فيعرفها على أنهـ ــا «العملية التي يتم بها

بقصد تنشئتنا تنشـ ــئة صالحة فحسب بل

التنشئة االجتماعية غير المقصودة:

النموذج كان احتفاظه بالسلوك المالحظ

طريقة تكوين الشخصية اإلنسانية..

النفسـ ــي ،فإنه يعرف التنشـ ــئة االجتماعية

انتقال الثقافة من جيل إلى جيل ،والطريقة

تشـ ــمل أيض ـ ـ ًا اآلثـ ــار غيـ ــر المباشـ ــرة التـ ــي

ويتم هـ ــذا النمط من خالل وسـ ــائل التربية

أحسـ ــن ويؤدي ذلك إلى أن يتعلمه بصورة

ويرى عالم االجتماع األمريكي (بارسونز) أن

بأنهـ ــا العمليـ ــة التي يكتسـ ــب الفـ ــرد من

التـ ــي يتم من خاللها تشـ ــكيل األفـ ــراد منذ

تسـ ــاهم فـ ــي تقويـ ــم أخالقنـ ــا ومواهبنـ ــا

والثقافـ ــة العامـ ــة مثـ ــل :وسـ ــائل اإلعـ ــام

أفضل.

التنشـ ــئة االجتماعية :عمليـ ــة تعلم تعتمد

خاللها المعرفة والمهارات االجتماعية التي

طفولتهـ ــم حتى يمكنهم المعيشـ ــة في

وطباعنا كالقانون ونظم الحكم والفنون

المختلفـ ــة والمسـ ــجد وغيرهـ ــا مـ ــن

إعادة اإلنتاج :حيـ ــث يقـ ــوم المتعلم

علـ ــى التقليـ ــد والمحـ ــاكاة والتوحـ ــد مـ ــع

تمكنـ ــه مـ ــن أن يتكامـ ــل مـ ــع المجتمـ ــع

مجتمـ ــع ذي ثقافة معينة ،ويدخل في ذلك

والعـ ــادات والتقاليـ ــد ،وكذلـ ــك آثـ ــار البيئة

المؤسسـ ــات التـ ــي تسـ ــهم فـ ــي عمليـ ــة

بتجربة أداء الـ ــدور وتمثيله في ضوء الترميز

األنماط العقلية والعاطفية واألخالقية عند

ويسـ ــلك سـ ــلوك ًا يتوافق معه ،وهي أيض ًا

ما يلقنه اآلباء والمدرسة والمجتمع لألفراد

الطبيعيـ ــة كعوامـ ــل الجـ ــو والموقـ ــع

التنشئة االجتماعية.

الذي تم في الذاكرة.

الطفل والراشـ ــد ،وهي عمليـ ــة تهدف إلى

عملية اكتسـ ــاب الفـ ــرد لألدوار والسـ ــلوك

من لغة ودين وتقاليد وقيم ومعلومات».

الجغرافـ ــي بـ ــل كل ما يسـ ــاعد على صقل

أهدافها:

إدماج عناصر الثقافة في نسـ ــق الشخصية،

واالتجاهات التي ينتظرها منه المجتمع.

وتظهـ ــر أهمية عمليـ ــة التنشـ ــئة االجتماعية

الفـ ــرد وتقويم شـ ــخصيته بالشـ ــكل الذي

تسـ ــعى عمليـ ــة التنشـ ــئة االجتماعية إلى

وهي عملية مستمرة تبدأ من الميالد داخل

ويـ ــرى العالـ ــم «كلوزيـ ــن» أن التنشـ ــئة

ويمكـ ــن الحكم على مـ ــدى اكتمالها ومدى

يصير إليه بعد ذلك.

ـق مـ ــا يسـ ــمى بالشـ ــخصية المنواليـ ــة
َخ ٌلـ ـ ِ

األسـ ــرة وتسـ ــتمر فـ ــي المدرسـ ــة وتتأثـ ــر

االجتماعية هي العملية التي عن طريقها

سـ ــامتها فـ ــي المواقـ ــف التـ ــي يعمـ ــل من

وبالتالـ ــي فهي عملية شـ ــاملة والتنشـ ــئة

للمجتمـ ــع ،وإكسـ ــاب المـ ــرء نسـ ـ ًـقا مـ ــن

بجماعـ ــات الرفـ ــاق .ويعـ ــرف قامـ ــوس علم

يتـ ــم توجيه الطفـ ــل كي يسـ ــير على نهج

خاللها األفراد معا بحيـ ــث يكونون جماعات،

جزء منها وخالصـ ــة ذلك أن التربية تتضمن

المعاييـ ــر األخالقيـ ــة التي تنظـ ــم العالقات

االجتمـ ــاع التنشـ ــئة االجتماعيـ ــة بأنهـ ــا

حياة أسـ ــرته والجماعات االجتماعية األخرى

وبقدر اشـ ــتراكهم فـ ــي العمل سـ ــوي ًا وبقدر

عمليـ ــة التنشـ ــئة االجتماعيـ ــة ،فالتربية هنا

بيـ ــن الفـ ــرد وأعضـ ــاء الجماعـ ــة ،وتحويـ ــل

«العملية التي يتعلم الطفل عن طريقها

التـ ــي يجب أن ينتمي إليها ،كي يصبح في

إحسـ ــاس كل منهـ ــم بـ ــأن الجماعـ ــة التـ ــي

تعني عملية نمو شامل للطفل جسماني ًا

الطفـ ــل مـ ــن كائـ ــن بيولوجي إلـ ــى كائن

التعديــــل :أي تغييـ ــر السـ ــلوك نتيجة
التقويم و تطوير األداء.
المراجــــع:

قاموس علم االجتماع ..الهيئة المصرية العامة للكتاب
معجم علم النفس والطب النفسي ..دار النهضة
كتاب علم النفس االجتماعي أسسه وتطبيقاته
كتاب تنشئة األطفال وثقافة التنشئة ..دار الفكر العربي
التنشئة االجتماعية ..دار الشروق للنشر والتوزيع
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مفهومها وخصائصها وأهدافها
وعالقتها بالتربية

تؤهلـ ــه لـ ــه قدراتـ ــه الطبيعيـ ــة ومـ ــن خالل

أشكالها:

لعملية التعلم بالنمذجة وتشير الدراسات

التمكيـــــن  -العـــــدد الثانـــــي عشـــــر

خصائصها:

وتكوين ضوابط مانعة لممارسة السلوك

تجارب تاريخية

حيث كتب في علم القراءات كتاب

الفرات والسباحة ،وظل يسبح هو

صورة تخيلية لصقر قريش

وكتب في شــــتى جوانب العلم ،

فما كان لهما من بد سوى القفز في

«المغني» ،وفــــي أصول الفقه «
منهاج الوصول إلى علم األصول»،
و»صفة الصفوة» ،و»مناقب إبراهيم
بن أدهم» ،و»منهــــاج اإلصابة في
محبة الصحابة» ،ولم يقتصر على
ذلك ،بل كان طبيب ًا وكتب «المنافع
في الطب».
ومن أشــــهر كتبه «صيد الخاطر»،

يتيمان لم يحل الفقد دون وصولهما أعلى المراتب

من أحب تصفية األحوال ،فليجتهد
في تصفية األعمال.

األمان من جند العباســــيين ،وعاد
إليهم ليلقى حتفــــه على مرأى
ومسمع من أخيه عبد الرحمن ،الذي
عبر إلى الضفــــة األخرى ،ليبدأ رحلة
من الشتات والهرب ،بين المغرب
وشــــمال أفريقيا ،حتى وصل إلى

وقال فيه «ابن الجوزي» وكم قد خطر

كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم

األندلس .التي كانت تعاني حالة

لي شيء ،فأتشــــاغل عن إثباته

شهره ،وشــــهره يقوده عمره إلى

من التشتت بين حكامها المسلمين،

أجله وحياته إلى موته.

فكاتب عبــــد الرحمن األمويين في

فيذهب ،فأتأسف عليه ..فجعلت هذا
الكتاب قيــــد ًا واهلل ولي النفع ،إنه

ينبغي لإلنســــان أن يعرف شرف

األندلس ،ودخلوا في طاعته ،وقاتل

قريب مجيب « فكان كلما خطر له

زمانه و قدر وقته ،فال يضيع منه لحظة

والي األندلس يوســــف الفهري

خاطرة نفض غبار الكســــل ،وقام

في غيــــر قربه ،ويقــــدم األفضل

بســــطرها في هذا الكتاب» .ومن

فاألفضل من القول والعمل.

وانتصر عليه عام 138هـ كان عمره
 25سنة ،ودخل قرطبة معل ًنا قيام

صقر قريش

دولة األمويين في األندلس ،وسمي

أقوال وحكم ابن الجوزي:
المسكين كل المسكين من ضاع
عمره في علم لم يعمل به ،ففاته

وسعك ..وستصل إن شاء اهلل تعالى إلى تحقيق أهدافك.

إنما ينبغي لإلنسان أن يتبع الدليل
ال أن يتبع طريق ًا ويتطلب دليلها.

وتعليمه ،وحملته إلى مسجد أبي

النقائض رضاه باألرض».

