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أجمعت جل الدراسات واألبحاث على أهمية مرحلة الطفولة املبكرة، التي متتد 

منذ احلمل وحتى سن الثامنة؛ حيث تشكل تلك املرحلة أهم وأعلى املراحل احليوية 

املراحل  في  التنشئة  عملية  عليها جناح  يتوقف  والتي  قدراته،  وتطور  الطفل  لنمو 

التالية للطفل. وإدراكًا من املجلس العربي للطفولة والتنمية ألهمية هذه املرحلة فقد 

أوالها اهتمامًا متعاظمًا في خططه اإلستراتيجية، وقرر أن يعيد إصدار مجلة خطوة 

ل  ف ع ط ن م �ي ل ام ع ت م ن وال �ي ل ام ع ن وال �ي م عل م ل ال ك ة ل ي ف ي ق ث ة وت ادي لتكون أداة إرش

ق،  ي ب ط ت وال ة  ري ظ ن ال ن  �ي ب ط  س ب وم ر  ك ت ب م ل  ك ش ب ط  رب ي رساً  ج ل  ب ة،  ل رح م ال ذه  ه

طوة. ة خ ل ج ون م ك ل أن ت أم ذا ن ك ه ف

وعلى مدى أكثر من عام ونصف العام عكف املجلس على االستعانة بنخبة من اخلبراء في مختلف مجاالت 

الطفولة املبكرة لدراسة الشكل واملضمون اللذين يجب أن تكون عليهما مجلة خطوة في ظل التطورات والتغيرات 

املمارسني في مجال  تنمية وعي ومستوى مهنية  املتالحقة؛ حيث أجمعوا على أهمية أن تستهدف مجلة خطوة 

الطفولة املبكرة، وأن تعرض أبحاث وسرديات اخلبرات الذاتية للممارسني املهنيني والعاملني في مجال رعاية وتنمية 

الطفل في هذه املرحلة.

وها هو يصدر العدد اجلديد من مجلة خطوة ليضم بني دفتْيه عددًا من املوضوعات احليوية في مجاالت الطفولة 

ون«، يتطرق من خالله إلى الفن مبفهومه الواسع، ليس بكونه وسيلة  ن ف ل وال ف ط املبكرة، ويخصص ملفًا حول »ال

ترفيه وتسلية فحسب بل لتعاظم دوره التربوي والنفسي واالجتماعي بل العالجي والتأهيلي، ويتوسع العدد في تناول 

ي 
رار �ن م ت ع االس ادة، م ل إف ح دد - م ع ذا ال ون - ه ك ي أن ي

ل �ن ا أم ن ل أشكال الفنون كافة من رسم ومسرح وسينما. وك

ار. غ ص ا ال ن ال ف وق أط ق ة ح ي م ن ة وت اي ة ورع اي م ي ح
م �ن ه س ا ي م ة ب م ه م ة ال ري م ع ة ال ل رح م ذه ال م ه ه ا ي ل م رسش ك ن

م وأسهم في إعادة إصدار مجلة خطوة من الشركاء واخلبراء، ونخص اخلبراء الذين استعان بهم  نشكر كل من دعَّ

املجلس خالل الفترة املاضية لوضع رؤية ورسالة مجلة خطوة، وكل هيئات املجلة االستشارية والعلمية والتحريرية، 

وأخيرًا الذين أسهموا بالكتابة في هذا العدد.

وفقنا الله دومًا ملا فيه خير وصالح أطفالنا العرب.

صاحب السمو امللكي األمري طالل بن عبد العزيز

رئيس املجلس العربي للطفولة والتنمية

افتتاحية العدد



تلعب املواد اإلعالمية دورًا مهمًا فى تنشئة 

الرئيسة  الوسائط  أحد  وتعد  األطفال،  وتربية 

رئيسًا  شريكًا  تعد  بل  األطفال،  تربية  فى 

القيم  وتنمية  تنشئة  فى  واملدرسة  األسرة  مع 

اإليجابية واملجتمعية لألطفال، وتعتبر البرامج 

التلفزيون  شاشات  على  تقدم  التى  اإلعالمية 

األسر  بني  انتشارًا  اإلعالمية  املواد  أكثر  من 

العربيــة وأطفالهــم، حتــى أصبحــت األســر 

على  يقدم  كاملة مما  وأطفالها حتت سيطرة 

األحيان  من  كثير  وفى  التلفزيون،  شاشات 

هو  الطفل  إلى  بالنسبة  التلفزيون  يصبح 

الصديق الذى ال ميكن االستغناء عنه مطلقاً.

املواد اإلعالمية من وجهة نظر 
األطفال وأولياء األمور واملعلمات

التليفزيون سالح ذو حدين
والتلفزيون مثل سكني حاد ميكن االستفادة 

النافعة منه وميكن أن يساء استخدامه فيكون 

ضرره أكبر من نفعه، فمن املمكن أن يستفاد 

منه فى تربية وتعليم األطفال كل ما هو جديد، 

وتنمية مهاراتهم وخبراتهم وإكسابهم العادات 

وجذاب  مشوق  بشكل  اإليجابية  والسلوكيات 

يعتمد على ما يفضل أن يشاهده األطفال مثل 

أفالم الكارتون واألغاني التربوية التى ينجذب 

إليها األطفال، ومن املمكن أن يكون أيضًا - 

أجيال  إلفساد  خطيرة  أداة  أخرى-  جهة  من 

قادمة؛ حيث إنه يخفى فى داخله خطرًا كبيرًا 

نعومة  منذ  أطفالنا  وتنشئة  سلوكيات  على 

أظافرهم.

ة  ل ئ الأس ض  ع ب ىل  ع ف  ق ن أن  ب  ج ي ا  ن وه

�ت  وال ا  ه ن ع ات  اب إج د  ج ن أن  ب  ج ي �ت  ال

ىل  ع دم  ق ي ا  م اه  ج ت ا  ن ف وق م دد  ح ت د  ق

ج  ام �ب ال ة  ي وع ن ا  م ل:  ث م ون  زي ف ل ت ال ات  اش ش

�ف  ال  ف الأط ا  ده اه ش ي �ت  ال ة  ي ون زي ف ل ت ال

ال  ف لأط دم ل ق واد ت ى م ل ه ة؟ ه ي ال ح ة ال �ت ف ال

ىل  دم ع ق ا ي ل م دون ك اه ش م ي ه ط، إم أن ق ف

اء  ي لأول اك دور  ن ل ه ون؟ وه زي ف ل ت ال ات  اش ش

م  ه أن أم  ال،  ف الأط ده  اه ش ي ا  م اه  ج ت ور  الأم

ب  ع ل رة �ف م ك ون ال رم اد وي ي ح ف ال وق ون م ف ق ي

ج  ام �ب ذه ال ارون ه ت خ ن ي م م م ه ه أن ال ب ف الأط

أم  ا،  ه دت اه ش م ون  ب ح ي م  ه لأن ة  ي ون زي ف ل ت ال

ىل  ع ف  �ي م ائ ق ال ب  ع ل م �ف  رة  ك ال ون  رم ي م  ه أن

ون  دم ق ن ي م م م ه ه ة وأن ي ون زي ف ل ت وات ال ن ق ال

ل  ج؟ وه ام �ب ن ال اً م ان ي ة أح ئ ي س ة ال ي وع ن ذه ال ه

ات  ي وك ل س ىل  ع ح  وواض وس  م ل م �ي  أث ت اك  ن ه

ن  ة م ي وع ن ذه ال م ه ه دت اه ش د م ع ال ب ف الأط

ة؟ ي ون زي ف ل ت ال ج  ام �ب ال

د. محمد محمود عطا
رة ك ب م ة ال ول ف ط ل ة ل ي ب �ت ة ال ي ل ك درس ب م

رص رة - م اه ق ة ال ع ام ج

١٠ ساعات متوسط مشاهدة 
األطفال يوميًا لربامج التلفزيون
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ورهم. أم اء  ي وأول



استطالع رأي
كل ذلك جعلنا نفكر فى إجراء حتقيق عن 

التلفزيونية  للبرامج  األطفال  مشاهدة  واقع 

واستطالع  األطفال،  على  ذلك  وتأثير  حاليًا 

آراء بعض األطفال من سن 4 إلى 8 سنوات 

وأيضًا استطالع رأى أولياء األمور عن مشاهدة 

أبنائهم للتلفزيون ونوعية املادة اإلعالمية التى 

عليهم،  ذلك  تأثير  ومدى  أطفالهم  يشاهدها 

كما قمنا أيضًا باستطالع رأى بعض املعلمات 

عن نوعية البرامج التلفزيونية التى يشاهدها 

األطفال من واقع ما تالحظه عليهم وكذلك مما 

األطفال. من  تسمعه 

الساعات  عدد  عن  األمور  أولياء  وبسؤالنا 

التى يجلس أطفالهم فيها ملشاهدة التلفزيون، 

أجابوا بأن متوسط نسبة املشاهدة 10 ساعات 

يومياً، ولكنها تراوحت واختلفت بني طفل وآخر؛ 

 3 التلفزيون  تشاهد  أطفال  هناك  كان  حيث 

أو  ساعات   6 أو  ساعات   4 وآخرون  ساعات 

األمر  فى  والغريب  ساعة،   12 أو  ساعات   10

أن هناك أطفااًل تعدت هذا الوقت؛ حيث ذكرت 

يبلغ من  الذى  تامر  الطفل محمد  والدة  مثاًل 

التلفزيون  يشاهد  ابنها  أن  سنوات   8 العمر 

يومياً. 15 ساعة 

أولياء األمور  العديد من  واملالحظ أيضًا أن 

أى  بأداء  يقومون  ال  أطفالهم  أن  إلى  أشاروا 

مبعنى  التلفزيون،  مشاهدة  غير  آخر  شيء 

التلفزيون  مشاهدة  إلى  تنجذب  األطفال  أن 

مثل  أخرى  أنشطة  بأى  القيام  من  وتنفر 

واألنشطة  الفنية  واألنشطة  الرياضة  ممارسة 

أنشطة  من  آخره  إلى  املختلفة  املوسيقية 

من  العديد  األطفال  لدى  تنمى  هادفة  أخرى 

املهارات واخلبرات املختلفة، وبالطبع كان رأى 

إلى  آخر  شيء  بعمل  يقومون  أنهم  األطفال 

وإنهاء  املذاكرة  وهو  التلفزيون  مشاهدة  جانب 

املنزلية. الواجبات 

أفالم الكارتون واإلعالنات
ملشاهدة  حبهم  مدى  عن  األطفال  وبسؤال 

التحقيق  بإجراء  قمنا  َمْن  كل  أكد  التلفزيون، 

التلفزيون  ملشاهدة  الشديد  على حبهم  معهم 

التى  التلفزيونية  القنوات  وخصوصًا مشاهدة 

األفالم  تقدم  التى  أو  الكارتون  أفالم  تقدم 

األغاني  تقدم  التى  أو  العربية  واملسلسالت 

هذا  الكبار،  أغاني  أو  األطفال  أغاني  سواء 

بعض  ملشاهدة  الشديد  حبهم  إلى  باالضافة 

التلفزيونية. اإلعالنات 

وقد حازت بعض قنوات األطفال التلفزيونية 

نسبة  ذكرت  حيث  األطفال؛  عند  كبيرًا  قبواًل 

من  عدد  مشاهدة  يحبون  أنهم  منهم  كبيرة 

  MBC3 وقناة Spacetoon القنوات مثل قناة

وقناة طيور اجلنة وقناة سمسم وقناة كراميش 

وقناة Carton Network وقناة براعم، ولكن 

  MBC3 وقناة Spacetoon  نالت كل من قناة

أعلى نسبة مشاهدة من قبل األطفال، بالرغم 

كارتون  أفالم  من  القناتان  هاتان  تقدمه  مما 

ويبتعد  أحياناً،  العنف  على  يشجع  معظمها 

التربوية  البرامج  نوعية  عن  أخرى  أحيانًا 

مقارنة بقناة براعم أو قناة طيور اجلنة أو قناة 

سمسم.

