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مشروع  مع  والتنسيق  بالتعاون  العدد  هذا  يصدر 

ف الستعداد  »الرتقاء بمركز تنمية الطفولة المبكرة وتحس�ي
« الذي ينفذه املجلس العربي للطفولة والتنمية  المدرسي
التربية  وزارة  من  كل  مع  تعاون مشترك  بروتوكول  وفق 

والتعليم والتعليم الفني في مصر، وبرنامج اخلليج العربي 

للتنمية »اجفند«، واليونيسف، واجلامعة العربية املفتوحة. 



لعدة  عددا مميزًا  نعتبره  والذي  اجلديد،  العدد  هذا  لكم  نقدم  أن  »خطوة«  مجلة  في  يسعدنا 

ف الستعداد  المبكرة وتحس�ي تنمية الطفولة  »الرتقاء بمركز  إطار مشروع  في  أنه يصدر  أولها،  أسباب؛ 

وزارة  مع  مشترك  تعاون  بروتوكول  وفق  والتنمية  للطفولة  العربي  املجلس  ينفذه  الذي   » المدرسي

التربية والتعليم والتعليم الفني بجمهورية مصر العربية، ومع كل من برنامج اخلليج العربي للتنمية 

للتعميم  قابل  املفتوحة؛ بهدف تصميم منوذج متميز  العربية  »أجفند« ويونيسف مصر واجلامعة 

لتنمية مرحلة الطفولة املبكرة )رياض األطفال والصفوف الثالثة األولى من مرحلة التعليم األساسي( 

في مصر، من خالل حتديث مركز تنمية الطفولة املبكرة، وإنشاء روضات تنمية مهنية. 

ا«، إدراكا بأننا   ي وج ول ن ك ت ل وال ف ط وثانيها، أن هذا العدد ضم ملفه موضوعًا مهمًا أال وهو »ال

نعيش عصر التكنولوجيا، وأننا جميعًا أصبحنا مرتبطني بهذا التطور التكنولوجي خصوصاً أطفالنا؛ 

األمر الذي يستلزم من اجلميع التحرك نحو إفادة أطفالنا من إيجابيات هذه التكنولوجيا مع جتنب 

سلبياتها.

ا: حوى العدد مجموعة من املوضوعات واملقاالت التي متثل زخمًا معرفّياً، واألهم أنه يبرز  ه ث ال وث

املهمة؛ حيث تسعى مجلة  العمرية  املرحلة  التعامل مع أطفال هذه  التطبيقي في كيفية  اجلانب 

التي حتتوى  املقاالت  جانب  إلى  والعروض،  واألنشطة  والتجارب  اخلبرات  تقدمي  إلى  دوما  خطوة 

على اجلانب املعرفي والتطبيقي، ولعل ما قدمته منظمة اليونيسف في هذا العدد خير منوذج في 

مخاطبة املعنيني وإحدى أبرز الفئات املستهدفة من هذه املجلة وهم اآلباء واألمهات في كيفية مراعاة 

منو أطفالهم في العامني األولني من العمر.

نتطلع أن تكون مجلة خطوة موضوع إفادة لكل العاملني واملتعاملني مع الطفل في مرحلة الطفولة 

املبكرة، وأن تظل منفتحة على أي مقترحات أو آراء أو إسهامات ميكن أن تثري وتطور املضمون.

وهللا الموفق، 

أ.د.حسن البيالوي 
ف العام عىل المجلة  المرش

»خطــوة« مجلــة علميــة تعنــى بمرحلــة الطفولــة املبكــرة )مــن ســن امليــالد - ٨ ســنوات(، تنشــر الفكــر 
الرتبــوي املســتنري بــني املمارســني واملعنيــني بمرحلــة الطفولــة املبكــرة، وتنمــي اتجاهــات إيجابيــة لتنشــئة 

الطفــل يف الوطــن العربــي، وفــق مقاربــة حقوقيــة تنمويــة يف ضــوء متطلبــات مجتمــع املعرفــة.

افتتاحية العدد
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ومنتشرة  عامة  الظاهرة  هذه  أن  واملالحظ 

نسبة  وتختلف  البشرية،  املجتمعات  كل  في 

أعراضًا  تتخذ  التي  املعايير  بحسب  وجودها 

من  أساسيني  نوعني  هناك  أن  غير  لوصفها، 

وهما:  لها،  املميزة  األعراض 

1. نقص القدرة على االنتباه الذي يؤدي 

إلى صعوبات التركيز؛

مصدر  يصبح  زائد  حركي  نشاط   .2

نطاق  عن  تخرج  التي  احلركة  من  الكثير 

وسيطرته. الطفل  إرادة 

مواجهة  على  العمل  يفرض  ما  وهذا   

والتطور  النمو  تعوق  التي  املشكالت 

الذين  األطفال  من  الفئة  لهذه  الدراسي 

قصد  السلوكية؛  الصعوبات  هذه  يعانون 

ماذا تعرف عن طفلك ذي النشاط 
الحركي الزائد؟

مواجهة مشكالتهم والوقاية منها في وقت 

البيداغوجي  التدبير  إلى  باللجوء  مبكر، 

الثقة  املالئم لتحفيزهم وتشجيعهم وغرس 

أنفسهم. في 

ال  يكاد  دراسي  فصل  أي  أن  والواقع 

يخلو من أحد هؤالء األطفال، الذين يظهرون 

بالنسبة إلى املدرسني كما لو كانوا أطفااًل 

يطالب  التي  العامة،  القاعدة  عن  يشذون 

املدرسي. النظام  بها 

وفي هذا اإلطار، ومنعًا لكل التباس في 

ينبغي  فإنه  حاالتهم،  وتشخيص  الفهم 

لآلباء واملربني عدم اخللط بني فئات األطفال 

احلركي  النشاط  فرط  من  يعانون  الذين 

الزائد. فهناك في الواقع فئتان من األطفال 

يشكل  ال  فئة  زائد.  حركي  نشاط  لديهم 

بقدر  مرضية،  حالة  السلوك  هذا  لديها 

يتميزون  الذي  الذكاء  ما هو ناجت عن نوع 

 H.( احلركي  ـ  اجلسمي  الذكاء  وهو  به، 

هذه  خصائص  فما   .)Gardner, 1983
فئة  عن  وكيف منيزها  األطفال؟  من  الفئة 

نشاطًا  بدورهم  يظهرون  الذين  األطفال 

إلى  ذلك  سبب  يعود  وال  زائدًا  حركّيًا 

توافرهم على هذا الصنف من الذكاء الذي 

املتعددة؟ الذكاءات  مقاربة  عنه  كشفت 

الزائد  النشاط احلركي  ذوي  األطفال  إن 

منذ  مشكالت  يطرحون  ما  كثيرًا  عموماً، 

فحسب،  أسرتهم  ألفراد  ليس  الصغر، 

وإمنا وبشكل خاص للمربني في املؤسسات 

د. أحمد أوزي
أستاذ التربية - جامعة محمد اخلامس

املغرب
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ورياض  دور احلضانة  من  بدءًا  التعليمية، 

األطفال؛ حيث يضيق املربون واملربيات ذرعًا 

يتنافى وتثبيت  بحركاتهم ونشاطهم الذي 

النظام في الفصل، من وجهة نظرهم. ولعل 

هؤالء  في حق  تتخذ  التي  اإلجراءات  أكثر 

»املتمردين« الصغار بعد التهديد بالدرجات 

إلى  اللجوء  العقوبات،  أشكال  واستنفاد 

يدبروا  بأن  ومطالبتهم  أمورهم  أولياء 

أمورهم ليصبح أطفالهم أقل حركة ونشاطًا 

في املجال املدرسي... وال تسأل عن حيرة 

اآلباء أمام مثل هذه املشكالت املستعصية 

عليهم، والتي تتجاوز إرادتهم. فكيف لآلباء 

أطفالهم  حركة  من  ويقلصوا  يحدوا  أن 

ونشاطهم الزائد، على حد زعم مدرسيهم، 

خصوصًا أن النشاط واحليوية - كما نعلم 

األطفال وسجيتهم؟ - هما طبيعة 

والتمييز  الظاهرة  طبيعة  على  وللوقوف 

الزائد  احلركي  النشاط  بني  اخللط  وعدم 

وتشتت االنتباه مع الذكاء اجلسمي احلركي، 

توضيح  إلى  العرض  هذا  في  نعمد  فإننا 

املقصود بهذين النوعني من السلوك؛ سعيًا 

إلى عدم اخللط بينهما، مبا يخدم األهداف 

خالل  حتقيقها،  إلى  نطمح  التي  التربوية 

البيت  في  أطفالنا  مع  والتعامل  املمارسة 

التعليمية. املؤسسات  وفي 

١. النشاط الحركي الزائد الناشئ عن 
الحركي: الجسمي  الذكاء 

 )Gardner. H( جاردنر  هوارد  كان 

العالم السيكولوجي األمريكي أول القائلني 

 Frames of( الذهن«  بنيات   « كتابه  في 

Mind( عام 1983 بوجوب عدم اخللط بني 

الناجت  الزائد  احلركي  النشاط  ذي  الطفل 

عن أسباب مرضية، وبني النشاط احلركي 

بذكاء  يتمتعون  الذين  األطفال  لدى  الزائد 

حركي. ـ  جسمي 

إن من املعروف أن جاردنر أشار في كتابه 

املذكور سابقاً، إلى وجود سبعة ذكاءات لدى 

، وهي: الذكاء اللغوي، والذكاء  كل طفل َسويٍّ

ـ  البصري  والذكاء  الرياضي،  ـ  املنطقي 

احلركي،  ـ  اجلسمي  والذكاء  الفضائي، 

والذكاء املوسيقّي، والذكاء التفاعلي، والذكاء 

الذاتي. وهذه الذكاءات موجودة - كما يقول 

»إنني  متفاوتة:  بنسب  طفل  كل  لدى   -

املتعددة  الذكاءات  عن  نظريتي  في  أعتبر 

أن كل شخص عادي قادر على األقل على 

 .)Gardner. H( »إبداء سبع قدرات ذكائية

آخرين  ذكاءين  بعد  فيما  أضاف  وقد  هذا 

إلى القائمة، وهما: الذكاء الطبيعي والذكاء 

الروحي. أو  الوجودي 
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النشاط الحركي الزائد - يف 
الغالب- ال يكون حالة مرضية إنما 

ذكاء جسمي حركي



املتعددة  الذكاءات  نظرية  من  ويهمنا 

سلوك  خصائص  معرفة  املقام،  هذا  في 

اجلسمي  بالذكاء  يتصفون  الذين  األطفال 

ـ احلركي؛ سعيًا إلى عدم خلطهم باألطفال 

ذوي النشاط احلركي الزائد املرافق لتشتت 

االنتباه.

قدرات جسمية حركية  لهم  أطفال  إنهم 

األطفال  من  أقرانهم  لدى  التي  تلك  تفوق 

أجسامهم حلل  يستعملون  فهم  العاديني. 

املشكالت، والقيام ببعض األعمال، والتعبير 

الذين  فالتالميذ  وأحاسيس.  أفكار  عن 

يتمتعون بهذه القدرة العقلية يتفوقون في 

األنشطة البدنية، وفي التنسيق بني املرئي 

واحلركي، ولديهم ميول لألنشطة الرياضية، 

ويتعلمون أكثر عن طريق ملس األشياء. 

االحتكاك  طريق  عن  يتعلمون  كما 

وليس  ومناولتها  واملعارف  باملعلومات 

السماع عنها فحسب. وبشكل عام، ميكن 

من  األطفال  من  الفئة  هذه  على  التعرف 

التالية: املؤشرات  خالل 

إنهم أطفال مشوا بسرعة في صغرهم، 

وهم  احلبو.  في  طوياًل  وقتًا  يقضوا  ولم 

ينجذبون نحو الرياضة واألنشطة اجلسمية. 

ال يستطيعون اجللوس وقتًا طويالً، فهم في 
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واحلركة  الرقص  ويحبون  مستمر،  نشاط 

التعلمية  األنشطة  ويفضلون  اإلبداعية. 

املشخصة، التي يستخدمون فيها اليدين، 

ما  يتعلمون  ال  إنهم  والعجني.  كالصباغة 

لم يلمسوا األشياء. يحتاجون إلى احلركة 

في   - أهدافهم  ويصيبون  يفكروا؛  حتى 

غالب األحيان- بسبب قدراتهم على التآزر 

ما  وكثيرًا  لديهم.  الذي  اجليد  احلركي 

اجلسمية،  املغامرات  خوض  إلى  مييلون 

إلخ.  والنوافذ،  واألشجار  اجلبال  كتسلق 

النشاط  ذوي  األطفال  أعراض   .٢
االنتباه: تشتت  مع  الزائد  الحركي 
األطفال  فئة  بني  اخللط  عدم  إلى  سعيًا 

ينبغي  حركي،  ذكاء جسمي  لديهم  الذين 

في  الزائدة  وحركاتهم  نشاطهم  استثمار 

األنشطة املفيدة التي تروقهم، والتي ميكن 

في  أصحابها  ليغدو  وتطويرها  تنميتها 

في  استعراضيني  أو  ممثلني  املستقبل، 

أو  موسيقيني  أو  رياضيني  أو  السيرك، 

جراحني أو راقصني أو مخترعني، إلخ، فإننا 

نعرض كذلك بعض اخلصائص السلوكية 

مع  الزائد  احلركي  النشاط  ذوي  لألطفال 

بني  الفرق  يظهر  حتى  االنتباه؛  تشتت 

الفئتني:

التوقف  يستطيعون  ما ال  كثيرًا  إنهم  ـ 

عن  اآلخرين  بإعاقة  ويقومون  الكالم،  عن 

التحدث.

خالل  بالهدوء  االلتزام  يستطيعون  ال  ـ 

اللعب. أو  الفراغ  وقت 

ـ يقومون - في أغلب األحيان - بتسلق 

األشجار أو األعمدة أو النوافذ.

- يعمدون إلى الوقوف خالل اإلجابات وال 

يستطيعون أن يظلوا هادئني في مقعدهم.

ـ كثيرو احلركة في مقاعدهم، ويحركون 

أيديهم ويلوحون بها في معظم األحيان.

لألطفال تسعة أنواع من 
الذكاءات من بينها الذكاء 

الجسمي والحركي
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٣. أعراض تشتت االنتباه:
ذي  للطفل  األساسية  األعراض  من 

يلي: ما  االنتباه  وتشتت  الزائدة  احلركة 

حول  االنتباه  تركيز  عليه  يتعذر  ـ 

الشرح؛ خالل  إليه  تقدم  التي  التفاصيل 

عندما  منتبه  غير  كان  لو  كما  يبدو  ـ  

نحدثه؛

ـ ال يستطيع متابعة االنتباه لفترة طويلة؛

ـ ال يلتزم بالتعليمات التي تقدم إليه؛

ـ  ال يتمكن - في أغلب األحوال - من 

تكملة فروضه املدرسية أو نشاط ما بدأه؛

ـ غالبًا ما يقوم ببعض األنشطة بكيفية 

قسرية أو يقوم بتجنبها إذا أمكن، وبخاصة 

إذا كانت أعمااًل تتطلب جهدًا عقلّياً؛

املدرسي،  عمله  لوازم  يفقد  ما  كثيرًا  ـ 

إليها؛ احلاجة  خالل  عنها  بالبحث  ويقوم 

حتدث  جانبية  بأشياء  يلهو  ما  كثيرًا  ـ 

عن  ينقطع  فتجعله  املدرسي؛  مجاله  في 

ينجزه. كان  الذي  العمل 

إن العرضني السابقني املتعلقني بالنشاط 

ميكن  االنتباه،  ونقص  الزائد  احلركي 

ألحدهما أن يسبق اآلخر، وإن كان العرض 

يأتي  ما  كثيرًا  االنتباه  بتشتت  املتعلق 

إحدى  ويكون  الزائد  احلركي  النشاط  بعد 

املشار  االضطرابات  عن  وفضاًل  نتائجه. 

أخرى،  اضطرابات  بها  ترتبط  فقد  إليها، 

مثل التأخر في اللغة الشفهية أو الكتابة 

بعض  في  التحكم  على  القدرة  واضطراب 

هذه  تصاحب  قد  كما  اإلرادية.  احلركات 

األعراض اضطرابات سلوكية تتسم بسلوك 

عالقات  إقامة  في  الفشل  مع  عدواني، 

اجتماعية وعدم االمتثال للنظم االجتماعية. 

آخر،  إلى  حني  من  ذلك  تصاحب  قد  كما 

أعراض نفسية، كالقلق الذي يصل أحيانًا 

إلى درجة االكتئاب، وهي خاصية ال جندها 

الزائد  والنشاط  احلركة  ذوي  األطفال  لدى 

الناجت عن متيزهم بذكاء جسمي ـ حركي.

الزائد  احلركي  النشاط  ذا  الطفل  إن 

االندماج  عدم  من  يعاني  االنتباه،  وتشتت 

أن  كما  املدرسي.  الوسط  في  ويَّ  السَّ

العديد  ينتابها  أسرته  بأفراد  عالقاته 

الصعيد  فعلى  التكيفية،  الصعوبات  من 

تركيز  عن  عاجزًا  طفاًل  يبدو  املدرسي، 

انتباهه حول عمل معني، دون أن يتوجه إلى 

العبث واللهو. ونتيجة ذلك أن 40% من هؤالء 

أما  الدراسي.  للفشل  يتعرضون  األطفال 

بفعل  الزائد  والنشاط  احلركة  ذوو  األطفال 

نشاطهم  فإن  احلركي،  ـ  اجلسمي  الذكاء 

متدرسهم؛  يعوق  ال  ما  كثيرًا  احلركي 

في  يفكرون  املربني  بعض  جعل  ما  وهذا 

تساعد  تعليمية  وأساليب  طرائق  إحداث 

ذاته  الوقت  في  التعلم  على  األطفال  هؤالء 

والنشاط  احلركة  من  فيه  مينعون  ال  الذي 

ففي  سجيتهم.  يعتبران  اللذْين  اجلسمي 

كندا - على سبيل املثال- وضعت أخيراً، 

مقاعد دراسية لهؤالء األطفال وحتتها آالت 

وهم  آليتها،  يقودوا  لكي  الدراجة  تسيير 

أنشطتهم  يتابعون  الدراسي  الفصل  في 

الدراسية.

تعرض مجلة خطوة يف عددها 
القادم كيف يمكن رعاية هؤالء 
األطفال الذين يعانون تشتت 

االنتباه وفرط الحركة



أّيًا ما كان األمر، أو من كان السبب، فإن 

وتشويهًا  للطبيعة  مسخًا  إال  ليس  جرى  ما 

يَّ القاعدة العامة وإفساد القانون  للفطرة. إن لَ

الطبيعي للحياة ال يفضيان بنا إال إلى أسوأ 

للنمو  الطبيعية  القاعدة  إن  النتائج وأخطرها. 

وخصوصًا الكائنات احلية الراقية يقسم مسيرة 

احلياة إلى مرحلتني أساسيتني: المرحلة الأوىل 

هي  الثانية  والمرحلة  الطفولة،  مرحلة  وهي 

حكمة  القسمة  ولهذه  والنضج،  البلوغ  مرحلة 

إلى  ذلك  ويرجع  عظيم،  وهدف  األهمية  بالغة 

دقيق، وهي  أن احلياة خطة محكمة ومشروع 

- أي حياة- شأنها في ذلك شأن كل مشروع 

عظيم وناجح ينبغي أن يبدأ باإلعداد له وحشد 

الهدف  إلى  به  للوصول  الالزمة  اإلمكانات  كل 

له. املنشود احملدد 

  ومن الواضح أن رحلة الطفولة هي املرحلة 

املخصصه لإلعداد والتكوين والتنظيم والتهيؤ 

ابنك يتعلم ألنه يلعب

املرحلة،  بهذه  اخلاص  احليوي  النشاط  لبدء 

ويطلق  املراحل،  والذي مييزها عن غيرها من 

أصابت  لألسف  ولكن  »اللعب«،  اسم  عليه 

اآلن  إنها  الكلمة،  لهذه  النبيلة  املعاني  اللغة 

حتارب وتهاجم ومن ثم أصبحت سمة للضياع 

مثل:الولد  بعبارات  نتنادى  ورحنا  والعبث، 

لعب...إلخ. وكفاية  العيال  ولعب   ، ي اللع�ب

  والعجيب أننا ال نتدخل في ألعاب احليوان 

ونشاهدها  نستملحها  بل  ذلك  نحرمه من  أو 

والنمور  والكالب  القطط  فندع  بسعادة، 

الصغيرة متارس أنشطتها بحرية كاملة فتنمو 

في  ثقلنا  بكل  نتدخل  بينما  سليماً،  منّوًا 

عليها،  ونثني  منها  فنحرمهم  األطفال  ألعاب 

فإذا سمحنا لهم بها كان ذلك بشروطنا -نحن 

فنكون  الصغار-   - هم  بشروطهم  ال  الكبار- 

بذلك سببًا في إعاقة منوهم، بل نحرمهم حّقًا 

حقوقهم. من  أساسّيًا 

ما  متامًا  ندرك  ال   - احلقيقة  في   - إننا 

منذ  منعنا  نحن  إذا  وخيمة  آثار  من  يحدث 

تلقائي ميكن أن يصدر عن  البداية كل عمل 

إن  ذاتها،  احلياة  نخنق  بذلك  إننا  الطفل، 

املتمكن كامن كمونًا جوهرّيًا  الناضج  الرجل 

اجلهد  كل  يبذل  يزال  ال  الذي  الطفل  في 

وينشط كل النشاط لكي يكشف عن ذاته وعن 

كل ما فيه من روعة وجمال ومن سمو عقلي 

وجودها  عن  الزهرة  تعلن  كما  متاماً،  وإبداع 

قالت  هكذا  املبكرة  سنبالتها  تطلع  عندما 

القرن  مربيات  أهم  إحدى  منتسوري«  »ماريا 

العشرين.