ولد جمــــال الدين أبــــو الفرج عبد

الفضل بن ناصر ،حيث تلقى الرعاية

وقال ابن الجوزي عن نفسه « كتبت

الرحمن بن علي بن محمد المعروف

التامة والتربية الحسنة ،وأصبح لديه

بإصبعي هاتين ألفي مجلدة ،وتاب

بـ «ابن الجوزي» ،وهو الشيخ العالمة

طمــــوح عظيم عبر عنــــه بقوله

على يدي مئة ألف ،وأسلم على يدي

المفسر المؤرخ شيخ اإلسالم عالم

«ينبغي للعاقل أن ينتهي لغاية ما

عشرة آالف» ،وكان ذو حظ عظيم،

العراق ،الــــذي ولد بدرب حبيب في

يمكنه ،فلــــو كان يتصور لآلدمي

وصيت بعيد فــــي الوعظ ،يحضر

بغداد عام  511هـ  ،وكان والده تاجر

صعود الســــموات ،لرأيت من أقبح

مجالسه الملوك والوزراء ،وبعض

يا هذا إذا رزقت يقظة فصنها في

نحاس ،وعــــاش في كنفه وأحاطه

الخلفاء واألئمة ،وال يكاد المجلس

بيت عزلة فإن أيدي المعاشرة نهاية،

رب كلمة جرى بها اللسان هلك بها
اإلنسان.
لقد خاب من آثر شهوة من حرام
فإن عقابها تجرع حميم آن.
الحق ال يشبه الباطل وإنما يموه
بالباطل عند من ال فهم له.

إنه عبد الرحمن بن معاوية بن هشام
بن عبد الملك بن مروان ،ولد ســنة
113هـ ،وما هي إال سنوات قالئل حتى
توفي والده ،وهو أحد ســادات بني
أمية ،ليكفله جده الخليفة هشــام
بن عبد الملك  ،وظل هذا اليتيم زم ًنا
في النعمة والتــرف ،إلى أن رفعت
الدولة العباســية راياتها السود في
خرســان ،وبويع أبو العباس السفاح
بالخالفة في الكوفــة كأول خليفة
لدولة بني العبــاس ،وهزم الخليفة
األمــوي األخير مروان بــن محمد في
معركة الزاب األكبر عام 132هـ.

من يومها عبد الرحمن الداخل.
ولم تنجــــح محــــاوالت الخليفة
العباسي أبي جعفر المنصور ،وال
حلفائه مــــن الصليبيين من أمثال
شارلمان الفرنسي ،في استمالته،
وفي يوم من األيام ،وبينما كان أبو
جعفر المنصور بين حاشــــيته قال
لهم :أخبروني من صقر قريش من
الملوك؟ وقالوا :إنه أمير المؤمنين
الذي راضى الملوك ،وسكن الزالزل،
وأباد األعداء ،وحسم األدواء ،قال :ما
قلتم شيئ ًا .وبنى صقر قريش في
األندلس القصور والديار ،وفي سنة
172هـ ،وبعد حكم دام ثالث ًا وثالثين

برعايته ،وانفق عليه من ماله الكثير

ينقص عن ألوف كثيرة.

احذر معاشــــرة الجهال فإن الطبع

وعندما باشر العباسيون في قتل من

سنة ،وأربعة أشهر ،وبعد خالفة دامت

إلى أن توفى والده وعمره  3سنوات

وقال عنه الحافظ ابن الدبيثي« :كان
أحسن الناس كالم ًا ،وأتمهم نظام ًا،

لص.

تبقى من أمراء بني أمية وقادتهم،

بعده القرون الطوال ،توفي اليتيم

المعصيــــة عقــــاب المعصية،

اســــتطاع عبد الرحمن بن معاوية

الصقر ،عبد الرحمــــن بن معاوية،

حيث ربته عمتــــه ،وكانت مربية

وأعذبهم لســــان ًا ،وأجودهم بيان ًا،

مخلصة ،وأعطتــــه كل عطفها

وبورك في عمره وعمله ،فروى الكثير

والحسنة بعد الحسنة ثواب الحسنة.
ال تصادقن فاسق ًا فإن من خان أول

الهرب من بطشهم ،غير أنهم لحقوا

فرحمه اهلل ،وصدق قول أبي جعفر

به هو وأخوه وطاردوهما ،حتى صاروا

المنصور فيه( :إن ذلك الفتى لهو

وسمع الناس منه.

منعم عليه ال يفي لك.

من خلفهما ،والفرات من أمامهما،

الفتى كل الفتى ال يكذب ماد ُحه).

فقط .ولم يؤثر اليتم في نشــــأته،

وعنايتها ،وســــهرت على خدمته
صورة تخيلية البن الجوزي
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إنهما من العظماء الذين لم يمنعهم اليتم من الوصول إلى أعلى المراتب ،فماذا يؤخرك عن
اتخاذ قرارك؟! ال شيء سوى أن تبدأ معتمد ًا على اهلل واثق ًا في قدراتك باذ ًال جهدك وكل ما في

لذات الدنيا وخيــــرات اآلخرة ،فقدم
مفلس ًا على قوة الحجة عليه.

ابن الجوزي

إنما هي راحة من مؤلم.

يدب في نفس أخيه ،وأغرته صيحات

التمكيـــــن  -العـــــدد الثانـــــي عشـــــر

ابن الجوزي وصقر قريش

ليس في الدنيا على الحقيقة لذة،

وأخوه ،ولكــــن اإلعياء والتعب بدأ

أخبار التمكين

برامج تعليمية وورش عمل
ودورات إثرائية لمنتسبي «تمكين»

المهارات القيادية وحل المشـ ــكالت وإدارة

محمد المرزوقي

ومن أدوات البرنامــج:

الوقـ ــت والعمـ ــل الجماعـ ــي واإلبـ ــداع في

الجلسـ ــات الفردية ،ورش العمل النفسـ ــية

القيـ ــادة والتخطيـ ــط االسـ ــتراتيجي للحياة،

والتربويـ ــة .التــــي تركـ ــز علـ ــى العديـ ــد من

والعـ ــادات السـ ــبع للنجـ ــاح ومهـ ــارات فـ ــن

الجوانـ ــب الهامـ ــة فـ ــي حيـ ــاة الشـ ــباب..

اإللقاء.

كتقوية الـ ــذات وتحدي صعوبـ ــات البداية،

 18من الجنسين ،الذين يرغبون في تطوير

النفسية ،والتحفيز الداخلي  ،الرحلة البحرية

دبلـــوم التمكيـــــن
التمهيـدي «سـند البيت»

ودورات إثرائيـ ــة تسـ ــتهدف شـ ــريحة األيتـ ــام

( -18 12عام).

قدراتهـ ــم ومهاراتهم ومعارفهـ ــم ليكونوا

والبرية من خاللها تتم جلسات تحاور إثرائية،

المنتسـ ــبين للمؤسسـ ــة ،بحيـ ــث يتأهلون

الثالثة :نفذها :الخبيـ ــر اإلماراتي المعتمد

قادرين علـ ــى اإلنجاز في حاضرهـ ــم والتميز

تطبيـ ــق فنيـ ــات العـ ــاج بالتخيـ ــل واإليحاء،

تهتـ ــم مؤسسـ ــة الشـ ــارقة للتمكيـ ــن

فـ ــي ختامهـ ــا للحصـ ــول علـ ــى شـ ــهادة

فـ ــي اإلتيكيـ ــت والبروتوكـ ــول محمـ ــد

في مستقبلهم.

والبستنة.

االجتماعي بالرعاية الشاملة لكافة شؤون

معتمدة لدبلوم التمكين التمهيدي.

المرزوقـ ــي ـ مديـ ــر عـ ــام إتيكيـ ــت للتدريـ ــب

ويهـ ــدف البرنامج إلى إعـ ــداد وتأهيل األبناء

الحيـ ــاة الروتينية ولم يعد لديهـ ــم التفكير

الحيـ ــاة لشـ ــريحة األيتـ ــام؛ وتأتـ ــي برامجهـ ــا

واستفاد من البرنامج وحضره  180ابن وابنه

وعضو هيئة كبار المستشارين باألكاديمية

للعمـ ــل التطوعـ ــي وغـ ــرس مفهـ ــوم

في كيف لنـ ــا أن نطور من أنفسـ ــنا ونعالج

ومبادراتهـ ــا متناغمة واسـ ــتراتيجيات الدولة

مـ ــن األبناء األيتـ ــام المنتسـ ــبين للتمكين.

العربية العالمية للتدريـ ــب وتنمية الموارد

المسـ ــؤولية االجتماعية للفـ ــرد والمجتمع

مواطـ ــن الخلـ ــل لدينـ ــا .وركنوا إلـ ــى عدم

ورشة كيف
تنشئ مشروع ًا صغير ًا

فـ ــي بنـ ــاء وتطويـ ــر اإلنسـ ــان .وتصـ ــب في

الذيـ ــن حرصوا علـ ــى الحضور من الشـ ــارقة

البشـ ــرية ،تحـ ــت عنـ ــوان  :اتيكيـ ــت احتـ ــرام

وتزويد األبناء بالمهارات التي تمكنهم من

اإلنجـ ــاز وبـ ــدأوا الدخـ ــول فـ ــي مراحـ ــل مـ ــن

ورشـ ــة عمـ ــل نقطـ ــة البدايـ ــة نظمتهـ ــا

تحقيق أعلى مسـ ــتويات الرعاية النفسـ ــية

ومنطقتها الوسطى ،والشرقية.

الذات.

القيـ ــام باألعمـ ــال التطوعية على أسـ ــس

االكتئاب أو الالإنجاز والالعمل.