أما عن نوعية الشخصيات الكارتونية التى 

األطفال  ذكر  فقد  مشاهدتها  األطفال  يفضل 

وكذلك  وجيرى،  توم  شخصية  يحبون  أنهم 

إسبونش  وشخصية  مان  بات  شخصية 

األميرات  وشخصيات  تن  بن  وشخصية  بوب 

منها  الشخصيات  هذه  وبالطبع  وسندريال، 

الطفل،  منها  يستفيد  إيجابية  قيمًا  يقدم  ما 

لكن أغلبها نالحظ عليه العنف أحيانًا والقيم 

وجيرى  توم  شخصيات  مثل  أيضًا  السلبية 

بامتان. وشخصية 

األفالم واملسلسالت
أما عن نوعية البرامج األخرى التى يفضل 

فقد  الكارتون،  أفالم  غير  مشاهدتها  األطفال 

مشاهدة  يحبون  أنهم  األطفال  من  عدد  ذكر 

األفالم واملسلسالت العربية، وقد أكد على ذلك 

أبناءهم يشاهدون  أولياء األمور من أن  أيضًا 

واملسلسالت  األفالم  من  النوعية  هذه  معهم 

واإلعالنات وأغاني الكبار، بل أيضًا هم يتابعون 

معظم  ويحفظون  منهم  أكثر  مشاهدتها 

نوعية  عن  النظر  بغض  تقدم  التى  اإلعالنات 

هذه اإلعالنات أو استيعابهم للسلعة التى يتم 

اإلعالن عنها والتى أحيانًا تتعارض مع قيمنا 

لبعض  احلياء  من  نوعًا  تسبب  أو  املجتمعية 

األسرة. أعضاء 

األفالم  نوعية  عن  األطفال  وبسؤال 

يحبون مشاهدتها،  التى  العربية  واملسلسالت 

ما  كل  تشاهد  األطفال  معظم  أن  لنا  تبني 

النظر  بغض  التلفزيون  شاشات  على  يقدم 

للصغار  أم  للكبار  يقدم  ذلك  كان  إذا  عما 

ولكنهم يفضلون- بشكل عام -األفالم العربية 
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أفالم الكارتون التي تشجع على 
العنف تحظى بنسبة مشاهدة أعلى 

بني األطفال مقارنة مع الربامج 
الرتبوية



أشار  فقد  ثم  ومن  األكشن،  وأفالم  الكوميدية 

األطفال إلى حبهم لبعض املمثلني مثل الفنان 

والفنان  رمضان  محمد  والفنان  سعد  محمد 

أحمد حلمى والفنانة دنيا سمير غامن والفنان 

إلى  األمور  أولياء  أيضًا  وأشار  مكى،  احمد 

مشاهدة  أبناؤهم  يفضل  الفنانني  هؤالء  أن 

تقدم  التى  القيمة  عن  النظر  بغض  أعمالهم 

فى الفيلم أو املسلسل، وهل هو يتناسب مع 

ال؟ أم  أطفالهم 

والغريب فى األمر أن هناك نوعية محددة من 

األفالم واملسلسالت حترِّض على العنف بشكل 

كبير ويقلدها األطفال بعد مشاهدتها، وقد ذكر 

أكثر من طفل أنهم شاهدوا بعض أعمال الفنان 

محمد رمضان مثل مسلسل »األسطورة« الذى 

وأعجبتهم  املاضى  رمضان  شهر  فى  عرض 

شخصيته فيه، واألغرب أن أولياء األمور أيضًا 

من  النوعية  هذه  أبنائهم  مع  يشاهدون  كانوا 

تأثر  على  يؤكدون  وأنهم  واملسلسالت،  األفالم 

األطفال  بعض  وأن  لهم،  يقدم  مبا  أبنائهم 

حتاول فعليًا تقليد العنف الذى شاهدوه وضرب 

التى  ذاتها  وبالطريقة  أصدقائهم،  أو  إخوتهم 

تقدم فى هذه األفالم واملسلسالت.

أما عن األغاني التى يحب األطفال سماعها 

عينة  فاألطفال  حرج،  وال  َحدِّث  فحقيقة 

الكبار  أغاني  يحبون  أنهم  ذكرت  االستطالع 

املطرب  مثل  والعرب  املصريني  املطربني  من 

حمادة  واملطرب  أليسا  واملطربة  حسنى  تامر 

هالل وهي فى األغلب أغاٍن رومانسية وعاطفية 

وال تتناسب مع سن األطفال، ومن املمكن أن ال 

يتفهم األطفال معانى كلمات هذه األغاني إال 

أن األطفال ينجذبون لسماعها بل إلى حفظها 

معظم  أن  ذلك  من  واألهم  أيضاً،  وترديدها 

األطفال أشارت إلى مدى حبها الشديد لنوعية 

أغاني  عليها  يطلق  التى  الشعبية  األغاني 

املهرجانات.

شكاوى أولياء األمور
يتضح من خالل ما قمنا به من استطالع 

املعلمات  وبعض  األمور  وأولياء  األطفال  لرأى 

 8 إلى   4 سن  من  األطفال  مع  تتعامل  التى 

نوعية  فى  كبرى  مشكلة  هناك  أن  سنوات، 

املادة اإلعالمية التى يشاهدها األطفال، فنراهم 

يشاهدون أى برامج وأى إعالنات وأى أفالم أو 

أي مسلسالت عربية أو أي أغاٍن بغض النظر 

املواد  هذه  أن  كما  لهم،  مناسبتها  مدى  عن 

سلوكيات  على  كبير  بشكل  أثرت  اإلعالمية 

بعضهم  مع  التعامل  األطفال سواء من حيث 

بعضًا أو مع االكبر منهم سنًا أو فى طريقة 

ال  فهم  لهم،  العام  والذوق  واإللقاء  احلوار 

يختارون ما يقدم لهم ولكنهم يشاهدون كل ما 

التلفزيون. شاشات  على  يقدم 

أولياء  الدهشة هو عدم رقابة  يثير  لكن ما 

يشاهدها  التى  اإلعالمية  املادة  نوعية  األمور 

الشكوى  هو  منهم  نسمعه  ما  وكل  أطفالهم، 

ابنى  قبيل:  من  أبنائهم  سلوكيات  من 

ابنى  الئقة،  غير  بألفاظ  يتلفظ  ابنى  عنيف، 

يشاهد نوعية برامج سيئة، ابنى يجلس امام 

التلفزيون فترات طويلة، إنه ال يقوم بعمل أى 

...إلخ من  التلفزيون  غير مشاهدة  آخر  شىء 

شكاوى دائمة من أولياء األمور وبشكل يشعر 

من يسمع ذلك أنهم ليس لهم أى دخل بذلك 

وأن املسئولية تقع على األطفال أو على نوعية 

يقدم. ما 

املسئولية األخالقية
القائمني على  بالطبع هناك مسئولية على 

قيمية  مسئولية  وهى  التلفزيونية؛  القنوات 

يقدمونه  ما  اختيار  عليهم  تفرض  وأخالقية 

ذلك  يتم  ولكن حتى  التلفزيون،  على شاشات 

علينا باعتبارنا أولياء أمور، تقنني ما يشاهده 

أبناؤنا وال نسمح لهم مبشاهدة كل ما يقدم، 

وأن نكون قدوة لهم بحيث إننا يجب أن نبدأ 

املواد  مشاهدة  عن  نتوقف  وأن  بأنفسنا، 

العنف  على  التى تشجعهم  السيئة  اإلعالمية 

على  نعمل  وأن  الرديئة،  األخرى  والسلوكيات 

من  التى  اإليجابية  العادات  بعض  إكسابهم 

نترك  وأن  ما يشاهدونه،  اختيار  بينها حسن 

للطفل عندما يكون بيده جهاز الرميوت كنترول 

املادة  تكون  ال  بحيث  يشاهده؛  ما  اختيار 

فيه. تتحكم  التى  هى  اإلعالمية 

يجب علينا جميعًا أن نحرص على تنشئة 

أطفالنا على االنتقاء مما أمامهم، وأن نعودهم 

والسعى  وعلى رفض اخلطأ  العادة  على هذه 

نحو ما هو مفيد لهم؛ وذلك حتى يشبوا على 

هذه العادات اإليجابية التى جتعلنا مطمئني 

ثمة مسئولية قيمية وأخالقية على 

القائمني على القنوات التلفزيونية 

الختيار ما يقدمونه من برامج

العدد ٢٩- ٢٠١٦ 6
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إعالم صديق للطفولة
البيالوي  حسن  الدكتور  من  لكل  بكلمات  املناظرة  أعمال  افتتحت 

أمني عام املجلس العربي للطفولة والتنمية والدكتورة هالة عثمان رئيس 

إدارة  مديرة  الدين  بهى  إميان  األستاذة  وقدمت  ومساندة،  عدالة  مركز 

اإلعالم باملجلس العربي للطفولة والتنمية عرضًا حول جهود املجلس في 

مجالي مشاركة الطفل وإعالم الطفل، الفتة إلى املبادئ املهنية ملعاجلة 

اإلعالم العربي قضايا حقوق الطفل حتت شعار »إعالم صديق 

الدول  جامعة  مع  بالتعاون  املجلس  أعدها  التي  للطفولة« 

العربية وبدعم من برنامج اخلليج العربي للتنمية »أجفند«. 

األطفال واإلعالم الجديد 
وكان األطفال قد عبروا خالل اللقاء عن آرائهم في اإلعالم 

الهندية  الدراما  ويحبون  إعالمنا،  يشاهدون  ال  بأنهم  أكدوا  حيث 

القراءة،  ممارسة  في  يرغبون  وال  إبهار،  عناصر  من  بها  ملا  والتركية 

ويتعاملون مع اإلعالم اجلديد عبر مواقع التواصل االجتماعي واليوتيوب 

ألنه األقرب لهم، وطالبوا بأن تكون لهم برامج باهرة تعبر عنهم ألنهم 

جيل يعاني الكثير داخل األسرة وخارجها مما اضطرهم إلى أن يكون 

لهم عالم خاص. 

مناظرة األطفال والقائمني على إعالم الطفل: األطفال يصنعون إعالمهم
األطفال ال يشاهدون إعالمنا، ويتعاملون مع

اإلعالم الجديد ويطالبون بربامج وأفالم باهرة

أصــدر املجلــس العــريب للطفولــة والتنميــة يف إطــار مــروع املرصــد اإلعالمــي لحقــوق الطفــل العــريب دراســة 

ــع  ــة م ــك بالراك ــة، وذل ــدول العربي ــل بال ــوق الطف ــا حق ــة قضاي ــلم ومعالج ع ــوان الإ ــة بعن إقليمي

ــة »أجفنــد«. ــج العــريب للتنمي ــة وبرنامــج الخلي ــدول العربي جامعــة ال

شــملت الدراســة اســتطالع آراء ١٢٦٠ طفــالً مــن ســت دول عربيــة )تونــس - الجزائــر - الســعودية - العــراق 

- لبنــان - مــر( ؛ حيــث أكــدوا أن التلفزيــون يرتبــع عــى قامئــة الوســائل اإلعالميــة املفضلــة لديهــم، ويــأيت 

اإلنرتنــت يف املرتبــة التاليــة. واتفقــوا عــى أن مــا يقــدم يف اإلعــالم املوجــه إليهــم ممــل ويشــجع عــى العنــف، 

ــرة  ــار مــن الفقــرات املث ــام األول، واقرتحــوا اإلكث ــأيت يف املق ــه والتســلية يجــب أن ي ورأوا أن حقهــم يف الرتفي

والرســوم املتحركــة وتقديــم برامجهــم مــن خــالل شــخصيات مقربــة لقلوبهــم وعقولهــم.

www.arabccd.org لالطالع عى الدراسة زيارة موقع املجلس
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• الطفل في هذه السن غير قادر على القيام بالعمليات العقلية التي 

تتفق مع الواقع الذي يعيشه واحلياة التي يتفاعل معها، فمازال تفكيره 

يدور حول نفسه.

أي كما يقع  نتائج مباشرة،  ملا يراه من  تبعًا  • فطفلك يفكر 
إعطاء  يبدأ يف  ولكنه  فقط،  وملسه  وسمعه  بصره  مجال  يف 

طفلك والتفكري التخميني

السنية غري  املرحلة  الطفل يف هذه  لكن  يعتقده،  ملا  أسباب 
على: قادر 

1( عقد املقارنات إال يف أثناء األداء نفسه؛ ولذا تتغري أحكامه 
من موقف إىل آخر.

2( االحتفاظ يف العقل بأكثر من عالقة واحدة يف وقت واحد.
3( تذكر وجهات النظر التي تبناها من قبل.

أ.د. شبل بدران
أستاذ بكلية الرتبية

جامعة اإلسكندرية - مرص
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مثال يوضح لك ذلك:
البحيرة ملئت مباء الصنابير، )وفي موقف آخر( البحيرة ملئت مباء 

املطر.