د. شبل بدران
أستاذ التربية - جامعة اإلسكندرية
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مرحلة الطفولة هي املرحلة 
املخصصة لإلعداد والتكوين 

والتهيؤ عرباللعب



ما اللعب إذن؟
النمو  نحقق  أن  منه  الهدف  نشاط  اللعب 

الذي يتحقق من تلقاء ذاته، إنه يبدأ بحركات 

عشوائية حسية حركية في مرحلة املهد، ومع 

تطور النمو يأخذ اللعب أشكااًل أكثر واقعية، 

قسمنْي  إلى  األشكال  هذه  نقسم  أن  وميكن 

رئيسنْي:

حتى  ويستمر  الفردي  أو  الشخصي  اللعب 

فكره  الطفل  ُيسلط  وفيه  العمر  من  السابعة 

طفلك  إلى  انظر  حوله،  من  األشياء  على 

الصغير في هذه السن وهو يلعب مع األشياء 

في  عادة  يجمعها  والتي  لديه،  توافرت  التي 

صندوق ذخائره الذي ال يفارقه، إن هذه األشياء 

حكايات  وتروي  خيالية  دور شخصيات  تأخذ 

الواقع  من  فكره  عليها  الطفل  سلط  ومواقف 

فيه. يعيش  الذي 

حركة  تكون  اللعب  من  املرحلة  هذه  في 

الطفل فيها محدودة ومقيدة بسبب عدم قدرته 

هو شخصّيًا على احلركة أو لعدم قدرته على 

التجول في مواقع أوسع  نطاقاً، ال نرى اجلسم 

كله مستخدماً، فقد يقف الطفل ساكنًا بينما 

أو  يتوهمها  شخصيات  مع  حديثه  يواصل 

يجلس أو يستلقي ويكتفي باستخدام يديه أو 

ومداعبًا  متحدثًا  العنان خلياله  ويطلق  قدميه 

منهمكًا في حتريك شخوصه، يراقبها والفرحة 

في عينيه غافاًل عن كل ما حوله وَمْن حوله.

ويبلغ ابننا السابعة من العمر فيبدأ معها 

املرحلة الثانية من مراحل اللعب ويطلق عليها 

يلعب  أنه  أي   ، الشخصي اللعب  مرحلة  اسم 

بذاته  بالتشخيص  مع آخرين بشخصه، ويقوم 

مستعينًا بصوته وحركته اجلسمية، إنه يأخذ 

على مسئوليته القيام بدور ما، وهو في هذه 

املرحلة في حاجة إلى اإلخالص في أداء الدور 

أكثر من االنهماك فيه.

سليد« الهزلي ذو التجربة احملنكة  يقول »بي�ت

في متثيل األطفال وألعابهم: اللعب اإلسقاطي 

واملوسيقى  الفن  إلى  امليل  الطفل  لدى  ينمي 

والكتابة وصيد األسماك واأللعاب غير العنيفة، 

ومن  والكتابة،  القراءة  على  القدرة  تنمو  كما 

املالحظة  على  القدرة  تنشط  أيضًا  النوع  هذا 

احلكيمة. واإلدارة  والتنظيم  والتركيز  واحلصر 

اجلري،  فينمو  الشخصي  اللعب  عن  أما 

وألعاب الكرة، والرياضة، والرقص ورياضة ركوب 

والتزحلق  والسباحة،  الدراجات  وركوب  اخليل، 

الذات. في  والتحكم  اجلماعة  في  والقيادة 

ن بهذا الشكل من  ن المهتم�ي ويرى بعض المرب�ي

أشكال تكوين الشخصية أن :

تطور  مع  كّمًا  تتناقص  اللعب  أنشطة   -1

منو الطفل، أي أن الفترة التي يقضيها الطفل 

من  اإلسقاطي  اللعب  مرحلة  في  اللعب  في 

امليالد، وحتى السادسة أو السابعة من العمر: 

التقلص. تبدأ في 

مرحلة  في  كيفًا  اللعب  أنشطة  تتزايد   -2

السابعة  أو  السادسة  من  الشخصي  اللعب 

في  الطفل  يبدأ  حيث  عشرة؛  السابعة  حتى 

يركز في  أن  ألعاب معينة، ويستطيع  اختيار 

هذه  نهاية  في  إحداها  في  رمبا  أو  بعضها 

املرحلة.
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عزيزتى األم .. عزيزي األب

هل تشكو من أن طفلك أناني عنيد ضيق األفق غير محبوب؟ إن سبب هذا 

كله أنه ال يجيد اللعب وخصوصًا اللعب مع اآلخرين.

هل تشكو من أن طفلك ضعيف الذاكرة سريع النسيان قليل احليلة، جدب 

اخليال ال يضحك للنكت الذكية وال يعلق عليها بنكتة أذكى منها؟ إن سبب 

هذا كله هو حرمانه من اللعب.

يدوية  بأعمال  يهتم  أو  بالرسم  التعبير  يجيد  ال  طفلك  أن  من  تشكو  هل 

اللعب. من  احلرمان  أيضًا  إنه  بسيطة؟ 

ولكن دعنا نلقي الضوء على أهمية اللعب في حياة طفلك . إنه قيمة عالجية 

أيضاً، النمو ليس عملية سهلة فهو يصيب طفلك بني كل مرحلة وأخرى بدرجة 

من اخللل في توازنه فيبدو عليه القلق والتوتر، ويستمر ذلك فترة من الزمن 

حتى يستعيد توازنه في املرحلة التالية.

قد  وخوفًا  اضطرابًا  الطفل  عند  املضطرب  التوازن  هذا  يثير  أاّل  وينبغي 

يزيدان ويضاعفان من الصراع النفسي لدى الطفل نفسه. إن ما يحدث مسألة 

طبيعية. إنه يشبه ما يحدث حتى للبالغني حني ينتقلون من مكان مألوف

لهم إلى آخر غير مألوف لهم. كل ما في األمر أن ندرك أن هناك تغيرًا ما 

قد حدث، وعلينا أن نستعد لكل ماهو جديد.

أنشطة اللعب تتناقص كمـًّا 
مع تطور نمو الطفل



شكاًل  األسرة  أفراد  بني  العالقة  وأخذت 

مختصرًا بدخول التلفزيون إلى منازلنا واتساع 

وصار  للبث،  املخصصة  الزمنية  املساحة 

بإمكانها، من خالل التحكم عن بعد، التنقل بني 

القنوات املتعددة كما تشاء. وأصبح هذا الضيف 

احلميمية  العائلية  سهراتنا  على  نفسه  يفرض 

أولهم  ورمبا  األبوين،  ثالث  التلفزيون  وأضحى 

األبوين  فإن  األسف  ومع  الطفل.  إلى  بالنسبة 

كثيرًا ما يدفعان األطفال في هذا االجتاه تهربًا 

من املسئولية امللقاة على عاتقهما، أو إللهائهم 

وضمان هدوئهم، وبذلك تضاف إلى هذا اجلهاز 

األطفال«. وظيفة أخرى هي وظيفة »جليس 

وبهذا أصبح التلفزيون عضوًا مهّمًا داخل 

طفلك والتلفزيون

د. محمد مومن
أستاذ باملعهد امللكي

لتكوين أطر الشبيبة والرياضة

املغرب  
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مهيمنة  مكانة  يحتل  وأصبح  وتأثرياً  جذباً  اإلعالم  وسائل  أكرث  هو  التلفزيون  إن 

من  مجموعة  فيه  تتشارك  نقاش  ملتقى  ويشكل  الجامهريي،  االتصال  فضاء  يف 

مختلف االختصاصات واملهن: الساسة واملؤرخون، والكتاب والفنانون واملخرجون، 

والفالسفة والسينامئيون وعلامء االجتامع والنفس، وعلامء االقتصاد والحقوقيون 

الفن. ونقاد  والصحافيون 

بات  حيث  الفت؛  بشكل  نفسه  وفرض  األسرة 

يتمتع مبكانة خاصة »الضيف فوق العادة«، إنه 

بالرعاية  ويحاط  والتقدير  العناية  بكل  يحظى 

بال  اليوم  غدا  فقد  النظير  املنقطع  واالهتمام 

فائقة  قدرة  ذات  إعالمية  وسيلة  أقوى  منازع، 

على  قادر  فهو  البيوت،  كل  إلى  النفاذ  على 

واملستقبلية. الراهنة  الذهنيات  تشكيل 

فكيف استطاع هذا الضيف -التلفزيون-

أن يتحول إلى عنصر مألوف لدى جميع أفراد 

األسرة؟

األسرة  مشاركة  من  متكن  وكيف 

وكيف  أطفالها،  وتنشئة  تربية  في  ومزاحمتها 

النظام  وما  تدريجّيًا؟  تهميشها  على  عمل 

فضائها؟ في  خلقه  الذي  اجلديد 

١- األسرة والتلفزيون:
األطفال  بني  التربوية  العالقة  تطرح 

األهمية  بالغة  تربوية  إشكالية  والتلفزيون 

والتعقيد. وشكلت هذه العالقة محورًا أساسّيًا 

من محاور البحث العلمي على املستوى التربوي 

الذي نعيش  العصر  العقود األخيرة من  خالل 

فيه. وعلى الرغم من أن التلفزيون تناولته أقالم 

يومًا  يكن  لم  فإنه  قدميًا،  الباحثني  من  العديد 

أضحى التلفزيون
ثالث األبويـْن
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هو  كما  نفسها،  والراهنية  واحليوية  باألهمية 

عليه حااًل ومستقباًل، بعد انتشار الوعي بأهمية 

ما  بشرية  ثروة  بوصفهما  وقيمتها  الطفولة 

بعدهما أي ثروة أخرى في حتديد مستقبل أي 

أمة، إذا سلحت باملعرفة املكينة املتسمة باخللق 

تنشئة  في  األسرة  دور  فإن  ولهذا  واإلبداع. 

الطفل أصبح إستراتيجية أساسية هادفة إلى 

عن  حتدياته،  ومواجهة  املستقبل  في  التحكم 

البشري وحتقيق األمن  املال  بناء رأس  طريق 

االجتماعي.

كثير  في  أنفسنا  جند  الوضع  هذا  أمام 

متباينني  تربويني  منطني  أمام  األحيان  من 

)األسرة/التلفزيون(.

- أسرة محافظة ال تستطيع مواكبة التطور 

املعرفي الهائل الذي مييز احلضارة اإلنسانية 

ترفض  ما  وغالبًا  داخلّيًا،  منخورة  اليوم، 

ضغوط  التلفزيون حتت  في  املتقدمة  األشكال 

متعددة. وبالتالي القبول مبدئّيًا مبا يحدثه هذا 

اجلهاز من تأثيرات غير مرغوب فيها ال سيما 

على األطفال، وخصوصًا عندما تفشل إمكانية 

التحكم فيه وهذا ما يتم غالبًا.

- تلفزيون موجه يحاول خلق مجتمع يساير 

من  كثيرًا  ويعرض  احلديث،  العصر  متطلبات 

البيئة  مع  بالضرورة  تنسجم  ال  التي  البرامج 

بني  الفجوات  تعميق  على  ويعمل  االجتماعية، 

العادات  بني  شروخًا  ويحدث  األسرة  أجيال 

اجلديدة،  واملتغيرات  الظروف  وبني  والتقاليد 

ككل. والهوية  الثقافة  نظام  بال شك  ويهدد 

إنها معركة غير متكافئة بني الطرفني، إال 

أن الثابت هو قدرة التلفزيون على تعطيل احلوار 

األسري وخلق أجواء متوترة للنظام بالنسبة إلى 

العديد من األسر. إن مساحة ودفء احلوارات 

النادر  وعاد من  التلفزيون  األسرية صادرهما 

أعضاؤها  يتحاور  أسرة  اليوم  جند  أن  جّدًا 

املسلسالت  فمتابعة  ودائم،  مستمر  بشكل 

التحاور  إمكانية  تعطل  ما  غالبًا  والبرامج.. 

بشكل  يفرض  »فالتلفزيون  العائلي.  والتشاور 

الوضعية  هذه  أصبحت  لدرجة  الصمت  مطلق 

تعبر عن نوع من النمطية متيز الفضاء األسري 

قبل  من  الدراسة  تستحق  ظاهرة  باتت  والتي 

املربني، بل إنها بتعبير آخر تعدم احلوار الذي 

)1(.».. من أجله وجدت األسرة 

قلص  قد  التلفزيون  أن  ذلك  إلى  ينضاف 

بشكل كبير من أوقات اللعب بالنسبة إلى األطفال 

الصغار بالرغم من أهمية اللعب في بناء شخصية 

األطفال وتنمية وصقل قدراتهم ومواهبهم؛ حيث 

انشغلوا في متابعة املواد التلفزيونية ملدة طويلة، 

كما أنه أسهم في تقصير اآلباء في واجباتهم 

التزاماتهم  جتاه  أو  أطفالهم  جتاه  األسرية 

األخرى، فاألم في كثير من األحيان تهمل تتبع 

أبنائها ورعايتهم بالشكل املطلوب، كما ينصرف 

األب لدى دخوله إلى البيت إلى التلفزيون غير 

عابئ مبا يحدث داخل املنزل.

٢- موقف األسرة من التلفزيون:
هناك من يعد التلفزيون أداة تربوية هائلة، 

وأنه بإمكانه أن يشكل أداة فعالة ناجحة ضد 



البعض  يعتقد  حني  في  االجتماعي،  التدهور 

بأن   - متامًا  ذلك  من  العكس  وعلى   - اآلخر 

التلفزيون هو السبب في تفشي ظواهر اخلوف 

والقلق عند األطفال، وال يشك هذا الفريق الثاني 

في عالقة تأثير التلفزيون بالعديد من املشكالت 

املجتمع،  في  أخيرًا  انتشرت  التي  واملخاطر 

فيرى أن التلفزيون هو السبب في أزمة القيم، 

وأنه السبب في ضعف اإلبداع، وضعف القدرة 

يكون  أن  ميكن  كما  األطفال،  لدى  التحليلية 

التلفزيون- حسب هذا الرأي- سببًا بشكل أو 

بآخر في انتشار اجلرمية وظواهر االنحراف، 

وانحراف األحداث بصفة خاصة. بينما الفريق 

تربوية  أداة  التلفزيون  بأن  يرى  الذي  األول 

إيجابية، يرى أنه يكسب األطفال عادات وقيمًا 

مرغوبًا فيها .ويذهب بعضهم إلى االعتقاد بأن 

ال  وأنه  مهمة،  أسرية  رابطة  يشكل  التلفزيون 

يشكل خطرًا يهدد حياة األسرة، كما ترى بعض 

األمهات أن التلفزيون يشكل عامل تنظيم داخل 

والتوجيه  التنشيط  أساليب  أحد  فهو  األسرة 

كثيرة  أشياء  وهناك  األسرة،  داخل  التربوي 

عليها  يتعرف  أن  له  كان  وما  الطفل،  يتعلمها 

الوسائل  بواسطة  نفسيهما  والسرعة  بالدقة 

بدور  يقوم  التلفزيون  التقليدية، فضاًل على أن 

في  أواًل  واملتمثل  تعويضه،  الصعب  من  يكون 

تعويد الطفل على املالحظة واملقارنة والتجريد، 

الصغير من  املشاهد  تقريب  على  يعمل  وبذلك 

احلياة، وتقريب املناطق النائية منه إلخ .. أي 

مبثابة  التلفزيون  بفضل  أصبح  قد  العالم  أن 

صغيرة. قرية 

٣ - الطفل والتلفزيون:
يولون  املدرسة  قبل  ما  سن  في  األطفال 

أهمية كبيرة للتلفزيون. فهم على عكس الرضع 

املشاهد  باهتمام  يتابعون  جّدًا،  الصغار  أو 

التلفزيونية املختلفة: احلركة، املوسيقى الصاخبة 

املشاهد  أحيانًا  يتابعون  أنهم  يعني  وهذا   ..

العنيفة. ال مييز أغلب األطفال في سن ما قبل 

يحظى  الذي  التلفزيون  بني  التوازن  من  حالة 

التي  األسرة  وبني  اجليل،  على  كبيرة  بسطوة 

هياكل  لصالح  بوضوح  يتراجع  دورها  بدأ 

.)2( جديدة 

االستطالع  نتائج  ببعض  نستدل  وهنا 

للطفولة  العربي  املجلس  وضعه  الذي  امليداني 

)3( حول  والتنمية والتي نشرت مبجلة »خطوة« 

هذه  للتلفزيون.  الصغار  األطفال  مشاهدة 

الدراسة وقع اختيارها على عينة عشوائية في 

 300 وشملت  املغربي  املجتمع  لتمثيل  محاولة 

املغربية مبساهمة  املدن  من  عددًا  أسرة متثل 

وحدة  بالرباط،  التربية  علوم  كلية  طلبة  بعض 

إعادة تربية اجلانحني فوج 2002/2000 حتت 

الدريج.  محمد  الدكتور  إشراف 

وقد دلت النتائج املتحصل عليها على وجود 

فقد  التلفزيون؛  مشاهدة  ألوقات  شديد  تنوع 

عبرت نسبة 2,75% من اآلباء عن أن أطفالهم 

وفي  الصباح  فترات  في  التلفزيون  يشاهدون 

املساء وقبل النوم أحيانًا، وتزداد هذه الفترات 

أنيس  التلفزيون  ليصبح  العطل  أيام  خالل 

االنتشار  مع  خصوصًا  اليوم  طيلة  الطفل 

أعداد  وارتفاع  الفضائية  للقنوات  املذهل 

األطفال. برامج  في  املختصة  القنوات 

وبالرغم من وجود عدد ال بأس به من القنوات 

العربية، يالحظ سيطرة اإلنتاج األجنبي والقنوات 

األجنبية على املادة املوجهة لألطفال؛ مما يعني 

أن الطفل العربي ومنه املغربي يجد نفسه أمام 

حالة من االغتراب أو بتعبير د.مصطفى حجازي 

 ،)la fiction( واخليال  احلقيقة  بني  التمدرس 

حقيقة  وفهم  إدراك  على  قادرين  غير  إنهم 

املشاهد العنيفة في التلفزيون، فهم عادة يخلطون 

الوصالت  يعتقدون أن  بني األشياء، وكثيرًا ما 

برنامج ما. أو  ما  فيلم  اإلشهارية جزء من 

خمسة  على  املتحركة  الرسوم  حتتوي 

أضعاف من الصنف املوجود عادة في البرامج 

اخلوف  من  نوعًا  يحدث  الذي  األمر  العادية؛ 

يجعلهم  أن  ذلك  شأن  من  كما  لديهم  والقلق 

أكثر عنفًا وعدوانية في لعبهم، كما أن األلعاب 

األسلحة  في  واملتمثلة  األطفال  بحوزة  التي 

البالستيكية، ومن خالل ما يعرض على الشاشة 

إعادة جتسيد  كثيرًا على  من مشاهد، تشجع 

العنف. لذلك من املهم جّدًا بالنسبة إلى اآلباء 

الذين  ألطفالهم  التلفزيونية  املادة  في  التحكم 

قواعد  كوضع  التمدرس  قبل  ما  سن  في  هم 

وأيضًا  املدة(،  )الفترات -  التلفزيون  ملشاهدة 

على  والتعليق  األطفال  مع  التلفزيون  مشاهد 

املشاهد التي تثير اخلوف والقلق ... مما يحتم 

على الكبار عمومًا توجيههم نحو البرامج املفيدة 

الشروحات  تقدمي  على  احلرص  ضرورة  مع 

املشاهدة.                                                              فترات  أثناء  في  لهم  الكافية 

الدور  يلعب  التلفاز  أن  سبق  مما  نستخلص 

العامل  وهو  االجتماعية،  التنشئة  في  األكبر 

الرئيس األول املنافس لألسرة واملدرسة. لذلك 

علينا االهتمام بالبرامج املوجهة إلى األطفال، 

التلفاز  ملشاهدة  محدودة  ساعات  وتخصيص 

ما  بني  والتفريق  يشاهدها،  التي  والبرامج 

للكبار. يعرض  وما  للصغار  يعرض 

استنزاف  عدم  إلى  االنتباه  من  البد  إذًا 

وقت الطفل، مما يعوقه عن الدخول في جتربة 

القراءة وتعطيله عن واجباته األساسية، وإيجاد 
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التلفزيون يلعب دورًا حيويـًّا يف 
التنشئة االجتماعية وينافس 

يف ذلك األسرة واملدرسة



تنميط ثقافي.)4( يجد منوذجه فيما تقدمه الدول 

الواليات املتحدة األمريكية  املتقدمة وخصوصًا 

في  التلفزيوني  بإنتاجها  العالم  غزت  التي 

املجاالت كافة؛ األمر الذي يجعل من طفل الرباط 

أمريكي  واقع  في  يعيش  عمان  أو  القاهرة  أو 

محض ال يشبه بتاتًا الواقع الذي من حوله. 

أغلب  أن  الوضع  هذا  حدة  من  ويزيد 

العربية  القنوات  في  املبثوثة  التلفزيونية  املواد 

مسلسالت  شكل  في  كانت  سواء  مستوردة 

البرامج  أغلب  إن  بل  للكبار،  أو  للصغار 

غربية  أخرى  عن  مستنسخة  إنتاجًا  العربية 

أشكال  وحتى  نفسها  واألساليب  باملواصفات 

التقدمي أحيانًا، إنه استيراد واستنساخ كامالن 

يوضحان بكيفية حاسمة الضعف الكبير الذي 

ومنها  العربية  اإلعالمية  الصناعة  منه  تعاني 

وبشرّيًا،  مادّيًا  كافة  املستويات  على  املغربية 

وتنسيقًا.  وتخطيطًا  إنتاجًا 

احلصول  متَّ  ما  احلقيقة  هذه  يعزز  ومما 

املذكورة  املبحوثة  العينة  من  بيانات  من  عليه 

أطفالهم  أن  عن  اآلباء  غالبية  عبر  إذ  سالفًا؛ 

القنوات  من  أكثر  األجنبية  القنوات  يشاهدون 

كانت  إذا  وبالتالي   %6,91 بنسبة  احمللية 

طور  في  واملغربي  العربي  الطفل  شخصية 

األجنبي'  باإلنتاج  أكثر  تتشبع  فإنها  تكوينها 

مما يجعلها تعيش حالة فريدة من االغتراب في 

األمريكية  اإليديولوجية  بذلك  وتغلغلت  وطنها، 

لتجعل  األطفال  هؤالء  أوساط  في  واألجنبية 

مجتمعاتهم  أوضاع  على  ناقمني  أفرادًا  منهم 

للتحوالت  مواكباً  التلفزيون  نجعل  لكي 

نقدم   . ي العر�ب المجتمع  يعيشها  ي 
ال�ت الرسيعة 

التالية: والتوصيات  حات  المق�ت

املستوردة  البرامج  باختيار  اآلباء  قيام   -

مع  تتوافق  بحيث  أطفالهم  يشاهدها  التي 

بإعداد  االهتمام  ومعتقداتنا.  وقيمنا  ثقافتنا 

ومواكبة  والتكنولوجيا،  العلم  الطفل الستيعاب 

التطورات السريعة واملتالحقة في مجال وسائل 

تطرحها  التي  التغيرات  مع  والتعامل  اإلعالم، 

األطفال. بني  العلمية  الثقافة  ونشر 

واالنتماء،  باملواطنة  اإلحساس  وتدعيم 

والرغبة في املشاركة في بناء الوطن، واإلسهام 

في تشكيل الهوية الوطنية، ومحاولة خلق وعي 

عام لدى األفراد بأهمية االنتقاء واالعتماد على 

الثقافية  الذاتية  القيم  على  واحلفاظ  النفس. 