المؤسسـ ــة تحـ ــت عنـ ــوان «كيـ ــف تنشـ ــئ

والتنمويـ ــة والبيئيـ ــة والتأهيليـ ــة لأليتـ ــام

وتناول البرنامج  3ورش عمل رئيسة ،هي:

وركزت الورش على إكسـ ــاب األبناء العديد

صحيحـ ــة مـ ــن خـ ــال إقامـ ــة دورات تدريبيـ ــة

ويسـ ــعى البرنامـ ــج إليصالهـ ــم للقمـ ــة

مشـ ــروع ًا صغيراً» فـ ــي إطار برنامـ ــج قادرون

وأوصيائهم وأسرهم.

األولى :نفذهـ ــا د .سـ ــالم السـ ــالم  /خبير

من المهارات الحياتية والنفسـ ــية والعقلية

متخصصـ ــة فـ ــي مجـ ــال التطـ ــوع وندوات

وتخطيـ ــط المسـ ــتقبل وتحقيـ ــق األهـ ــداف

على التغيير ،بإدارة األسـ ــتاذ محمد عبداهلل

وضمن مشاريع وبرامج تطوير األيتام:

الموارد البشـ ــرية بـ ــوزارة األشـ ــغال العامة،

واالجتماعية ،كإدارة الوقت والمال والقيادة

ومحاضـ ــرات تخصصيـ ــة وتوفيـ ــر الفـ ــرص

المرجـ ــوة علـ ــى الصعيديـ ــن العملـ ــي

وهـ ــو برنامـ ــج يسـ ــتهدف فئـ ــة األوصيـ ــاء

(دبلوم التمكين التمهيدي) ألبنائه األيتام

ومنسـ ــق مبـ ــادرات رئيـ ــس الدولـ ــة للتعليم

واسـ ــتخراج الطاقات الكامنـ ــة وإدارة العقل

التطوعيـ ــة من خـ ــال إلحاقهـ ــم بالجهات

والشـ ــخصي .تعزيـ ــز المهـ ــارات فـ ــي إدارة

والفتيـ ــات غير العامالت أو غيـ ــر الملتحقات

حيـ ــث نفـ ــذت «تمكيـ ــن» برنامـ ــج ( دبلـ ــوم

والتدريب.

وتقديـ ــر الذات وتحمل المسـ ــؤولية وفنون

تعنى بالعمل التطوعي.

الضغوط النفسية وتطوير الذات.

بالدراسة ،وتم تنفيذه سابق ًا لفئة الشباب.

التمكيـ ــن التمهيدي/سـ ــند البيـ ــت ) لعام

الثانية :نفذتهـ ــا :أ.نور رمية المدير التنفيذي

وذوقيات التعامل مع اآلخرين.

وبدأ البرنامج بالتركيز على فئة الشباب من

البرنامـ ــج تدريبـ ــي بامتيـ ــاز يلتحـ ــق بـ ــه

2014م ،تحـ ــت شـ ــعار (صناعـ ــة شـ ــباب

في أكاديمية فينيشـ ــينج تاتـ ــش (أكاديمية

عمر  15إلى  25سنة.

المنتسبون للمؤسسـ ــة الذين استقر بهم

مسـ ــؤول) .ويتمثل في سلسلة ورش عمل

اإلتيكيـ ــت الدوليـ ــة) تحـ ــت عنـ ــوان« :انتبـ ــه

برنامج قادة الغد

هـ ــو برنامج تدريبـ ــي يلتحق به المنتسـ ــبين

وسينتقل في مرحلته التالية لفئة الفتيات،

المقـ ــام في الحيـ ــاة الروتينية ،ويسـ ــتهدف

لتصرفاتـ ــك» ،خصصـ ــت للفتيـ ــات من عمر

عبـ ــارة عـ ــن برامـ ــج مكثفـ ــة تشـ ــمل تنمية

للمؤسسة والذين استقر بهم المقام إلى

ثم األمهات.

مسـ ــاعدتهم فـ ــي تطوير أنفسـ ــهم وعالج

أبناء التمكين في ورشة العمل األولى لبرنامج «سند البيت»

برنامج (قادرون على التغيير)

أحد برامج قادرون على التغيير

التمكيـــــن  -العـــــدد الثانـــــي عشـــــر

لمنتسبيها في قطاعات عدة وتحت عناوين مبتكرة أبرزها ما يلي:

والشـ ــبابالذين تتراوح أعمارهم ما بين 15-

التغييـ ــر ،والتعامل مـ ــع الهمـ ــوم ،والحرية

49 - 48

مؤسسة الشارقة للتمكين االجتماعي

نظمت مؤسسة الشــــارقة للتمكين االجتماعي عدة برامج تعليمية وورش عمل ودورات إثرائية

ويسـ ــتهدف البرنامـ ــج

فئـ ــة الفتيـ ــات

والثقـ ــة بالنفـ ــس ،واإليمـ ــان بالقـ ــدرة على

أخبار التمكين

عدد من منتسبي التمكين في استقبال الشيخ

شارك في الورشة ما يقارب  53وصي ًا وابن ًا..

السـ ــايكودراما ،وفـ ــن اللعـ ــب الدرامي في

بمنطقة مسـ ــافي ورشـ ــة تدريبيـ ــة بعنوان

وأعتبر تحفيزاً لكل مـ ــن يرغب في تخطيط

التواصل مـ ــع اليتيم ،وأخرى عالجية وإثرائية

«الـ ــذكاءات المتعـ ــددة وتطبيقاتهـ ــا»

مسـ ــتقبله بنفسـ ــه وتحقيـ ــق أهدافـ ــه على

لمنتسبيها من األبناء األيتام وأوصيائهم.

لفتياتهـ ــا المنتسـ ــبات للمؤسسـ ــة والتي

الصعيديـ ــن العملي والشـ ــخصي ،وتبني

وقسـ ــمت الورش إلى ثالثـ ــة أجزاء ،خصص

تهدف إلى تطوير الذات وإكساب الحضور

فكرة المشـ ــروعات الصغيرة ،وتدريب األسر

األول منها لفئة األطفال فاقدي األب.

بمجموعـ ــة مـ ــن المهـ ــارات والمعلومـ ــات

حضر صاحب السـ ــمو الشـ ــيخ الدكتور سـ ــلطان بن محمد القاسمي

علـ ــى كيفيـ ــة إدارة مشـ ــروعاتها .والقـ ــت

وخصـ ــص الجزء الثاني لفئـ ــة األوصياء .أما

التثقيفية.

عضو المجلس األعلى حاكم إمارة الشـ ــارقة معرض بينالي الشارقة،

الورشة تفاع ًال كبيراً من الفتيات واألوصياء.

الجزء الثالث فقد خصص لفئة الموظفين

أدار الورشة األستاذ علي محمد الحمودي -

وحرص سـ ــموه خالل جولته على االستماع لألطفال واليافعين حول

العاملين بالمؤسسـ ــة.وتمحور الموضوع

مدرب وباحث بالتنمية البشرية ومدير مركز

دوافع مشاركتهم وإلى طبيعة تلك المشاركات وما تشكله بالنسبة

كن مبدع ًا

األساسي للورش حول منهج السايكودراما

ابتكار للتدريب والتطوير ،الذي تناول محاور

لهـ ــم .هذا وقد شـ ــارك عـ ــدد من أبنـ ــاء مؤسسـ ــة الشـ ــارقة للتمكين

ورشـ ـ ـ ــة عمل بعنوان «كن مبدع ـ ـ ـ ـ ًا» تندرج

وتوظيفه في العالج النفسي واالجتماعي

عـ ــدة؛ حيث بـ ــدأ بتعريـ ــف مفهـ ــوم الذكاء

االجتماعي في عـ ــرض لوحاتهم الفنية التي بلغت  10لوحات والتي

تحت مشـ ـ ـ ــروع قادرون على التغيير ،بإدارة
األستاذ سالم النار الشحي .أُقيمت الورشة

عند التعامل مع فئة فاقدي األب ،وانتهجت

واإلبداع والموهبة ،وتالها شـ ــرح آلية قياس

س َمت بأناملهم الذهبية والتي تم عرضها على سموه.
رُ ِ

أسـ ــلوب التماريـ ــن العمليـ ــة التـ ــي نفذتها

نسـ ــبة الذكاء وما هـ ــي نظرية الـ ــذكاءات

وأشرف على رسم اللوحات الرسام اإلماراتي ناصر نصر اهلل من خالل

في فرع المؤسسة الرئيس وفرع المنطقة

المدربـ ــة بهـ ــدف إكسـ ــاب الموظفيـ ــن

المتعـ ــددة وكيف ينمي الشـ ــخص ذكاءه،

ورشة فنية سـ ــابقة كانت ضمن التحضيرات إلقامة بينالي الشارقة.

الشرقية بكلباء ،واستهدفت فئة األوصياء

واألوصياء تقنيات التعامل الناجح مع االبن،

وركز علـ ــى كيفية اكتشـ ــاف الـ ــذكاء لدى

وتنوعت اللوحات الفنية بين شخصيات وأشكال فنية غريبة ،حملت

والمنتسبين إليها من الفتيان والفتيات.

ثـ ــم تطبيقهـ ــا الحق ـ ـ ًا عليهـ ــم ،مـ ــن خـ ــال

الطـ ــاب واألبنـ ــاء وأهميـ ــة تحفيزهم على

طابع ًا فني ًا يدور حول شعار البينالي لهذه السنة.

