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What does “listening to children in research” mean?

ما إملقصود ابلإصغاء هنا؟



Why does it matter?

ىل إلأطفال؟ ما أأمهية إلإصغاء إإ

يعد إلإصغاء إىل إلأطفال من إملبادئ إلناش ئة يف إلبحوث.

إلأطفال دلهيم وجة نظر فريدة من نوعها عن حياهتم إخلاصة.

 (.إلأطفال أأنفسهم)متكن إلباحث من من مجع إلبياانت من مصدرها إلأصيل

صغاء للأطفال وإلتعامل معهم مكشاركني بدإعية للإ . يف إلأاحاثيساعد إلباحث يف إلطفوةل يف تطوير طرق إإ



ىل إلأطفال وعلقته بظهور إلت وهجات إدلإمعة حلقوق إلتطور يف إلبحوث إليت هتمت ابلإصغاء إإ
:إلطفل

دلهيم وأأهنم غري قادرين  عىل قبل مثانينات إلقرن إملايض درجت إلترشيعات إدلولية وإلوطنية عىل إعتبار أأن إلأطفال ممتلاكت لوإ•
وبذكل اكنت إلبحوث جترى عىل إلأطفال (Taylor,2000).تكوين وهجة نظر خاصه هبم

دمع مشاركة إلأطفال يف إلبحوث إلأمم إملتحدة حلقوق إلطفل( UNCRC)م عندما إعمتدت 1989تغري هذإ إلتوجه عام •
عتبار إن دلهيم وهجات نظر خاصة ابلعامل من حوهلم  (Mukherji and Albon,2018. )مع رضورة إلإلزتإم احاميهتمابإ



“Competent yet vulnerable child” 

(Lahman,2008. )كفاءة إلطفل ابلرمغ من قابليته للتأأثر•

(Smith,2001. )إلأطفال دلهيم تصورإهتم إخلاصة عن إلعامل من حوهلم•



Ethical Considerations in using such innovative methods 
(Palaiologou,2019)

كرةإلإعتبارإت إلأخلقية إليت جيب مرإعاهتا عند تطبيق هذه إلطرق إملبت

موافقة الطفل

موافقة الوالدين أو مقدمي الرعاية

موافقة المؤسسة التعليمية



صغاء إىل إلأطفال  (Brown and Perkins,2019)بعض إلطرق إملبتكرة للإ



مع إلأطفالإملقابةل إلقامئة عىل إللعب-1

Play-based interview techniques with children

ذلين قد ل خاصة إلأطفال إلصغار إ)إسلوب فعال ومرن مع إلأطفال ملعرفة وفهم تصورإهتم ومشاعرمه وأأفاكرمه •
(.يس تطيعون إلتعبري لغواي بفاعلية لأنه ل يعمتد عىل إلتعبري إللفظي فقط

.و إللعب ابدلىم أأثناء لعب إلطفل يف إملكعبات أأو يف ركن إللعب إدلرإيم أأ ; يقوم هبا إلباحث يف بيئة إلطفل•

.  يساعدان يف إحلصول عىل نتاجئ احث حقيقية ومعيقة و جبودة عالية•

.مناسب خلصائص إلأطفال إلامنئية•



The limitations إلتحدايت:

.حتدايت إخلقية•

ىل هجد ووقت للتحضري إملس بق مقارنة ابملقابلت إلتقليدية• .حتتاج إإ

.خربة إلباحث يف إلعمل إلأطفال•

.جيتاج إىل تسجيل فيديو•



إلتصوير إلفوتغرإيف-2
Photography

سرتإتيجية جذإبة للأطفال• .إس تخدإم إلاكمريإت إإ

.يثةيتيح إلتصوير إلفوتوغرإيف للأطفال إلصغار تقدمي نتاجئ مقبوةل ابس تخدإم إملعدإت إحلد•

عىل ضبط عندما يكون إلأطفال إلصغار قادرين عىل إس تخدإم إلعديد من إلاكمريإت إحلديثة، س يكونون قادرين•
.همإلتقاطهم للصوروذلكل من إملرحج أأن تعكس إلصور إلناجتة إهامتمات إلأطفال وإلأمور إليت تشغل 

سرتإتيجية أأكرث وإقعية من إملقابلت إملبارشة، ل س امي إإ • ذإ اكن إملوضوع قيد إملناقشة يعد إس تخدإم إلصور إلفوتوغرإفية إإ
.معقدإ أأو فكرة جمردة



The limitations إلتحدايت:

.أأن إلتأأخر يف طباعة إلصور قد يسبب فقدإن إهامتم الاطفال مبوضوع إلبحث•

ذن من إملامرسني • م ويف حاةل رفض وإلأطفال أأنفسه( إخل/..مقديم إلرعاية/ أأولياء إلأمور/ إملدير) جيب إحلصول عىل إإ
.أأحدمه ل يسمح أأخلقيا ابس تخدإهما

.جيب معرفة صاحب ملكية إلصور عند إلرغبة يف إس تخدإهما يف إلبحوث•



روإية إلقصص-3

Story-telling

بدإعية مجلع إلبياانت إلبحثية وخاصة فامي يتعلق مبشاعر إلأطفال• .طريقة إإ

.طريقة فعاةل ملعرفة تصورإت إلأطفال حول مفاهمي معينة مثل إلصدإقة أأو إلتمنر•

ىل إلأطفال كأدوإت حتفزيية لروإية إلقصص• .ممكن إس تخدإم إلعرإئس إحملببة إإ



The limitations إلتحدايت:

.جيب أأن يكون إلباحث يمتتع خبربة خشصية وهمنية يف إلتعامل عىل إلأطفال•

.  غب ابلعرإئسحتتاج وقت اكف لتوطيد إلعلقة مع إلطفل ومعرفة إلشخصيات إحملببة هل لس تخدإهما يف إلل•

.جيب معرفة صاحب ملكية إلصور عند إلرغبة يف إس تخدإهما يف إلبحوث•



شكراً لكم
Thank you
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