املنطقية، وهو  املوجه واملجادلة  الحكم  4( وهو غري قادر على 
باألسباب. وليس  بالنتائج  يهتم 

مثال يوضح لك ذلك:
• القمر كبر.. كيف كبر؟ ألننا نحن نكبر )في موقف آخر( القمر يكبر 

ألن السحب جتعله يكبر.

• مازال يقيس أحكامه على أساس االنتقال من اخلاص إلى اخلاص 

)استدالل مطابق(.

• مازالت ظاهرة اإلحيائية مستمرة، ولكنها أصبحت مقصورة فقط 

على األشياء املتحركة كالشمس التي تعرف ساعة شروقها، والقمر الذي 

يريد أن يسير معنا، والغيوم والسيارة كالهما فيهما حياة ولهما شعور.

٥( ال يستطيع طفلك أن يرى عالقة واحدة يف شكل متبادل.

مثال يوضح لك ذلك:
• هل لديك إخوه؟ نعم، لي أخ، اسمه كرمي 

هل كرمي أخوك؟ ال، أنا فقط الذي له أخ، وكذلك احلال في مصطلحات 

مثل: أكبر وأصغر وميني ويسار وشمال وجنوب وفوق وحتت، فهي كلها 

تأخذ معاني مطلقة.

٦( أما عن أسئلة األطفال يف هذه السن، فتتمثل فيها الدهشة 
والتشكك.

مثال يوضح لك ذلك:
• بينما كل طفل في السادسة من العمر منهمك في وصل أجزاء لعبة 

على شكل عروسة، سأل والده: بابا، كيف ميكن لنا أن نتأكد من أن كل 

شيء ليس إال حلماً؟ وكأنه كان يقصد أن يقول إنه رمبا كان يحلم بأنه 

مندمج في وصل أجزاء اللعبة التي على شكل عروسة، 

وإنه قد يصحو من احللم بعد ذلك.

لقد بدأ هذا الطفل مندهشًا ويتشكك، ويعتبر املفكرون 

والنقاد هذه هي أولى مراحل التفكير الفلسفي.

وملا لم يستطع والد هذا الطفل أن يجيب عن السؤال، 

من  فإن  اآلن،  أحلم  لست  أني  متأكد  أنا  للطفل:  قال 

السؤال. هذا  مثل  اليسألون  فعاًل  يحلمون 

كنت  إذا  العمر:  من  اخلامسة  في  آخر  طفل  ويسأل 

السابعة صباحاً،  في  وأستيقظ  مساًء  الثامنة  في  سريري  إلى  أذهب 
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إدراك القيم األخالقية ال يولد مع الطفل
أحكام  وتكون  بعد،  فيما  ويتشكل  يتكون  اإلدراك  هذا  إن   -

الطفل األخالقية على السلوك بحسب نتائج هذا السلوك 

ذاك. أو 

إن الطفل الذي يكسر 11 كوبًا بالصدفة، أسوأ من الطفل   -

فيه. املوجودة  املربى  سرقة  أثناء  في  واحداً  كوباً  يكسر  الذي 

وكذلك من الكذب أن يقول إنسان إن 2+2=٥ ولكن ليس من   -

البقرة. أكبر من  كبيراً  أنه رأى كلباً  الكذب أن يذكر طفل 

بغيره؛  ومقارنته  السلوك  حتليل  الطفل  وسع  في  وليس   -

آخر. إلى  موقف  من  تتغير  أحكامه  فإن  ولذلك 

-      أما عن العقاب والثواب فاألطفال مييلون إلى أحكام العقاب 

بني  الطفل  ويخلط  الثواب  أحكام  إلى  ميلهم  من  أكثر 

الطبيعية. واألسباب  األخالقية  األسباب 

أمثله:
تفكر وفمك مغلق؟ كال،  أن  تقدر  بفمي! هل  أفكر  تفكر؟  مباذا 

أغلق فمك وفكر في بيتك. هل تفكر؟ نعم، إذن كيف تفكر؟ أفكر 

بفمي.

الطفل يف 
هذه السن 
ال يستطيع 
أن يتصور 
املقاييس 

تصورًا 
حقيقيًا

فكيف أعرف أن عقرب الساعة الصغير قد قام بدورة واحدة فقط في 

الليل ملراقبته والتأكد  أثناء نومي؟ هل يجب أن أبقى مستيقظًا طوال 

ذلك؟ من 
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إدراك الطفل للعدد والزمان والكميات
• ال يستطيع الطفل أن يزاوج بني سلسلتني عدديتني  متساويتني.

مثال: 
في صورة ثمانية أوالد يركبون ثماني درَّاجات، جند الطفل يعد 

األوالد  بني  يزاوج  أن  دون  من  الدرَّاجات  عدد  يعد  ثم  األوالد  عدد 

والدراجات التي يركبونها، ولكنه يدرك كل عدد على حدة. ومن هنا 

فإن فكرة ثبات العدد وفكرة ثبات الكميات غير مفهومتنْي لديه.

وكذلك فإن الطفل يرى أنه إذا نثرت كمية من الزهور على مساحة 

ذاتها في  الكمية  لو وضعت  أكبر مما  يكون  فإن عددها  واسعة، 

زهرية أو إناء ضيق املساحة.

كذلك احلال بالنسبة إلى كمية املاء املوجودة في زجاجة واسعة 

زجاجة  في  نفسها  الكمية  وضعت  لو  مما  أكبر  فإنها  وقصيرة، 

وطويلة. ضيقة 

• ال يستطيع الطفل أن يتصور املقاييس تصورًا حقيقياً، فهـو 

ال يستطيع أن يفرق بني املتر والكيلومتر تفرقة واقعية سليمة؛ فهو 

يرفض استخدام املسطرة أو املتر في قياس شىء.

أمثلة:
الطفل املولود في سنة 1984 أكبر من الطفل املولود سنة 1983؛ 

ألن 84 أكبر من 83.

حتمل  ال  التي  الشجرة  من  أكبر  فاكهة  حتمل  التي  الشجرة 

ثماراً.

إدراك العالقات املكانية
• يستطيع الطفل في هذه املرحلة أن يرى سببًا واحدًا في عالقته 

بشيء آخر، ولكنه ال يستطيع أن يرى الشيء ذاته في عالقته مع 

أشياء أخرى عديدة.

أمثلة:
يرسم الطفل ما يعرفه ال ما يراه – الكتكوت داخل البيضة - 

ثمرة البطاطا داخل األرض – املالبس داخل الدوالب، وهذا يسمى 

العقلية. بالواقعية 

تطبيقات تربوية
ينبغي أن نوفر للطفل املزيد من النشاط واللعب احلر والعمل اجلماعي واملناقشات مع الكبار إلثراء لغته.. 1

عدم التبكير الزائد بتقدمي أي نوع من النشاط قبل أوانه؛ حتى ال يؤدي ذلك إلى ارتباك الطفل واضطرابه فينفر من التعليم وال يتذوقه.. 2

وهذا يحدث غالبًا في الرياضيات؛ حيث يتعلمها الطفل بشكل آلي بداًل من فهمها.. 3

يبدي بعض األطفال لباقة في الكالم مبا يوحي بذكاء مبكر، فيسارع اآلباء إلى تعليمهم القراءة والكتابة، ولكن سرعان ما يتبينون . 4

أن هذه الطالقة قناع يخفي وراءه الطفل قصوره في الفهم، وكذلك سرعة حل املسائل احلسابية قد تظهر بسبب احملاكاة والذاكرة 

من دون فهم حقيقي ملكوناتهم.
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تنهض  بهم  املستقبل،  شباب  اليوم  أطفال 

يعمل  أن  املجتمع  على  فيجب  وتزدهر،  األمم 

من  والتي  األساسية  حاجاتهم  تلبية  على 

أهمها التغذية ومكافحة سوء الغذاء الذي ُيوِدي 

األطفال. من  كثير  بحياة 

ووجبة اإلفطار تعد جزءًا رئيسًا في البرنامج 

تربوي  نشاط  فهي  األطفال؛  برياض  اليومي 

الصحية  األطفال  استفادة  بقصد  له  يخطط 

والغذائية، وااللتفاف حول مائدة واحدة تشترك 

األنشطة الفنية وتنمية اتجاهات األطفال
وجبة اإلفطار نموذجًا 

تبادل األحاديث  املعلمة مع أطفالها في  فيها 

في  السليمة،  الغذائية  العادات  وممارسة 

ولتحقيق  واأللفة،  احلنان  يسوده  أسري  جو 

بالروضة هناك بعض  الغذائية  التربية  أهداف 

تكون  حتى  مراعاتها  يجب  التي  االعتبارات 

ن األطفال من ممارسة  بيئة سليمة صحيًا ُتكِّ

أن  يجب  النشاط  فحجرة  الصحية،  العادات 

تكون نظيفة وجيدة التهوية، وأن يتوفر مصدر 

للمياه النقية ودورات مياه نظيفة، وفناء واسع 

ميارس فيه األطفال الرياضة البدنية، كما يجب 

بداًل  الصحية  الروضة األطعمة  تتوافر في  أن 

واحللويات.  الغازية  املشروبات  من 

ويتضمن البرنامج اليومي في الروضة عددًا 

أ.د/ هالة إبراهيم الجرواني
 أستاذ صحة الأم والطفل وعميد

سكندرية كلية رياض الأطفال - جامعة الإ

د/ مروة أحمد عبد النعيم 
د اع س م ل ال ف ط ج ال اه ن اذ م ت أس

ة دري ن ك س ة  الإ ع ام ال- ج ف اض الأط ة ري ي ل ك

مرحلة  يف  للطفل خصوصاً  املحببة  األنشطة  أكرث  من  الفنية  األنشطة  تُعد 

الطفولة املبكرة؛ إذ يشعر فيها باملتعة واإلثارة، وميكن استخدامها يف عدد من 

الربامج الرتبوية لتنمية اتجاهات األطفال. ويستعرض املقال بعض األنشطة 

اإليجابية  االتجاهات  لتنمية  الروضة  التي ميكن استخدامها مع طفل  الفنية 

تجاه وجبة االفطار.

وجبة االفطار جزء رئيس 

ونشاط تربوي يف الربنامج 

اليومي برياض األطفال
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الطفل  نشاط  على  تعتمد  التي  األنشطة  من 

وتتيح له فرصة اللعب احلر واملوجهة في عملية 

التعليم والتعلم، مع األخذ في االعتبار تنمية 

قدراته من خالل العمل الفردي واجلماعي.

أهمية األنشطة الفنية:
األنشطة  أكثر  من  الفنية  األنشطة 

واإلثارة،  باملتعة  فيها  يشعر  للطفل،  احملببة 

واستخدمها عدد من البرامج التربوية؛ إلكساب 

الطفل مفاهيم ومهارات متنوعة ملا لها من دور 

فهي  واملعلمة،  الطفل  من  كل  مع  إيجابي 

وقتًا  الطفل  فيها  يستغرق  تربوية  أنشطة 

وسائط  باستخدام  قدراته  عن  معبرًا  ممتعاً، 

فنية مختلفة من خامات وأدوات في مجال من 

املجاالت الفنية كالرسم أو التلوين أو التشكيل 

التعبير  أو  الطباعة  أو  اليدوية  األشغال  أو 

الشفهي واجلسماني، ُينتج من خاللها الطفل 

يتعلم من خاللها مفاهيم  فنيًا مبتكراً.  عماًل 

ومهارات متعددة تساعده على النمو اجلسمي 

واالجتماعي. والنفسي  واالنفعالي  والعقلي 

شخصية  بناء  في  دور  الفنية  ولألنشطة 

مع  التعامل  على  تساعده  حيث  الطفل 

عن  بالرضا  شعوره  من  وتزيد  به،  احمليطني 

فهي  أعمال.  من  أجنزه  ما  خالل  من  نفسه 

فيه  وتدعم  وفضوله  الطفل  اهتمامات  تثير 

كما  بالنفس،  والثقة  الذات  بقيمة  اإلحساس 

وإدراكه  حواسه  إيقاظ  في  مهمًا  دورًا  تلعب 

البصري واحلسي مما يعزز دورها في إكساب 

والتركيب،  التحليل،  مثل:  التفكير  مهارات 

إلى  الطفل  تفكير  منط  وتغيير  والتقييم، 

األصيل. التباعدي  التفكير 

فإن  الفنية  األنشطة  أهمية  من  وبالرغم 

معظم املعلمات يستخدمونها بوصفها نشاطًا 

حرًا خالل مركز الفنون أكثر من استخدامها 

التعليم. في 

ويعبر الطفل عما بداخله عن طريق الرسم 

واخلربشة واخلطوط غير املنتظمة، وتأخذ هذه 

في  العمر  تقدم  مع  االنتظام  في  األشكال 

أن  إلى  ثم مستقيمة  ودائرية  أشكال متموجة 

أو اخلامسة، وتبدأ  الرابعة  الطفل في  يصبح 

رسوماته في الوضوح مما يعطي املفهوم الفني 

عاماًل ُمهمًا في تعليم الطفل عن طريق العمل.