التعامـ ــل اليومي واألنشـ ــطة والفعاليات

اإلبداع المستمر.

وكانت المهام التي نفذها األبناء هي «رسم شخصيات كرتونية»

التي تنظم لهم عن طريق المؤسسة.

الهـ ــدف من الـ ــدورة هو فهـ ــم الفرق بين

على مراحل ،حيث تم رسـ ــم الرأس وتغطيتـ ــه بعد أن تجف األلوان،

أنـ ــواع الـ ــذكاءات والتعـ ــرف علـ ــى أنواع

وقام األطفـ ــال بتبديل أماكنهم ،وأخذ كل منهـ ــم لوحة اآلخر وبدأ

الـ ــذكاءات التـ ــي يتميـ ــز بهـ ــا كل فـ ــرد

برسم الجسـ ــم بفكرة جديدة دون ربطها بفكرة الرأس المرسومة،

وكيفية تنميتها من خالل توفير األنشطة

وتـ ــم تغطية الجسـ ــم بعد أن تجف األلـ ــوان ،وقام األطفـ ــال بتبدل
أماكنهم مرة أخرى ورسـ ــم الجزء األخير مـ ــن اللوحة بفكرة مخالفة

تقنيات السايكودراما واللعب
العالجي في ثالث ورش تدريبية

بينالي الشارقة

اسـ ــتضافت المؤسسـ ــة أسـ ــتاذة المسـ ــرح

الذكاء واإلبداع وتحفيز المواهب
في ورشة
«الذكاءات المتعددة»

المالئمة ،وتنمية جانب اإلبداع والموهبة

المدرسـ ــة الوطنية العليا في فاريا بألمانيا

نظم فـ ــرع المنطقة الشـ ــرقية بمؤسسـ ــة

الفرديـ ــة لـ ــدى الفـ ــرد مـ ــن خـ ــال صقـ ــل

للفكرتين السـ ــابقتين ،ويتم في األخير الكشف عن اللوحة كاملة،

لتقديم ورش تدريبية تخصصية لموظفي

الشارقة للتمكين االجتماعي بالتعاون مع

المهارات وتحفيزها بشكل دائم.

لتتشكل شخصية كرتونية جديدة بلمسات إبداعية فنية.

الشـ ــرقي لخيال الظل بألمانيا دالل مقاري
بالتنسـ ــيق والتعاون مع (فـ ــاو هاإس ) VHS
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مواطن الضعف لديهم.

المؤسسـ ــة فـ ــي اسـ ــتخدام تقنيـ ــات

مركـ ــز الثقافة والشـ ــباب وتنميـ ــة المجتمع

التمكيـــــن  -العـــــدد الثانـــــي عشـــــر

برنامج قادة الغد
حما�ضرة العمل التطوعي لل�شيخ عمرداوود

أخبار التمكين

مسؤول قسم تقنية المعلومات
بالمؤســـــســـــــــة :إن متصفـــــــــــــــح
www.altmkeen.sharjah.ae

بحلته

الجديــــدة يحظــــى بعــــدد مــــن
الخصائص أهمهــــا التعرف على
اســــتراتيجية المؤسســــة وأهــــم
مبادراتهــــا

ومشــــاريعها

المســــتحدثة وكيفية المشاركة
بها ،باإلضافة إلى الحصول على
آخر األخبار والمســــتجدات وجميع
إصــــدارات

المؤسســــة

مــــن

مضيفة أن الموقع يقدم خدماته
للفئــــة

المســــتهدفة

مــــن

عامــــة باللغة العربية ،ونســــعى

االجتماعــــي مــــن توفير عــــدد  135جهازاً

عدد من المتبرعين بشراء أجهزة جديدة،

لتوســــعة الخدمة قريبــــ ًا لتكون

كهربائي ًا لصالح  67أسرة بما قيمته 152

وقدم عدد آخر مبالغ نقدية للمؤسســــة

باللغة اإلنجليزيــــة أيض ًا ،مبينة أن

ألفــــ ًا و 200درهــــم خــــال حملتهــــا

لتتكفل بشراء األجهزة وفق االحتياج.

الموقــــع يتميــــز بكونــــه ســــهل

الموســــمية الصيفية (معكم ..الصيف

وكانــــت إدارة الرخــــاء االجتماعــــي قــــد

التصفــــح ،متجــــدداً ومتطــــوراً.

أبــــرد) التي تندرج ضمن مشــــاريع برنامج

حددت مسبق ًا عدد األسر التي ال تمتلك

ويحــــوي مكتبــــة شــــاملة للصور

«التمكين البيئي» الذي يسعى لتوفير

قدرة مادية كافية ،وتحتاج لتغيير األجهزة

األفضل للمســــتخدم خاصة في

البيئــــة الالئقة بإقامة أبناء المؤسســــة،

الكهربائيــــة القديمــــة وذلــــك بعــــد

المجــــال اإللكترونــــي المعنــــي

وتعزيــــز روح التكافــــل والمســــؤولية

المعاينــــة الميدانية من قبــــل الباحثات

بالشــــؤون اإلنســــانية ورعايــــة

المجتمعية.

االجتماعيــــات اللواتــــي نظمــــن زيــــارات

أطلقت ســــعادة الشــــيخة جميلة بنت

وحرص ًا منها على تفعيل الدور المناط

جواهر بنت محمد القاســــمي  -رئيس

اليتيم .كما يعطي نبذة واضحة

ودعمــــت إذاعــــة الشــــارقة التابعــــة

لمنازل األســــر المنتســــبة للمؤسســــة،

محمــــد القاســــمي -مدير عــــام مدينة

بها في تقديم أحدث الخدمات لشرائح

المجلــــس األعلــــى لشــــؤون األســــرة -

للكفالء أو المتبرعين عن كمية

لمؤسســــة الشــــارقة لإلعــــام الحملــــة

لالطــــاع علــــى أوضاعهم المعيشــــية

الشــــارقة للخدمات اإلنســــانية  -الحلة

المســــتفيدين والشــــركاء والمهتمين

حفظهــــا اهلل .منوهــــة بــــأن اإلعــــام

العمــــل المنفــــذ ،والخدمــــات

بالترويــــج لهــــا ،ما جعــــل الجمهــــور من

وحاجاتهم.

الجديدة للموقع اإللكتروني لمؤسسة

علــــى تنوعهــــم؛ جــــاء إطــــاق الحلــــة

اإللكتروني بات اليوم الوســــيلة األكثر

المقدمــــة ألبنائهــــم ،ومصــــارف

الشــــارقة للتمكيــــن االجتماعــــي الذي

المســــتحدثة مــــن موقــــع المؤسســــة

فاعلية في خدمة القطاعات المختلفة،

التبرعــــات ،ويوفــــر أجنــــدة يتــــم

يوفــــر جميــــع المعلومات حــــول عمل

اإللكترونــــي ،شــــاملة العديــــد مــــن

لســــرعة انتشــــاره بيــــن كافة الشــــرائح

تحديثها شــــهري ًا ألهم الفعاليات

المؤسســــة وبرامجهــــا ومشــــاريعها،

الخدمات اإللكترونية.

المجتمعية وبأقل التكاليف.

واألنشطة التي ســــتقام لأليتام

الخاصــــة

وأوضحــــت أن الموقــــع يشــــكل إضافة

وأكدت ســــعادتها على ضرورة تقديم

خــــال الســــنة ،ويتيــــح للمتصفح

بالجمهــــور والكفــــاء والمهتميــــن

مميــــزة لقطــــاع العمــــل اإلنســــاني

كافــــة الخدمــــات للمتعامليــــن عبــــر

فرصة التعــــرف علــــى األبناء عن

بشؤون اليتيم..

واالجتماعــــي في إمارة الشــــارقة ودولة

الموقــــع اإللكترونــــي ،بحيــــث يكــــون

قــــرب باالطــــاع علــــى صفحــــة

وقالــــت ســــمو الشــــيخة جميلــــة بنت

اإلمارات عموم ًا .ويظهر جزءاً من جهود

القناة األولى إلنجاز المعامالت ،تفعي ً
ال

المواهب التي تعرض إبداعاتهم

محمد :انطالق ًا من مواكبة المؤسسة

اإلمــــارة في االهتمام باألســــرة ،وتقديم

لتوجهات الدولة فــــي تطبيق خدمات

األدبية والفنية والرياضية وغيرها

للتطــــور اإلعالمــــي والتقنــــي علــــى

أفضــــل الخدمــــات ألفرادهــــا ،عمــــ ً
ا

الحكومة اإللكترونية.

والتــــي تمثل في الوقت نفســــه

المســــتويين المحلــــي والعالمــــي؛

بتوجيهات واهتمامات ســــمو الشيخة

مــــن جهتها قالــــت فاطمــــة الدرعي -

وسيلة تحفيزية لألبناء.

www.altmkeen.sharjah.ae

إطالق الموقع اإللكتروني
للمؤسسة في حلته الجديدة

والخدمــــات

اإللكترونيــــة
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مســــتفيدين وباحثين والجمهور

تمكنــــت مؤسســــة الشــــارقة للتمكين

كافة أنحاء الدولة يتفاعل معها ،إذ قام

التمكيـــــن  -العـــــدد الثانـــــي عشـــــر

مطبوعات ومجالت.

