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تقديم رئيس التحرير
يسرني ويسعدني إن أقدم المجلد السابع من الكتاب السنوي لمركز أبحاث
الطفولة واألمومة لسنة  2102بحلته الجديدة ؛ وموضوعاته المتجددة إلى المهتمين
بالبحث العلمي المتخصص بالطفولة واألمومة وقضاياهما المعاصرة في وطننا
العزيز  ،ولعل من دواعي فخرنا وسرورنا إن يتواصل إصدار الكتاب السنوي
لسبع سنوات متتالية مرت خاللها بالدنا العزيزة بإحداث مصيرية مدمرة كادت إن
تعصف بكياننا االجتماعي؛ والسياسي لوال أصالة شعبنا ؛ وإصراره على الصمود
والبقاء من اجل تجاوز األزمات ؛ وبناء مستقبل واعد ألجياله الصاعدة خاصة
شريحتي النساء واألطفال كونهما الضحايا غير المباشرين للصراعات المسلحة ؛
ويسعدنا اإلشادة بانضمام اثنين من أساتذة الجامعات العراقية العريقة إلى الهيئة
االستشارية للكتاب إال وهما األستاذ الدكتور ندى عبد الصاحب العلوان مديرة
البرنامج الوطني لمكافحة سرطان الثدي وعنق الرحم ؛ واألستاذ الدكتور صالح
مهدي صالح أستاذ اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي في كلية التربية الجامعة
المستنصرية .
لقد احتوى المجلد على عشرة أبحاث تناول من خاللها الباحثون مختلف
القضايا الصحية والثقافية واالجتماعية والتربوية والنفسية التي تخص الطفولة
واألمومة في العراق من خالل البحث العلمي المحكم  ،فضال عن األبواب الثابتة
للكتاب والخاصة بعرض للبعض من نشاطات المركز؛ وتوثيق إخباره وانجازات
باحثيه في شتى المجاالت .
وفي الختام البد من اإلشادة بالدعم المتواصل وغير المحدود الذي يحضى به
المركز من قبل األستاذ الدكتور محمود شاكر رشيد رئيس جامعة ديالى والتي كان
لها األثر الكبير في استمرارية العطاء والتطور المنشود للمركز .
واهلل ولي التوفيق .
أ.د .سامي مهدي العزاوي
مدير المركز

رؤية ورسالة وأهداف مركز أبحاث الطفولة و األمومة
أوال -:الرؤية
السعي إلى الريادة في البحث العلمي المتخصص في قضايا الطفل والمرأة
العراقية.

ثانياً -:الرسالة
االرتقاء بالطفل والمرأة العراقية من خالل تقديم باقة من الخدمات البحثية
ألصحاب القرار الخاص بقضاياهما  ،وتطبيق البرامج التنموية التي تمكن العاملين
معهما على صياغة الهوية الوطنية التي تمتعهما بالكفاية والصحة النفسية  ،كي
يكونوا إفراداً منتجين في المجتمع .

ثالثاً -:أهداف
أ -خدمة أغراض البحث العلمي في المجاالت آالتية :
 تشكيل نواة لوحدة معلومات متخصصة بالطفولة واألمومة. تحديد حاجات األطفال الراهنة والمستقبلية ورسم أولويات العمل المالئمة لها تحديد احتياجات األمهات وما تعانيه من أوضاع مختلفة على المستوياتالصحية واالجتماعية والتربوية .
 أجراء بحوث ذات صلة بتطوير نمو األطفال والمشكالت التي تواجههم . -تقديم خدمات استشارية للباحثين في مجالي الطفولة واألمومة .

ب -خدمة المجتمع في المجاالت اآلتية :
 فتح قناة اتصال بين المركز والجامعات والمراكز المتخصصة في الوطنالعربي والعالم لغرض .
تبادل الخبرة والمعلومات في مجالي الطفولة واألمومة.
 تقديم االستشارات النفسية والتربوية والصحية للمؤسسات االجتماعية . تنظيم البرامج التدريبية لالختصاصين العاملين مع األطفال العاديين وغيرالعاديين.
 أقامة الندوات والمؤتمرات العلمية المتعلقة بمرحلة الطفولة وقضايا األمومةالمعاصرة .
 -صياغة المشروعات والبرامج التحديثية في مجالي الطفولة واألمومة .