األنشطة الفنية ونمو الطفل:
ويتعلم الطفل في مرحلة رياض األطفال من 

واملوسيقى  اللعب  على  القائم  النشاط  خالل 

والرسم والتشكيل؛ فهو فرصة الطفل للتعبير 

التربية فقط،  ليس مهمًا في  فالفن  ذاته،  عن 

ولكنه مفيد أيضًا حلياة الطفل اليومية والذي 

يكون جزءًا كبيرًا من حل الكثير من املشكالت 

التي تقابل أطفالنا.

الفرد  بناء  في  تساهم  الفنية  فاألنشطة 

وتعد  واجلمالية،  الفنية  الناحية  من  وتكوينه 

ومهارية  معرفية  عديدة  تنموية  ملداخل  أداة 

املناسبة  الفرصة  وتقدم  وعالجية،  ووجدانية 

لتطور منو الطفل من خالل استخدام األصابع 

احملببة  األنشطة  من  ُتعد  والتي  الرسم  في 

الصغار. لألطفال 

متعلق  إيجابي  مردود  الفنية  ولألنشطة 

على  الطفل  تساعد  التي  النمائية  باجلوانب 

والنمائية،  العمرية  املرحلة  وتخطي  املرور 

محققًا أكبر قدر من االستفادة املمكنة له وذلك 

التالي: النحو  على 

و  ـ ى النمـ ية تسـاعد علـ ـ ة الفنـ ـ 1. األنشطـ

الطبيعي للطفل. 

2.  األنشطة الفنية تساعد على النمو املعرفي 

واإلدراكي للطفل.

النمــو  ــى  عل تســاعد  الفنيــة  األنشــطة   .3

للطفــل. والوجدانــي  االجتماعــي 

4. األنشطة الفنية تساعد على تنمية القدرات 

االبتكارية للطفل.

5. األنشطة الفنية وسيلة إسقاطية وتنفيسية.

6.  األنشطة الفنية تنمي شخصية الطفل.

وإتقان  الحترام  وسيلة  الفنية  األنشطة   .7

اليدوي. العمل 

وفي نهاية تقدمي األنشطة الفنية يتوقع من 

الطفل أن:

مكونات  على  يتعرف   -

املتكاملة. اإلفطار  وجبة 

األمراض  على  يتعرف   -

املترتبة على نقص بعض 

مثل  الغذائية  العناصر 

والبروتني. الكالسيوم 

العناصر  فوائد  يحدد   -

الغذائية للجسم والصحة 

العامة. 

فوائــد  بــني  مييــز   -

اإلفطار. بوجبة  املتضمنة  الغذائية  العناصر 

- يستنتج اآلثار املترتبة على تناول الغذاء غير 

الصحي.

- يشكل وجبة إفطار متكاملة بالصلصال.

العناصر  من  متكاملة  إفطار  وجبة  يكوِّن   -

املتاحة.  الغذائية 

- ينظف اخلضراوات والفواكه قبل تناولها.

- مييز بني السلوكيات السليمة وغير السليمة 

قبل وبعد تناول وجبة اإلفطار.

تناول  أثناء  في  السليمة  السلوكيات  يلوِّن   -

اإلفطار. وجبة 

- يتجنب العادات غير السليمة في أثناء تناول 

وجبة اإلفطار.

- يكوِّن اجتاهًا إيجابيًا جتاه وجبة اإلفطار.

- يشكر الله على نعمة الصحة.

األنشطة 
الفنية تنمي 
القدرات 
االبتكارية 
للطفل
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نماذج ألنشطة فنية يمكن استخدامها مع طفل الروضة
لتنمية اتجاهاته اإليجابية تجاه وجبة اإلفطار

الل:  ن خ ة م روض ي ال
ة �ف ي ن ف ة ال ط ش وى الأن ت ح ديم م ق م ت ت وي

الرسم والتلوين:
- الرسم بالأصابع: وهو من األنشطة احملببه لألطفال الصغار، يرسمون خاللها مستخدمني ألوانًا يتم فردها باألصابع.

- الألوان المائية: عبارة عن صبغات مركبة كيميائية ومعبأة في أنابيب أو قوالب خاصة، ولها ميزة الشفافية.

: يفضل استخدام األقالم القصيرة والعريضة ؛ فاألقالم الرفيعة تيل إلى االنكسار عندما يضغط الطفل عليها، كما أنها ال  �ي اش ب ط الم وال - الأق

تتسم مبرونة األقالم العريضة في أثناء الرسم والتلوين، أما الطباشير فيمكن استخدام امللون منه للمساحات الكبيرة.

التشكيل: 
- التشكيل بالورق: ال يقتصر استخدامه فقط بوصفه سطحًا للرسم أو الطباعة عليه، وإمنا يستخدم باعتباره وسيلة فنية من خالل تقطيعه وبناء 

تكوينات، وكذلك ميكن ثنيه، وبرمه، وتفريغه، ومن األساليب الفنية لتشكيل الورق: حني الورق، طي الورق، الطي غير املنظم، قطع وطي الورق، التركيب 

النسجي بالورق، الشرائط امللفوفة، تطبيق الورق وقصه، برم الورق، الكوالج. 

- التشكيل بالصلصال: من أفضل وأحب اخلامات لطفل الروضة؛ ملا له من خصائص جتعله سهل التشكيل وألوانًا متنوعة تلبي 

احتياج األطفال.

- التشكيل بالعجائن: مثل عجائن الرمل، والنشارة، وامللح، والورق، والسيراميك وتتميز بتفاوت درجات اخلشونة؛ مما يحفز اإلبداع 

عند الطفل من خالل التشكيل والدمج بني تلك املالمس.

- التشكيل بالطعام: يكوِّن الطفل أشكااًل مبهجة كرتونية من خالل التشكيل مبكونات وجبة اإلفطار.

- التشكيل بخامات البيئة: من خالل إعادة استخدام املستهلكات العامة التي يصلح استخدامها إلنتاج مناذج وأعمال فنية.

الطباعة:
الطباعة بالقالب: استخدام وسيط ما ليكون هو أداة الطباعة بوضعه داخل الصبغة امللونة، ثم نقل تأثيره بالضغط على ورقة العمل.

ستنسل(: عن طريق تفريغ أجزاء في الشكل املرسوم مع االحتفاظ بالروابط بني األجزاء، وباستخدام قطعة إسفنج مع  - الطباعة بالورق المفرغ )الإ

ألوان مائية يتم الضغط على الشكل املفرغ للتلوين.

ي والربط: تعتمد فكرته على تطبيق القماش أو الورق املقوى إلى عدة ثنيات متساوية أو غير متساوية، ثم ُتربط عدة مرات، 
- الطباعة بالتطبيق والث�ف

يلي ذلك غمسها في الصبغة امللونة حتى يتخلل اللون القماش، ثم نقوم بإزالة تلك األربطة وتترك لتجف، وتكرر مع لون آخر وأماكن عقد أخرى.

- الطباعة بأوراق النباتات مختلفة األشكال.

أنشطة التعبري الشفهي:
- الدراما: ُيستخدم من خالل أسلوب لعب األدوار أو املواقف التمثيلية بوصفه إستراتيجية تدريس.

- مرسح العرائس: بأنواعه املختلفة مثل عرائس العصا واملاريونيت والقفازية وخيال الظل، فهو يقدم احملتوى في صورة تثيلية مشوقة، ومهما كانت 

صعوبة احملتوى فإن حتويله إلى مسرحية تثل بواسطة العرائس جتعلها سهلة وواضحة، ويتقبلها الطفل.

األنشطة 
الفنية تلعب 
دورًا مهمًا يف 
بناء شخصية 
الطفل
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تعد مرحلة الطفولة من أهم فترات احلياة، 

وأكثرها خطورة في تشكيل شخصية الطفل، 

تكوينية  مرحلة  فهي  مستقبله؛  على  وتأثيرًا 

مهمة يكتسب فيها الطفل عاداته، واجتاهاته، 

وقيمه، ومواقفه، ويكون الطفل فيها أكثر قدرة 

ومنها  املهارات،  من  العديد  اكتساب  على 

وعندما  مقالتنا،  محور  هي  التي  القيادة 

التعالي  نقصد  ال  فإننا  القيادة  عن  نتحدث 

والتكبر والسيطرة علي الناس، وفرض الذات، 

الشخصية،  وقوة  بالنفس،  الثقة  نقصد  ولكن 

في  فالقيادة  املسئولية،  حتمل  على  والقدرة 

الذي ميارسه  النشاط  لها هي  تعريف  أبسط 

وجعلهم  الناس،  في  للتأثير  الشخص 

كيف تجعل ابنك قائدًا؟

يتعاونون لتحقيق بعض األهداف التي يرغبون 

الشروط كوجود  وللقيادة بعض  في حتقيقها. 

أو  شخص  وجود  أو  الناس،  من  جماعة 

أشخاص من بني أعضاء اجلماعة، وأن يكون 

األفراد  نشاط  في  التأثير  ورائها  من  الهدف 

النشاط  ذلك  وتنسيق  وتوجيههم،  واجلماعات 

معني. هدف  إلي  للوصول 

شخصية القائد:
القيادة  محور  القائد  شخصية  وتعتبر 

مدى  على  القائد  جناح  فيتوقف  الناجحة، 

فهناك  وصفات،  خصائص  من  ميتلكه  ما 

اإلمكانات  تنمية  على  تساعد  فطرية  صفات 

امتالك  من  فالبد  معني.  بقدر  ولكن  القيادية، 

شخصية،  أخرى  لقدرات  القيادية  الشخصية 

جسمية، وأخالقية، وفكرية، وروحية. ولكي يتم 

تدخل  من  البد  القدرات  لهذه  القائد  امتالك 

في  والقدرات  الصفات  هذه  لغرس  األسرة 

فالرغبة  أظافره،  نعومة  منذ  الطفل  شخصية 

شخصية  ذي  سويِّ  طفل  وتنشئة  إعداد  في 

قوية وعقلية راجحة يتطلب من األسرة السعي 

إلى غرس مهارات القيادة في شخصية طفلها، 

باألمر املستحيل كما يظن بعض  وليس هذا 

من  املرحلة  هذه  في  الطفل  إن  حيث  اآلباء؛ 

من  العديد  واكتساب  التعلم  على  قادر  عمره 

املهارات؛ فمهارة القيادة تنمي لدى الطفل الثقة 

بالنفس، وحسن االعتماد علي النفس، وحتمل 

شخصية  تكوين  إلى  باإلضافة  املسئولية، 

طموحة.

كيف تجعل ابنك قائدًا؟
فإن  ولذلك  مكتسبة،  الشخصية  السمات 

مهارة  طفلها  تكسب  أن  على  قادرة  األسرة 

املؤثر األول  القيادة منذ الصغر؛ فاألسرة هي 

في غرس أي صفة في نفس الطفل، وذلك من 

ومنها: األمور  لبعض  اتباعها  خالل 

رأيه  عن  يعبر  كي  لطفلك  الفرصة  اترك   -

في موضوع تتناقش فيه األسرة معه، من دون 

رأيه. على  السيطرة  أو  الطفل،  لكبت  محاولة 

أ. أماني عبد املجيد إبراهيم
رص ة - م ث اح ب

ة  ري ط ف ال ات  ف ص ال ىل  د ع م ت ع ت ح  اج ن ال د  ائ ق ال ارات  ه م أن  ض  ع ب ال ن  ظ ي

ة  ي ص خ ي ش
ادة �ف ي ق ارات ال ه رس م ىل أن غ د ع ال يؤك ق م ن هذا ال ك ا، ول ده وح

ارة  ه ا م ه ل ف اب ط س ىل إك ادرة ع ة، وأن الأرسة ق ل ي ح ت س ة م م ه ت م س ي ل ل ف ط ال

ال. ق م ا ال ه رض ع ي ي
�ت ور ال ض الأم ع اع ب ب الل ات ن خ ر م غ ص ذ ال ن ادة م ي ق ال
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طفلك  مع  للجلوس  وقتًا  ص  خصِّ  -

القيادة،  عن  قصصًا  له  واحِك  معه،  لتتحدث 

مجرى  غيرت  التي  القيادية  والشخصيات 

املجتمع. في  بارز  دور  لها  وكان  التاريخ، 

طرح  على  وشجعه  طفلك،  أسئلة  تقبل   -

لديه  ذلك  ينمي  حيث  عنها؛  وأجب  األسئلة، 

جيد. أمر  كل  في  عليه  وأثِن  بالنفس،  الثقة 

حيث  نفسه:  علي  لالعتماد  طفلك  وجه   -

تترك لطفلك الفرصة لالعتماد علي نفسه في 

مرحلته  تناسب  التي  احلياتية  األمور  بعض 

العمرية، على أن تتم حتت مراقبة من الوالدين.