حملة أجهزة الصيف
ألسر أبناء المؤسسة

أبناء التمكين االجتماعي
في ضيافة القرية العالمية

أخبار التمكين

اسـ ــتقبل فهـ ــد الخاجة مديـ ــر إدارة العالقات
الحكوميـ ــة والشـ ــؤون اإلداريـ ــة وعـ ــدد من
المسؤولين والموظفين بالقرية العالمية
 50يتيم ـ ـ ًا مـ ــن أبنـ ــاء مؤسسـ ــة الشـ ــارقة
للتمكين االجتماعي وأوصيائهم في يوم

شاركت بحملة «بهديتك نسعدهم»

وحرص الفريق علـ ــى ربط األبناء بهويتهم
وتراثهم من خـ ــال جولة في مركز حمدان
بـ ــن محمد إلحياء التراث حيث تعرفوا على

فاق عدد الجهات التي ساهمت في حملة

تصب في مصلحة المجتمع ومواطنيه.

في إنجاح حملة األضحى.

توجهـ ــوا إلـ ــى منطقـ ــة األلعـ ــاب التـ ــي

المنطقة وتسلموا مجموعة من الهدايا.

واألخذ بيدهم نحو االندماج في المجتمع

هدايا عيد األضحى «بهديتك نسعدهم» الـ

وثمنت مؤسسـ ـ ـ ـ ـ ــة الشـ ـ ـ ـ ـ ــارقة للتمكين

يذكر أن  77جهة شاركت في الحملة بينها

اسـ ــتمتعوا فيهـ ــا ،فيما حظيـ ــت األمهات

وقـ ــال فهـ ــد يوسـ ــف الخاجـ ــة ،مديـ ــر إدارة

وتحقيق متطلباتهم وتطلعاتهم.

 77جهة ،من أبوظبي ودبي والشـ ـ ـ ـ ـ ــارقة

االجتماعي جهود المؤسسات والجهات

 65حكومية و 12مدرسة وجامعة ،وقدمت

بفرصة ترفيهية خففت عنهن ضغوطات

العالقات الحكومية والشؤون اإلدارية :إنه

وقالــــت مريم مــــال اهلل ،رئيــــس الخدمة

وعجمان والمنطقتين الوسطى والشرقية،

الحكومية والخاصة ،من خالل حفل تكريم

مئات الهدايا لأليتام ،وتراوحت أعمار األيتام

الحياة ومنحتهن وقت ًا مميزاً مع أبنائهن.

انطالق ًا من مبدأ المسؤولية المجتمعية

النفســــية بــــإدارة الرعاية الشــــاملة في

وأكدت مؤسسـ ـ ـ ـ ـ ــة الشـ ـ ـ ـ ـ ــارقة للتمكين

أقامته بقصر الثقافة بحضور سـ ـ ـ ـ ـ ــعادة

المستهدفين من هذه الحمالت تراوحت من

وقسـ ــم الفريـ ــق األبنـ ــاء إلـ ــى مجموعتين:

نسعى إلى تقديم خدمات مميزة لفئات

«تمكين» حققت هذه الرحلة أثراً إيجابي ًا

االجتماعي علـ ـ ـ ـ ـ ــى الدور المهم الذي تمثله

األستاذ سلطان بن هدة السويدي  -مدير

عمر سنتين إلى  20سنة .

األولى لألطفال دون الخامسـ ــة وأمهاتهم،

المجتمع الخاصـ ــة ،ونهتم باألبناء األيتام

علــــى نفســــيات األبنــــاء وأوصيائهــــم

المؤسسات في دعم ومسـ ـ ـ ـ ـ ــاندة األبناء

دائـ ـ ـ ـ ـ ــرة التنمية االقتصادية بالشـ ـ ـ ـ ـ ــارقة -

ووزعت المؤسسة  4آالف علبة هدية وركزت

والثانية لألبناء فوق الخامسـ ــة حيث مارس

كونهـ ــم شـ ــريحة تسـ ــتحق أن نقيـ ــم من

خاصة بسبب الحفاوة التي قوبلوا بها.

فاقدي األب ،حيث تعد مبادرات المؤسسات

وسعادة األستاذة منى بن هدة السويدي

علـ ـ ـ ـ ـ ــى تفعيـ ـ ـ ـ ـ ــل دور الجهـ ـ ـ ـ ـ ــات والدوائر

الحكومية والخاصـ ـ ـ ـ ـ ــة ودعم مختلف برامج

-مدير مؤسسـ ـ ـ ـ ـ ــة الشـ ـ ـ ـ ـ ــارقة للتمكين

والمؤسسـ ـ ـ ـ ـ ــات من مختلف إمارات الدولة

ومشاريع المؤسسة ترجمة واقعية وعملية

االجتماعي -ورعاة الحملة مؤسسـ ـ ـ ـ ـ ــة

التي تم التنسيق مع أغلبها مسبق ًا قبل بدء

إليمانهم بمفهوم المسؤولية المجتمعية

الشارقة لإلعالم وهيئة الطرق والمواصالت

الحملة .حيث التزمت مجموعة مميزة منهم

وتميزهم المؤسسـ ـ ـ ـ ـ ــي ،تقديم المزيد من

بالشـ ـ ـ ـ ـ ــارقة ،والمؤسسـ ـ ـ ـ ـ ــات والجهات

بالمشاركة في الحملة للعام الرابع على

الدعم المجتمعي والمؤسسي بطريقة

الحكومية والخاصة التي كان لها دور كبير

التوالي ،لتؤكد بذلك إيمانهم بمفهوم

 449طالبًا
يستفيدون من
مشروع سداد
الرسوم

بلغت مليون ًا وتسعمئة واثنين وسبعين

لتخلق جي ـ ـ ً
ا حضاري ًا مثقف ًا ،قـ ــادراً على

ألف ًا ومئتين وخمسة وعشرين درهم ًا.

العطـ ــاء والنماء .ولألهميـ ــة القصوى

وتقـ ــوم المؤسسـ ــة كل عـ ــام دراسـ ــي

التي يلعبها التعليم في بناء شخصية

بالتنسـ ــيق مع األوصياء والمـ ــدارس التي

اإلنسـ ــان الحضـ ــاري الواعـ ــي لكـ ــون

ينتسـ ــب إليهـ ــا األبنـ ــاء للمسـ ــاهمة فـ ــي

التعليم أحد أهم حقوق اإلنسان.

تسـ ــديد الرسـ ــوم الدراسـ ــية المترتبة على

وأولـ ــت المؤسسـ ــة اهتمام ـ ـ ًا شـ ــام ً
ال

دراسـ ــتهم توفيـ ــراً للفرص الدراسـ ــية التي

بالبرامـ ــج والمشـ ــاريع المعنيـ ــة بتعليم

تضمن لهم استمرار مسيرتهم التعليمية،

األبنـ ــاء األيتـ ــام ،ليصبـ ــح التمكيـ ــن

الحكومية حرصهم على التفاعل منذ بداية

نفـ ــذت مؤسسـ ــة الشـ ــارقة للتمكيـ ــن

وتخفيف العبء عن كواهل أوصيائهم.

األكاديمـ ــي أحـ ــد أهـ ــم وأضخـ ــم برامج

المشروع ،كما التزم مجموعة مميزة منهم

االجتماعـ ــي مشـ ــروع ًا للمسـ ــاهمة فـ ــي

وسـ ــعت مؤسسـ ــة الشـ ــارقة للتمكين

المؤسسـ ــة المقدمـ ــة لمنتسـ ــبيها.

بالمشـ ـ ـ ـ ـ ــاركة في الحملة منذ عامها األول،

سداد الرسوم الدراسـ ــية ألبنائها الطلبة

االجتماعـ ــي بشـ ــكل دائـ ــم لتقديـ ــم

معتني ـ ـ ًا بكافة شـ ــؤون االبـ ــن فاقد األب

وعلى رأسهم غرفة تجارة وصناعة الشارقة،

ضمن مشاريع برنامجها الدائم للتمكين

خدمـ ــات نوعية مركزة ،ذات مسـ ــتويات

منـ ــذ بدايـ ــة مسـ ــيرته الدراسـ ــية وحتـ ــى

إليمانهم بأهمية تقديم الدعم المجتمعي

األكاديمـ ــي المعني بحفظ حق التعليم

عاليـ ــة الجـ ــودة فـ ــي مجـ ــال التعليـ ــم

نهايتها ،عبر باقة شـ ــاملة من الخدمات

والمؤسسي بطريقة تصب في مصلحة

لـ ــدى شـ ــريحة األيتـ ــام ،واسـ ــتفاد مـ ــن

لشـ ــريحة األيتام التي تختص برعايتها.

األكاديمية الموجهة أهمها المساهمة

المجتمع ومواطنيه.

المشـ ــروع  449ابن ـ ـ ًا ،بتكلفـ ــة إجماليـ ــة

فتتبنى قضاياهـ ــم التعليمية والتربوية

في سداد الرسوم الدراسية.

المسـ ـ ـ ـ ـ ــؤولية المجتمعيـ ـ ـ ـ ـ ــة ،وتميزهم
المؤسسي الذي يحقق الشراكة الفاعلة.
وأظهر عدد كبير من الجهات والمؤسسات
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واقـ ــع الحيـ ــاة قديم ـ ـ ًا فـ ــي اإلمـ ــارات ..ثـ ــم

األبناء كل مـ ــا يرغبون فيه مـ ــن ألعاب في

أجلهـ ــا األنشـ ــطة والفعاليـ ــات الهادفـ ــة

التمكيـــــن  -العـــــدد الثانـــــي عشـــــر

 77جهة حكومية وأكاديمية

ترفيهي مميز بالقرية العالمية بدبي.