الغزو  دون  واحليلولة  وتعزيزها  الوطنية، 

ومناذج  اجتماعية  اجتاهات  وفرض  الثقافية 

سلوكية قد تفوق التنمية وتستمر معها أوضاع 

والتبعية. االجتماعية  الظلم 

وإجراء املزيد من البحوث والدراسات حول 

أهمية التلفزيون، ودوره في التأثير على األجيال 

الصاعدة. وتقنني ساعات املشاهدة، وأن نكون 

صارمني في ذلك، وأن نشغل األطفال بأشياء 

مفيدة، وأن نغرس فيهم حب القراءة واملطالعة، 

وأن نعيش معهم لذة املعرفة واكتساب اجلديد، 

مننحهم  وبذلك  للتعلم؛  الفرصة  ومننحهم 

الذات،  على  االعتماد  ونعلمهم  بأنفسهم  الثقة 

وملجتمعهم. لذويهم  ليصبحوا صاحلني 

التي ال تيسر لهم اإلمكانات والوسائل املادية 

على غرار ما تقدمه الدول املتقدمة من مناذج 

الصغيرة. الشاشة  على 

وهنا نشير إجمااًل إلى الدور اخلطير الذي 

يلعبه التلفزيون، والذي سيلعبه مستقباًل؛ نتيجة 

تقنيات  تعرفه  الذي  السريع  التقني  التطور 

البث وااللتقاط التي جتعل الطفل املشاهد في 

متعددة  هائلة  تلفزيونية  مادة  أمام  قريب  وقت 

تأثير  دراسة  فإن  وبالتالي  والقيم،  املصادر 

يحظى  أن  يجب  أمر  هو  الطفل  على  التلفزة 

على  أصبح  ألنه  والدرس؛  العناية  من  باملزيد 

الرغم من كل شيء مكونًا أساسّيًا من مكونات 

احلديث. املجتمع  في  والتلقي  التنشئة 
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هناك غلبة لإلنتاج والقنوات 
األجنبية املوجهة إىل األطفال



أسباب الخجل عند األطفال:
اخلجل  حاالت  معظم  الجسمية:  العيوب 

فى   - الناجت  بالنقص  بالشعور  مصحوبة 

الغالب - عن العيوب اجلسمية؛ ألنها ظاهرة 

فيهم  وتثير  بالفرد  احمليطني  نظر  تلفت 

فى  املباشر  السبب  هى  وإشارات  تعقيبات 

. اخلجل

اللذان  األبوان  الخاطئة:  بية  ال�ت أساليب 

كيف نعالج الخجل عند األطفال؟

يعتقدان فى احلسد ويخفيان ابنهما عن أعني 

الزائرين حتى سن اخلامسة مع إطالة شعره 

إلى غير ذلك من األساليب التى تضع حائاًل 

خجوالً.  ينشأ  وجتعله  واملجتمع  الطفل  بني 

كما أن التدليل الشديد للولد الوحيد بني عدة 

أخوات من البنات يؤدى إلى خجل الطفل وعدم 

القدرة على األخذ والعطاء فينشأ خجوالً، كذلك 

توبيخه وتأنيبه  الطفل وكثرة  اإلكثار من زجر 

مشاعر  فيه  يثير  الغير  أمام  األسباب  ألتفه 

فى  يؤدى  الذى  األمر  النفس؛  فى  الثقة  عدم 

اخلجل. إلى  النهاية 

أبنائه:  خجل  وراء  السبب  يكون  قد  الأب 

انشغال األب فى عمله خصوصًا فى السنوات 

يبتعد  الطفل  يجعل  الطفل  حياة  من  األولى 

فى  الطفل  تقدم  كلما  الفجوة  وتتسع  عنه 

السن؛ ألن الطفل يحب أن يقلد والده. وقد علق 

ذلك  على  النفس  علماء  أحد  وهو   Mowrer
الصغير  الولد  يتتبع  أن  الطبيعى  )من  قائالً: 

ُيَسرُّ  الذى  والده  خطى  املثالية  األسر  فى 

سرورًا بالغًا حني يجده يتبع خطاه، ويحاول أن 

السلوكية(. واجتاهاته  صفاته  يكتسب 

الشعور بالنقص: يعانى الطفل من مشاعر 

النقص خاصة فى البيئة التى حتيط به نتيجة 

لعدم وسامته أو عدم تناسق تقاطيع وجهه أو 

لضعف قدراته العقلية وحتصيله فى املدرسة 

أو لسوء معاملة الوالدين كالتشدد فى عقابه.

القوية  املسببات  من  الدراىس:  التأخر 

لضعف الثقة بالنفس وبالتالى للخجل، ولكن 

ليس معنى ذلك أن كل تلميذ متأخر دراسّيًا 

أشرف سعد
باحث - مصر
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يكون خجوالً. فكثير من أوائل الطلبة يعانون 

ينبغى  لذلك  بالنقص  والشعور  اخلجل  من 

حدة. على  حالة  كل  دراسة  علينا 

على  احليوية  يؤثر ضعف  العام:  الضعف 

على  قدرته  لعدم  وذلك  بنفسه؛  الطفل  ثقة 

منه ويجب معرفة سبب  عمل ما هو مطلوب 

الضعف العام، هل هو سوء تغذية، أو ناجت من 

التهاب اللوز املزمن؟ وهى أسباب تضعف من 

زمالءه  يجارى  أن  يستطيع  فال  الطفل  حيوية 

اللعب. فى 

من  يعتبر  نفسه:  عىل  الطفل  اعتماد  عدم 

يتركون األطفال  أنهم ال  الوالدين  أكبر أخطاء 

وهذا  ألنفسهم،  يعملون  أو  ألنفسهم  يفكرون 

من  يحرمانه  للطفل  الزائدة  واحلماية  التدخل 

منه  يستمد  الذى  الطبيعى  النشاط  ممارسة 

بالنفس  الثقة  يفقد  عندئذ  بالنفس؛  الثقة 

باخلجل. لإلحساس  ويتعرض 

مظاهر اإلحساس بالخجل:
- اجلنب واالنكماش والتردد وتوقع الشر.

منه  واخلوف  بالعمل  االهتمام  عدم   -

السلوك  وسوء  اليقظة،  أحالم  فى  واالستغراق 

اخللق. بطيب  التظاهر  فى  واملبالغة 

- امليل لالنسحاب وجتنب املراكز املرموقة.

مجااًل  يجد  حيث  العزلة  الطفل  يفضل   -

املزعجة. أفكاره  الجترار 

عالج الخجل عند األطفال:
اآلباء  بتوجيه  ذلك  ويتم  بالنفس  الثقة  تنمية 

إلى  األسرة  فى  بالطفل  احمليطني  والبالغني 

احلرص على تشجيع الصغير على الثقة فى 

نفسه والضغط على النواحى التى ميتاز فيها 

عن غيره، حتى تشغله مالحظة هذه النواحى 

التفكير فى نواحى ضعفه. عن 

الأبناء  ن  ب�ي الرصيحة  الموازنات  عن  البعد 

بنفسه  الطفل  ثقة  املقارنات تضعف  ألن هذه 

وتؤدى به إلى اخلجل، بل ينبغى على املربني 

من  معقواًل  قدرًا  ألبنائهم  يوفروا  أن  واآلباء 

واحملبة. والرعاية  العطف 

وتالميذه  المعلم  ن  ب�ي الطيبة  العالقة  توف�ي 

التحيز  عدم  على  مبنية  تكون  العالقة  وهذه 

وتشجيعه  بصبر  املتخلف  الطفل  ومساعدة 

توبيخه. من  بداًل 

عالج العضو المعتل من أعضاء جسمه وذلك 

وقوته.  العضو  قدرة  من  يزيد  مما  بالتدريب؛ 

من  ويتخلص  الطفل  سعادة  تتحقق  وهكذا 

واخلجل. النقص  مشاعر 

استخدام العضو السليم �ن تعويض النقص 

فى العضو املعتل، كما يحدث عندما يستخدم 

ذو اإلعاقة البصرية الصور الذهنية بدل حاسة 

البصر.

ال  م أع ب ام  ي ق ال إىل  ل  ف ط ال ع  دف دم  ع

ه؛ ألن ذلك ُيشعره بالعجز ويجعله  درات وق ق ف ت

وينزوى. يستكني 

والعطاء  الأخذ  عىل  الخجول  الطفل  تدريب 

وتكوين الصداقات مع أقرانه وتنمية قدراته فى 

اللعب أو الرسم أو املوسيقى.

أفراد  من  الكبار  بتقدير  الطفل  شعور 

بأى جهد  للقيام  احلماسة  لديه  يبعث  أسرته 

عن حب وثقة بالنفس، وهذا يجعله يتغلب على 

خجله.
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ال يشكل الخجل خطرًا مع 
الحياة النفسية؛ ألنه ليس 

مرضًا قائمًا بذاته
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لم يكن اختيارنا مللف العدد حول »الطفل والتكنولوجيا« من فراغ، إمنا جاء ليؤكد أهمية هذا املوضوع، بعد أن غزت التكنولوجيا 

مناحي احلياة كافة، واجنذب لها الكبار والصغار، ولكن يبقى أن نقول إن الصغار هم احللقة األضعف باعتبار إنهم يتعاطون 

التكنولوجيا بكل ما فيها دون إدراك كاف بآثارها. الكل قد ُيجمع على أن التكنولوجيا - التي دخلت مرحلة جديدة سميت بالثورة 

الصناعية الرابعة - ستكون لها آثارًا خطيرة على املجتمع مبا في ذلك الهوية، األمر الذي دفع بعض املؤسسات املعنية باألطفال 

إلى الدعوة لوقف بعض التطبيقات التكنولوجية لألطفال خصوصًا على مواقع التواصل االجتماعي، باعتبارها تشكل تهديدًا خطيرًا 

على صحتهم ومنوهم. لذلك فإن مجلة خطوة - في عددها هذا - تؤكد على أهمية التعامل الواعي مع التكنولوجيا واالستفادة من 

ن ملف هذا  إيجابياتها على األطفال، مع دعوة القائمني على تربية وتنشئة الطفل إلى جتنب سلبياتها. وفي هذا السياق َتَضمِّ

العدد املوضوعات التالية: 

ــا؟« ليتناول  ــي أطفالن ــل االجتماع ــع التواص ــي مواق ــل تحم ــوان »ه ــت عن ــد تح ــد الحمي ــرو عب ــور عم -     جاء املوضوع األول للدكت

اإلشراف  أهمية  إلى  مقاله  في  داعيًا  االجتماعي،  التواصل  ملواقع  األطفال  استخدام  وسلبيات  إيجابيات  بالتفصيل 

األسري وفتح احلوار مع األطفال؛ مع منحهم قدرًا من احلرية والثقة وشرح األخطار التي ميكن أن يتعرض لها الطفل 

جتنبها. وسبل 

-     في حني يأتي موضوع »الطفــل والمســتحدثات التكنولوجيــة« للباحثــة دينــا محمــد توفيــق، ليؤكد ذات التوجه، بأن التكنولوجيا 

لها أهميتها في التعليم وفي اللعب، لكنها سالح ذو حدين، داعية إلى توظيف التكنولوجيا باحلد املناسب للمرحلة 

العمرية دون إسرف أو حرمان.

-     وفي مقال آخر بعنوان »الهاتــف المحمــول ... كيــف يصبــح مفيــداً الأطفالنــا؟«، يقــدم لنــا الدكتــور محمــد عطــا معلومات عن 

هذا اجلهاز العجيب الذي َشدَّ انتباه اجلميع مبْن فيهم األطفال مبا له وما عليه، مقدمًا مجموعة من اإلرشادات التي 

تزيد من فعالية استخدام الهاتف احملمول، وجعله أداة مفيدة وحيوية ألطفالنا.

ي مرحلــة ريــاض االأطفــال«، توضــح لنــا الباحثــة ســماح ســليمان من واقع خبرتها امليدانية معلمًة، أهمية 
-     وعن »أهميــة الكمبيوتــر �ف

توظيف الكمبيوتر في العملية التعليمية لهذه املرحلة العمرية املهمة، على أن تكون البرامج التعليمية املقدمة مناسبة 

لسن وقدرات الطفل، مع متيزها باملتعة واإلثارة والتشويق. 

ملف العدد »الطفل والتكنولوجيا«



هل تحمى مواقع التواصل االجتماعى 
أطفالنا؟

وقد ال يعرف الكثيرون أن العمر الذى تسمح 

به معظم مواقع التواصل االجتماعى الشهيرة 

مثل الفيسبوك ويوتيوب وتويتر لالشتراك فى 

حساباتها املختلفة هو 13 عاماً، وهذه القيود 

فى  وضعت  املواقع  هذه  إدارة  حددتها  التى 

قد  التى  للمخاطر  احلقيقى  إدراكها  إطار 

يتعرض لها األطفال فى هذه السن الصغيرة 

جراء استخدامهم مواقع التواصل االجتماعى 

العصر احلالى.  التى أصبحت مبثابة وسيلة 

إلى  حديثة  بريطانية  دراسة  توصلت  وقد 

جلوء  كثير من األطفال وأحيانا أسرهم للكذب 

الرسمية  للسن  األدنى  احلد  على  والتحايل 

االجتماعى  التواصل  مواقع  فى  للتسجيل 

خصوصًا موقع فيسبوك، وأن أكثر من نصف 

على  اجتماعية  استخدموا شبكة  قد  األطفال 

الدراسة  ووجدت  العاشرة،  سن  قبل  اإلنترنت 

هم  األطفال  من   %59 أن  من  الرغم  على  أنه 

عمرها  يبلغ  التي  االجتماعية  الشبكات  من 

10 سنوات، فإن 32% فقط من اآلباء يشعرون 

البقاء  على  مبساعدتهم  جّداً«  »واثقون  بأنهم 

اإلنترنت. على  آمنني 

قد  األطفال  من   %21 أن  االستطالع  ووجد 

نشروا تعليقات سلبية، بدءًا من متوسط عمر 

11 سنة، و 26% مت الهجوم على  حساباتهم 

على  تعليقات  ونشروا  غرباء  أشخاص  من 

إذن. دون  صفحاتهم 

وأسهمت الهواتف الذكية فى سهولة تصفح 

مواقع التواصل االجتماعى وإتاحتها للكثيرين 

واالنغماس   اإلدمان  درجة  إلى  وصلت  حتى 

لدى  واالنعزالية  االكتئاب  من  حاالت  وشكلت 

وخلق  واجلسدى  النفسى  واإليذاء  األطفال 

يعيشه  الذى  احلقيقى  العالم  بني  فجوة 

الطفل والعالم االفتراضى والعيش داخل إطار 

احلوائط اإللكترونية التي ال متت للواقع بصلة، 

وقد حتدث املشكالت نتيجة بعض احلسابات 

االجتماعي؛  التواصل  مواقع  في  الوهمية 

حيث ينتحل صاحبها شخصية أخرى ويغرر 

باآلخرين.

وسنستعرض باختصار سياسات الحماية ال�ت 

تتبعها أشهر مواقع التواصل االجتماعى:

1. موقع يوتيوب 

 

يحدد موقع يوتيوب سياسته إزاء تعريض 

موقع   سياسة  تبدي  ال  حيث  للخطر  األطفال 

املخالفة  تتعلق  عندما  مرونة  أي   YouTube
مما  قاصرين؛  يتضمن  جنسي  مبحتوى 

حال  وفى  احلساب،  تعليق  إلى  فورًا  سيؤدي 

تضم  مشاهد جنسية  الفيديو  مقطع  احتوى 

أطفاالً، سيبلغ فريق املوقع عن ذلك لدى املركز 

د. عمرو عبد الحميد  
مدرس اإلعالم - جامعة بني سويف

حياتنا  �ف  االجتماعى  التواصل  شبكات  أحدثته  الذى  الهائل  التأث�ي  يظل 

ة اليمكن  ف بصورة كب�ي ايد عدد المستخدم�ي ف حقيقة اليمكن إنكارها ، فبينما ي�ت

الأحد أن يتخيل هذا الصعود لهذه الشبكات �ف سنوات قليلة، ويزداد تعلق 

الكبار والصغار بها نتيجة ما تنتجه من عنارص التفاعلية واالنتشار وسهولة 

التقليدية  عالمية  االإ بالوسائل  بالمقارنة  االآخرين  مع  والتواصل  االستخدام 

والتلفزيون. الراديو  ومحطات  كالصحف 
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العمر الذي تسمح به معظم 
مواقع التواصل االجتماعي هو 

1٣ عامًا
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الذي  واملستغلني  املفقودين  لألطفال  الوطني 

يتعاون بدوره مع الهيئات العاملية املعنية بإنفاذ 

القوانني.

كما يتيح املوقع خاصية اإلبالغ عن نشاط 

يعرّض األطفال للخطر عن طريق اإلشارة إلى 

الفيديو بأنه يعرض محتوى جنسّيًا غير مالئم 

للموقع  تقرير  رفع  أو  قاصرين،  أطفااًل  يضم 

حول إساءة االستخدام، وفي حال تبني أن ثمة 

محتوى  إلى  استنادًا  للخطر  معرضًا  طفاًل 

إعداد  على  املوقع  سيساعد  عنه،  اإلبالغ  متَّ 

التحريات عن احملتوى املشبوه وتنفيذ القانون 

احلاجة. تقتضي  عندما 

لكن املوقع يشير صراحة إلى أنه قد يسمح 

بعرض مقطع فيديو يحتوي على مشاهد ُعري 

أو محتويات جنسية إذا كان هدفه األساسي 

تعليمّيًا أو وثائقّيًا أو علمّيًا أو فنّيًا وإذا كان 

ثمة مبرر حملتواه املصور؛ حيث ميكن أن يكون 

الثدي  سرطان  مرض  عن  وثائقي  فيلم  نشر 

الئًقا، ولكن من غير الالئق نشر مقاطع خارج 

السياق من الفيلم الوثائقي نفسه.

2.موقع فيسبوك

يتيح املوقع اإلبالغ عن استخدام طفل دون 

السن القانونية، فإذا كنت تعتقد أن طفاًل ما 

الثالثة عشرة يستخدم فيسبوك، وميكن  دون 

للمستخدم ملء منوذج لرفع تقرير بذلك،وتقدمي 

اإلبالغ  يريد  التي  الشخصية  للصفحة  رابط 

في  التحقيق  لفيسبوك  ميكن  ثم  ومن  عنها 

األمر. 

ويشير املوقع إلى أنه »إذا لم يتم إثبات أن 

الثالثة  دون  عنه  اإلبالغ  متَّ  الذي  الطفل  عمر 

إجراء  اتخاذ  املوقع  على  فسيتعذر  عشرة، 

إذا  احلالة،  هذه  وفي  احلساب.  هذا  بشأن 

لم تكن والد هذا الطفل، فإننا نوصيك بشدة 

بتشجيع والديه على االتصال بنا شخصّياً«.