لن  طفلك:  عند  األخالقي  الوعي  كوِّن   -

يتكون الوعي األخالقي والقيمي عند طفلك إال 

من خالل احملاكاة واملمارسة. فالطفل يحاكي 

عاش  فإذا  األسرة  داخل  حوله  يراه  ما  ويقلد 

الطفل في بيئة تزكي قيمه األخالقية أصبح ذا 

وعي أخالقي، وتكونت لديه قاعدة قيمية سليمة 

يستطيع أن يعيش بها حياة سوية. 

لكل طفل  الطفل وقدراته:  - اكتشف ميول 

فإذا  التي متيزه عن طفل آخر،  ميوله وقدراته 

ما اكتشفت األسرة القدرات، واملواهب، وامليول 

التي يتميز بها طفلها، وسعت إلى تنمية هذه 

بالتميز،  تشعره  بذلك  فإنها  واملواهب  امليول 

وتوفر له العديد من املجاالت التي يتفرد فيها.

بذاكرة  يتمتع  فالطفل  لطفلك،  قدوة  كن   -

ــك،  ــيتعلم من ــل، وس ــظ بالتفاصي ــة ويحتف قوي

قدوة  فكن  تتصرفه  تصرف  كل  في  ويقلدك 

في  به  يحتذي  مثااًل  كن  شيء،  كل  في  له 

التصرفات.

- أَْشِعْر طفلك مبكانته في األسرة واملجتمع 

يؤديه  دورًا سوف  عليه  وأن  فيه،  يعيش  الذي 

جتاه أسرته ووطنه.

فيها  يتحمل  مواقف  في  طفلك  ضع   -

للطفل  الفرصة  بإتاحة  وذلك  املسئولية، 

ملمارسة الهوايات والتي قد يبرع فيها ويشعر 

بأغراضهم  واالهتمام  بالنجاح،  خاللها  من 

به. واالعتناء  وترتيبها  الشخصية 

- الرغبة في االعتماد 

من  تبدأ  الذات  على 

السنوات األولى في عمر 

الطفل، فالطفل يريد أن 

يأكل مبفرده، ويحاول أن 

وهذه  مالبسه،  يرتدي 

ل  تشكِّ األولى  البدايات 

لديه مهارة االعتماد على 

بالنفس  فالثقة  النفس. 

على  والقدرة  والشجاعة 

اتخاذ القرارات من املهارات التي جتعل الطفل 

ناجحاً.  قائدًا 

ورة  رصف ل أب وأم ب ح ك ص ن ا ن ن إن اً ف �ي وأخ

ا  ه ي ف م  ت ي ه،  ل ف ط ل ة  ح ال ص ة  ئ ي ب ة  ئ ي ه ت

ة  ي اب ج ي الإ ارات  ه م وال ات  ف ص ال رس  غ

ه  ل ة  ع اف ن ة  ي ص خ ش ه  ن م ل  ع ج ت ي 
�ت ال

  . ه ع م ت ج م ل و

االعتماد على 
الذات منذ 
الصغر أوىل 
الخطوات التي 
تجعل الطفل 
قائدًا ناجحًا

القيادة ليست التعالي والتكرب 
والسيطرة على الناس وفرض 
الذات، وإنما هي الثقة بالنفس 
وقوة الشخصية والقدرة على 

تحمل املسئولية
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ملف العدد : الطفل والفنون
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ون«، ليترجم من خالله رؤية وفلسفة تعتمدان على أهمية  ن ف ل وال ف ط يضم هذا العدد ملفًا خاصًا حول »ال

الفنون مع طفل هذه املرحلة العمرية احملورية بوصفها مدخاًل تنمويًا يتيح له الترويح واملتعة ألنه نشاط أقرب 

للبحث  حاجاته  إشباع  طريق  عن  االبتكارية  خبراته  لتطوير  وكذلك  وتفكيره.  حياته  جوهر  هو  الذي  للعب 

واالكتشاف واخليال واثبات الذات، إضافة إلى إكسابه العديد من املهارات واملفاهيم التي تساعده على بناء 

وتطور قدراته وارتقاء املظاهر املختلفة لنمو عقله وأفكاره ووجدانه ومشاعره وقيمه وأخالقه وخياله وإبداعاته.

ه  م رس ا ي ر م دِّ ق ل ت ويعرض امللف ستة مقاالت تناولت هذا املوضوع من مختلف الزوايا؛ حيث يأتي مقال »ه

ك؟« لإلخصائية اللبنانية رين الراعي التي تشير من واقع خبرتها العملية إلى أهمية الرسم باعتباره  ل ف ط

وسيلة للعالج وفهم نفسية الطفل، ووسيلة تواصل للطفل بالعالم من حوله.

ل« للدكتور خالد صالح حنفي إلى التأثير النفسي لأللوان على الطفل،  ف ط وان وال ويشير املقال الثاني »الأل

وأهمية استخدامها بشكل سليم لتعزيز احلس اجلمالي، واحلفاظ على استقرار نفسية الطفل، خصوصًا داخل 

قاعات رياض األطفال.

الدين  نور  الدكتور  اجلزائري  الباحث  مقال  يأتي  ل«  ف ط ال ة  ي ص خ ش ل  ي ك ش ت ي 
�ف ه  ت ي م وأه رسح  م »ال وعن 

بولفخاذ الذي يتناول من خالله تعريف مسرح الطفل وتطوره تاريخيًا مع تعدد أنواعه وفوائده العقلية والنفسية 

واحلركية. واحلسية 

ون« إلى أن الفنون هى املصدر  ن ف م وال ي عل ت في حني تشير املخرجة والكاتبة فاطمة املعدول في مقالها »ال

األول لثقافة الطفل والتعرف على موروثه الثقافي، ومؤكدة على أهمية أن تنفتح املناهج على الفنون والعلوم 

والفكر، وأن يتم استخدام مختلف الوسائل الفنية في العملية التعليمية.

وتأكيداً على وجود فن غائب عن أطفالنا العرب أال وهو سينما الطفل؛ حيث ال يوجد فيلم روائي حتى اآلن 

ال«. ف ة الأط اف ق ن ث ب ع ائ ن غ م ف ل ي ف ألطفالنا، يأتي مقال الدكتور بهاء كرمي بعنوان »ال

ل« يعبر من  ف ط ة ال ي ص خ ة ش ي م ن ة وت ي م ي عل ت ا ال درام ويختم امللف مبقال للدكتور محمد أبو اخلير بعنوان »ال

خالله عن أهمية الدراما التعليمية باعتبارها وسيلة لبناء شخصية الطفل ومبا يسهم في تنمية قدراته. وعلى 

مواجهة املواقف احلياتية في أى بيئة ُيوَجد فيها.



هـل تُقــدر ما يرسـمـه طفلك؟

رين الراعي
ادي ي ع س ال ف ن م ال ل ي ع

ة �ف ي ائ ص إخ

ان ن ب  ل

ــاؤل  ــم؟ تس ــتقبل أطفاله ي مس
ــراً �ف ــل دوراً مؤث ــر الأه ــب تقدي ــف يلع كي

يطرحــه هــذا المقــال مؤكــداً عــى أهميــة الرســم بوصفــه أداة تعبــري أساســية 

ي مرحلــة الطفولــة المبكــرة، وكذلــك بوصفــه اتجاهــاً عالجياً 
ومهمــة، خصوصــاً �ف

ي العــالج النفــ�ي لالأطفــال.
تربويــاً يســتخدمه الإخصائيــون �ف

 هذا ما عربت 

عنه ميالني ابنة 

السنوات الخمس 

خالل الجلسات 

العيادية عما تشعر 

به تجاه أهلها.
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مــن خــالل هــذا الرســم؛ توضحــت لنــا - 

نحــن اإلخصائيــني- احلالــة النفســية التــي 

ــة العــالج  ــي؛ ممــا يســهل عملي تعيشــها ميالن

ــي. ــف النواح ــن مختل ــة م ــم احلال ــور فه ف

مــن هنــا أهميــة الرســم بوصفــه أداة تعبيــر 

املرحلــة  فــي  خصوصــًا  ومهمــة  أساســية 

ــة. ــن الطفول ــرة م املبك

وتعتبــر رســوم الطفــل أداة جيــدة لفهــم 

نفســية الطفــل ومشــاعره واجتاهاتــه ودوافعه 

وتصــوره لنفســه ولآلخريــن، وإذا كان الراشــد 

يســتخدم الــكالم لغــة أولى يســتطيع التعبير 

مــن خاللهــا، فــإن الطفــل ال يســتطيع أن 

يطــوِّع كلماتــه وفــق مقصــده ومــا يكتنفــه 

مــن أحاســيس ومشــاعر ورغبــات وإحباطــات؛ 

ومــن ثــم البــد مــن مدخــل آخــر إلقامــه احلوار 

ــالل  ــن خ ــل م ــع الطف ــل م ــق التواص وحتقي

الطفــل  مــن خاللهــا  يفصــح  بديلــة  لغــة 

بأســمى التعبيــرات البالغيــة التــي تنبــع مــن 

ــة الرســم. ــر لغ ــه عب أعماق

الرسم اتجاه عالجي تربوي
 لذلــك فالرســم اجتــاه عالجــي تربــوي بــدأ 

ينتشــر فــي العالــم؛ ألنــه يهتم بإخــراج كل ما 

ــق  ــن طري ــات ع ــن اضطراب ــل م ــه الطف يعاني

واألشــكال  اخُلطــوط  رســم  )ســواء  الرســم 

وهــو  األلــوان...(،  واختيــار  واألشــخاص 

أســلوب عالجــي مــع األطفــال«، فاألطفــال 

الرســم،  خــالل  مــن  مشــاعرهم  يخرجــون 

باخلطــوط  بــه  يشــعرون  عمــا  ويعبــرون 

واأللــوان عــن مــدى احتياجهــم لتقديــر الــذات، 

أو التســلية وكذلــك عــن مشــاعر الغضــب 

ــى الــورق يفــرغ الطفــل كل مــا  واالنفعــال، فعل

ــر  ــن التعبي ــن م ــم يتمك ــن مشــاعر ل ــه م لدي

ــى  عل ر  تعــذَّ أو  بالــكالم،  لآلخريــن  عنهــا 

ــة  ــح رســوما ذات دالل اآلخريــن فهمهــا؛ لتصب

يقــوم املعالــج النفســي بتحليلهــا وحتــدد 

ــه.  ــا يعاني ــل وم ــخصية الطف ــح ش مالم

وإذا كان الرســم عمــاًل فنيــًا يعبــر مــن 

ــه  ــه بوصف ــون نفس ــن مكن ــل ع ــه الطف خالل

التواصــل  اللغــة أو  بديــاًل عــن اســتخدام 

اللفظــي، فإنــه يعكــس كذلــك مشــاعر الطفــل 

احلقيقيــة نحــو اآلخريــن، ليصبــح الرســم 

ــه.  ــن حول ــم م ــل بالعال ــيلة تواصــل الطف وس

الرسم الحر
أن  ــى  عل أجمعــت  احلديثــة  فالدراســات 

ــى الرســم احلــر يســاعدنا  ميــل الطفــل إل

ــى التعــرف أكثر  بوصفنــا خبــراء نفســيني عل

ــى اجلوانــب الالشــعورية عنــده ومعرفــة  عل

ــرف  ــح التع ــا تتي ــه، كم ــا يعاني مشــكالته وم

الرسم من وسائل العالج
 النفسي للطفل
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الرسم وسيلة لتواصل الطفل 

بالعالم والتعبري عن مشاعره 

الحقيقية



اهتمامــه  ومــدى  واجتاهاتــه  ميولــه  ــى  عل

مبوضوعــات معينــة فــي البيئــة التــي يعيــش 

ــي األســرة  ــن ســواء ف ــه باآلخري ــا، وعالقت فيه

ــار.  ــع الكب ــاق أو م ــع الرف أو م

ومــن هنــا ضــرورة تشــجيع الولــد اخلجــول 

ــول  ــرف« ويق ــارة »ال أع ــئ وراء عب ــذي يختب ال

دائمــاً: ال أعــرف أن أرســم.. ال أحــب الرســم.. 