أخبار التمكين

مشروع (فطرهم)

مـ ــن أسـ ــر األيتـ ــام ،تتمثـ ــل بهدايـ ــا

دائرة المالية المركزية بالشارقة أثناء تسليم عطية رمضان

مؤسسـ ــة

الشـ ــارقة

مبتكـ ــرة ،وشـ ــاملة لمسـ ــتلزمات

طبقـ ــت

اسـ ــتهالكية أساسـ ــية فـ ــي الشـ ــهر

للتمكيـ ــن االجتماعـ ــي مشـ ــروع

الفضيـ ــل .تقـ ــوم المؤسسـ ــة

(فطرهـ ــم) الـ ــذي يمثـ ــل دعم ـ ـ ًا

بتقديمهـ ــا فـ ــي زيـ ــارة غيـ ــر رسـ ــمية

اقتصادي ًا ألسـ ــر األيتام ،وتمثل في

مخصصة لـ ــكل أسـ ــرة .وتخص بها

توفيـ ــر وجبـ ــات إفطـ ــار لألسـ ــر في

األسـ ــر التـ ــي تفتقـ ــد التواصـ ــل مـ ــع

منازلها من المأكوالت الرمضانية

المجتمـ ــع المحيـ ــط ،ومحـ ــدودة

التـ ــي تعدهـ ــا سـ ــيدات المجتمـ ــع

األرحـ ــام ،إلشـ ــعارهم بالتواجـ ــد

وربـ ــات البيـ ــوت فـ ــي منازلهـ ــن

مراحـ ــل ،خصصـ ــت األولـ ــى لتوفيـ ــر وجمع

هي هدفنا الرئيس ،وأن هذا المشـ ــروع يعزز

وترجم هذا المشروع العادات االجتماعية

المستلزمات التي شملتها العطية كالبن،

تواصل األسـ ــر واألمهات مع المؤسسة في

األصيلـ ــة فـ ــي المجتمـ ــع اإلماراتـ ــي التي

والبهـ ــارات ،والعصائـ ــر المركـ ــزة ،والتمـ ــور،

جميع المناسـ ــبات ،حيث ال تقتصـ ــر تأثيراته

يقـ ــوم فيهـ ــا األهالـ ــي والجيـ ــران بتبـ ــادل

والمكسـ ــرات ،وغيرهـ ــا مـ ــن االحتياجـ ــات

على األسر خالل الشهر الكريم وحسب.

وجبات الطعام قبل اإلفطار خالل الشـ ــهر

األساسـ ــية لكل أسرة في رمضان ،وشملت

وحـ ــول انطباع األسـ ــر ،وردود أفعالها قالت:

الفضيـ ــل ،وحقـ ــق انعكاسـ ــات إيجابيـ ــة

المرحلة الثانية دعوة الجمهور عبر وسـ ــائل

قابلتنـ ــا األمهات بحفـ ــاوة كبيرة ،وسـ ــعدن

كبيرة على نفسـ ــيات األبنـ ــاء فاقدي األب

التواصـ ــل االجتماعي للتطـ ــوع في تجهيز

كثيـ ــراً بزيارتنا لهن في منازلهن ،وشـ ــكرننا

وأسـ ــرهم ،بالتواجـ ــد الدائـ ــم معهم في

استفاد  2139يتيم ًا يمثلون  802أسرة من حملة

سـ ــات العطية .وخالل المرحلـ ــة الختامية

على الزيارة ،وتبادلن أطـ ــراف الحديث معنا

مختلـ ــف

وإشـ ــعارهم

رمضان «زكاتك ..نور وســــرور» التي تعد أحد

للحملـ ــة

االختصاصيـ ــات

في مختلف شؤونهن ،وسعد أبناؤنا األيتام

بأهميتهم في المجتمع.

أهم مشــــاريع التمكيــــن االقتصادي التي

االجتماعيات بالمؤسسـ ــة زيـ ــارات لمنازل

باسـ ــتقبالنا في منازلهم ،وكانت فرحتهم

وتحـ ــرص المؤسسـ ــة علـ ــى توجيـ ــه هـ ــذا

تقدمها مؤسســــة الشــــارقة للتمكين

أسـ ــر األيتام قليلة التواصل مـ ــع المجتمع

بزيارتنا أكبر بكثير من سـ ــعادتهم بالهدية،

المشـ ــروع لألسـ ــر التـ ــي تعانـ ــي شـ ــيئ ًا من

االجتماعي لدعم اقتصاد أسر األبناء فاقدي

الخارجي بهدف إشعارها بأجواء رمضان.

كما كسـ ــرت هـ ــذه الزيـ ــارات الحواجـ ــز بين

العزلـ ــة االجتماعيـ ــة وعـ ــدم االحتـ ــكاك

األب ،وتخفيف العــــبء المادي عن كاهل

وقالـ ــت مريـ ــم مـ ــال اهلل  -رئيـ ــس الخدمـ ــة

بعض األسـ ــر واالختصاصيات بالمؤسسة،

بالمحيطين بها ،إلشعارها بالتواجد الدائم

األوصياء وتذليــــل الصعوبات التي تعترض

النفسـ ــية بوحـ ــدة اإلرشـ ــاد النفسـ ــي

وأثـ ــرت فـ ــي نظرتهـ ــم للمؤسسـ ــة ،فقـ ــد

معهـ ــا فـ ــي مختلـ ــف المناسـ ــبات ،وبـ ــث

معيشة األبناء..

واالجتماعـ ــي بالمؤسسـ ــة :تفتقـ ــد بعض

اسـ ــتقبلونا كأهل ومقربيـ ــن وليس كجهة

السـ ــعادة فـ ــي قلـ ــوب أفرادها بالمسـ ــاندة

األسـ ــر إلـ ــى أن يتواصـ ــل معهـ ــا أحـ ــد خالل

حكومة رسمية.

والتواصل المستمر.

 3مـشـروعات رمـضانـية دعـمت
 802أسـرة تضـم  2139يتـيمًا

وتعزز الحملة الشـ ــراكات المجتمعية علـ ــى صعيد الجمهور
والمؤسسـ ــات والجهات ،ورجال األعمال من خالل المشاريع
المتنوعة التي تقدمها ،حيث تعتمد المؤسسة في تمويل
مشـ ــاريع شـ ــهر رمضان المبارك علـ ــى دعم األفـ ــراد والجهات
ورجال األعمال..
وكان مشروع زكاة المال المشروع الرئيس في الحملة،

حلوى العيد صنعت
بأيدي منتسبي التمكين

حيث تلقى زكوات األموال مــــن المتبرعين والداعمين
ورجــــال األعمــــال ،وجــــرى توزيعها كمخصصــــات لكل

عطية رمضان

أســــرة ،وفق درجــــة احتياجها ،وعــــدد أفرادهــــا ،ووجه جزءاً

ونفذت مؤسسـ ــة الشـ ــارقة للتمكيـ ــن االجتماعي مشـ ــروع

منها لتمويل المشــــاريع والبرامج المنفذة لألبناء على

(عطية رمضـ ــان) وهو عبارة عـ ــن مبادرة رمضانيـ ــة ،أطلقتها

مدار العام..

المؤسسـ ــة لتعميق أواصر التواصل بينها وبين منتسـ ــبيها

نظمـ ــت

المناسـ ــبات،

التمكيـــــن  -العـــــدد الثانـــــي عشـــــر

بالمشـ ــاعر .وقسـ ــم المشـ ــروع إلـ ــى ثالث

فالتواجد المعنوي والمسـ ــاندة بالمشاعر

بدورها بإيصالها لألسرة.
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المعنـ ــوي الدائـ ــم والمسـ ــاندة

رمضان ،وألجـ ــل ذلك أقمنا هذا المشـ ــروع.

بينها «زكاتك ..نور وسرور» و«عطية رمضان» و«فطرهم»

وتسـ ــلمها للمؤسسة التي تقوم

أخبار التمكين

نكهات إماراتية وعربية وآسيوية

بحمــــاس ،وبذلن جهدهن إلعداد وتنفيذ
المأكــــوالت بشــــكل يومــــي طيلة مدة
المهرجــــان ،مقــــدرة كم العــــبء وثقل

خبرات طهي وتغليف وتقديم
في مهرجان التمكين للمأكوالت

المسؤولية التي كانت على كاهلهن،
ســــعي ًا إلى دعم أســــرهن وتوفير مصادر
دخل جديدة لها.
وقالت إن المؤسســــة تسعى من خالل
هذا المشــــروع إلى تعزيــــز ثقافة العمل
التطوعــــي ،ونشــــر قيــــم المســــؤولية
المجتمعيــــة بيــــن صفــــوف األفــــراد
والجهات والمؤسسات ،بإشراكهم في
كيفية اإلخراج والتقديم بشــــكل جذاب
ومناسب للعرض ،وتمت توعيتهن عن
طريــــق المحاضــــرات المســــبقة حــــول
كيفية تأسيس المشاريع الخاصة.