مع  نتعامل  »إننا  املوقع:  إدارة  وتوضح 

مع  وبخاصة  اجلدية،  مبنتهى  األمان  مسائل 

أوالدهم  تعليم  على  اآلباء  ونشجع  األطفال، 

حول املمارسات اآلمنة على اإلنترنت«، وحلماية 

وقائية  إجراءات  نطبق  أن  ميكن  القاصرين، 

خاصة )مثل وضع قيود على إمكانية البالغني 

من املشاركة وعلى إمكانية التواصل معهم، مع 

تسليمنا بأن هذا من شأنه تقدمي جتربة مقّيدة 

فيسبوك(. على  للقاصرين  أكبر  بشكل 

اخلصوصية  حماية  شروط  املوقع  ويحدد 

ومنها عدم اإلساءة إلى أي شخص أو ترهيبه 

أو مضايقته، وعدم نشر أي محتوى: يتضمن 

أسلوبًا عدوانّيًا أو مهددًا أو إباحّياً؛ أو يحرض 

على العنف أو يتضمن عريًا أو ينطوي على 

صور عنف غير مبرر؛ حيث يقوم املوقع بإزالة 

أي محتوى يهدد أو يحّث على االستغالل أو 

ر.  للُقصَّ العنف اجلنسي 

وفى نهاية عام 2016 أطلق  فيسبوك بوابة 

إلى  تهدف  اآلباء«  »بوابة  اسم  حتمل  جديدة 

مساعدة األسر على حماية أطفالهم على مواقع 

من  بعدد  تزويدها  ومتَّ  االجتماعي،  التواصل 

واألمهات  اآلباء  والنصائح إلرشاد  الفيديوهات 

على  أطفالهم  على سالمة  حول طرق احلفاظ 

شبكة اإلنترنت ونصائح اخلبراء بأكثر من 55 

األمان  قواعد  لتشمل  النصائح  وتتنوع  لغة، 

والسالمة واألوقات املناسبة الستخدام األطفال 

منع  و»مركز  االجتماعي،  التواصل  لوسائل 

لتجنب  واإلرشادات  النصائح  املضايقة« يضم 

املضايقات التي يتعرض لها املراهقون واآلباء 

وحلها. معها  التعامل  وطريقة 

والواقع  الفعلية  للممارسات  املتابع  لكن 

مواقع  نحو  املستخدمني  لسلوك  احلقيقى 

من  الكثير  أن  يجد  االجتماعى  التواصل 

عن  اإلبالغ  معايير  يدركون  ال  املتصفحني 

األطفال،  أو سياسات حماية  االنتهاكات  هذه 

هذه  تطبيق  عدم  تكشف  الفعلية  واملمارسة 

املعايير بصرامة من جانب إدارة املواقع التى 

شخص  ملياري  من  أكثر  يستخدمها  بات 

الصعوبة مبكان  من  يجعل  العالم؛ مما  حول 

املخالفات  وحذف  الدقيقة  للمتابعة  خضوعها 

الالزمة،  بالسرعة  املستخدمون  يرتكبها  التى 

باإلبالغ عن  باملبادرة  األسرة  بيد  ويبقى احلل 

أطفالهم  استخدام  وترشيد  انتهاكات  وجود 

االجتماعى. التواصل  ملواقع 

تضارب فى النتائج وناقوس الخطر!
التى  الدراسات  فى  احلال  هو  كما 

والسينما  التلفزيون  تأثير  استكشفت 

فيسبوك يطلق »بوابة 
اآلباء«ملساعدة األسر لحماية 

أطفالهم



عن  أجريت  التى  األبحاث  مازالت  واإلنترنت 

تأثر األطفال وخصوصًا فى مرحلتى الطفولة 

املبكرة واملتأخرة لم تصل لنتائج حاسمة حول 

ما إذا كانت الفوائد تفوق األضرار أو العكس، 

مواقع  وسلبيات  إيجابيات  وسنستعرض 

من  العديد  أوردتها  كما  االجتماعى  التواصل 

األبحاث:

إيجابيات استخدام األطفال ملواقع 
التواصل االجتماعى:

ة  ي اب ج ي االإ ار  االآث م  أه أن  اث  ح االأب ر  ه ظ ت

ث  ح ب ال ىل  ع درة  ق ال ة  ي م ن ت �ف  ل  ث م ت ت

ة  ق الح وم ال  ف االأط دى  ل اف   ش ك ت واالس

اع  ب وإش ا  ه ع م ف  ي ك ت وال رص  ع ال ا  ي وج ول ن ك ت

ة  ول ه وس راغ  ف ال ت  وق اء  ض وق ات  واي ه ال

ن  ري ع االآخ ل م اع ف ت اء وال دق ع االأص ل م واص ت ال

ف  �ي س ح وت ة  ك �ت ش م ال ات  ام م ت االه ذوى 

داع  ب االإ روح  ة  ي م ن وت دراىس  ال ل  ي ص ح ت ال

ل  واص ت ال ع  واق م ت  ول ح ت ث  ي ح وع؛  ط ت وال

ل  ع االأه ل االأوىل م اع ف ت ال ى إىل أداة  اع م ت االج

ت  ول ح وت �ش  ب ال ف  �ي الي م دى  ل اء   دق واالأص

ة،  ل ض ف م ال ه  ي ف �ت وال م  ي عل ت ال ة  ل ي وس إىل 

ىل  ع ول  ص ح ال ادر  ص م م  أه ن  م ارت  ص ل  ب

م.  ال ع ال ول  ح ار  ب االأخ

التأثريات السلبية ملواقع التواصل 
االجتماعى على األطفال:

االجتماعى  التواصل  مواقع  تسبب  قد 

وألعاب  وأحداث  وجنوم  بشخصيات  التعلق 

جانب  إلى  بصلة  للواقع  متت  ال  وهمية 

النوم  واضطراب  للسمنة  التعرض  مخاطر 

والتعرض للمضايقات مثل البلطجة، والرسائل 

)أي  السيبيرية  واملالحقة  والعنيفة،  اجلنسية 

املالحقات عبر الفضاء اإللكتروني املعلوماتي( 

العميق  القلق  يثير  مبا  غرباء  أشخاص  من 

على  واملضايقات  للبلطجة  املدمرة  اآلثار  من 

األطفال الصغار، وقد يتسبب قراصنة اإلنترنت 

الشخصية  األسرار  أدق  على  االطالع  في 

للطفل. واألسرية 

وأظهرت إحدى الدراسات أن 9 من كل 10 

أطفال ينشرون صورهم بأنفسهم على مواقع 

التواصل االجتماعى أو يستخدمون أسماءهم 

أن 8  الشخصية؛ كما  ملفاتهم  احلقيقية في 

من 10 أطفال يكشفون عن هويتهم الشخصية 

سواء تاريخ امليالد واسم املدرسة والبلدة التي 

يعيشون فيها، ومثل هذه اإلجراءات ميكن أن 

جتعل األطفال أهدافًا سهلة للمتطفلني وغيرهم 

الضرر  يسبب  قد  مما  اإلنترنت؛  شبكة  على 

النفسى واالجتماعى لهم.

هذا إلى جانب أن معدالت االستخدام ملواقع 

التواصل االجتماعى لدى بعض األطفال وصلت 

أثر  مما  اإلدمان؛  عليه  يطلق  ما  مراحل  إلى 

بالسلب على محيط تفاعلهم األسرى وعالقتهم 

وجهًا لوجه داخل املنزل وحتصيلهم األكادميى.

»تشير نتائج دراسة بريطانية إلى أن إنفاق 

االجتماعية  الشبكات  على  الوقت  من  املزيد 

يقلل من االرتياح الذي يشعر به األطفال في 

صداقاتهم  باستثناء  حياتهم،  جوانب  جميع 

الفتيات  أن  الدراسة  وتضيف  أقرانهم،  مع 

يعانني من آثار سلبية أكثر من األوالد، ووجدت 

اإلعالم  وسائل  األطفال  استخدام  أن  الدراسة 

من  قللت  يومّيًا  واحدة  لساعة  االجتماعية 

رضائهم عن  احلياة عمومًا بنحو 4%، وأظهرت 

الباحثني  من  مجموعة  أجرتها  حديثة  دراسة 

يقضون  الذين  األطفال  أن  شيفلد  بجامعة 

الفيسبوك  مثل  مواقع  أمام  الوقت  من  مزيدًا 

اليشعرون  قد  آب  وواتس  شات  وسناب 

حياتهم   جوانب  معظم  فى  والرضا  بالسعادة 

واملظهر  الدراسى  األداء  مستوى  على  سواء 

وشعورهم  وأصدقائهم  بعائالتهم  وعالقتهم 

النفسية. بالعزلة 

على  واملمارسون  األكادمييون  ويطالب 

التواصل  مواقع  استخدام  بترشيد  سواء  حد 

واإلشراف  للمتابعة  وخضوعها  االجتماعى 

األسرى، والتعلم من جتربة املشاهدة اجلماعية 

لديهم  األطفال  أن معظم  للتلفزيون خصوصًا 
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األسرة هي املعنيَّة باملبادرة 
واإلبالغ عن وجود انتهاكات 

وترشيد استخدام أطفالهم ملواقع 
التواصل االجتماعي



أجهزتهم املستقلة، بل إنه داخل األسرة الواحدة 

هذه  على  اخلاصة  حساباته  فرد  لكل  تكون 

الشبكات، ومن هنا يطالب البعض بدور أكبر 

أطفالهم  استخدام  عادات  حتديد  فى  لآلباء 

االجتماعي. التواصل  لوسائل 

االجتماعى  التواصل  شبكات  وأتاحت 

مساحة من احلرية لتبادل اآلراء واملعارف دون 

قيود  لم توفرها أى وسيلة إعالمية من قبل؛ 

فاستخدام األطفال املبكر دون رقابة أو إشراف 

أسرى قد ينعكس بالسلب على تفاعل الطفل 

واندماجه فى محيط مدرسته وأسرته وأقرانه.

هل نمنع مواقع التواصل االجتماعى عن 
األطفال؟ 

فى  للمستحيل  أقرب  احلل  هذا  يبدو 

األسر  على  ينبغى  ولكن  احلاضر،  عصرنا 

املعايير  من  مجموعة  على  أطفالهم  تنشئة 

والقواعد حلماية األطفال من أخطاره وحتقيق 

اجلديد  اإلعالم  إمكانات  من  استفادة  أبرز 

رصيد  إلى  دومًا  تضيف  والتى  املتصاعدة 

يومًا  واملبهرة  اجلذابة  وإمكاناتها  خصائصها 

اإلعالم  على  اإلقبال  تراجع  ظل  فى  يوم،  بعد 

واملطبوع. واملسموع  املرئى  بأشكاله  التقليدي 

األطفال  حماية  الوالدين  بإمكان  يعد  »لم 

مبجرد محاولة احلد من دخولهم على اإلنترنت، 

بل يحتاج اآلباء إلى احلفاظ على حوار مفتوح 

تبادل اخلبرات اجليدة  على  األطفال  وتشجيع 
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والتحدث  اإلنترنت  شبكة   عبر  والسيئة 

التي  املخاطر  عن  مباشر  وبشكل  بصراحة 

خداعهم،  دون  اإلنترنت  عبر  يواجهونها  قد 

والتفاعل مع األطفال بداًل من محاولة السيطرة 

عليهم ووضع القيود والعراقيل التى لن جتدى، 

األمان  مبعايير  االلتزام  مراعاة  من  والتأكد 

والتي  االجتماعى  التواصل  مبواقع  املطبقة 

املقيد  احملتوى  خاصية  اختيار  للكبار  تتيح 

حسب العمر ملنع تعرض األطفال ألي محتوى 

أعمارهم. مع  يتوافق  ال  عنيف  أو  جنسي 

ويظل اإلشراف األسرى على ما يطلع عليه 

متابعة  نظام  واختيار  حتمّيًا  أمرًا  األطفال 

حملتوى  األطفال  تعرض  دون  يحول  ورقابة 

جنسى أو يتضمن مواد حتض على ممارسة 

العنف والكراهية وازدراء األديان، وتوعية الطفل 

احلفاظ  وكيفية  اخلصوصية،  حماية  بأدوات 

التكنولوجية  وأسراره  الشخصية  بياناته  على 

يتعلق  ما  سواء  للعامة  عنها  اإلفصاح  وعدم 

ترتبط   أو  تخصه  التى  واملعلومات  بالصور 

 . وأصدقائه  عائلته  مبحيط 

احملتوى  حول  األطفال  مع  البناء  فاحلوار 

الذى يتعرضون له والصفحات التى يتابعونها 

ضرورة  يصبح  بأعمارهم  ارتباطها  ومدى 

حتمية ال غنى عنها لكل أسرة، كذلك التوافق 

التواصل  ملواقع  الطفل  تعرض  توقيت  حول 

تفاعله  على  يؤثر  ال  مبا  ومدته  االجتماعى 

العالم  فى  وأصدقائه  أسرته  مع  الواقعى 

االفتراضى. العالم  من  بداًل  احلقيقى 

النهاية-  فى   - األساسى  العامل  ويبقى 

املتبادلة  والثقة  قدر من احلرية  بتوفير  يرتبط 

األمور  أولياء  ومشاركة  والطفل  األسرة  بني 

ألطفالهم خالل عملية تصفح مواقع التواصل 

أن  ميكن  التى  األخطار  وشرح  االجتماعى، 

جتنبها. وسبل  الطفل  لها  يتعرض 
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- Dela Vega, Marie Grace A., Rodelyn 
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explanation



اللعب والتكنولوجيا:
بطبيعة  األلعاب  إلى  مييلون  األطفال 

مرحلتهم السنية، فيتعرض أطفالنا للعديد من 

األلعاب والتي للتكنولوجيا دور كبير في تطور 

معناها وتغيير شكلها، فالطفلة بعد أن كانت 

تصنع زي العروسة يدوّيًا مع والدتها بالقماش 

أصبحت جتلس على احلاسب اآللي وبضغطة 

مختلفة  وبأشكال  العروسة  زي  تصنع  زر 

بنات  ألعاب  مسمى  حتت  متنوعة  وألوان 

على اإلنترنت، والطفل بعد أن كان يلعب مع 

رفاقه لعبة عسكر وحرامية وكانوا يتقمصون 

الشخصيات، أصبحوا اآلن يلعبونها بضغطة 

 - فقم  مبفرده.  يلعبها  أن  أيضًا  وميكن  زر 

طفلك  بتوجيه  األم-  وعزيزتي  األب  عزيزي 

تعتمد  التي  القدمية  بصورتها  األلعاب  نحو 

ذلك  فيقوي  زمالئه  مع  املباشر  التفاعل  على 

روح املشاركة وتقوى النواحي االجتماعية وروح 

مثل  الصماء  األلعاب  من  بداًل  لديه  االبتكار 

اإلنترنت(.  وألعاب  ـ  )الباليستيشن 

التعليم والتكنولوجيا:   
كبير  بشكل  مؤثرة  أصبحت  التكنولوجيا 

وفعال في التعليم من خالل األفالم التعليمية 

ومصادر التعلم مثل احلاسب اآللي والسبورة 

الذكية، والتي بدورها تزيد من فاعلية العملية 

تطويع  املعلم  على  يحتم  مما  التعليمية؛ 

العلم وتطويره بصورة  التكنولوجيا في خدمة 

املرح   روح  وإضفاء  التعلم  نحو  الطفل  جتذب 

داخل املوقف التعليمي من خالل ربط املفهوم 

مثالً. بالكارتون  توصيله  املراد  التعليمي 

األخالق والتكنولوجيا:
تتسم  أن  البد  للطفل  املقدمة  التكنولوجيا 

دور  ويكون  احلميد،  األخالقي  بالطابع 

القصص  مثل  القيم  إرساء  التكنولوجيا 

واملزيد  واألمانة  للصدق  تدعو  التي  الكارتونية 

دينا محمد توفيق
باحثة تربوية - جامعة اإلسكندرية

يواجه أطفالنا العديد من التحديات التكنولوجية بأنواعها المختلفة، كما 

الأطفال  تث�ي حب استطالع  التكنولوجية  الأدوات والأجهزة  أن  أيضاً  يالحظ 

ي تتعلق بها مثل: 
للمالحظة والتجريب والكتشاف لالإجابة عن تساؤلتهم ال�ت

فيَم تستخدم هذه الأدوات؟ وكيف تعمل؟ ومن الذي يستخدمها؟

الطفل واملستحدثات التكنولوجية
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من األهمية تطويع 
التكنولوجيا لتنمية مهارات 
الطفل العقلية واالجتماعية
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للعنف  يدعو  ا  عمَّ وتبعد  اإليجابية،  القيم  من 

أخذ  األمر  ولي  وعلى  القتالية،  األلعاب  مثل 

ما  لبعض  الطفل  تعرض  من  واحلذر  احليطة 

يعرض على اإلنترنت من مواد تفسد أخالقه، 

ميكن  والتي  إباحية،  لقطات  قد حتوي  والتي 

الكارتونية  األفالم  ضمن  أيضًا  جندها  أن 

والذي  األول(  اجلزء   Buzz Toy( كارتون  مثل 

أخالقّيًا  الالئقة  غير  املشاهد  بعض  يتضمن 

وبعض اإليحاءات اللفظية غير املناسبة ملرحلة 

فانتبه - عزيزي ولي األمر -  السنية،  الطفل 

جيدًا ملا يقدم لطفلك ومايشكل منوه األخالقي.

التكنولوجيا سالح ذو حدين:
اإليجابيات  طياتها  في  حتمل  التكنولوجيا 

تطويع  واملعلم  األمر  ولي  فعلى  والسلبيات، 

التكنولوجيا في تنمية مهارات الطفل العقلية 

االجتماعية  املهارات  وكذلك  الذكاء،  كألعاب 

وبني  بينه  االجتماعي  التواصل  روح  بتنمية 

مواقع  طريق  عن  اإلنترنت  خالل  من  رفاقه 

املنتديات(؛  ـ  )فيسبوك  االجتماعي  التواصل 

هذا  وراء  من  هدف  ووجود  املتابعة  بشرط 

اآلثار  جتنب  آخر  جانب  ومن  التواصل، 

يقدم  فيما  تظهر  والتي  للتكنولوجيا  السلبية 

لألطفال في صورة ألعاب أو أفالم كارتونية غير 

مناسبة للمرحلة السنية أو تدعو للسلوكيات 

فيها. املرغوب  غير 

    

شجَّعوا أطفالكم على األلعاب 
التقليدية لتقوية النواحي 
االجتماعية وروح االبتكار

إمياًء إلى ما سبق عليك - عزيزي ولي األمر وعزيزي 

املعلم - أن تقوما بتوظيف التكنولوجيا باحلد املناسب 

تفقد  مفرطة  بطريقة  ُتْستخَدم  فال  العمرية،  للمرحلة 

التعامل احلسي مبا حوله، ومن جانب آخر ال  الطفل 

نحرم الطفل منها فنجعله منعزاًل وبعيدًا عن مستحدثات 

العصر.

سالة
ر
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هذا  نظرى  لفت  فقد  شخصية،  وبصفة 

النوادى  أو  املتنزهات  فى  أوجد  عندما  األمر 

وأرى الكثير من األسر هناك وهى جتلس معًا 

مبصاحبة أبنائهم بغرض الترفيه عن أبنائهم، 

وهم مشتركون فى األساس فى هذه األماكن 

لكى ميارس أبناؤهم بعض األلعاب الرياضية 

ولكن  املختلفة..  احلركية  الترفيهية  واألنشطة 

ذلك متاماً!  يحدث عكس  ما 

فإذا بى أشاهد كل األسر جتلس وبجانبها 

احملمول  بهاتفه  ممسك  منهم  وكل  أطفالها 

األسرة،  أفراد  باقى  عن  ومنعزل  به  منشغل 

ال يشعر بأى فرد، وال يتحدث مع أحد، وبنى 

مع  به  يستمتع  الذي  اخليالى  عامله  لنفسه 

الكبير  انتباه  َد  شَّ الذى  العجيب  اجلهاز  هذا 

اجلميع. وقت  وشغل  والصغير 

اجلهاز  هذا  ما  أتساءل:  نفسى  أجد  وإذ 

وهل  والصغير؟  الكبير  الذى ميسكه  العجيب 

ميكن االستغناء عنه؟ هل تسبب هذا اجلهاز 

لنا  يصدره  ما  كل  هل  اجتماعية؟  عزلة  فى 

هذا اجلهاز هو سلبيات وأضرار، أم ميكن أن 

يكون مفيدًا إذا متَّ تقنني استخدامه وتوظيفه 

األمثل؟ بالشكل 

لذا فإننى سوف أتناول هنا فى هذه املقالة 

أن  خاللها  من  ميكن  التى  النقاط  من  عددًا 

نسلط الضوء على هذا اجلهاز احملمول وندرك 

ما له وما عليه، وكيف ميكن أن يكون جهازًا 

نتجنب  أن  لنا  وكيف  ومثمرًا ألطفالنا،  مفيدًا 

إيجابياته؟ على  ونركز  سلبياته 

من )جرهام بل( واخرتاع الهاتف إىل 
الهاتف املحمول:

ِقبل  من  1868م  عام  الهاتف  اختراع  منذ 

بل  جرهام  ألكسندر  األسكتلندي  العالم 

هذا  بدأ   ،)Alexander Graham Bell(

اجلهاز احليوي املهم في النمو واالنتشار، كما 

التكنولوجي  والتطور  العلمي  التقدم  هذا  أن 

فى القرن احلالى أدخال العالم إلى ما يسمى 

وسائل  فيه  أصبحت  الذي  احملمول،  بالعصر 

باليد،  وُتمل  األفراد  مع  تنتقل  التكنولوجيا 

وبات  حجمها،  لصغر  اجليب  فى  وتوضع 

فلم  استخدامها ميسرًا فى أي زمان ومكان، 

االنتشار  بهذا  أخرى  تقنية  منظومة  أى  تَظ 

حيث  احملمولة؛  الهواتف  تقنية  حظيت  كما 

انتشر استخدام الهواتف احملمولة بني جميع 

شرائح املجتمعات على مستوى العالم بغض 

واالجتماعى  الثقافى  مستواها  عن  النظر 

الهاتف احملمول  امتالك  واالقتصادى، وأصبح 

ضرورة ال ميكن االستغناء عنها وال التنقل من 

دونها.

د. محمد عطا   
كلية التربية للطفولة املبكرة

جامعة القاهرة

الشكاوى حول  بعض  إىل  والأباء  الأمهات  من  الأيام  اً هذه  كث�ي نستمع 

اً ما نسمع: اب�ن مدمن ألعاب  مدى تأث�ي التكنولوجيا عىل  أبنائهم، فكث�ي

اب�ن  مستمرة،  بصفة  بالموبايل  ممسك  ولكنه  يتحدث  ل  اب�ن  ونية،  إلك�ت

ونية مثل الباليستيشن أو لعبة الوى  لك�ت طول اليوم منشغل بالألعاب الإ

كس بوكس أو ألعاب الكمبيوتر أو ألعاب الموبايل، ولم يعد  أو لعبة الإ

هناك وقت فراغ لديه للتحدث معنا أو ممارسة أى نشاط ريا�ن أو ح�ت 

اللعب مع الأصدقاء مثلما كنا نفعل ونحن صغار.

الهاتف املحمول
كيف يـُصبح مفيداًً ألطفالنا؟

الهاتف املحمول جهاز عجيب 
شَّد انتباه الجميع



الهاتف املحمول .. إيجابيات وسلبيات:
يختلف الكثير حول أهمية وأضرار الهاتف 

وحيوية  مفيدة  أداة  يراه  من  فمنهم  احملمول؛ 

يراه  من  ومنهم  أطفالنا،  فيهم  مبن  للجميع 

أداة وجهازًا ضارًا أفسد الكثير من العالقات 

األضرار  من  العديد  وأضاف  االجتماعية، 

أقف  ودعونى  والصغار،  الكبار  إلى  الصحية 

هنا موقف احملايد الذى يرى أنه ال يوجد جهاز 

ضار على اإلطالق أو مفيد على اإلطالق، وإمنا 

هناك جهاز به أضرار يجب جتنبها، وبه أيضًا 

استثمارها. يجب  فوائد 

أواًل: إيجابيات اقتناء واستخدام األطفال 
للهواتف املحمولة:

الطمئنان:  بغرض  الطفل  مع  التواصل 

واالطمئنان  بأطفالهم  األهل  اتصال  إمكانية 

عليهم إذا ما كانوا خارج املنزل. فمن املمكن 

أو  مدرسية  رحلة  في  ذهب  حال  في  للطفل 

أن  األشخاص  أحد  أو  أصدقائه  مع  نزهة 

ُيطمِئن أهله إذا ما تأخر في العودة إلى املنزل.

يستطيع  الحاجة:  عند  المساعدة  طلب 

احتاج  حال  في  املساعدة  إلى  اللجوء  الطفل 

يستدعي  طارئ  ملوقف  تعرّضه  عند  إليها 

القلق، فيقوم الطفل باالتصال بأحد األشخاص 

املساعدة. طالبًا  يعرفهم  الذين 

الجتماعى:  الطفل  تفاعل  من  أحياناً  يزيد   

إذا كانت سن الطفل تسمح باستخدام بعض 

وسائل التواصل االجتماعى أو برامج الدردشة، 

فمن املمكن أن يتواصل من خالله الطفل مع 

األهل واألقارب واألصدقاء حتى وإن كانت هذه 

ثانيًا: سلبيات استخدام الهاتف 
املحمول على أطفالنا:

االستخدام  يؤدى  قد  الستخدام:  إدمان 

قبل  من  احملمولة  للهواتف  املتزايد  اليومى 

مما  الستخدامه  الدائم  اإلدمان  إلى  األطفال 

يؤدى إلى انشغالهم الدائم به، فال يلتفتون إلى 

أداء واجباتهم أو التفاعل مع من حولهم بشكل 

طبيعي.