ــن  ــًا م ــون خائف ــة رمبــا يك ــي احلقيق ــه ف لكن

املالحظــات الســلبية واالنتقــادات احملطمــة 

أوالً، واألهــم  الراشــدين  قبــل  مــن  لقدراتــه 

األهــل وكل مــن يهتــم بالطفــل فــي غالــب 

ــى هــي  األحيــان؛ لذلــك تكــون النصيحــة األول

ــة: ــارات التالي ــتعمال العب ــدم اس ع

أنــت ولــٌد غيــر نافــع لشــيء، أنــت ال تعــرف 

شــيئاً، أنــت تكســر دائمــًا مــا تلمــس، أنــت ال 

ترســم جيــداً، أنــت ال جُتيــد ذلــك ألنــك تشــبه 

والــدك أو فالنــاً.

التغلب على املفاهيم السلبية
هــذه العبــارات يتلفــُظ بهــا األهــل فيقولــون 

ــي فــي العيــادة: هــذا مــا ســمعناه مــن أهلنا  ل

ــب  ــا التغل ــوم فعلين ــا الي ــة، أم ــي املدرس أو ف

ــى هــذه العــادات واملفاهيــم الســلبية بطــرق  عل

ــى  عل وحثــه  الطفــل  تربيــة  فــي  إيجابيــة 

تنميــة قدراتــه. لذلــك ُيعــُد الرســم إحــدى أهــم 

بحيــث  للطفــل؛  النفســي  العــالج  وســائل 

ميكنــه التفريــغ عــن كل مــا يجــول فــي داخلــه 

ــن مســاعدته. ــا م ــن عنده لنتمك

أمــا العبــارات اإليجابيــة التــي تســاعد 

ــى التعلــم  ــى النمــو وحتفــزه عل الطفــل عل

وحــب األكتشــاف ملهاراتــه وتنميــة قدراتــه 

فهــي التاليــة:

رائــع مــا فعلتــه! عملــك ممتــاز. جميــل 

عملــك. كــم أنــت ذكــي. أحــب مــا ترســم. 

إن  بــأس  ال  جميــل.  عملــك  جــدًا  مميــز 

إلــخ. أخــرى..  مــرة  أخطــأت. حــاول 

نظرية العالج بالرسم
وقــد مت تدويــل نظريــة العــالج بالرســم 

ــس الطفــل  ــاره عامــاًل مــن عوامــل تنفي باعتب

عمــا يعانيــه، ومنهجــًا للتحليــل النفســي 

ــه  ــا يكبت ــي البحــث عم ــاء ف يســتخدمه األطب

ــد.  ــه ألح ــل داخــل نفســه وال يفصــح عن الطف

فــي  صعوبــة  األطفــال  يجــد  مــا  وغالبــًا 

ــي  ــون ف ــا ينطلق ــرعان م ــم س ــة، لكنه البداي

ــم.  ــق الرس ــن طري ــم ع ــا بداخله ــر عم التعبي

وفــي النهايــة، ال ميكــن القــول إن الطفــل يلجأ 

ــى  للرســم للتعبيــر فقــط عــن معاناتــه، بــل عل

العكــس فهنــاك أطفــال يخطــون بأيديهــم 

املســتقبل،  فــي  للعالــم  الصغيــرة صــورة 

فيرســمون بالورقــة والقلم أحالمهــم وأمنياتهم 

ــتقبل.  ــي املس ــل ف ــق بالفع ــي تتحق الت

ــه  ــا فعلت ــك ومل ــك ل ــر أهل ــم يكــن لتقدي أو ل

ــى  وقلتــه أنــت- أُيهــا القــارئ - ثأثيــر عل

مســتقبلك؟!

ــى  فلنتعلــم مــن أخطــاء أهالينــا، ولنلجــأ إل

ــدفء  ــا ال ــرة يعمه ــي ألس ــو إيجاب ــا ه كل م

ــان والنجــاح. ــان واألم واحلن

أحالمهــم  يرســمون  أطفالنــا  ولنــدْع 

ــم مفعــم بالنجــاح واحلــب،  ومخططاتهــم لعال

ــوم هــم نســاء ورجــال الغــد. ـ فأطفالنــا الي

الرسم أداة لتعبري األطفال عن 
أحالمهم وأمنياتهم للمستقبل، 

وحتى معاناتهم
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العملية  في  اجلمالية  الرؤية  تقدمي  إن 

يتشبع  الطفل  يجعل  البداية،  منذ  التعليمية 

وخياله،  وتفكيره  عقله  على  وتستحوذ  بها، 

يتخلى  أن  يستطيع  ال  منه،  جزءًا  وتصبح 

الفنية  تعبيراته  على  بالتالي  وتنعكس  عنه، 

اآلخرين. مع  تعامله  في  وسلوكياته 

النفسية  احلالة  بني  وثيقة  عالقة  وهناك 

لإلنسان واأللوان، وقد أكد على ذلك كثير من 

دراسة  ومنها  األكادميية،  والدراسات  األبحاث 

ألكسندر شاوس مدير املعهد األمريكي للبحوث 

احليوية االجتماعية حول تداخل الطاقة اللونية/

والصنوبرية؛  النخامية  الغدتني  مع  الضوئية 

األلـوان والطفـــل

ومن ثم إفراز هرمونات بعينها، تقوم بإحداث 

التي  الفسيولوجية  العمليات  من  مجموعة 

والسلوكية،  املزاجية  احلالة  على  تسيطر 

 Fang شوي  فينج  الصيني  العالم  ودراسة 

كيفية  حول  حياتك«،  »لوِّن  بعنوان   Shui
اختيار اللون املناسب إلحداث تغيير في احلالة 

غاديلي،  ودراسة  إيجابي،  نحو  على  املزاجية 

من  احلد  في  األلوان  استخدام  أهمية  حول 

التي يعاني منها  النفسية السيئة،  الظواهر 

كثير من األطفال والصبية، خصوصًا ظاهرة 

التنمر املدرسي، بل إن االستخدام الصحيح 

والنشاط  التركيز  من  يزيد  أن  لأللوان، ميكن 

بنسبة  والتذكر  والفهم  التعلم  على  والقدرة 

تتراوح بني ٥٥% و78% كما أوضحت ذلك بعض 

الدراسات. 

نشاط  على  بالغًا  تأثيرًا  لأللوان  أن  كما 

األحمر  للونني  فيمكن  األطفال،  وشهية 

للطعام،  الطفل  شهية  يفتحا  أن  والبرتقالي 

من  ويزيدا  بالسخونة  اإلحساس  ويرفعا 

فاللون األحمر ودرجاته  لذلك  باجلوع،  الشعور 

هو السائد في مطاعم الوجبات اجلاهزة كونه 

درجات  إلى  إضافًة  الشهية،  فواحت  من  يعد 

أقل.  بنسبة  ولكن  البني  اللون 

د. خالد صالح حفني
ة -  ي ب �ت ة ال ي ل ة - ك ي ب �ت ول ال درس أص م

رص ة - م دري ن ك س ة الإ ع ام ج

ؤال  س ال؟  ف لأط ل ة  ي س ف ن ال ة  ال ح وال وان  الأل ن  �ي ب ة  لق ع اك  ن ه ل  ه

ة  ال ح ال ىل  ع ة  ي ون ل ال ات  �ي أث ت ال ة  دراس لل  خ ن  م ال  ق م ال هذا  ه  رح ط ي

ح  ي ح ص و  ح ن ىل  ع وان  الأل دام  خ ت اس ة  ي ف ي وك ال،  ف لأط ل ة  ي س ف ن ال

ال. ف لأط ل سي  ف ن ال رار  ق ت الس ىل  ع اظ  ف ح وال الي  م ج ال س  ح ال ز  زي ع ت ل
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االستخدام الصحيح لأللوان 
يمكن أن يزيد من الرتكيز 

والنشاط والقدرة على التعلم 
والفهم والتذكر



التأثيرات  دراسة  يحاول  املقال  وهذا 

وكيفية  لألطفال،  النفسية  احلالة  على  اللونية 

لتعزيز  صحيح  نحو  على  األلوان  استخدام 

االستقرار  على  واحلفاظ  اجلمالي،  احلس 

للطفل. النفسي 

لون  لكل  أن  باأللوان  العالج  وتوضح نظرية 

ميكن  مختلفاً،  اهتزازّيًا  أو  تذبذبّيًا  ترددًا 

اإلنسان  جلسم  التوازن  إعادة  فى  استخدامه 

في  اخلاليا  جميع  أن  العلماء  يعتقد  حيث 

اجلسم متلك أيضًا ترددًا ينبعث بقوة وإيجابية 

ولكن  جيدة،  بصحة  اإلنسان  يكون  عندما 

عندما يصاب باملرض فإن هذا التردد يصبح 

متوازن.  غير 

وتواصلت األبحاث حول الكشف عن أسرار 

األلوان وأهميتها العالجية، خالل العقود الثالثة 

املاضية، بفضل الوسائل التكنولوجية املتقدمة، 

اللون  اختيار  وصار  وأهميتها،  جدواها  وثبت 

امللبس  في  اليومية،  حياتنا  من  رئيسًا  جزءًا 

جدران  اختيار  في  حتى  واملشرب،  واملأكل 

واخلاصة.  العامة  واملنشآت  املنازل 

تصنيفات األلوان:
تتنوع تصنيفات األلوان، ولعل من أكثر هذه 

التصنيفات انتشاراً، التصنيف الذي يجعلها 

ضمن ثالث مجموعات، هي: 

المجموعة الأول: وتضم ثالثة ألوان رئيسة 

هي: األحمر واألصفر واألزرق. 

المجموعة الثانية: وتضم ثالثة ألوان ثانوية، 

بينها،  فيما  األساسية  األلوان  مزج  من  تنتج 

وهي: اللون األخضر املمزوج من اللونني األزرق 

واألصفر، واللون البرتقالي املمزوج من اللونني 

األحمر واألصفر، واللون البنفسجي وهو مزيج 

من اللونني األحمر واألزرق. 

تنتج  ألوان  ستة  وتضم  الثالثة:  المجموعة 

األلوان  أحد  مع  الثانوية  األلوان  مزج  من 

األساسية املجاور لها على دائرة األلوان، وهي: 

وينتج  احلمرة،  إلى  املائل  البنفسجي  اللون 

واللون  والبنفسجي،  األحمر  اللونني  مزج  عن 

اللونني  مزج  عن  وينتج  املصفر،  البرتقالي 

املخضر،  األزرق  واللون  والبرتقالي،  األصفر 

األخضر. مع  األزرق  اللون  مزج  عن  وينتج 

وهناك من يصنفها ضمن فئتني رئيستني: 

كونها  تسميتها  جاءت  الحارة:  الألوان 

إنها  حيث  والدفء؛  باحلرارة  اإلحساس  تثير 

البيئة  في  الطبيعية  احلرارة  مبصادر  ترتبط 

كالشمس والنار؛ ومن ثم فهي تعكس الضوء، 

ـ  ـ )األحمر  أمثلتها  ومن  زيادته،  على  وتعمل 

البرتقالي(. ـ  ـ األصفر 

كونها  الباردة: جاءت تسميتها من  الألوان 

تعطي إحساسًا بالبرودة والصقيع؛ نظرًا إلى 

كالثلوج  الطبيعية،  البرودة  ارتباطها مبصادر 

ومن  والنباتات،  والسحب  والسماء  واملياه 

األخضر(.  ـ  )األزرق  أمثلتها 

األلوان وقاعات وفصول الدراسة 
االستخدام  على  والتدريب  األلوان  إن 

التي  املناهل  أهم  أحد  ميثالن  لها،  الصحيح 

النماء  عناصر  املدارس  تالميذ  منها  يرتشف 

خالل  ومن  اجلمالي.  واحلس  الفني  للتذوق 

مدى  ويقاس  األذواق،  تعرف  املفضلة  األلوان 

النفسي  االستقرار  ومستوى  اجلمالي  احلس 
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األلوان تضفي على
رسائل التعليم

الجاذبية

ماهـية األلوان
يحتوى الضوء العادي عىل سبعة ألوان رئيسة، يطلق عليها ألوان الطيف وهي 

مترير  من  وتنتج  البنفسجى(  النييل،  األزرق،  األخرض،  األصفر،  الربتقاىل،  )األحمر، 

الضوء عرب منشور زجاجي. غري أن اللون األبيض يتكون من جديد عن طريق مزج 

ألوان الطيف السبعة، وكان أول من توصل إىل ذلك إسحق نيوتن يف نهاية القرن 

السابع عرش. وقام العامل األملاين مندل ىف عام1890 بتأليف أول موسوعة علمية عن 

»أجهزة  تسمى  عالجية  أجهزة  استخدام  طريق  عن  بها  التداوي  وكيفية  األلوان، 

امللونة«. باألشعة  الطبيعي  العالج 

واللون هو عبارة عن ضوء أو طاقة مشعة مرئية ذات طول موجيٍّ معني. وتقوم 

إىل  الطاقة  هذه  برتجمة  الشبكية  يف  باملخروطات  املسامة  الضوئية  املستقبالت 

ألوان، وتحتوي الشبكية عىل ثالثة أنواع من املخروطات هي: اللون األزرق واللون 

األخرض واللون األحمر، وأما بقية األلوان فتشعر بها بخلط هذه األلوان الثالثة.