في دعم وتعزيز مسيرة التقدم والتنمية

األهداف :تكريس
حب العمل وتأصيل
اإلحساس بالمسؤولية

في الدولة.
ومن جانبها قالت نوال ياســــر مدير إدارة
الرخــــاء االجتماعــــي فــــي مؤسســــة

وشــــهد اليوم الختامي إقبــــا ًال الفت ًا من
بــــادروا إلــــى شــــراء المأكــــوالت التــــي

وقدمــــت منى بن هده الســــويدي مديرة

أشــــرف عليهــــا (طباخــــون محترفــــون)

قامــــت أمهــــات األيتــــام والفتيــــات

المؤسسة شــــكرها وتقديرها لمنطقة

إلعــــداد الوجبــــات الخفيفة كــــي يتقن

بصنعهــــا مشــــيدين بالجــــودة العالية

الشــــارقة التعليمية ،وموظفــــي مدينة

العمــــل الــــذي يؤدينــــه أتــــم اإلتقــــان،

حقق مهرجان التمكين للمأكوالت الذي نظمته مؤسســــة الشارقة للتمكين

والمــــذاق اللذيــــذ لما تــــم تقديمه من

الشــــارقة للخدمات اإلنسانية والمدارس

وحرصــــت المؤسســــة علــــى التكفــــل

االجتماعي بالتنسيق مع منطقة الشــــارقة التعليمية ،نتائج إيجابية عدة أبرزها

أطايــــب الطعــــام متمنين تكــــرار هذه

الحكومية والخاصة مؤكدة على أهمية

بجميــــع

واحتياجــــات

التزام المشاركات من األمهات والفتيات لمدة شهرين بالمشروع؛ الذي يعكس

المبادرة مستقب ً
ال.

الدور الذي يؤديه الداعمون والشــــركاء،

المشاركات في المهرجان من األمهات

تأصل الحس بالمسؤولية ،وحب العمل في نفوسهن.

وفي ختام المهرجان كرمت المؤسسة

وشــــكرت األوصياء من أمهــــات األيتام،

والفتيات .كما تــــم تدريبهن وتأهيلهن

بحضور منى بن هده الســــويدي  -مدير

والفتيات فاقدات األب اللواتي شــــاركن

من خالل دورات تخصصية.

كما تميز هذا الموسم بتفاعل كبير من

شــــعوب العالم ،كاإلماراتيــــة ،والعربية

المأكــــوالت بحرفية وإتقــــان .كما وفرت

المؤسسات التعليمية التي لم تقتصر

الشامية ،واآلسيوية ،والمغربية العربية.

لهن جميع مســــتلزمات التنفيــــذ ،حرص ًا

ومنــــى عبدالكريــــم  -نائــــب مديــــر عام

مشــــاركتها علــــى اســــتضافة المهرجان

ويتكــــون معــــرض المهرجان عــــادة من

على دعمهن بكامل اإلمكانات.

مدينــــة الشــــارقة للخدمات اإلنســــانية -

في مقارها؛ بل تجــــاوز ذلك إلى الحرص

مجموعــــة أركان ،يختــــص كل ركــــن

وشــــاركت في مهرجان العام الماضي

وعائشــــة الســــركال  -رئيــــس وحــــدة

على المساهمة مع منتسبي التمكين

بنوعيــــة معينة مــــن األطبــــاق .وتم في

 15أمــــ ًا وابنــــة ،من النخبــــة المتميزة من

المــــدارس التخصصيــــة ممثلــــة منطقة

فــــي الترويج وتنفيذ أنشــــطة ســــاهمت

العام الماضــــي تخصيص ركن لفتيات

األمهــــات

المنتجــــات

الشــــارقة التعليمية المشــــاركين الذين

في نجاح المهرجان.

المؤسسة اليتيمات ،ركز على تأهيلهن

بالمؤسســــة .تــــم اختيارهــــن بعنايــــة

تــــم تقســــيمهم إلى ثالث فئــــات ،وهي

ويقام المهرجان ســــنوي ًا على مســــتوى

وتزويدهــــن بمهــــارات الطبخ ،واســــتثمار

لجودة إنتاجهن وتميــــزه .كما تم تنفيذ

فئــــة

التعليميــــة

بحيــــث

أفكارهن في تقديــــم مأكوالت تحظى

جلســــات متخصصــــة لهــــن ،ودورات

المســــتضيفة للمهرجــــان وعددهــــا ،32

تســــتضيفه كل مدرســــة أو جامعة يوم ًا

بإقبال الجمهور كالوافل والكريب ..وقد

تأهيليــــه لتزويدهــــن بمهــــارات التنفيــــذ

والفئة المتميزة في االســــتضافة والتي

واحــــداً .وتشــــمل المنتجــــات المعروضة

نفذت المؤسســــة دورة تأهيليه مسبقة

والتقديــــم والتغليــــف بطــــرق مبتكــــرة

حصدت المراكز من األول إلى الخامس.

فيه األكالت الشــــعبية الخاصة بمختلف

لتدريــــب الفتيــــات علــــى تنفيــــذ هــــذه

ومميــــزة وصحيــــة .وتوجيههــــن إلــــى

وفئــــة المشــــاركين مــــن المتطوعيــــن

التعليميــــة

والفتيــــات

المؤسســــات

المعــــدات،

حفل تكريم المدارس والمشاركين بمهرجان المأكوالت
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قبل طالب المدينة وموظفيها الذين

واألوصياء والفتيات فاقدات األب.

الفتيات األيتام من خــــال دورات وورش

مؤسسة الشــــارقة للتمكين االجتماعي

المؤسســــات

التمكين أنه وقبل المهرجان تم تأهيل

التمكيـــــن  -العـــــدد الثانـــــي عشـــــر

التأثير في واقع اليتيم .مما يسهم بدوره

أخبار التمكين

بالجودة .وأثنى على توفير المؤسســــة
الفرصة لفتياتها الختبــــار تجارب جديدة ؛
وغــــرس حــــب العمل فــــي نفوســــهن،
ودعــــم اقتصاد أســــرهن .مؤكــــداً حرص
الدائــــرة التام علــــى دعم هــــذه الجهود،
وتأييد الرسالة اإلنسانية التي يتضمنها
هذا العمل ،وتوحيد جهود مؤسســــات
اإلمــــارة لتحقيــــق الــــرؤى االســــتراتيجية
الموحدة للقيادة الحكيمة.

�سعادة �سلطان بن هده يف جولة
مبعر�ض منتجات التمكني املهني

عرضت دار الوضيحي لألزياء مجموعة
من المشــــغوالت اليدوية كالمفارش

الشراكات المؤسسية ،وتعاونها الدائم

مجال رعاية األيتام منذ تأسيســــها ،التي

التي صنعتها فتيات مؤسسة الشارقة

مــــع التمكيــــن في مجــــال دعــــم األيتام،

تمثــــل ترجمــــة واقعيــــة لجهــــود إمــــارة

للتمكيــــن االجتماعي وذلــــك بمبادرة

وقضاياهــــم

الشــــارقة في بناء اإلنسان ورعاية األسرة،

من صاحبة الدار سيدة األعمال العضو

اإلنسانية واالجتماعية.

محققــــة دورهــــا االجتماعــــي التالحمي

في المجلس  -مريم القبيسي  -التي

جــــاء ذلــــك خالل قيــــام وفد المؤسســــة

كمؤسسة تخدم مجتمع اإلمارات.

تبنــــت الفكــــرة ،وخصصت ركنــــ ًا مميزاً

بتســــليم درع تذكارية لسعادة سلطان

وقــــد أبــــدى ـ الســــويدي ـ إعجابــــه

للتســــويق للمنتــــج فــــي منصتهــــا

انتهجت مؤسسة الشــــارقة للتمكين االجتماعي مفاهيم الترويج المبتكرة في

عبد اهلل بن هده الســــويدي ـ رئيس دائرة

بالمشــــغوالت الحرفيــــة المتقنــــة التي

بالمعــــرض الــــذي زاره وشــــارك فيه عدد

تســــويق منتجات الورش اإلنتاجية المهنية بـ «التمكين المهني» التي أقامتها

التنمية االقتصادية في الشــــارقة .وذلك

تنتجهــــا الفتيات فاقدات األب ،حيث وجد

كبير من سيدات األعمال والمواطنات

لتعزيز مشاركة ومساهمة فاقدي األب في مختلف األنشطة االقتصادية والتجارية

لمــــا قدمتــــه الدائرة مــــن دعم وتســــخير

منتج (تمكين) منافســــ ًا لمنتج الســــوق

من صاحبــــات المهن والمشــــاريع في

والخدمية في الدولة.

جميــــع اإلمكانيــــات المتاحــــة إلنجــــاح

تسويـق منـتجات «التمكـين المهـني»
في معـارض دولـية ومـحلية

ومســــاندة

شــــؤونهم

معــــرض منتجات الفتيــــات فاقدات األب
وعملــــت المؤسســــة علــــى تنســــيق

 8معارض لمنتج تمكين
بمراكز (تسهيل)

كالمفارش ،وأطقم ســــجادات الصالة،

من خــــال المعارض الدولية ،والمحلية

نظمت مؤسســــة الشــــارقة للتمكين

وإكسســــوارات المجالــــس العربيــــة،

المؤسســــات في دعم ومساندة األبناء

التــــي أقامتهــــا الجهــــات والدوائــــر

االجتماعي بالتعاون مع مراكز الخدمة

والحرفيات اليدويــــة كالمداخن ،وعلب

فاقــــدي األب ،حيث يعد تبنــــي اقتصادية

الحكوميــــة والخاصة .ووجهــــت ريعها

(تســــهيل) التابعــــة لــــوزارة العمــــل

الهدايا ،واإلكسسوارات النسائية.