استخدام  يزيد  النسيان:  معدل  ازدياد 

األطفال للهواتف احملمولة من معدل تعرضهم 

وإما  واجباتهم،  أداء  ينسون  فإما  للنسيان، 

أفراد  أحد  منهم  طلبها  قد  كان  أمور  نسيان 

األسرة.

ارتفاع مستويات القلق: تؤدى كثرة استخدام 

الطفل للهواتف احملمولة إلى زيادة معدل القلق؛ 

حيث إن استخدام العديد من األلعاب السريعة 

من  تزيد  قد  احملمولة  الهواتف  على  والعنيفة 

على  يؤثر  مما  املشاعر؛  وحدة  والقلق  التوتر 

احلالة االنفعالية واملزاجية لألطفال بشكل عام.

املهارات االجتماعية: قد تؤدى كثرة  ضعف 

قلة  إلى  احملمولة  للهواتف  األطفال  استخدام 

املشاركة االجتماعية مع احمليطني حوله، فهو 

ال يريد اللعب مع األصدقاء أو األخوات أو أى 

يريد  بل  احلديث  فى  املشاركة  يريد  وال  أحد، 

فقط أن ميسك بالهاتف ليلعب بعض األلعاب؛ 

مما قد يؤثر بكل تأكيد على ضعف املهارات 

األطفال. لهؤالء  االجتماعية 

استخدام  كثرة  تسبب  قد  النتباه:  قلة 

األطفال للهواتف احملمولة قلة وضعف االنتباه؛ 

حيث إنه ينشغل باستخدامه وباأللعاب املبهرة 

التى عليه؛ مما يجعل الطفل مندمجًا اندماجًا 

وغير  العالم،  عن  ومنفصاًل  اللعبة،  مع  كاماًل 

فى  ذلك  يتسبب  وقد  حوله،  يدور  ملا  منتبه 

بعض احلوادث لألطفال إذا قاموا باستخدامه 

العامة. بالطرق  السير  أثناء  في 

استخدام  يؤثر  قد  اللفظية:  القدرة  تد�ن 

األطفال للهواتف احملمولة إلى ضعف املهارات 

االجتماعية؛ وبالتالى قد يؤثر ذلك على تدنى 

الرسائل عبارة عن صور أو رسائل صوتية مما 

يزيد من تفاعله االجتماعى مع احمليطني حوله.

من  العديد  هناك  الطفل:  مدارك  توسيع 

األلعاب التى قد يستخدمها الطفل وتزيد من 

مداركه؛ فهناك ألعاب عن الفضاء، وألعاب عن 

بخياله  الطفل  معها  يغوص  وألعاب  الغابات، 

فى أعماق البحار واحمليطات، وألعاب من دول 

مختلفة والتى قد تعلم الطفل أهم املعالم عن 

هذه الدول وأعالم الدول املختلفة ..إلخ، كل هذه 

النوعية من األلعاب لها دور مهم فى توسيع 

وخبراته. معلوماته  وزيادة  األطفال  مدارك 

من  أخرى:  بلغات  المفردات  اكتساب بعض 

يتعرف  أن  للطفل  األلعاب ميكن  بعض  خالل 

على بعض الكلمات واملفردات باللغة اإلجنليزية 

يؤدى  وقد  األلعاب،  بعض  أداء  أثناء  في  مثاًل 

املهارات  من  الكثير  اكتساب  إلى  أيضًا 

الطفل  سن  كانت  إذا  أخرى  بلغات  اللغوية 

بالدخول على شبكة اإلنترنت والبحث  تسمح 

عن معلومات عن موضوع ما أو إجراء بعض 

أخرى. دول  من  أطفال  مع  احملادثات 
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توسيع مدارك الطفل
إحدى إيجابيات استخدام 

الهاتف املحمول



وال  احلديث  قليلو  فهم  لديهم،  اللفظية  القدرة 

ما  كل  بل  احلوار  فى  املشاركة  فى  يرغبون 

اإللكترونية  األلعاب  استخدامهم  هو  يشغلهم 

احملمولة. الهواتف  على  املوجودة 

ار الصحية: ال شك أن استخدام الهواتف  الأ�ن

الكبار،  على صحة  كبيرة  أضرار  له  احملمولة 

فما بالنا بأضراره على صحة أطفالنا، فكثرة 

االستخدام قد تؤدي إلى ضعف اإلبصار لدى 

الشاشات،  حجم  بسبب صغر  وذلك  األطفال 

باإلضافة إلى اإلضاءة التى قد تسبب أضرارًا 

استخدام  كثرة  تؤثر  قد  وكذلك  الطفل،  لعني 

الهاتف احملمول على حاسة السمع وباألخص 

عند استخدام الطفل سماعات األذن وإصدار 

أصوات عالية، هذا بخالف ما أكدته العديد من 

األبحاث حول األضرار التى تسببها الهواتف 

الكهرومعناطيسية  احملمولة من خالل األشعة 

ملخ الكبار والصغار.

نصائح وإرشادات تزيد من فوائد 
استخدام الهاتف املحمول مع أطفالنا:

وإيجابيات  سلبيات  عن  تدثنا  أن  بعد 

حياتنا  دخل  الذى  السحرى  اجلهاز  هذا 

أداة  جنعله  كيف  اآلن:  فالسؤال  وبقوة،  عنوة 

نستثمره  كيف  بأطفالنا؟  ضاره  غير  مفيدة 

ونقنن استخدامه؟ ونقدم لك - عزيزتى املعلمة 

النصائح  من  عددًا   - األمر  ولى  عزيزى  أو 

واإلرشادات التى قد تفيدنا، وجتعل هذا اجلهاز 

ألطفالنا: وحيوية  مفيدة  أداة 

ل  اي وب م دام ال خ ت اً لس ات دد أوق - ح

ال ف الأط ل

الطفل  الستخدام  محددة  أوقات  تديد 

الهاتف احملمول حتى ال ينشغل عن واجباته، 

من  شكاًل  له  استخدامه  يسبب  ال  وحتى 

أشكال اإلدمان أو فقد االنتباه أو قلة التركيز 

أو النسيان أو إحدى املشكالت التى قد ذكرتها 

فى  فقط  ساعة  نصف  تديد  فمثالً:  سلفاً، 

اليوم الستخدام الهاتف احملمول، وقد تزيد هذه 

أيام  فى  يومّيًا  ساعة  إلى  لتصل  قلياًل  املدة 

العام. نهاية  إجازة  أو  العطالت 

ول أداة  م ح م ف ال ات ه دام ال خ ت ل اس ع - اج

: �ب ل س ال أو  ا�ب  ج ي الإ ز  زي ع ت ل ل

األدوات  إحدى  احملمول  الهاتف  أن  مبا   

أو  معلمات  بوصفنا  فإننا  لألطفال  اجلذابة 

أولياء أمور ميكن االستفادة من هذه امليزة فى 

احملمول  للهاتف  الطفل  استخدام  جنعل  أن 

إنهاء واجبات مكلف  أو  إثابه على عمل جيد 

بها أو طاعته لتعليمات ما، وقد يكون حرمان 

الطفل من استخدامه أحد أساليب العقاب غير 

األطفال. سلوكيات  لتهذيب  املناسبة  املادية 

اب  ع ج والأل ام �ب ن ال ة م ب اس ن ة م ي وع ر ن - وف

ول: م ح م ف ال ات ه ىل ال ص ع ص ق وال

جتعل  أاّل   - األمر  ولى  عزيزى   - عليك 

األغانى  أو  األلعاب  عن  يبحث  من  هو  طفلك 

أو التصفح للبحث عما يشاهده، ولكن دائمًا 

ما  على  الرقيب  أنت  تكون  حتى  له  ذلك  وفر 

يلعبه ابنك أو ما يشاهده أو ما يسمعه، فاعلم 

أنه إذا لم يجد ذلك على الهاتف احملمول فإنه 

هذه  عن  والبحث  ذلك  بأداء  هو  يقوم  سوف 

األلعاب أو املادة التى يفضلها، وهنا ال نضمن 

نوعية هذه األلعاب وما قد تقدمه من سلوكيات 

بعمل  هو  يقوم  أن  قبل  لذا  ألبنائنا،  سلبية 

ذلك عليك أن توفر له هو هذه األلعاب وعليك 

حسن االنتقاء فاملسئولية عليك إذن فى حسن 

االختيار.
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إدمان الهاتف املحمول 
يؤثر على ضعف املهارات 

االجتماعية لألطفال
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الً:  ي ل ل ف ط ع ال ف م ات ه ِق ال ْب - ل تُ

السماح  بعدم  األمر-  ولى  عزيزى   - عليك 

لياًل  بغرفته  احملمول  الهاتف  بإبقاء  لطفلك 

استخدم  فإذا  مظلمة،  والغرفة  استخدامه  أو 

السهر  إلى  يلجأ  فسوف  لياًل  هاتفه  الطفل 

ألوقات متأخرة منشغاًل به، وبالتالي ال يحصل 

أن  كما  للنوم،  والضروري  الكافي  الوقت  على 

مظلمة  والغرفة  احملمول  الهاتف  استخدام 

للعني. كبيرًا  أذى  تسبب 

ات الأذن:  اع م ك س ل ف دام ط خ ت ْب اس نَّ ج - ت

إن استخدام سماعات األذن قد يسبب أذى 

أن  بخالف  هذا  الطفل،  سمع  حلاسة  كبيرًا 

ينعزل  الطفل  يجعل  األذن  سماعة  استخدام 

شيء  ألي  يستمع  ال  فهو  الواقع،  عن  كلّيًا 

احملمول  الهاتف  من  الصادر  الصوت  غير 

والذى يفقده التركيز واالنتباه وعدم القدرة على 

التواصل مع احمليطني به طول فترة استخدام 

احملمول. الهاتف 

ث وآداب  دي ح ك آداب ال ل ف م ط لِّ - ع

ول م ح م ف ال ات ه ال ال م ع ت اس

من اجلميل تنبيه طفلك إلى آداب التكلم عبر 

التكلم  كعدم  مهذب،  بشكل  احملمول  الهاتف 

بصوت عاٍل ومزعج، وعدم إرسال صور خاصة 

أو شخصية عبر وسائل التواصل االجتماعى.

ات  دام خ ت ب الس ن ج ة ت ي ف ي ل ك ف ط م ال لِّ - ع

ف ات ه ل ة ل ئ ي س ال

أمورًا  هناك  أن  طفلك  إعالم  احملبذ  من 

أن يطّلعوا  الطفل هاتفاً محمولً  ي إعطاء 
التفك�ي �ن الأهل بعد  عىل 

ن العتبار أي  عىل إيجابيات وسلبيات اقتناء الهاتف؛ ح�ت يأخذوا بع�ي

موقف مفاجئ قد يتعرض له الطفل جّراء امتالكه الهاتف المحمول.

طفلهم  لمتالك  يضعوه  أن  الأهل  عىل  يجب  ط  �ش أول  أن  كما 

يجا�ب له وتجنب الأمور  الموبايل هو تنبيهه إىل أهمية الستخدام الإ

له. السلبية 

سيئة متنع أخالقنا وتربيتنا أن نشاهدها أو 

على  الدخول  وعدم  جتنبها  وعلينا  نسمعها، 

سماع  أو  فيديوهات  تنزيل  أو  املواقع  هذه 

أو  مجتمعنا  تناسب  ال  التى  األغانى  بعض 

ديننا أو أخالقنا، وعليهم أن يكونوا هم رقباء 

أنفسهم. على 

ىل  ع ت  ن �ت ن الإ ىل  ع ة  اب رق ال أدوات  ْط  ب اض  -

ل ف ط ال ف  ات ه

النّقال  الهاتف  إعدادات  ضبط  ضرورة 

حظر  شأنها  من  بطريقة  بطفلك  اخلاص 

قابلية  أن  املعروف  فمن  اإلباحية.  املواقع 

التواصل  ووسائل  اإلنترنت  إلى  الوصول 

لفتح  مجااًل  تتيح  أن  املمكن  من  االجتماعي 

الكثير  وهناك  واألخالق،  باآلداب  مخلّة  مواقع 

السهل  من  التى  املجانية  البرامج  تلك  من 

تميلها على الهواتف احملمولة وتثبيتها حتى 

أبنائنا  استخدام  عند  الرقابة  حسن  نضمن 

الهواتف. لهذه 

اب  ع الأل ة  ارس م م ل ك  ل ف ط ل اً  ت وق ِّْر  ـ َوف  -

ة: ي ون �ت ك ل الإ اب  ع الأل �ي  غ رى  الأخ

توفير  األمر-  ولى  عزيزى   - عليك  يجب 

البسيطة  األلعاب  بعض  ملمارسة  يومى  وقت 

أدوات  إلى أى  والتى قد ال تتاج  مع طفلك، 

بل متارس فقط ذهنّيًا أو حركّياً، وهذا بدوره 

يقوى العالقات األسرية ويشجع على التواصل 

لطفلك،  اللغوية  املهارات  وتنمية  االجتماعى 

مواجهة  أداة  األلعاب  هذه  تكون  حتى  وكذلك 

ألضرار األلعاب اإللكترونية التى يقوم بلعبها 

احملمول. الهاتف  طريق  عن 

- ُكْن قدوة لطفلك:

لطفلك،  قدوة   - األمر  ولى  عزيزى   - ُكْن 

كثرة استخدام  أن متنع طفلك من  فال يصح 

الهاتف احملمول ويجدك أنت ال تتركه من بني 

يديك، وال جتد وقتًا كافيًا للعب أو التحدث مع 

طفلك نظرًا إلى انشغالك انت بهاتفك احملمول 

األلعاب. أو  بكثرة احملادثات  سواء 



من  األطفال  فإن  بياجيه  جان  نظرية  ووفق 

قبل  ما  مرحلة  في  هم  سنوات   7  -2 سن 

واحلركة  النشاط  بفرط  متتاز  التي  العمليات 

واألنظمة،  القوانني  ونسيان  التركيز  وضعف 

في  والثبات  اجللوس  يستطيعون  ال  أنهم  كما 

مكان واحد وهم بحاجة إلى احلركة واالنتقال 

أن  كما  التعلم،  عملية  خالل  األوضاع  وتغيير 

يتطلب  املرحلة  هذه  في  األطفال  تعليم  عملية 

احلواس  توظيف  على  تركز  تدريس  طرق 

تعتمد  التي  التعلم  عملية  في  األطفال  وإدماج 

وهذا  واملتعة،  والنشاط  واحلركة  اللعب  على 

إدخال  خالل  من  معه  التعامل  ميكن  الواقع 

تكنولوجيا املعلومات في بيئة تعلم أطفال هذه 

املرحلة وتوظيفها بشكل مناسب بحيث تصبح 

عملية التعلم ممتعة وذات فائدة وحتقق األهداف 

منها.  املرجوة 

وتكنولوجيا  الكمبيوتر  إن  القول  ونستطيع 

ُيَعدَّان أفضل وأجنح وسيلة تعليمية  املعلومات 

لتوفر  وذلك  اآلن  يومنا  حتى  اختراعها  َتَّ 

خصائص فنية في هذه التكنولوجيا جتعل منها 

والتعليم،  التعلم  ألغراض  وممتعة  شائقة  أداة 

ومزج  والرسم  األلوان  اخلصائص  هذه  ومن 

وتوظيف  التفاعل  وخاصية  بالنصوص  الرسم 

الصوت وغيرها...، كما أن البرمجيات واملواد 

هذه  خالل  من  إعدادها  املمكن  التعليمية 

اإلعداد  ومتقنة  مقننة  بأنها  تتسم  التكنولوجيا 

يتم إخضاعها ملعاييرها خاصة خالل إعدادها 

وجتريبها. وإخراجها  وإنتاجها  وتصميمها 

األطفال  تعليم  في  كبرى  أهمية  وللكمبيوتر 

املهارات  الكمبيوتر من  تعلم  مهارات  إن  حيث 

رياض  مرحلة  في  لألطفال  اكتسابها  الواجب 

األطفال ليستطيع مواكبة التطورات التكنولوجية 

احلالية، والتي غالبًا ما تكون للطفل الرغبة في 

أ. سماح سليمان  
معلمة رياض أطفال - مصر

ي يجب أن 
نسان وال�ت ي حياة الإ

   تعد مرحلة رياض الأطفال من المراحل المهمة �ف

ي تكوين شخصية الفرد طوال حياته، 
ف العتبار لما لها من أثر مهم �ف نأخذها بع�ي

و�ف ظل التقدم المعر�ف والتكنولوجى الذى يعيشه العالم لم يعد دور مربية 

أثناء غياب الأم،  ي 
الحنان للطفل ومالحظته �ف رياض الأطفال يقترص عىل توف�ي 

أن تدرك حدود  يتطلب منها قدرات خاصة تستطيع من خاللها  الأمر  بل أصبح 

أ مواقف تعليمية معينة تث�ي اهتمام الطفل وتدفعه إىل  عملها مع الطفل وأن ته�ي

التعلم وتنمى من قدراته وتعمل عىل تهيئته للتعامل مع مواقف الحياة المختلفة. 

أهمية دمج الكمبيوتر بمرحلة رياض األطفال
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وإتقانها. واكتسابها  تعلمها 

وتكنولوجيا  الكمبيوتر  توظيف  مزايا  ومن 

رياض  ملرحلة  التعليمية  العملية  في  املعلومات 

األطفال أنه يقدم مفهومًا مهمًا للعملية التعليمية 

مما  واللعب،  الترفيه  خالل  من  التعلم  وهو 

خطر  دون  والتجريب  االكتشاف  للطفل  يتيح 

مزاياه  ومن  العقاب،  من  اخلوف  أو  املسئولية 

أيضًا: التفاعل املستمر بني املتعلم والكمبيوتر، 

املادة  إثراء  والدافعية،  والتشويق  اإلثارة 

من  والتجارب  واملعلومات  باخلبرات  التعليمية 

أمناط  الراجعة، عرض  امليدانية  التغذية  خالل 

عرضها  يستحيل  أو  يصعب  مختلفة  تعليمية 

علمّيًا بطرق التدريس التقليدية، عرض األهداف 

التعليمية والعمل على حتقيقها، التقييم املستمر 

نهاية  في  تقييمه  وكذلك  اجللسة  للطالب خالل 

باملستقبل،  ألفة  أكثر  األطفال  جتعل  اجللسة، 

للمستقبل. وجتهزهم 

التعليمية  البرامج  واضعى  على  يجب  ولكن 

البرامج  ينتقوا  أن  األطفال  رياض  ملرحلة 

مع  تتناسب  والتي  فائقة،  بعناية  التعليمية 

املرحلة  هذه  في  لألطفال  العقلية  القدرات 

ويجب أن تساعد هذه البرامج على تنمية النمو 

االجتماعى والعقلى واملعرفى والنفسي واللغوى 

وضعها  في  يشارك  أن  يجب  ولذلك  للطفل، 

مختلفة:  مجاالت  في  املتخصصني  من  عدد 

والتكنولوجيا... والطبية  واالجتماعية  النفسية 

البرامج مبساعدة  هذه  تقدم  أن  ويفضل  إلخ، 

وسائل التكنولوجيا احلديثة مثل الكمبيوتر حتى 

والتشويق  واملتعة  اإلثارة  صفة  عليها  يضفى 

شائقة  عرض  أدوات  باستخدام  وذلك  للطفل 

مثل الرسوم واأللوان واألصوات اجلذابة للطفل 

املختلفة. والتفاعالت 

عزيــزي/ عزيــزيت األب واألم: إذا كنتــم مــن الذيــن يخافــون عــي أطفالهــم مــن االســتخدام 

الخاطــئ لإلنرتنــت أو مــن يعانــون مــن عــدم القــدرة عــي الســيطرة عــي اإلنرتنــت ومواقعــه 

ــث  ــرك بح ــداد مح ــمَّ إع ــد ت ــارة. فق ــع الض ــذه املواق ــع ه ــج من ــتخدام برام ــع اس ــي م حت

ــزة  ــة بأجه ــت الخاص ــات اإلنرتن ــى متصفح ــة ع ــة االفرتاضي ــون الصفح ــدل”Kiddle” ليك كي

أطفالكــم، فهــو محــرك بحــث آمــن  لهــم بحيــث يقــوم بإظهــار نتائــج بحــث آمنــة لألطفــال 

ويقــوم بتصفيــة املواقــع ذات املحتــوى الســييء أو الضــار.

يعمــل محــرك البحــث كيــدل  “Kiddle” عــى اختيــار وفحــص النتائــج مــن قبــل محرريــه 

ليتــمَّ عــرض النتائــج املناســبة لألطفــال، وبعــد ذلــك يتــم عــرض النتائــج التــي مل تكتــب بشــكل 

مبــارش لألطفــال، إال أنهــا مكتوبــة بطريقــة ســهلة الفهــم واالســتيعاب مــن قبــل األطفال.

ويعــرض الصــور بأســلوب عــرض أيقونــات مصغــرة حتــى تتســع لعــدد أكــر مــن الصــور 

ــوي  ــم املحت ــال فه ــى األطف ــهِّل ع ــه ســلس وواضــح ويُس ــا، ولكن ــي يجــري البحــث عنه الت

برسعــة.

وميكــن مــن خــال محــرك البحــث اآلمــن لألطفــال كيــدل”kiddle” البحــث عــن أي يشء؛ 

حيــث يســتخدم املوقــع محــرك البحــث جوجــل Google لــي يقــوم بعمــل  فلــرتة لنتائــج 

البحــث مبــا يســمح لألطفــال برؤيتــه. كــا يســتبعد الكلــات التــي ميكــن أن تكــون ضــارة 

لألطفــال؛ إذ يقــوم باســتبعاد الكلــات الســيئة التــي ال يجــوز لألطفــال اســتخدامها فــا يظهــر 

نتائجهــا.