ويتمتع  الطاقة،  ذات  الكهربائية  املغناطيسية  األمواج  من  حزمة  هو  فاللون 

املواد  وتثري  تنبه  املوجية  الحزم  وهذه  وحده.  به  الخاصة  املوجة  بطول  لون  كل 

الكيميائية يف عيوننا، وتدفعها إىل إرسال موجات حافزة دافعة إىل الغدد يف الدماغ 

الجسم. يف  األخرى  الفيزيولوجية  واألجهزة  الهرمونات  بتنظيم  تقوم  التي 



االجتماعي. واالندماج 

فاملعلمون واآلباء الذين يسعون إلى االرتقاء 

وأطفالهم،  تالميذهم  لدى  العقلي  بالفكر 

عليهم أن ينّموا أواًل خبراتهم في تنمية احلس 

اجلمالي، ومن ثم يستطيعون توظيف التناغم 

كيفية  وفي  التعليمية  العملية  في  اللوني 

الدروس  إلى  وجذبهم  التالميذ  على  السيطرة 

صحتهم  على  احملافظة  في  وكذا  التعليمية، 

لديهم،  السلوكي  التوازن  وحتقيق  النفسية 

وأكدت دراسة ترافيس أن األلوان تضفي على 

امللونة  فالصورة  اجلاذبية،  التعليم  وسائط 

أكثر بقاء في الذاكرة من الصورة املرسومة أو 

املخططة.

إن اختيار األلوان املناسبة، في دهان جدران 

وأسقف احلجرات الدراسية، من األمور املهمة 

اإلطالق،  على  بها  يستهان  أال  يجب  التي 

األلوان  أكثر  من  تقالي  ال�ب اللون  أن  تبني  فقد 

عام  بوجه  ـ  ـ التالميذ  نفوس  في  تبعث  التي 

ـ اإلحساس بالنشاط واحليوية، ويؤكد ألفريد  ـ

العقلي،  النشاط  يحّفز  البرتقالي  »أن  بانكوم 

تنوّع األفكار بني  ويدخل شعور احلماسة في 

وهو  اإلبداع،  إلى  الوصول  ثم  ومن  التالميذ؛ 

معالج جيد لالكتئاب، ويعطي إحساسًا برضا 

الدراسي  العام  ولكون  الثقة.  وزيادة  النفس، 

فإنه  الشتاء،  لفصل  ًا  ـ مواكب ًا  ـ دائمـ يأتي 

مينح التالميذ داخل فصولهم شعورًا بالدفء، 

للعنف  نزعة  لديهم  الذين  التالميذ  أن  إال 

والعدوانية، ال ينفع معهم هذا اللون، الذي تبني 

أنه من األلوان عالية الطاقة، التي تصدر عنها 

ذبذبات تزيد من حركة ونشاط اخلاليا، ومن ثم 

بأال يرتدي األطفال  العلمية  النصيحة  جاءت 

العدوانيون املالبس ذات اللون البرتقالي، وكذا 

مطلية  حجرات  في  طويلة  لفترات  اجللوس 

بهذا اللون، بينما ينفعهم كثيرًا ارتداء املالبس 

ذات اللون الوردي )البمبي(، واجللوس لفترات 

طويلة في حجرات طليت جدرانها بهذا اللون 

الذي ثبت »أن له تأثيرًا ملّطفًا على اجلسم، 

ويعمل على ارتخاء العضالت، وأنه مهدئ جيد 

لألطفال العدوانيني الذين مييلون إلى العنف 

الدراسات  نتائج  أوضحت  وقد  أقرانهم«،  مع 

الوردية  األلوان  من  يستفيدوا  أن  ميكن  أنهم 

االنسجام  على  يبعث  ولكونه  بهم،  احمليطة 

املثالي  اللون  فإنه ميثل  األحاسيس،  وتلطيف 

املدارس. في  االجتماعات  قاعات  لدهان 

ًا من املؤثرات النفسية للون الوردي،  ـ ـ وقريب

يأتي اللون الأزرق حيث أكدت الدراسات أهمية 

واالسترخاء،  بالهدوء  اإليحاء  في  اللون  هذا 

جتربة  وفي  العصبية،  التوترات  من  واحلد 

الذين  األطفال  من  مجموعة  وضع  مت  عملية 

يتسمون بالعدوانية في صف دراسي أزرق، مع 

النتائج  وكانت  عادية،  إضاءة  مصابيح  وضع 

مدهشة حيث بدأ الهدوء النسبي يتسلل إلى 

العدوانية  معدل  وانخفض  األطفال،  نفوس 

أسابيع.  ثالثة  غضون  في  ملحوظ  بشكل 

وبالفطرة جند األشخاص الذين يعانون من 

ضغوط وحاالت قلق، يلجئون الستنشاق هواء 

البحر، فتتحسن نفسيتهم؛ والسبب احلقيقي 

باإلضافة  البحر  أمواج  حركة  أن  هو  لذلك 

الطاقة  تفريغ  األزرق، يساعدان على  لونه  إلى 

يفيد  كما  إيجابية،  بأخرى  واالمتالء  السلبية 

التأّمل في السماء الزرقاء الصافية، أو وضع 
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اللون الربتقالي يحفز النشاط 
العقلي ويقود إىل اإلبداع 

ويعالج االكتئاب

اللون األزرق يبعث على الهدوء 
يف نفس األطفال الذين يتسمون 

بالعدوانية
واللون األخضر يهدئ األعصاب 

ويبعث على األمل



صورة على اجلدار اللتقاء البحر بالسماء، في 

النفسية. والراحة  االسترخاء  زيادة 

ضمن  يصنف  فهو  الأصفر،  اللون  ا  ـ أمـ

الذاكرة، فكلما أردت  ًا في  إيقاعـ األلوان  أشد 

صفراء  ورقة  على  فاكتبه  اً،  ـ شيئـ تتذكر  أن 

وبحسب فريدريك يورتال، فإن »هذا اللون الذي 

يرتبط بأشعة الشمس، يولّد طاقة تعمل على 

زيادة مشاعر الفرح والسعادة، كما أنه يساهم 

في تنشيط العقل، وينصح ملن لديهم توترات 

اللون  ذات  املالبس  بارتداء  وقلق،  عصبية 

مطلية  حجرات  في  اجللوس  وكذا  األصفر، 

بهذا اللون في أثناء املذاكرة وحتصيل الدروس؛ 

الذهن.  وتصفية  اإلبداع،  حتفيز  فى  ألهميته 

عبر  الشعاعية  طاقته  حتمل  اللون  هذا  إن 

تتنفسها،  التي  املوجبة  املغناطيسية  التيارات 

فتحدث  الليمفاوي،  اجلهاز  إلى  تصل  والتي 

والعالجي«. النفسي  األثر 

النفسي  الطب  منظور  من   
الأخرصن واللون 

مهدئ لألعصاب، ويدخل األمل على اإلنسان، 

واخلضرة  الواسعة  باألماكن  مرتبطًا  ولكونه 

واإلقبال  بالنماء  الصلة  وثيق  فهو  والنباتات، 

على احلياة، ورؤيته في الطبيعة أفضل بكثير 

لذا يفضل  من رؤيته على احلوائط واألسقف؛ 

بالنباتات  املزروعة  األماكن  نطاق  توسيع 

واحلشائش في املدرسة، واملناطق احمليطة بها، 

ولكن  وكفى،  ًا  ـ ـ نفسي التالميذ  يفيد  ال  فهذا 

أيضًا يفيدهم بدنيــًا وصحيــًا، بتنظيف البيئة 

املختلفة. والعوالق  امللّوثات  من 

ا اللون الأحمر، فهو غير مناسب على  ـ أمـ

احلجرات  وأسقف  جدران  دهان  في  اإلطالق 

يدفع  كونه  الدراسية؛ 

العدوانية  إلى  النفس 

دراسة  وكانت  والغطرسة، 

أن  إلى  أشارت  قد  علمية 

عيوب  من  يعانون  »الذين 

التنسيقية،  احلركات  في 

في  جلوسهم  عدم  يفضل 

مالبس  يرتدون  أو  أحمر،  ديكور  ذات  حجرات 

ذات لون أحمر، ويجب أن يكون استخدام اللون 

مراحل  في  خصوصًا  املدارس،  في  األحمر 

التعليم األولى على نطاق ضيق، وللداللة على 

أنه  السيما  منها،  االقتراب  يحظر  مناطق 

مرتبط في أذهان األطفال بخطر عبور املشاة 

رأس  على  يصنف  وهو  العامة،  الطرق  في 

في  عنه  تصدر  حيث  الطاقة؛  العالية  األلوان 

وجود مصدر ضوئي تيارات كهرومغناطيسية 

تؤّدي إلى زيادة حركة ونشاط اخلاليا وتسارع 

دقات القلب، ويؤدي عند كثير من األطفال إلى 

والقلق. التوتر 

وإذا كانت األلوان لها تأثير على من يرونها، 

فاقدي  عند  حتى  تأثيرها ممتد  أن  ثبت  فقد 

ما  فإن  األلوان،  يرون  ال  كانوا  فإذا  البصر، 

إلى  تتسلل  إشعاعية  طاقة  من  عنها  يصدر 

التي  املختلفة  الغدد  إلى  وتصل  أجسامهم، 

تتحكم في احلالة املزاجية والصحية لإلنسان، 

كفيفــًا.  الشخص  كان  لو  حتى 
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اللون األصفر أشد األلوان 
إيقاعًا يف الذاكرة، ويوِّلد الفرح 

والسعادة

استخدام اللون 
األحمر يف 
مراحل التعليم 
األوىل يجب 
أن يكون على 
نطاق ضيق



1- تعريف مسرح الطفل:
مصطلح  تعريف  »أكسفورد«  قاموس  حدد 

املمثلني  عروض  »هو  يلي:  كما  الطفل  مسرح 

احملترفني أو الهواة للصغار سواء على خشبة 

مسرح أو في قاعة معدة لذلك«.

ويعرّف معجم املصطلحات الدرامية مسرح 

لتقدمي  مسرحيًا  املهيأ  »املكان  بأنه  الطفل 

خصيصًا  وأخرجت  كتبت  متثيلية  عروض 

الالعبون  يكون  وقد  األطفال.  من  ملشاهدين 

األطفال«. من  كلهم 

إذن مسرح الطفل هو ذلك املسرح الذي يخدم 

الطفولة سواء أقام به الكبار أم الصغار مادام 

أهمية املسرح يف تشكيل شخصية الطفل 

وإثارة  عنه  والترفيه  الطفل  إمتاع  هو  الهدف 

تشخيص  أو  احلركي  وحسه  ووجدانه  معارفه 

درامية  ومواقف  ولعبية  متثيلية  ألدوار  الطفل 

يكون  وبهذا  الصغار؛  أو  الكبار  مع  للتواصل 

والصغار،  الكبار  بني  مختلطًا  الطفل  مسرح 

ويخرجون  يؤلفون  الكبار  أن  هذا  ويعني 

التنشيط  مهارات  ميتلكون  ماداموا  للصغار 

الصغار  أما  اخلشبة،  إدارة  وتقنيات  واإلخراج 

ويجسدون  واحلركة  باللغة  ويعبرون  فيمثلون 

الشخصيات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

فمسرح  هنا،  ومن  األقنعة،  على  اعتمادًا 

الصغار هو مسرح للطفل مادام الكبار يقومون 

إذا  الطفل  كذلك مسرح  وهو  التأطير،  بعملية 

وإخراجًا  متثياًل  الطفل  به  يقوم  مسرحًا  كان 

على  يعتمد  الطفل  فمسرح  وهكذا،  وتأليفًا 

اإلنتاجي. واإلبداع  احملاكاتي  التقليد 

مسرح  نشأة  عن  تاريخية  ملحة   -2
: لطفل ا

أورد أفالطون في »جمهوريته« ضرورة تلقني 

اجلند فن احملاكاة، وذلك بتمثيل أدوار درامية 

تتعلق باملروءة والفضيلة والشجاعة دون غيرها 

محاكاة  لتأثير  تفاديًا  املشهدية  األدوار  من 

الشباب  وكان  اجلنود،  طباع  على  الرذيلة 

يتعلمون  ا  ـ ـ ـ ن ـ أثي مدينة  في  اإلغريقيون 

الدراسي. البرنامج  ضمن  التعبيري  الرقص 

 Ronsard رونسار  ترجم  فرنسا  وفي 

ألريستوفان   Plutus »بلوتوس«  مسرحية 

معهد  تالميذ  ميثلها  لكي  اليوناني  املسرحي 

حتدث  كما   ،1549 سنة   Coqueret كوكوري 

مونتاني Montaigne في كتاباته عن ممارسته 

للمسرح عندما كان تلميذاً، واعتبر أن مثل هذه 

التمارين ممتازة جدًا ومهمة لتكوين الناشئة.