الشــــارقة فكرة إقامة معــــرض لمنتجات

لصالح الفتيات المنتجات أنفسهن.

سلســــلة معارض لمنتــــج تمكين الذي

وتلعب تلك المؤسســــات دوراً هام ًا في

تصممــــه وتنفــــذه الفتيــــات اليتيمات

دعم ومساندة األبناء فاقدي األب ،حيث

المنتســــبات .حيث أقيمــــت  8معارض

يعــــد ترجمــــة واقعية وعمليــــة إليمانهم

فــــي مقــــار مراكــــز الخدمــــة فــــي دبــــي

التمكين االجتماعي يشيد
بجهود اقتصادية الشارقة في
دعم األيتام

للمبــــادرات بيــــن الدوائــــر والجهــــات،

بمفهــــوم المســــؤولية المجتمعيــــة،

والشارقة وعجمان.

ثمنــــت مؤسســــة الشــــارقة للتمكيــــن

ويســــهم في تقديم المزيــــد من الدعم

وتميزهــــم المؤسســــي الــــذي يحقــــق

وتمثــــل المعــــرض بمجموعــــة أركان

االجتماعــــي الجهــــود المجتمعية التي

المجتمعــــي والمؤسســــي بطريقــــة

الشراكة المجتمعية الفاعلة.

عرضت منتجات الفتيات التي شملت

تقدمهــــا دائــــرة التنميــــة االقتصاديــــة

تصب في مصلحة المجتمع ومواطنيه.

خطط تسويقية لترويج هذه المنتجات

مشــــغوالت

األقمشــــة

اليدويــــة:

المنتســــبات للمؤسســــة ،وأكدت إدارة
المؤسسة على الدور الهام الذي تمثله

األيتام ؛ ترجمة واقعية وعملية إليمانهم
بمفهــــوم المســــؤولية المجتمعيــــة،
وتميزهم المؤسسي الذي يحقق إثراءاً
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بالشــــارقة ،ومبادراتها الدائمــــة لتفعيل

وأشاد الســــويدي بسعي «تمكين» في

وســــجادات الصــــاة واإلكسســــوارات

التمكيـــــن  -العـــــدد الثانـــــي عشـــــر

معرض مجلس
سيدات أعمال أبوظبي

إمارة أبوظبي منتج تمكين.
وجاءت هذه المشـ ــاركة تجسـ ــيداً لحرص
الطرفيـ ــن علـ ــى دمـ ــج العمل اإلنسـ ــاني
بالموضـ ــة والفنـ ــون واالبتـ ــكار فـ ــي
الفعاليات المخصصـ ــة لتمويل األعمال
الخيريـ ــة لتغـ ــدو أكثـ ــر تطـ ــوراً وحيويـ ــة.
وانطالق ًا من مبدأ المسؤولية المجتمعية
التي أصبحـ ــت ضرورة في قطـ ــاع التجارة
واألعمال ،واحتاللها مكانـ ــة متصدرة في
استراتيجيات المؤسسات والشركات.

منتج تمكين في ضيافة
وزارة العدل
أبدى سـ ــعادة القاضي حميـ ــد المهيري،
وكيـ ــل وزارة العدل المسـ ــاعد للشـ ــؤون
الفنيـ ــة والتعـ ــاون الدولـ ــي إعجابـ ــه بـ ـ ـ
“معـ ــرض منتجات الفتيـ ــات فاقدات األب،
ومنتجـ ــات األمهـ ــات أوصيـ ــاء األيتـ ــام
المنتسـ ــبين للتمكين” الـ ــذي أقيم بمقر
محكمة الشـ ــارقة االبتدائية بـ ــدار القضاء

التواجد في هذا المعرض ،كونه يمثل

لشـ ــهر عالمـ ــة (منتـ ــج تمكيـ ــن) التجارية،

بالشـ ــارقة وأثنـ ــى علـ ــى جهودهـ ــن

دلي ً
ال منوع ًا وعصري ًا لـــــــكل باحثة عن

واكتشـ ــاف فـ ــرص مميزة لتحقيـ ــق أهداف

والمسـ ــتوى العالـ ــي مـ ــن الجـ ــودة في

أحدث الصيحات التـــــــي توفرها كبرى

الفتيات اليتيمات التجارية والتسويقية.

الصنـ ــع ،والرقي فـ ــي التصاميم .وضرورة

الشـــــــركات في عالم األزيـــــــاء واألناقة

تشـ ــجيع عملهـ ــن عبـ ــر التعـ ــاون الدائم،

والتجميل ،ولألهميـــــــة القصوى التي

بطولة دبي العالمية للضيافة

ومسـ ــاندتهن في مشـ ــروعهن .كما حفز

اكتســـــــبها المعرض كوجهـــــــة مثالية

شــــاركت مؤسســــة الشــــارقة للتمكين

األمهات المشـ ــاركات على االستمرار في

أولى؛ للمتتبعين ألحـــــــدث التطورات

االجتماعــــي فــــي عــــرض منتجاتهــــا في

هذا العمل ،مثني ًا على إرادتهن وحرصهن

والمنتجـــــــات فـــــــي عالـــــــم الموضـــــــة

بطولــــة دبي العالميــــة للضيافة ،حيث

على دعم أسـ ــرهن ،ودورهن المهم في

وخدمات الزفاف في المنطقة.

تُعــــرف منتجــــات «تمكيــــن» بالتصميم

تربية أبنائهن األيتام بعد غياب الوالد.

وعلــــو الجــــودة ،حيث
الدقيــــق والراقــــي
ّ

معرض العروس بدبي

تحرص المؤسســــة على تدريب وتأهيل

معرض الزفاف المميز

أتـ ــاح تواجـ ــد منتجـ ــات تمكيـ ــن فـ ــي هذا

الفتيــــات المنتســــبات بشــــكل دوري

شاركت مؤسسة الشـــــــارقة للتمكين

الموقع الحيوي الفرصة لتعريف الجمهور

وتحفزهــــن علــــى اإلبــــداع والتفنــــن في

االجتماعي بمنتجات فتياتها اليتيمات

بالمؤسسة ورسـ ــالتها اإلنسـ ــانية النبيلة

صنــــع المنتج مــــن خــــال تدريبهن على

المنتســـــــبات إليها في معرض الزفاف

تجاه األبناء فاقـ ــدي األب ونقل صورة حية

أيــــدي ُم َدرِبــــات ماهــــرات باإلضافــــة إلى

المميـــــــز  ،2014الذي أقيم بـ إكســـــــبو

عن واقـ ــع الخدمات واإلنجـ ــازات للجمهور.

المالئــــم لذلك ســــواء من
توفير الجــــو ُ

الشـــــــارقة ،وحرصت المؤسســـــــة على

كمـ ــا مثـ ــل المعـ ــرض المنصـ ــة المثالية

مساحة للعمل أو أدوات.

شركاء في بناء المجتمع
ورسم المستقبل
كلمة اإلدارة

يعــــود األداء القوي لمؤسســــة الشــــارقة للتمكيــــن االجتماعي إلى
تركيزهــــا على تحقيق أعلى مســــتويات رضا منتســــبيها .واضعة جل
جهودهــــا في بناء الفرد اليتيم ،موظفــــة كل طاقاتها لتقديم أرقى
الخدمات طبق ًا ألعلى المعايير اإلنسانية واالجتماعية.
وكانت البداية بوضع الخطط التي تستقيها من اقتراحات منتسبيها
أنفســــهم .بهدف الوصول إلى منتجات برامجيــــة قابلة للتنفيذ .فقد
حرصــــت على دوريــــة تنظيم جلســــات عصف ذهنــــي ألبنائها فاقدي
األب ،يطرحــــون فيهــــا األفــــكار ،واألماكــــن ،واالحتياجات في أشــــكال
األنشطة والبرامج التي يأملون تنفيذها لهم .لتؤخذ هذه المقترحات
عين االعتبار في وضع خطط العام .ويترجم ذلك أهداف و توجيهات
قيادتنا باعتبــــار أبنائنا فاقدي األب شــــركاء في بناء المجتمع ورســــم

التمكيـــــن  -العـــــدد الثانـــــي عشـــــر

المســــتقبل ،وتصمــــم البرامــــج والخدمــــات بمعايير تضمــــن اإلبداع
واالبتكار والجودة ،والتركيز على ذات اليتيم ،وبنيته النفسية ،بإمداده
بالــــروح الرياديــــة ،و تجهيــــزه لمراحــــل الحيــــاة المختلفــــة ،وإعــــداده
للمساهمة ـ من موقعه ـ في مسيرة النهضة والنمو في الدولة.
وتركــــز المؤسســــة علــــى تــــوازن واســــتدامة الخدمــــات المقدمــــة
لمنتســــبيها من أجل ضمان حدوث النتيجة التــــي تصبو إليها .وبعد
تفعيــــل البرامج ،تحرص على تقييمها ومراقبــــة مخرجاتها ثم العمل
على تطويرها باستمرار.
وقد شهد العام  2014باقة مميزة من الخدمات المعنية بدعم اليتيم
نفســــي ًا وتربوي ًا واجتماعيــــ ًا ،والتي قامت بالتركيز علــــى بناء القدرات
البشــــرية .وقد بذلت المؤسســــة جهــــوداً كبيرة خالل العــــام لتطوير
آليــــات تطبيق البرامــــج ،وفق ما ينســــجم وتطلعات اإلمــــارة في بناء
اإلنسان.