Kiddleَّ محرك بحث آمن  لألطفال



طفلك كيف ينمو حتى عمر العاميـْن؟
ة  ظم ن ة وم ي م ن ت ة وال ول ف ط ل ي ل ر�ب ع س ال ل ج م ن ال �ي ة ب ل اع ف ة ال اك �ش ار ال ي إط

�ن

ن  م ة  وع م ج م ا  ه ات ح ف ص �ب  ع دم  ق ت أن  طوة  خ ة  ل ج م د  ع س ي ف،  س ي ون ي ال

ن  �ي ام ع ال دار  م ىل  ع وأب  أم  ل  ك ل ف  س ي ون ي ال ة  ظم ن م ا  ه دت أع ي 
�ت ال ادات  رش الإ

و  م ن ي 
�ن ة  م ه م ال وات  ن س ال ن  م ا  ه أن ار  ب ت اع ب ك  وذل ل؛  ف ط ال ر  م ع ن  م ن  �ي الأول

ف: س ي ون ي ال ه  ت ق أطل ار  ع ش ت  ح وت ل  ف ط ال
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رسالة إلى كل أم وأب

تابعوا صفحة يونيسف مصر على فيسبوك
www.facebook.com/UNICEFEgypt
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مــن األســبوع األول فــي حيــاة الطفــل، هنــاك العديــد مــن األشــياء التي يمكــن فعلها 
لتنميــة مهاراتــه ومســاعدته علــى اكتشــاف العالــم الجديــد الــذي وصل إليــه للتو: 

 ال يقتصــر دور األب فــي أول أســبوع علــى مشــاركة ودعــم األم فــي كل مــا ســبق، 
ولكــن كذلــك الحــرص علــى ســرعة اســتخراج شــهادة الميــاد والتطعيمــات األساســية 

ــه:: التــي يجــب أن يحصــل عليهــا الطفــل فــي خــال األســبوع األول مــن حيات

توفير أشياء له 
ليسمعها أو يراها مثل 
أصوات اللعب واألغاني، 

ويمكن أن تأخذيه معِك 
ليرى الشارع واألماكن 

المختلفة التي تزورينها 
عند االستطاعة.

مامسة جلده بجلدك 
عند حمله؛ ألن التامس 

الجسدي ما بين األم 
وطفلها يساعد على 

الرضاعة الطبيعية، 
ويبني رابطة قوية بينها 

وبينه.

عدم تغطية 
وجهه أو عينيه 

حتى تعطيه 
الفرصة لرؤية 

األشياء والتفاعل 
معها ليتطور نظره 

ووعيه.

الكام معه 
والنظر في عينيه، 

ألنه قادر على 
رؤيتِك وسماعِك.

مــن أول اليــوم التالــت للســابع:  عندمــا تذهــب لمكتــب الصحــة 
ــة  ــحب عين ــيتم س ــم الطفل،س ــاد وتطعي ــهادة المي ــتخراج ش الس
دم مــن كعــب الطفــل لتحليــل نشــاط الغــدة الدرقيــة.. وهــذا إجــراء 

ــة. ــذه المرحل ــي ه ــل ف ــو الطف ــى نم ــان عل ــي لاطمئن روتين

فــي خــال أول 24 ســاعة مــن حيــاة الطفــل: أول جرعــة مــن تطعيــم 
المستشــفيات  فــي  متوفــرة  وهــي  )ب(،  الوبائــي  الكبــد  التهــاب 
ومكاتــب ووحــدات الصحــة، ويجــب أخذهــا فــي خــال أول 24 ســاعة 

ــل. ــاة الطف ــن حي ــط م فق

مــن أول 24 ســاعة  يبــدأ الطفــل بأخــذ الجرعــة األولــى مــن تطعيــم 
شــلل األطفــال عــن طريــق الفــم، وكذلــك جرعــة الــدرن عــن طريــق 

الحقــن، وهمــا متوفــران فــي مكاتــب ووحــدات الصحــة.

عدم لّفه باألغطية 
والمابس الثقيلة 

طوال الوقت، حتى 
تكون لديه مساحة 

لتحريك ذراعيه 
وساقيه بحرية.



 

في الثاثة شهور األولى من حياتها، تستطيع ابنتك أن ترى األشياء على بعد 20-30 سم 
بحد أقصى، ويتحسن نظرها كثيًرا ابتداًء من الشهر الثالث.

في هذه المرحلة، تبدأ ابنتك في التواصل معك ومتابعة كامك وحركاتك، ويمكن أن 
تقلدك أيًضا! تستطيعين تنمية مهاراتها في هذه الفترة عن طريق:

الكام معها والرد 
عليها كأنها تتكلم 

تقليد كلماتها 
وحركاتها.

حّركي لعبًا )مثل 
الكرة( أو أشياًء 
ملّونة أمامها 

بهدوء ، وامنحيها 
فرصة المتابعة 

ومحاولة المسك.

نظيفة

كبيرة وال يمكن
بلعها.

ليس لها أطراف 
حادة.

فــي هــذه المرحلــة، يستكشــف األطفــال األشــياء عــن طريــق وضعهــا فــي فمهــم؛ ألن 
حاســة التــذوق واللمــس تســاعدهم علــى تكويــن فكــرة عنهــا. أعــِط أوالدك الفرصــة 

ــم: ــي فمه ــا ف ــي يضعونه ــياء الت ــا أن األش ــاءون طالم ــا يش ــاف كم لاستكش
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مــن أهــم األشــياء التــي تتطــور عنــد الطفــل فــي هــذه المرحلــة، ارتبــاط األســباب 
ــا  ــة عندم ــة معين ــول كلم ــه تق ــي إدراك أن والدت ــل ف ــدأ الطف ــًلا، يب ــج.. فمث بالنتائ
يقــوم هــو بحركــة معينــة.. أو أنــه عندمــا يتــرك الملعقــة مــن يــده لتســقط علــى 
األرض فإنهــا تصــدر صوًتــا مختلًفــا عــن الصــوت الــذي تحدثــه عنــد الطــرق بهــا علــى 
الطاولة..والستكشــاف هــذه العاقــة، قــد تكــون تجاربهــم مزعجــة أحياًنــا.. لكنهــا 

مفيــدة وتطــور مهاراتهــم أكثــر ممــا تتخيليــن! 

يمكن أن تعطي األوالد 
أدوات منزلية نظيفة 

مثل الملعقة الخشبية 
أو أواني الطهي لكي 

يستكشفوها ويلعبوا 
بها.. ستجدين أنهم 

يحاولون تقليدك أحياًنا 
أو يخترعون لعبهم 

الخاصة!

لو قام الطفل بتقليد نفس حركتك أو 
جاوب إجابة صحيحة صّفقي له وقولي 

كلمات تحفيزية مثل »برافو« و »شاطر« 
حتى يفهم أن اإلجابات الصحيحة 

شيء جيد ومرتبط بأفعال يحبها مثل 
الضحك واالبتسام والتصفيق!

في هذه السن كذلك، 
يبدأ بعض األطفال في 

االستجابة عند مناداتهم 
بأسمائهم.. حتى وإن 

لم تتطور قدراتهم على 
نطق أسمائهم بعد، 

فهم يفهمون ويربطون 
ما بينهم وبين هذه 

الكلمات.. كرري االسم 
كثيًرا واطلبي من أفراد 

العائلة أن يفعلوا الشيء 
نفسه. ويفضل أن يناديه 
الكل باسم واحد )سواًء 

كان اسمه الحقيقي 
أو اسمًا للتدليل( حتى 

يحفظه أسرع.

يمكن أن تاحظي أن الطفل يفهم 
بعض األسئلة ويجاوب عليها بالكام 

أو الحركات، جربي أن تسأليه أسئلة 
مثل »أين لعبتك؟« وجاوبي عليها 

بالذهاب وإحضار اللعبة.. كرري 
السؤال نفسه والتصرف نفسه 

لإلجابة عنه ثم اسأليه وأعطه فرصة 
لإلجابة.. 
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تشير بيدها هي 
راحلة وتقول: 

»سام«.

البحث عن شيء: في هذه السن، يبدأ األطفال في إدراك أن األشياء 
يمكن أن تختفي وتظهر مرة أخرى، وأن بإمكانهم البحث عن شيء 

يريدونه لو لم يكن أمامهم. لكي تنمي هذه المهارة، يمكن أن 
تحضري لعبة ابنتك المفضلة وتقومي بوضع ألعاب وثياب كثيرة 

فوقها، وتشرحي لها أنها يمكن أن تزيل هذه األشياء لتصل للعبتها 
مع القيام بذلك أمامها.. بعدها كرري اللعبة وأعطها الدور!

في هذه السن، تستطيع ابنتك تعلم أن:

مــن المهــم معرفــة أن ابنتــك فــي هــذه الســن ســتبدأ بماحظــة غيابــك، ويمكــن أن يخيفهــا 
ــم  ــن المه ــك، م ــة. لذل ــرة طويل ــا لفت ــتبتعدين عنه ــك س ــي أن ــر ف ــكاء أن تفك ــا للب ويدفعه
بالنســبة إليــك أو إلــى والدهــا اتبــاع بعــض النصائــح فــي حالــة تركهــا فــي مــكان جديــد مثــل 

ــة أو بيــت الجــد والجــدة. الحضان

وتذكري دائًما أن تقولي.. »برافو« 
على الفعل الصائب بقدر ما 

تقولين »ال« على الفعل الخاطئ!

أن يكون غيابكما عنها 
تدريجّيًا على فترات 

قصيرة في البدء ، ثم 
تزيد المدة بعد أن تشعر 

باألمان.

أن تشرحا لها قبل كل 
مرة تتركانها فيها ما 

سيحدث حتى تطمئن، 
مثل أن تقوال: »سنتركك 
لبعض الوقت لتلعبي 
هنا، ثم نعود لك مرة 

أخرى«.

قضاء وقت كاٍف 
معها في المكان 
الجديد، وإشعارها 

بأنكما تحبان 
وتثقان بالشخص 
الذي ستظل معه 

)مثل مدرسة 
الحضانة(.

ترك شيء من 
متعلقاتكما 

الشخصية )مثل 
قطعة مابس( 

معها حتى تذكرها 
بكما طوال فترة 

الغياب، وتطمئنها 
أنكما عائدان مرة 

أخرى.
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ــراج  ــب وإخ ــافه للعل ــًرا، استكش ــا كثي ــلى به ــك يتس ــتاحظين أن ابن ــي س ــياء الت ــن األش م
محتوياتهــا. أعــِط ابنــك أشــياء مثــل المكعبــات والمكرونــة الجافــة يســتطيع أن:

يخرجها ويضعها مرة 
أخرى في العلبة.

يبني بها شيًئا ما.

سؤاله عما يبني.

تسمية األشياء 
واأللوان )مثل »مكعب 

بني« أو »كرة زرقاء«(، 
والخطوات التي 

تقومان بها )مثل »ضع 
هذا المكعب في 

األعلى« و »ضع هذه 
بجانب هذه«(.

في أثناء لعبه بهذه األشياء، يتطور الجزء الخاص بالتنسيق بين النظر والفهم وحركات اليد 
في مخ الطفل.

قومي بمشاركته أيًضا عن طريق:

فــي هــذه المرحلــة، تعتبــر قــراءة قصــص قبــل النــوم مــن كتــاب 
ــب  ــتطيع تقلي ــل يس ــّدًا، ألن الطف ــلية ج ــدة والمس ــياء المفي ــن األش م
ــات.. واألهــم  الصفحــات بيــده ومعرفــة أســماء الشــخصيات والحيوان

ــزه! ــه وينج ــا يعرف ــكل م ــعيدة ب ــك س ــرح برؤيت ــل يف أن الطف
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بيدي .. صنعت أنشودتي
الفئة العمرية: من ٥ إىل ٧ سنوات
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فكرة املبادرة:
نوعها؛ حيث  الفكرة هي األولى من  تعتبر   

ترديدها  ثم  أنشودتهم،  بصناعة  األطفال  يقوم 

أفعال  عن  تعبر  التي  الصور  ترجمة  من خالل 

مدلوالت  إلى  ذهنّيًا  وحتويلها  األيدي  تؤديها 

وقامـوا  عليها،  التعرف  لهم  سبق  لفظــية 

ومرادفاتها  معانيها  جيدًا  فأدركوا  مبحاكاتها 

العامية. باللهجة 

األهداف اإلسرتاتيجية: 
- التأكيد على أهمية استخدام اللغة العربية 

الفصحى منذ مراحل أعمار األطفال املبكرة.

- إثراء احلصيلة اللغوية لدى األطفال؛ وذلك 

بإكسابهم مفردات جديدة.

العظيم  اخلالق  نعم  إحدى  على  التعرف   -

اليد. وهي  اإلنسان  على  بها  أنعم  التي 

- تنمية مهارات التفكير الناقد لديهم.

- غرس حب الفضائل لدى األطفال، وبغض 

الرذائل، واجتناب فعلها.

- توسيع دائرة معلوماتهم. 

بتحديد  البصري  السمعي  التآزر  دعم   -

املتشابهة. النهايات  ذات  الكلمات 

- دعم التمييز السمعي لدى األطفال بإدراك 

الفروق بني أصوات حروف الكلمات.

- تدريب األطفال على مبدأ التعلم الذاتي.

- تنمية الثقة بالذات لدى األطفال، وذلك من 

خالل إجنازهم عماًل ناجحًا.

- غرس الشعور مبتعة العمل اجلماعي.

- تنمية الشعور بااللتزام احملبب لديهم من 

خالل استجابتهم لتدريب موجه.

- تنمية روح االبتكار واإلبداع لدى الطفل، 

والبعد به عن اآللية في التلقني.

للعمل  أسلوبًا  )االكتشاف(  استخدام   -

أو  الروضة  جدران  خارج  حتى  والتفكير 

. املدرسة

- تعديل سلوكيات البعض منهم دون حاجة 

إلى تلقني أو توجيه مباشر، بل بالبحث والطرح 

املحور: مناهج تعليم اللغة العربية يف رياض األطفال وتطويرها. 
عناصر البيئة الحاضنة لها : قاعة النشاط بمشتمالتها – حديقة أو 

فناء الروضة.
تجهيزاتها األساسية: صور من مصادر مختلفة – مادة الصقة – قلم 
ماركر أحمر – قلم ماركر أسود – ورق مقوى - مقصات – نموذج 
مستدير لرسم الدوائر – صور متعددة ليد تشري فيها السبابة – 
أشياء لعملية املحاكاة )كرسي/ فرشاة/ مناديل ورقية / ...( كامريا.

سوسن رضوان
خبير برامج وأنشطة رياض األطفال 

مصر
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واملناقشة والنقد واالختيار القائم على االقتناع.

وعلى  أكبر  بصورة  باخلبرات  االحتفاظ   -

مدى أطول؛ ذلك ألن الطفل هو الذي قام بجمع 

اخلبرات وتنظيمها مع اجلماعة.

باملهن  وارتباطه  اليدوي  العمل  تقدير   -

. ملختلفة ا

- ترغيب األطفال في كتابة الشعر.

خطوات التنفيذ:
- قمت بتكليف األطفال بالبحث في املتوفر 

لديهم من مجالت وصحف وكتيبات ال حتتاجها 

مختلفة  استعماالت  توضح  صور  عن  األسرة 

لأليدي )مبساعدة وإشراف ولي األمر(.

- مت عرض جميع الصور على لوحة، وفتح 

على  أدائه  في  يعتمد  الذي  الفعل  حول  حوار 

األيدي في كل صورة، وحتديد املسمى اللغوي 

التمعن  ثم  العامية،  باللهجة  تسميته  بعد  له 

أم  مقبواًل  كان  إذا  ما  لتحديد  الفعل  هذا  في 

مرفوضًا.

- تناوبوا على الصور املرفوضة، فقام كل 

منهم بقلب الصورة ووضع عالمة خطأ خلفه.

األفعال  من  ثالثة  باستعراض  قمت   -  

الصور  بتحديد  األطفال  وتكليف  املقبولة، 

التي تعبر عن أفعال تنتهي منطوقاتها بحرف 

فعلني  حتديد  من  انتهوا  وكلما  مشترك، 

األخير متَّ وضعهما في  مشتركني في احلرف 

ركن، بينما متَّ وضع األفعال املختلفة في ركن 

تصنيف  من  االنتهاء  متَّ  حتى  وهكذا   … آخر 

األفعال. جميع 

م األطفال الصور إلى مجموعات  - وهنا قسَّ

قاموا بتنسيقها )بتوجيه ومساعدة( على شكل 

كل  حتتوي  بحيث  الوبرية؛  اللوحة  فوق  دوائر 

واتفقنا  األفعال،  متثل  سبع صور  على  دائرة 

على أن تبدأ كل مجموعة بأربع صور تنتهي كل 

اثنتني منها باحلرف نفسه، ثم اخلامس مختلف 

وقد  نهاياتهما  تتشابه  قد  والسابع  والسادس 

تختلف... وهكذا في كل املجموعات. 

أسابيع  ثالثة  مدار  على  األطفال  قام   -

األيدي في أجواء  تؤديها  التي  األفعال  بتمثيل 

من الفرح والسعادة، بعد التأكيد على املسمى 

فعل. لكل  اللغوي 

كلمة  عن  يعبر  شعارًا  األطفال  اختار   -

)بيدي( )وكنت قد أعددت مسبقًا مجموعة من 

وقام  السبابة(،  إصبع  فيها  تشير  ليد  الصور 

األطفال بوضعه في وسط كل دائرة لتشير إلى 

البداية في كل مجموعة، وبعد أن انتهينا قلت 

لهم:

املجموعات،  اكتملت  أصدقائي  يا  واآلن 

واملفاجأة، لقد جنحنا في صنع أنشودتنا التي 

تتحدث عن استعماالت األيدي؛ لذلك ميكن أن 

مقاطعها  وسنردد  )بيدي(  أنشودة  نســــميها 

مقطعًا مقطعًا، بدءًا من الفعل الذي تشير إليه 

صورة اليد املوجودة في وسط كل مجموعة، وال 

يهم بأي املجموعات نبدأ.

وهم  بالغة  األطفال  سعادة  كانت  وكم   -

يكتشفون قدرتهم على ترديد كلمات األنشودة 

ترجمة  خالل  من  صنعها  في  شاركوا  التي 

بالكلمة  صورة  كل  إليه  تشير  الذي  املعنى 

املناسبة، وكلما انتهوا من ترديد كلمات مقطع 

جديد. مقطع  كلمات  ترديد  في  بدءوا 

أرسم  بيدي   … أدفع  بيدي   … أرفع  )بيدي 

وَأُعد  بيدي أصفق … أكتب  بيدي أبصم …   …

- بيدي أكفكف …بيدي أصفف … بيدي أصنع 

… بيدي أقرع … بيدي أسكب … أمنح وأجس 

-  بيدي أجفف … بيدي أصنف … بيدي أغرس 

… بيدي أملس … بيدي أصافح … وأقص، أُصف  

ُأدِخل … بيدي أجدف …  بيدي أحمل … بيدي 

أرمي وأصد -  أحمي …  بيدي  أعزف…  بيدي 

بيدي أنظف … بيدي أقطف … بيدي أسبح … 

 - وأضم  …أعصر  أفرش  بيدي  أفتح...  بيدي 

 … أشير  بيدي  أسطر...  بيدي   … أقطر  بيدي 

بيدي أدير … بيدي أشد … أشق وأدق(.

تؤديها  فعاًل  وأربعني  اثننْي  رددوا  لقد   -

األيدي دون جهد أو مشقة ودون أن يضطروا 

حلفظ أي منها حفظًا آلّيًا، ثم متَّ جمع الصور 

املتبقية، ووضعناها في جيب ملحق باللوحة من 

أجل تنسيق املزيد من األفعال الحقًا، وبالفعل 

صورة  وخمسني  ست  من  أكثر  تنسيق  مت 

متثل كل منها فعاًل باللوحة، وقد قام األطفال 

مبحاكاة هذه األفعال جميعًا، ومتَّ التقاط صور 

لهم وقاموا باستبدال صور املجالت واجلرائد 

متلؤهم  اإلجناز  بهذا  فرحون  وهم  بصورهم 

الثقة بالنفس حيث أجنزوا عماًل جماعّيًا رائعًا؛ 

يحذون  األخرى  بالصفوف  أقرانهم  جعل  مما 

حذوهم. 

بالصفوف  األطفال  صور  خالل  من  ثم   -

املختلفة، متَّ عمل لوحة كبيرة علقت على احلائط 

أمامها  يتوقفون  األطفال  وصار  بالروضة، 



كلما  األنشودة  كلمات  ترديد  في  ويتسابقون 

ويسر. بسهولة  ذلك  لهم  طاب 

- كما أعاد األطفال تنسيق الصور املمثلة 

لألفعال على دوائر بحيث حتتوي كل دائرة على 

مجموعة، ومتَّ إيداعها ركن املكتبة ملن يرغب في 

ترديدها من األطفال مع رفاقه وقت العمل به.

متَّ  األهداف،  من  املزيد  ولتحقيق   -

أحد  اسم  منها  كل  على  كتب  بطاقات  عمل 

وكلما  الصور،  إحدى  عن  تعبر  التي  األفعال 

تعرف األطفال على مدلول كلمة، طابقوها مع 

وهكذا. بجوارها...  بلصقها  وقاموا  صورتها، 

النتائج املرتقبة:
- حب األطفال للغتهم األم، واإلقبال على 

استخدامها.

- زيادة املفردات من اللغة العربية لدى طفل 

املرحلة.

- غرس حب الفضائل في نفوس األطفال منذ 

مراحل أعمارهم املبكرة وبغض الرذائل.

- إثراء معارف الطفل.

- ُيظهر الطفل قدرة على متييز الكلمات ذات 

النهايات املتشابهة.

- ُيظهر الطفل القدرة على التمييز بني 

أصوات الكلمات.

- ُيظهر الطفل القدرة على االعتماد على ذاته.

- ُيظهر الطفل استعداده للتعاون مع 

اآلخرين.

- ُيظهر الطفل اعتزازًا بقدرته على اإلجناز.

- ُيظهر الطفل استجابة لتنفيذ ما يوكل إليه 

من أوامر )توجيهات(.

- ُيظهر الطفل قدرته على استكشاف األشياء 

من حوله.

- ُيظهر التحول في سلوكيات بعض األطفال 

إلى األفضل.

- ُيظهر الطفل متكنه من استيعاب املعلومات 

واستدعائها متى ُطلَب منه ذلك.

- ُيظهر الطفل حّبًا واحترامًا للعمل اليدوي.

العدد ٣٢ - ٢٠١٨ 38



نادي سينما األطفال يف مصر
الحلم والتجربة

لما  والصغار  الكبار  ن  ب�ي يجمع  الذي  الوحيد  الفن  السينما هي 

نفسها،  تفرس  كأنها  تبدو  وسهولة  تبسيط  من  عنارصها  به  تتسم 

من  تدخل  دون  بعضها  ح  ترسش حيث  استيعابها  للصغار  ويمكن 

بأنفسهم، والبحث  الأفالم  الأطفال مشاهدة  الآخر، وكم يهوى 

عنها. كما تمَّ إنشاء نوع من الأفالم خاص بالصغار قد يناسب أو 

يستخدم  للغاية  متنوع مرن  فن  السينما  أن  كما  الكبار،  ليناسب 

تتم  بأن مشاهدتها  السينما  وتتسم  والتصوير.  والرسم،   ، الحكي

ي المشاركة، أو المشاهدة معاً، وقد خلق الأمر نوعاً 
معاً مما يع�ن

المدن،  ي 
�ن خصوصاً  المعارصة  الحياة  ي 

�ن الجتماعي  السلوك  من 

كانت  الأفالم سواء  أنواع  عليها  تتوقف  البيوت، وخارجها  وداخل 

ي الغالب فإن الكبار يميلون اىل مشاهدة هذه 
حية أو كارتونية، و�ن

عدة  من  ساحر  مزيج  الأفالم  أن  منها:  عديدة  لأسباب  الأفالم 

فنون محببة خصوصاً التمثيل، والموسيقى، وفنوناً أخرى وتقنيات 

متقدمة، تعيدنا إىل ذكريات الطفولة من ناحية، أو أنها تثبت أن 

سن  إىل  ويعود  ومشكالتهم،  الكبار  هموم  ك  ي�ت يشاهدها  من 

مختلف  ي 
�ن الكبار  يحتاجها  طبية  بكبسولت  أشبه  وتبدو  اءة،  ال�ب

ي المشاهدة 
الأعمار. بالضافة إىل ماذكرناه حول مشاركة الأبويْن �ن

بشكل  سواء  التعليمية  العملية  ي 
�ن المساهمة  وأيضاً  الأبناء،  مع 

أم ل.  قصدي 

محمود قاسم
كاتب - مصر
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وبساطتها،  تنوعها  في  السينما  وأهمية 

الذاكرة،  في  بقائها  وقوة  استيعابها،  وسهولة 

خاص  نوع  لألطفال  بحيث صار  تطورت  وقد 

من األفالم، تكاثر عدده عبر الزمن من الشاشة 

الكبيرة إلى الصغيرة، ومع تطور الزمن صار 

من السهل جّدًا أن يرى األطفال أفالمهم في أي 

وقت، وأي زمن، ووسط كل هذا ميكن أن نقول 

إن السينما ثقافة، وإنها فن جدلي ميكنه إمتاع 

كانت  وقد  والنقاش،  احلوار،  وإثارة  الناس، 

األسر في وقت ما تستمتع بتبادل اآلراء حول 

الفيلم في أثناء طريق العودة الي البيت، ومن 

هنا جاءت فكرة عمل نواٍد لألفالم تهتم مبناقشة 

عضويات  لديها  وتكون  عرضه،  عقب  الفيلم 

محددة  ومواعيد  ثقافية،  ومطبوعات  خاصة، 

للعروض، وانتشرت هذه الظاهرة بشكل خاص 

في بالدنا، واعتاد الناس في املدن الكبرى علي 

للتعارف.  النوادي  إلى  الذهاب 

وقد انتميت دومًا إلى هذه األنشطة وبحثت 

عنها في كل مكان، واستفدت منها، وحرصت 

لي،  مرجعًا  وصارت  مطبوعاتها،  جتميع  على 

الطفل  ثقافة  جلنة  في  عضوًا  صرت  وعندما 

باملجلس األعلى للثقافة، كان املوضوع املهم هو 

عرض  إلى  يهدف  لألطفال  سينما  نادي  عمل 

للغاية،  رفيع  ذوق  ذات  األطفال  تناسب  أفالم 

صحبة  في  العروض  األطفال  يحضر  وأن 

النقاش، مبعنى  على  األمر  يعتمد  وان  ذويهم، 

أنه يجب اكتشاف قدرة الطفل على ما يسمى 

باجلدل الثقافي، وأن يعبر عن رأيه في الفيلم، 

للمرة  يتكلم  الطفل  فلعل  مهمة،  ظاهرة  وهي 

ويختلف. يتفق  آخرين،  أمام  األولى 

املاضي،  القرن  نهاية  في  املوافقة  ومتت 

يعتمد  لألطفال  سينما  نادي  أول  عمل  على 

على عرض فيلم كارتون طويل، وحضور ناقد 

ثقافة سينمائية.  له  أطفال  كاتب  أو  سينمائي 

السينما فن متنوع يستخدم الحكي 
والرسم والتصوير واملوسيقى 

والتمثيل يف مزيج ساحر



للنقاش،  ثغرات  فتح  على  احلاضرين  يساعد 

عرض  على  النادي  بدا حرص  وقد  واحلوار، 

أفالم روائية طويلة إما كارتونية، وإما حية كما 

يقول التعبير، باعتبار أن مصر لم تعرف قط 

التجارية  األفالم  وأن  اإلنتاج،  النوع من  هذا 

سينما  نادي  قي  للعرض  صاحلة  األمريكية 

الصغار  بني  جماهيرية  من  لها  ملا  الطفل 

هذا  تأسيس  في  الفضل  فإن  وعليه  والكبار، 

إلى  ينسب  السينمائية  العروض  من  النوع 

للثقافة،  األعلى  باملجلس  الطفل  ثقافة  جلنة 

الذي رصد ميزانية رمزية لتدبير شراء هدايا 

بسيطة للحاضرين، وأيضًا مكافأة للمحاضر، 

البهجة  من  جو  خلق  على  هذا  ساعد  وقد 

الصداقات  من  الكثير  خلقت  وألفة  امللحوظة، 

بني األسر، وأيضًا العالقات القوية على مدي 

بالفعل. عامًا  عشر  ثمانية  طوال  الزمن، 

حيث ظل األعضاء مرتبطني بالعروض أينما 

األخيرة  الشهور  وفي  والزمان،  املكان،  كان 

في  برعوا  شباب  اجلامعات  أرقي  في  تخرج 

مهما  دومًا  احلضور  على  وحرصوا  النقاش، 

كان املكان. هؤالء الشباب دخلوا نادي السينما 

نابغني. شبابًا  وصاروا  صغارًا 

لم يكن ناديًا فقط لعروض أفالم تنتمي إلى 

سينما األطفال، بل كان هناك مايشبه مزرعة 

كافة،  الفنية  املجاالت  في  املوهوبني  الكتشاف 

وفنون الكتابة ومنها القصة القصيرة، والشعر 

وكم  والرسم،  والتمثيل،  الغناء،  إلى  باإلضافة 

غنَّى األطفال بلغات عديدة، كنت في تلك الفترة 

والبنات،  لألوالد  الهالل  كتاب  لتحرير  رئيسًا 

في  الكبري  اجلوائز  من  بالعديد  فاز  الذي 

مجال ثقافة الطفل، وكم قرأ األطفال إبداعاتهم 

النادي على نشر  في الصفحات- وقد حرص 

األنظار  لفت  استطاعوا  ألطفال  األولى  الكتب 

الطفل  إلى قصر  النشاط  نقل  إليهم عندما مت 

2008 عام 

أننا استفدنا بشكل ملحوظ من  يعني هذا 

جتربة نوادي السينما الكبري في مصر، وهي 

العقد  من  ابتداء  بقسوة  أجهضت  ثرية  جتربة 

لم  التجربة  أن  أي  املاضي،  القرن  األخير من 

تستمر في مصر أكثرمن ربع قرن.

عندما  أطفالي  على  القسوة  بالغ  كنت 

قدمت استقالتي من اللجنة، وصار عليَّ إيجاد 

مكان بديل، وبهذه املناسبة فإنني أذكر فضل 

الدكتورة هدي بدران أمني اللجنة التي ساندت 

أسهموا  الذين  اللجنة  أعضاء  وأيضًا  الفكرة، 

ومشاركتهم  األطفال  ملناقشة  احلضور  في 

بهجتهم، كما أشكر السيدة نيفني سويلم مدير 

قصر السينما ،في تلك اآلونة، التي فتحت قاعة 

أغرقت  وقد  العروض،  لعمل  الكبير  املسرح 

األطفال املوهوبني بالهدايا، واالهتمام، واستمر 

علينا  وصار  وظيفتها،  غادرت  حتى  النشاط 

البحث عن مكان جديد، ولم نتأخر في الذهاب 

الصحفي  رعاية  حتت  الصحفيني  نقابة  إلى 

التي  الكبرى  القاعة  لنا  فتح  الذي  ثابت  عالء 

تسع أكثر من ألف مقعد، وهناك عشنا أفضل 

اخليرية  األطفال  مؤسسات  دعوة  األيام،ومتت 

للمساهمة بإحضار أوالدها، ولفت هذا أنظار 

أصحاب املروءة وأهل اإلحسان، فشاركونا في 

العرض  يوم  وحتول  وأطعمة،  هدايا،  إحضار 

وفرحة. عيد،  إلى 

وبدأ األطفال  األهمية،  بالغ  وأد نشاط  متَّ 

وجود  عدم  من  يعانون  مصر  في  اجلدد 

إعادة  محاوالت  وكانت  بهم،  تهتم  أنشطة 

عام  حتى  والفشل،  باإلحباط  تقابل  النشاط 

املعدول  فاطمة  الكاتبة  أعادتني  2015؛ حيث 

نشاط  استعادة  هو  الهدف  كان  اللجنة،  إلى 

باالمتنان  شعرت  وكم  األطفال،  سينما  نادي 

السكرية  القدم  قسوة مرض  من   الرغم  على 

احليوية،  من  الكثير  يفقدني  أن  حاول  الذي 

اجلديد  اجليل  عن  البحث  هي  املشكلة  وكانت 

واستطعنا  النشاط،  هذا  بأهمية  وإقناعه 

بينما  جديدة،  أسر  جتميع  قياسية  فترة  في 

جتاوزوا  رأيناهم  القدمي  اجليل  من  البعض 

مرحلة الطفولة، وقد تنامى العدد، واألنشطة، 

في هذه املرة كانت أفالم األطفال، خصوصًا 

الكارتون قد صار لها قسم خاص في جوائز 

هذه  عرض  علي  حريصني  وكنا  األوسكار 

بدليل  العاملي،  عرضها  موسم  في  األفالم 

قد   2017 بأوسكار  الفائز  زوتوبيا  فيلم  أن 

التجربة  بدت  وقد  بعام،  ذلك  قبل  شاهدناه 

حيـث  مرضي  من  الرغم  على  املرة  هذه  ثرية 

األسر  إحدى  رب  مغربي  عمـرو  الفنـان  قام 

الفيسبوك،  للنادي على  إلكتـروني  بعمل موقع 

األطفال  إبداعات  نشر  هو  منه  الهدف  كان 

الثقافة  تعميم  من  كنوع  كافـة  املجاالت  في 

املبدعني. لألطفال  اإللكترونية 

استمرار  على  دائم  حرص  هناك  كان 

ورش  ومنها  املتنوعة،  الثقافية  الورش  إقامة 

مع  واملوسيقى  للغناء  وورش  التشكيلي،  للفن 

املشرفون  يكون  أن  على  الشديد  احلرص 

اكتشاف  في  وبارعني  موهوبني،  الورش  على 

منشود. هدف  إلى  املواهب  ،وتوصيل 

لم تكن الفكرة من فراغ، بل هي ابنة مرحلة 

ازداد فيها االهتمام بثقافة الطفل في كل أنحاء 

بعض  في  بشكل محدود  انتشرت  وقد  البالد، 

األنشطة الثقافية في مكتبات الرعاية املتكاملة، 

وقد  الصيف،  إجازة  أثناء  في  خصوصًا 

فيما  النشاط أسبوعّيًا  يكون  أن  حرصت على 

عدا فترات االمتحانات، وكم متنيت أن تستمر 

قد  أنه  لكن الشك  املوازية-  األخرى  التجارب 

التي  الفترة  وهي   ،2011 عام  مع  وأدها  متَّ 

انهارت فيها أشياء كثيرة أبرزها معرض كتب 

األطفال، وأيضًا مهرجانات سينما األطفال في 

حدثًا  كانت  أنها  ننكر  أن  الميكن  التي  مصر 

مهّمًا على الرغم مما علق بها، فانهارت عند أول 

خاصة  كثيرة  أشياء  مع  حدث  مثلما  منحنى، 

الطفل. بثقافة 

نادي سينما األطفال يتيح
التفاعل والحوار
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أسهل وسيلة هدم
بسمة ماهر محمد عبد العزيز

معلمة رياض أطفال - مصر
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طفل  كل  أن  مرة  كل  قى  املتوقع  ومن 

يسعى إلى الفوز عند نطق اسم الفائز وتدق 

قلوبهم، فكل طفل يتمنى أن يكون هو الفائز 

إال طفل يصفق لزمالئه ويتفاعل مع فرحتهم 

ويتعامل كأنه خارج املنافسة وليس منهم.

لكنى  معه،  والكالم  حتفيزه  حاولت 

الحظت أنه يتعامل بإحباط على الرغم من 

أنه جيد املستوى وحسن السلوك فى القاعة.

الهدية  رد فعله يحيرنى، فهو ينظر إلى 

ضمن  ليس  بالفعل  كأنه  احملروم،  نظرة 

املتسابقني حتى جرى هذا احلوار الذى غيَّر 

أفكارى. مجرى 

يا  استعد  هيَّا  عابرة:  جملة  له  قلت 

القادم، هزَّ  عمر، أمتنى أن تفوز األسبوع 

رأسه وابتسم، وخرجت مني كلمات لم تكن 

والدك  بك  ليفرح  فلتفز.  قائلة:  مقصودة 

ووالدتك. فرأيت منه إجابه سريعة وبحسم 

حالته. عن  وعبرت  فى صدره  عما  أفرغت 

فقد قال بكل فرحة وحماسة إنهم فرحون 

جّدًا بفارس.

فسألته: من فارس؟

فرد قائاًل: أخى األكبر فهو قوى وذكى.

فقلت له: وسيفرحون بك أيضًا يا عمر.

 فردَّ بكل براءة: ال، أنا ال أستطيع أن 

أكون مثل فارس، هو متفوق أكثر منى، ومن 

أى شخص فى الدنيا.

قلت له: ملاذا ال تستطيع أن تكون مثله؟

أذكى  هو  القوة:  مبنتهى  قائاًل  ردَّ 

يقرأ  أن  يستطيع  جّدًا..  قوى  شخص.. 

ويكتب.. ويعزف بيانو ويساعد أبى.. هو .. 

وهو..  وهو.. 

يتكلم  اللذْين  والفخر  بالبراءة  أعجبت 

بهما ولم يتحوال بعد إلى غيرة أو حقد. لكنى 

قاعتى  فى  أتبعها  التى  األشياء  من 
أطفال،  رياض  معلمة  بوصفي 
اختيار بطل وبطلة كل أسبوع ممن 
يحاول  التى  الشروط  يستوفون 
مثل  باللقب  للفوز  مراعاتها  الجميع 
واملشاركة  الغياب  وعدم  االلتزام 
وينالون  وغريها،  القواعد  واتباع 

وهدية.  تقدير  شهادة 
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تترجم  التى  لذاته  تدنيه  املقابل  فى  ملسُت 

إحباطًا داخلّيًا فى أنه لن يستطيع أن يكون 

مثل أخيه األكبر.

بأن  كالمى  وأكدت  األم  مقابلة  وطلبت 

فارس بالفعل هو األخ األكبر واحلفيد األول 

فى العائلة الذى يستحوذ على كل االهتمام 

ثم  روضة  يدخل  طفل  أول  ألنه  والشغف؛ 

أول طفل يدخل مدرسة، فهو أول طفل فى 

الطفل  إلى  األسرة  تلتفت  فلم  شيء.  كل 

الشغف.  النطفاء  نفسه  بالقدر  الثانى 

لفت نظر األم مبكرًا قبل أن يتطور الفخر 

واإلعجاب هذان إلى غيرة أو حقد، فمازالت 

البراءة تتملكه.

فقدر من اخلصوصية واالهتمام والتقدير 

طفل  أى  بني  املقارنة  وعدم  الثانى  للطفل 

وآخر؛ ألن املقارنة إن لم تضر فهى لن تفيد، 

وكل إنسان له قدراته وميوله، ودور األسرة 

تشجيع القدرات اخلاصة وليس املقارنة.

طفل  كل  ذات  إىل  أعيننا  عدسة  لنوجه 

والأخطاء  وسقطاته  وميوله  رغباته  م  ونح�ت

وين  بينه  مقارنة  دون  من  فيها  يقع  ي 
ال�ت

أقاربه. أو  زمالئه  ن  وب�ي بينه  أو  إخوته 

ونشعل منبع طاقاته كي تخرج قواه الخاصة، 

فكل منا له بصمة إصبع وبصمة صوت وبصمة 

أسهل  فهى  للمقارنة  داعى  فال  خاصة،  ن  ع�ي

هدم. وسيلة 



ورشة فنية عن كيفية تجسيد الصور الذهنية
باستخدام عجينة الصلصال بني األطفال

من وغري ذوي اإلعاقة البصرية 

ه  درت ه وق دارك ه وم ارف ع ن م وي ك ي ت
ل �ف ف ط ا ال ه ي ل د ع م ت ع ي ي

�ت ات ال وم ق م م ال ن أه د م ع ي ت
�ت داع ال ب ة الإ ي ل م إن ع

ك  ذل ة، ف ع ت م ه ال الل ق خ ق ح ذي ي ،  ال ي
ا�ف �ت ه الف م ال ق ع ل خ ة ل اص خ ه ال ات ي ط ع ق م ارف وف ع م ذه ال ر ه وي ط ىل ت ع

رة  ذاك ن ال اء م دع ت ىل الس د ع م ت ع ي ت
�ت ة، ال ي ن ذه ور ال ص ن ال دد م ن ع وي ك ىل ت ل ع م ع ذي ي ال ال ي خ ىل ال د ع م ت ع ي

ل ذي  ف ط دى ال ة ل وس م ل م ة وال وع م س م ات ال ي ط ع م رص، أو ال ب م ل ال ف ط دى ال ق ل طل ن م ال ال ي خ ال ال م ة أو إع رصي ب ال

دى  دد م ح ت ه، وي رت ي ذاك
ة �ف ن ف �ت خ م ور ال ص ض ال ع ه ب دي ون ل ك د ت ة ق رصي ب ة ال اق ع ل ذا الإ ف ط ة. إل أن ال رصي ب ة ال اق ع الإ

وس  م ل ج م ت ن ة إىل م ي ن ذه ور ال ص ل ال وي ح ة ت ي ل م ع رص، ف ب ا ال ه ي د ف ق ي ف
�ت ال ة،  ري م ع ة ال ل رح م ال ب  س ا ح دواه ج

ي؛  داع ب ل الإ ي خ ت ىل ال ة ع رصي ب ة ال اق ع �ي ذي الإ ن أو غ واء م ل، س ف ط درة ال دى ق س م ي ق ي ي
�ف ز ف ج ن م م دي ق ب ت طل ت ت

ل  ك وم  ق ي ل ال(  ص ل ص ال ة  ن ي ج )ع دام  خ ت اس ب ة  رصي ب ال ة  اق ع الإ �ي ذوي  ن وغ ال م ف الأط ل ة  ي ن ف ة  ت ورش ري أج ذا  ه ول

ال(. ص ل ص ة ال ن ي ج الل )ع ال خ ك ا إىل أش اؤه دع ت مَّ اس ة أو ت ل ي خ ت ور م ن ص ه م ن ي ذه
ا �ف ل م وي ح ت ل ب ف ط

د. شريين الجالب
باحثة - جامعة اإلسكندرية
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ة  رصي ب ال ة  اق ع الإ ذوي  �ي  غ ن  م ال  ف الأط ع  م رة  ك ف ال ذ  ي ف ن ت وب

: ي
الآ�ت ظ  وح ل ن(  رصي ب م )ال

عندما طلب منهم عمل شكل يعبر عن )ثعبان( قام كل األطفال بتحويل 

عجينة الصلصال إلى ما يشبه احللقات امللتفة حول نفسها وقد تطابق 

يتحدثون عن  كانوا  التطبيق،  أثناء  في  لهم  وباملتابعه  ذلك،  في  األطفال 

الثعبان الذي شاهدوه في درس احليوانات، فحدث اتفاق جماعي وتطابق 

الصورة  لتطابق  طبيعية  نتيجة  بوصفه  إنتاجه  متَّ  الذي  نفسه  للنموذج 

الذهنية التي شاهدوها، ولم يحاول أحد منهم أن يبتكر شكاًل آخر يخصه، 

وال يعبر هذا األمر عن قصور في قدرة التخيل لدى هذا الطفل، وإمنا أمر 

طبيعي أن تكون الصور التي اختزنت في ذاكرته أسرع وأقوى من عملية 

االبتكار والتخيل، خصوصًا أن النموذج املطلوب تنفيذه معروف وليس 

منوذجًا يحتم إعمال اخليال، كأن يطلب منهم عمل مخلوق غريب، كما 

أن التطابق مع مجموعة في إجناز عمل ما، يشعر الفرد بالطمأنينة وأن 

ما يفعله مرغوب، حتى يثبت العكس، وهذا ما أكسب األطفال الطمأنينة 

واالقتناع مبا قدموه . )شكل رقم 1(

النظر  على  كاماًل  اعتمادًا  املبصرين  األطفال  هؤالء  اعتماد  لوحظ 

بالعني بطريقة واضحة؛ فالعني هي مرشده األول واألهم في التعرف على 
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ما حوله واستكشافه، وقد اتضح ذلك في أثناء متابعة األطفال املبصرين، 

البصري. )شكل  بناقله  الطفل  اهتمام  الرأس عن مدى  عبر وضع  كما 

رقم 2(

حني طلب من األطفال عمل )رجل آلي( وهو يتطلب مهارة فنية من 

كل طفل في تنفيذه،  عندها لم تتوقف أهمية العني بالنسبة إلى الطفل 

الذي يبصر على عملية اإلرشاد والتعرف، بل أيضًا كان بعض األطفال 

يستخدم عينيه ليسترق النظر إلى ما يفعله غيره؛ ليقلده في أثناء العمل، 

وهذا أمر غريزي بني األطفال؛ حيث غريزة حب التقليد واحملاكاة .)شكل 

رقم 3(.

تطرقت الفكرة إلى ربط عيني كل طفل يبصر بهدف إيقاف اعتمادهم 

على الناقل البصري، وعدم السماح لهم برؤية أي شيء، ثم طلب منهم 

عمل شكل يعبر عن )شيء طويل(. وهنا بدأ احلديث بني األطفال؛ حيث 

اتخذ قرار بعمل )عصي(، فحدث تطابق في النتائج اعتمادًا على شكل 

)العصا( املختزن في الذاكرة لديهم فتطابق الشكل، ولم يفكر أي منهم 

في عمل أي شيء طويل مغاير ملا هو معروف لديهم . )شكل رقم 4(.

الطفل من وغري ذوي اإلعاقة البصرية يمتلك خيااًل منطلقًا

بالرغم من ربط أعني األطفال الذين يبصرون فإنهم لم يستجيبوا حركّيًا 

لعملية ربط العينني، وظلت وضعية الرأس تعبر عن أهمية الناقل البصري، 

بالرغم من تعطيله املؤقت، وهي طبيعة جسدية خاصة باملبصرين. )شكل 

رقم 5(. ولتطبيق الورشة الفنية خالل )عجينة الصلصال( على عدد من 

األطفال من ذوي اإلعاقة البصرية متَّ ذلك عن طريق:

أو  احتوائّيًا  ملسًا  كان  سواء  اللمسي  اإلدراك  طريقة  1-استخدام 

تكوينّيًا Synthetic touch، ويعنى احتواء األشياء الصغيرة بيد واحدة  

أو بكلتا اليدين، واستكشافها ومعرفة طبيعتها بشكل عام، أو أن يكون 

التحليلي    أو  اجلزئي  باللمس  احلالة  هذه  في  ويسمى  جزئّيًا،  حتليلّيًا 

Analytic touch، ويعنى حتسس أجزاء الشيء الواحد جزءًا جزءًا، ثم 
تكوين مفهوم واحد لهذه األجزاء بعد إدراك جزيئات هذا الشيء. 

فعن طريق حاسة اللمس، تعرف األطفال من ذوي اإلعاقة البصرية 

على بعض األشكال املجسمة خالل ملس تفاصيلها )شكل رقم 6(.

2. استقلَّ كل طفل بذاته دون أن يهتم بأحد من أقرانه املشاركني في 

عبر  تكوينها  متَّ  التي  الذهنية  الصورة  وبدأ يستحضر   ، الفنية  الورشة 

اخليال، وبدأ يشكل )عجينة الصلصال(  وفق قدراته الفنية، مع االعتماد 

للمس  سواء   يده   لكف  استخدامه  فكان  اللمس،  حاسة  على  الكامل 

الصلصال  لقطعة  تشكيله  أو  عليها،  والتعرف  يديه  بني  التي  األجزاء، 

)شكل رقم 7(.



5. حاسة اللمس مكنت األطفال إلى حد كبير من تنفيذ بعض األشكال 

املجسمة التي عرضت عليهم في أثناء الورشة الفنية، وهذه داللة واضحة 

تؤكد أهمية حاسة اللمس بالنسبة إلى ذوي اإلعاقة البصرية. )شكل رقم 

.)10

التي صنعتها أيدي األطفال من ذوي اإلعاقة البصرية  6. األشكال 

تطابق  من  بالرغم  يبصرون،  الذين  األطفال  مع  مثلما حدث  تتطابق  لم 

النموذج؛ فكل طفل ذي إعاقة بصرية قام بعمل الشكل الذي يعبر إلى 

حد ما عن الصورة الذهنية التي صنعها خياله عبر ملسه أجزاء الشكل 

املجسم الذي بني يديه، وهي بالطبع صورة فردية تخصه.)شكل رقم 11(.

خيااًل  ميتلك  البصرية  اإلعاقة  ذوي  غير  أو  من  الطفل  من  كاّلً  إن 

وفق  تختلف  التي  اخليال  هذا  معطيات  تكوين  إلى  وسيلته  هو  منطلقًا، 

قدرات ومعطيات كلٍّ منهما، فالطفل الذي يبصر يستخدم ناقله البصري، 

وذو اإلعاقة البصرية يستخدم حاستي اللمس والسمع، وإذا كان الطفل 

الذي يبصر يستدعي صورًا من ذاكرته تتطابق - إلى حد بعيد - بني 

األطفال الذين ميتلكون الصورة املختزنة ذاتها، فإن ذوي اإلعاقة البصرية 

تطابقت  مهما  مخيلتهم  في  تتكون  التي  الصورة  تتطابق  أن  ميكن  ال 

املعطيات، التي يحصلون عليها خالل حاستي اللمس والسمع، وعلى هذا 

فخيال الطفل ذي اإلعاقة البصرية أرحب وأكثر انطالقًا من املبصر الذي 

تلعب الذاكرة البصرية دورًا كبيرًا في احلد نوعًا ما من خياله املنطلق. 

الذين  األطفال  مابني  الرأس  وضعية  في  كبير  اختالف  هناك   .3

يبصرون وهؤالء من ذوي اإلعاقة البصرية، ففي حني يوجه الطفل الذي 

أو معصوب  مفتوح  كان  به سواء  يقوم  الذي  العمل  رأسه جتاه  يبصر 

عينيه متامًا،  بوضعية  يهتم  ال  البصرية  اإلعاقة  ذا  الطفل  فإن  العينني، 

وإمنا يوجه أذنه جتاه الشيء الذي يقوم به إميانًا غريزّيًا منه بأن ناقله 

السمعي هو وسيلته للتواصل مع ما حوله والتعرف عليه، وقد ظهر ذلك 

رقم 8(. الصلصال. )شكل  لقطع  األطفال  أثناء تشكيل  في 

4. يقوم األطفال من ذوي اإلعاقة البصرية بتشكيل )الصلصال( خالل 

املراحل املختلفة، وفي كل حلظة يتلمسون الشكل املجسم بأيديهم كأمنا 

يتذكرون شكله عبر ناقلهم اللمسي. )شكل رقم 9(.
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خيال الطفل ذي اإلعاقة البصرية أرحب وأكثر انطالقًا؛ ألنه يعتمد على حاستي اللمس والسمع

ذو
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محمد عبده الزغري
خبير شئون الطفولة- اليمن

الطفولة منذ  لرعاية  الوطنية  اللجنة  وسعت 

عام 1991 إلى متابعة االهتمام مبجلة للطفل، 

ملجلة  إدارية  هيئة  بتشكيل  قرارًا  وأصدرت 

وتكليف  إصدارها،  املزمع  العماني  الطفل 

املجلة.  إلصدار  جدوى  دراسة  بإعداد  خبير 

وفي يوليو 1992 قدم اخلبير األستاذ/ إبراهيم 

بشمي )من البحرين( بناًء على تكليف اللجنة 

االقتصادية  اجلدوى  دراسة  للطفولة،  الوطنية 

إلصدار مجلة أطفال في السلطنة، وهو جهد 

الصحافة  في  عالية  مهنية  عن  ويبني  مقًدر، 

والنشر وخبرة في إعداد مجالت لألطفال؛ حيث 

تضمنت دراسة اجلدوى تفاصيل دقيقة للنشر، 

مبا فيها حجم املجلة وعدد صفحاتها، ونوعية 

الورق التي ستستخدم، وتكلفة العدد وغيرها 

من التفاصيل، إال أن املشروع لم يَر النور.

وتشير بعض املراجع أيضًا إلى أنه صدر 

في السلطنة في مراحل مختلفة عدد من مجالت 

إال  والقناديل  والبراعم،  كاألشبال،  األطفال، 

أنها لم تستمر في اإلصدار.  

الثالثة  لألعداد  األولية  القراءة  هذه  وتأتي 

التي صدرت من مجلة مرشد لألطفال؛ بهدف 

دعم هذا اإلجناز وتطويره، وحتى ال يتوقف كما 

السابقة. توقفت اجلهود 

نحو  واألهلية  الحكومية  الجهود   )1
للطفل  مجلة  إصدار 

السلطنة  في  توجد  لم  أنه  من  الرغم  على 

جهود  بذلت  فإنه  للطفل،  مستمرة  مجلة 

لألطفال،  مجالت  لوجود  حكومية  ومحاوالت 

عن  »قناديل«  مجلة  إصدار  اجلهود  هذه  ومن 

وزارة التراث والثقافة؛ حيث ظهر منها عددان 

مسقط  اختيار  مبناسبة   2006 عام  في  فقط 

العربية. للثقافة  عاصمة 

اآلن،  وحتى   2000 من  السنوات  وخالل 

عملت العديد من الصحف والهيئات والوزارات 

الصحف  في  لألطفال  مالحق  إصدار  على 

* - جتدر اإلشارة إلى أن هذه القراءة األولية ملجلة مرشد، ال تعتبر قراءة تقييمية، وإمنا هي إشارات عامة إلى ما هو منظور في إطار االطالع األولي فقط.
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في  الصغير  الشراع  ملحق  مثل  العمانية، 

صحيفة الوطن، وملحق أوالد وبنات في صحيفة 

مجلة  في  الصغير  الشرطي  وملحق  الشبيبة، 

تصدرها  التي  البيئة  وأحباب  الساهرة،  العني 

وملحق  املياه،  وموارد  والبيئة  البلديات  وزارة 

املسجد.  رسالة  مجلة  في  املسجد  أحباب 

وتواصلت جهود عدد من الوزارات كوزارة 

وأدب  بثقافة  االهتمام  في  والتعليم  التربية 

جامعة  مع  وبالتعاون  عملت  حيث  الطفل؛ 

السلطان قابوس، على تنظيم ندوة ثقافة الطفل 

أكتوبر   15-13 من  الفترة  خالل  العماني 

السلطان  بجامعة  املؤمترات  قاعة  في   2008

لثقافة  املعاصر  الواقع  بحث  بهدف  قابوس؛ 

الطفل العماني من إصدارات في مختلف فروع 

إمكانية  في  البحث  إلى  هدفت  كما  اإلبداع. 

الطفل  بثقافة  تعنى  متخصصة  مجلة  إصدار 

العماني. وقد نال موضوع إصدار مجلة للطفل 

الندوة.  مناقشات  من  واسعًا  حيزًا 

أعمال  إطار  في  أنه  إلى  اإلشارة  وجتدر 

حلقة  تنظيم  متَّ  أعاله،  إليها  املشار  الندوة 

لبحث  وطفلة  طفاًل   )30( فيها  شارك  عمل، 

املوضوعات التي يرغبون في أن تطرح في هذه 

املجلة وماهي اهتماماتهم. وتعد مخرجات هذه 

احللقة مفيدة في استطالع اجتاهات األطفال 

املجلة  في  تناولها  يتطلب  التي  للموضوعات 

املقترحة.

احلكومي  االهتمام  هذا  من  الرغم  وعلى 

إلصدار مجلة للطفل العماني اال ان الواقع لم 

بالطفل،  متخصصة  شاملة  مجلة  ظهور  يشهد 

ويرجع هذا إلى تعدد اجلهات املعنية مبجاالت 

الساحة  شهدته  مبا  االكتفاء  أو  الطفل،  ثقافة 

من  عدد  في  كمالحق  إصدارات  من  الثقافية 

املجالت كالشرطي الصغير وغيرها، ورمبا أيضًا 

مبا يصل إلى السلطنة من مجالت لألطفال عربية 

وأجنبية.

الصحافة  تكنولوجيا  مركز  مبادرة  وجاءت 

)مركز   2016 فبراير  في  واإلعالن  والنشر 

خاص(، بإصدار مجلة »مرشد«؛ لتحقيق األمل 

العماني.  للطفل  مجلة  إصدار  في 

٢( قراءة أولية ملجلة مرشد لألطفال
في  مرشد  مجلة  من  األول  العدد  صدر 

يونيو  حتى  منها  وصدرت   .2016 فبراير 

2016 ثالثة أعداد. ويالحظ أن األعداد الثالثة 

من مجلة مرشد، بدأت بالصدور كل شهرين، 

ولذا هي لم تشر إلى أنها مجلة شهرية، واكتفت 

باإلشارة إلى تواريخ النشر. ورمبا جلأت إدارة 

املجلة إلى ذلك كونها تفكر مستقباًل ألن تكون 

أسبوعية. أو  شهرية  املجلة 

حملت املجلة اسم مرشد ليكون شخصيتها، 

ومنذ العدد األول قدمت املجلة تعريفًا لشخصية 

التاريخ  مرشد، الذي اتخذت املجلة اسمه من 

بن  مالك  بن  مرشد  بن  ناصر  وهو  العماني، 

أبي العرب اليعربي، أول إمام من أئمة اليعاربة 

الشخصية  وجاءت  )عمان(.  حكموا  الذين 

مجسدة في صورة طفل بلباس عماني تقليدي 

بالونات  ثالث  حاماًل  والدشداشة(،  )املصار 

جتسد األهداف والقيم التي تطمح املجلة إلى 

ترسيخها، وهي العلم واألخالق واالنتماء. ويعد 

موفقا   - نظري  وجهة  من   - االسم  اختيار 

جّدًا كونه ارتبط بشخصية واقعية من التاريخ 

رسم  أن  كما  الوطني،  دورها  ولها  العماني 

الطفل،  مرشد  عن  املعبرة  الصورة  وإخراج 

العمانية. البيئة  مع  متوافقنْي  جاءا 

بالقراءة العامة األولية ألعداد املجلة الثالثة، 

ميكن استخالص عدد من املالحظات الشكلية، 

وهي كالتالي:

- يالحظ أن املجلة حرصت على االستفادة 

والعربية  اخلليجية  اإلصدارات  جتارب  من 



وذكور(، إال أنها قدمت مادة متخصصة للبنات 

للمجلة. يحسب  طيب  أمر  وهذا  )حال( 

- مع أن املجلة تنتمي إلى مؤسسة خاصة، 

كانت  فيها  املنشورة  اإلعالنات  عدد  ان  اال 

والدعاية،  الربح  بغرض  وليس  جّدًا  محدودة 

صاللة.  مهرجان  عن  كاإلعالن  موفقة  وجاءت 

لها. يحسب  إيجابي  توجه  وهذا 

إلى أن مبادرة  وفي اخلتام جتدر اإلشارة 

إصدار مجلة مرشد جاءت من مركز تكنولوجيا 

الصحافة والنشر واالعالن، وهو من مؤسسات 

في  الطفل  حاجة  لتحقيق  اخلاص،  القطاع 

واملعلومات  والثقافة  املعرفة  في  وحقوقه  عمان 

التقدير  تستحق  املبادرة  وهذه  واملشاركة. 

والدعم كونها إحدى مؤسسات القطاع اخلاص 

املعنية بإثراء املجال الثقافي في السلطنة، مع 

املؤسسة  هذه  إمكانات  االعتبار  في  األخذ 

وقدراتها املالية، علما أن عددًا من اإلصدارات 

تعتمد  والعربية  اخلليجية  الدول  في  املشابهة 

على التمويل احلكومي وتتبع جهات أو وزارات 

واإلعالمي.  الثقافي  الشأن  في  متخصصة 

االجتماعية  التنمية  لوزارة  ميكن  وعليه 

بحقوق  املعنية  والهيئات  الوزارات  وغيرها من 

الطفل، االستفادة من املجلة في توصيل العديد 

يتعلق  ما  وخصوصًا  لألطفال،  الرسائل  من 

والقيم  الوطني  االنتماء  وتنمية  الطفل  بحقوق 

واإلنسانية.  واإلسالمية  والعربية  العمانية 

استمرار  دعم  اجلهات  هذه  على  وأقترح 

املجلة في اإلصدار من خالل إشراك كوادرها 

املتخصصة في الكتابة واإلعداد، ومدها باملواد 

واملربني،  األطفال  نتاجات  من  لديها  املتوافرة 

خالل  من  املادي  دعمها  تدارس  ايضًا  وكذلك 

توزيع نسخ على املدارس ومراكز ودور رعاية 

فئاتهم. مبختلف  األطفال  وتأهيل 

احلكومي  الدور  تعزيز  مناقشة  أقترح  كما 

في  العالقة،  ذات  واجلهات  الوزارات  وحتديدًا 

البرامج واملجاالت األخرى املعنية بثقافة وأدب 

الطفل في السلطنة في االجتماعات املتخصصة 

للجنة الوطنية لشئون األسرة، وتدارس إنشاء 

مركز لثقافة الطفل.

األخرى مثل: العربي الصغير )الكويت( وماجد 

)اإلمارات( وباسم )السعودية( وسمير )مصر( 

وأسامة )سوريا( وقوس قزح )تونس( وغيرها؛ 

هذه  من  االستفادة  ثمرة  املجلة  جاءت  ولهذا 

اجلهود السابقة، مع األخذ في االعتبار الظروف 

السلطنة. والقيمية في  الثقافية  واخلصائص 

- ومع أنه سبق صدور املجلة عقد عدد من 

مجاالت  على  للتعرف  لألطفال،  العمل  حلقات 

في  تلبيتها  ميكن  التي  الثقافية  اهتماماتهم 

أهمية  عن  يغني  ال  ذلك  فإن  املجلة،  مشروع 

تبدأ  أن  يفضل  وكان  جتريبية،  أعداد  صدور 

على  للتعرف  عددين  أو  جتريبي  بعدد  املجلة 

املستهدفني. وآراء  الواقعية  االهتمامات 

صفحة،   )56( في  األول  العدد  صدر   -

الثاني  العددين  في  الصفحات  عدد  وتراجع 

عادة  ويفضل  صفحة.   )48( إلى  والثالث 

احلفاظ على عدد صفحات املجلة، عدا األعداد 

اخلاصة. أو  املمتازة 

- تغيير أسماء وعدد هيئة التحرير والهيئة 

العددين  عن  األول  العدد  في  االستشارية 

األولى،  املرحلة  في  متوقع  أمر  وهذا  التاليني. 

إال أنه يفضل في األعداد القادمة، االستقرار 

الهيئات.  هذه  قوام  على 

األعداد  في  املجلة  مجاالت  توازن   -

بني  توزعت  مجااًل،   29 إلى   27 بني  الثالثة 

والصحية  والتربوية  واألدبية  والثقافية  العلمية 

ايجابًا  يحسب  أمر  وهذا  وغيرها،  والترفيه.. 

للمجلة، إال أن املجاالت املقدمة في حاجة إلى 

تنظيم.  إعادة 

املواد  تقدمي  على  املجلة  حرصت   -

والثقافية  والصحية  والتربوية  والعلمية  الدينية 

بأشكال  وغيرها،  والترفيهية..  واإلعالمية 

ثقافة وأدب الطفل  مختلفة من مجاالت وفنون 

)القصة، الشعر، االنشودة، املوضوع، املقالة، 

شيقة  وبأساليب  وغيرها(  والرسم...  التعبير 

. وممتعة

- لم حتدد املجلة الفئة العمرية املستهدفة، 

العمرية  للفئة  املجالت  أغلب  تشير  حيث 

املستهدفة، كمجلة. واتوقع ان الطموح بإصدار 

حتديد  مسألة  أجل  وقت،  أسرع  في  املجلة 

كونها  املجلة،  تستهدفها  التي  العمرية  الفئة 

منهجية  وأدوات  علمية  معارف  الى  حتتاج 

العمرية  املراحل  في  األطفال  خصائص  حول 

لهم  املوجهة  املعلومات  مالءمة  ومدى  املختلفة، 

العقلية. ولقدراتهم 

- جاء اإلخراج الفني للمجلة موفقا - من 

املجلة  أغلفة  عكسته  ما  وهذا   - نظري  وجهة 

اخلارجية والداخلية، كما ان األلوان والرسوم 

الصفحات  في  املستخدمة  واالشكال  والصور 

الداخلية، كانت جذابة ومتناسقة ومتوافقة مع 

املوضوعات. أغلب 

- حترص أغلب مجالت األطفال على تقدمي 

شخصيات خاصة بها، تقدم من خاللها رسالتها، 

وغالبا ما تتخذ هذه الشخصيات شكل القصص 

شخصيات  وجاءت  واليوميات..(.  )املغامرات 

مرشد  مغامرات  في  واملجسدة  املختارة  املجلة 

ومغامرات ظبيون ويوميات الكابنت علي ويوميات 

سعدون، موفقة ومتوافقة مع البيئة العمانية.

- حرصت املجلة بشكل عام على تقدمي لغة 

عربية مفهومة وبسيطة، اال ان القاموس اللغوي 

العمرية  الفئة  ماهي  منه  يتضح  لم  املستخدم 

التي يخاطبها ومدى مناسبتها لها، وهذا أمر 

وان  خاصة  األولى،  بالنظرة  قياسه  يصعب 

كما  املستهدفة  العمرية  الفئة  حتدد  لم  املجلة 

انه يؤمل مراعاة ذلك  لذلك، اال  سبق اإلشارة 

. مستقباًل

عددًا  إشراك  على  املجلة  حرصت   -

املوضوعات  بعض  اعداد  في  األطفال  من 

روح  مع  ينسجم  رائع  اجتاه  وهو  واألنشطة، 

في حاجة  األمر  أن  إال  الطفل،  اتفاقية حقوق 

إلى تعزيز ليشمل بعض املوضوعات املجسدة 

االعداد  جوانب  وفي  واملقاالت  القصص  في 

األدبية  األعمال  واالستفادة من  لها،  والرسوم 

والثقافية والفنية التي أعدها األطفال أنفسهم 

التربية  ووزارة  املدارس  مكاتب  في  وتتوافر 

اجلهات. من  وغيرها  والتعليم 

تقدمي  على  عام  بشكل  املجلة  حرصت   -

)إناث  األطفال  نوع  مع  تتناسب  موضوعات 
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- أال يزيد حجم املقال أو املادة العلمية على ست صفحات A4 )1200 – 1500 كلمة(.

- أن تعتمد األصول العلمية املتعارف عليها في الكتابة للمواد املراد نشرها،

وبلغة عربية مبسطة.  

- يفضل أن تدعم املقاالت املقدمة برسوم وأفكار توضيحية تسهم في تقريب

املعنى للقارئ.  

- املجلة ال تنشر مواد سبق نشرها أو معروضة للنشر في مكان آخر.

- يحق للمجلة أن تطلب إجراء تعديالت شكلية أو شاملة على املواد املقدمة للنشر.

- املجلة غير مسئولة عن نشر كل ما يرد إليها، أو رده في حالة عدم قبوله.

ب املجلة بنشر مراجعات الكتب اجلديدة سواء باللغة العربية أو األجنبية؛ شريطة أال يتجاوز تاريخ صدورها  - ترحِّ

ثالث سنوات سابقة.

- تقبل املجلة عرض الرسائل العلمية )املاجستير أو الدكتوراه( في مجال الطفولة.

)الندوات،  واألكادميية  العلمية  احملافل  من  غيرها  في  أو  فيها  ينشر  ملا  العلمية  باملناقشات  املجلة  ب  ترحِّ  -

العمل....(. ورش  املؤمترات، 

ب املجلة بنشر خبرات املعلمات واملمارسني التربويني وأولياء األمور واألطفال أنفسهم؛ مبا يحقق االهتمام  - ترحِّ

   والوعي بقضايا الطفولة. 

ـ  يتم عرض جميع املوضوعات الواردة على الهيئة العلمية للمجلة.
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