مسرحي  عرض  أول  فإن  إسبانيا  وفي 

طفولي كان يحمل عنوان »خليج األعراس« عام 

1657، وقد قدم العرض بحديقة األمير فرناندو 

من  وهو  إسبانيا،  ملك  الرابع  فيليبي  جنل 

تأليف الكاتب املسرحي الكبير بدرو كالدرون 

دي الباركا الذي أنعش عصره الذهبي بكثير 

د. نور الدين بولفخاذ
ن برصياً  مدير مدرسة الأطفال المعوق�ي

الجزائر

الج  ع ك  ذل وك ال،  ف الأط ارات  ه م ر  طوي وت ة  ي م ن ت ي 
�ن ة  �ي ث ك د  وائ ف رسح  م ل ل

ة  ي خ اري ة ت ح م ال ل ق م دم هذا ال ق ات، وي راب ط ات والض عوب ص ن ال د م دي ع

ه  ف بوص ه  دام خ ت اس د  وائ وف ه  واع وأن ه  ام س وأق ل  ف ط ال رسح  م أة  ش ن ن  ع

ال. ف الأط درات  ق ة  ي م ن ت ي 
�ن ة  ث دي ح ال ة  ي ب �ت ال ا  ه ي ى ل ع د  م ت ع ت ة  ل ي وس
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والهادفة. املمتعة  املسرحيات  من 

وفي الواليات املتحدة األمريكية أنشأت ميني 

هينز سنة 1903 مسرح األطفال التعليمي، ومن 

العروض الطفلية التي قدمتها: األمير والفقير، 

واألميرة الصغيرة والعاصمة.

سنة  الطفل  مسرح  ظهر  روسيا  وفي 

1918وُجلُّ قصصه الدرامية غربية مثل: مالبس 

اإلمبراطور واألمير والفقير، وهدف هذا املسرح 

إيديولوجي ليس إال، يتمثل في إظهار بشاعة 

مكسيم  ويبرز  احملتكر.  وحقارة  الرأسمالية 

اإليديولوجي  التوجه  هذا   1930 سنة  چـوركي 

نروي  بأن  التزامنا  »ومن  بقوله:  الطفل  ملسرح 

ومسلية،  مرحة  بطريقة  القصص  ألطفالنا 

املسرحيات  وتلك  القصص  تصور  أن  فاإللزام 

احملتكر«. وحقارة  الرأسمال  بشاعة 

مسرح  على  تعرفت  أوربا  فإن  وبالتالي 

 - يعرفه  لم  الذي  العربي  العالم  قبل  الطفل 

حسب علمنا - إال في السبعينيات من القرن 

العشرين، وإن كان الباحث املغربي مصطفى 

عبد السالم املهماه يرى أن املغرب عرف مسرح 

الطفل منذ سنة 1860 »عندما استولى اإلسبان 

بروتون  فرقة  مثلت  حيث  تطوان؛  مدينة  على 

مسرحية بعنوان: »الطفل املغربي«، وذلك على 

خشبة مسرح إيزابيل الثانية بتطوان، وهي أول 

خشبة في العالم العربي وفي إفريقيا، وبعدها 

بالقاهرة  واألوبرا   ،1868 األزبكية  مسرح  قاعة 

السويس،  قناة  فتح  مبناسبة   1869 سنة 

ملسرح  بداية  أعاله،  التاريخ  نعتبر  وبالطبع 

عامة«. وللمسرح  الطفل 

 

3- أهم املربني واملختصني الذين تناولوا 
مسرح الطفل:

إن البداية الفعلية األولى ملسرح الطفل كانت 

استفادوا من  الذين  واملربيات  املربني  يد  على 

آراء جان جاك روسو الذي دعا في كتابه )إميل( 

»أحبوا  قائالً:  الطفولة  لعب  إلى  االنتباه  إلى 

وغريزتها  ومتعها  لعبها  وفّضلوا  الطفولة 

احملبوبة«.

 Madame de جينليس  دي  قدمت  وقد 

مسرحيًا  1874عرضًا  سنة  في   :  Genlis

خاصًا بالطفل في حديقة ضيعة دون شارتر 

تعبيرية  العرض  وقصة  باريس  بضواحي 

)بانتوميم(، وعرضت كذلك مسرحية )املسافر( 

)عاقبة  ومسرحية  الدوق،  أبناء  بأدوارها  وقام 

الفضول( التي تصور ما يجلبه الفضول على 

دي  ملدام  والتلحني  التأليف  وكان  صاحبه، 

 Arnaud جينليس املربية. وسار أرنود بركني

دي  غرار  على   )1791-1749(  Berquin

جينليس في تقدمي العروض املسرحية املتعلقة 

باألطفال، وهما معًا من أتباع مدرسة الكتابة 

الطفل  مسرح  واستفاد  فرنسا.  في  لألطفال 

من آراء التربية احلديثة التي تنص على حرية 

و في  ـ الطفل وخيريته كما عند جان جاك روسـ

كتابه »إميل«، عالوة على أهمية اللعب والتمثيل 

باعتبارها  احلياة  طريق  عن  احلياة  ومعرفة 

ومن  الهادفة.  التربية  في  جوهرية  مرتكزات 

ا  ـ ـ و وماري ـ ثم، تشرب مسرح الطفل آراء روسـ

وباكوليه  ودوكرولي  ديوي  وجون  مونتسوري 

 Pestalozzi وكالباريد وبول فوشيه وبستولوزي

.Montessori ومونتسوري 

4- أقسام مسرح الطفل
ري: ط ف ي أو ال

ا�أ ق ل ت رسح ال م  أ- ال

بالغريزة  الطفل  مع  يخلق  مسرح  وهو 

والتمثيل  االرجتال  إلى  فيه  ويستند  الفطرية، 

لعبة  )مثل  التلقائي  احلر  والتعبير  اللعبي 

والعروســة(. العريــس 

رسح  م ال ك  ذل و  ي: ه م ي عل ت ال رسح  م ال ب- 

أو  ي  ر�ب م ال اف  إ�ش ت  ح ت ذ  ي م ل ت ال زه  ج ن ي ذي  ال

ود  وج وب اذ،  ت الأس أو  درس  م ال أو  ط  ش ن م ال

ررات  ق م ال ن  م ض اً  ف ل س دة  ع م وص  ص ن

إىل: اً  ض أي ه  ع ري ف ت ن  ك م وي ة.  ي دراس ال

م الأوىل: ويرتبط بالكتاتيب  ي عل ت رسح ال -  م

القرآنية والتربوية ورياض األطفال؛ حيث ميثل 

التي  املسرحية  األدوار  من  مجموعة  التالميذ 

يقترحها املربون عليهم.
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مسرح الطفل امتاع وترفيه
وإثارة معارف



: هــو ذلــك املســرح  ــدرسي م ــرسح ال م - ال

املؤسســة  داخــل  التمثيــل  يســتخدم  الــذي 

)املدرســة  التربويــة 

االبتدائيــة واإلعداديــة 

مبثابــة  والثانويــة( 

بيداغوجيــة  تقنيــة 

األهــداف  لتحقيــق 

ســواء  مــة  املصمَّ

ــة  ــا عام ــت أهداف أكان

أم خاصة، وتســتهدف 

الفكريــة  اجلوانــب 

ــى  والوجدانيــة واحلســية احلركيــة. ويشــرف عل

هــذا املســرح املــدرس، وذلــك بتنشــيط التمثيــل 

الــذي يقــوم بــه التالميــذ داخــل القســم أو فــي 

أثنــاء املناســبات الرســمية )األعيــاد الدينيــة 

والوطنيــة( وغيــر الرســمية )فتــرة نهايــة الســنة 

ــج(. ــالن النتائ ــز وإع ــع اجلوائ ــية لتوزي الدراس

 

5- أنواع مسرح الطفل:
الظل  خيال  يعتمد  ل:  ظ ال ال  ي خ رسح  م  -

من  أشياء  لتشخيص  الضوئية  األشعة  على 

خاصة،  شاشة  على  الظالل  تنعكس  خاللها 

وذلك باستعمال األيدي واألرجل وبعض الصور.

والعراق،  مصر  في  الظل  خيال  عرف  وقد 

ويذكر أن صالح الدين األيوبي حضر عرضًا 

عام  الفاضل  القاضي  وزيره  مع  الظل  خليال 

ـال  ـ ابن داني اللعبة  567هـ، واشتهر في هذه 

النحلة وداود  والشيخ مسعود وعلي  املوصلي 

عبر  الظل  خيال  وارحتل  الزجال.  العطار 

مجموعة من الدول واملناطق ليستقر في الوطن 

الصني؛  إلى  الهند  من  انتقل  أن  بعد  العربي 

التي  الشرقية  التركية  القبائل  تسلمته  حيث 

سربته بدورها إلى فارس ثم إلى الشرق األوسط 

إفريقيا. في شمال  لتنشره  وتلقته مصر 

أو  الدمى  مسرح  هو  س:  رائ ع ال رسح  م   -

الكراكيز، وهو نوعان: نوع ُيَحرَّك أمام اجلمهور 

بأيدي  ُيَحرَّك  واآلخر  خيوط،  بواسطة  مباشرة 

الالعبني أنفسهم. وهو مسرح مكشوف يعرض 

قصصه في الهواء الطلق، وله ستارة تنزل على 

املمثلون فشخص  أما  ترتفع عنها.  أو  الدمى 

وهم  خمسة،  إلى  يصلون  وقد  أكثر  أو  واحد 

على شكل دمى محركة بواسطة أيدي الالعبني 

من حتت املنصة أو بواسطة اخليوط.

عند  قدميًا  العرائس  مسرح  ظهر  وقد 

والصينيني  )الفراعنة(  القدامى  املصريني 

بيد  وتركيا.  النهرين  بني  ما  وبالد  واليابانيني 

مسرح  أصبح  حتى  فيه  تفننوا  اليابانيني  أن 

فهم  والتلقني،  التعليم  أدوات  إحدى  العرائس 

من األوائل الذين أتقنوا هذا النوع من املسرح 

دون  من  والكبار  الصغار  عليه  يتهافت  حيث 

استثناء. وثمة كثير من املخرجني املعاصرين 

يعتمدون على مسرح الدمى كبيتر شومان في 

واخلبز. الدمى  مبسرح  يسمى  الذي  مسرحه 

الذي  املسرح  ذلك  هو  ي:  ذاع الإ رسح  م ال  -

الناس مرئيًا  تنقله وسائل اإلعالم وتذيعه بني 

وبصريًا وسمعيًا سواء في الراديو أم التلفزيون 

الكبيرة. الشاشة  أم 

٦- فوائد املسرح لدى الطفل:
يعتبر مسرح الطفل من أهم الوسائل التي 

تعتمد عليها التربية احلديثة في تطوير وتنمية 

األطفال،  لدى  والقدرات  املهارات  من  العديد 

وسائل  طريق  عن  حتقيقها  يصعب  والتي 

أخرى منها القدرات اللغوية، زرع روح املبادرة ، 

تعزيز الثقة بالنفس، وتطوير املهارات احلسية 

...إلخ. واحلركية 

ولكون املسرح يتيح للطفل املشاركة بل يعتبر 

إليه  املوِكلة  باألدوار  للقيام  الرئيس  املنشط 

والتي تتناسب وميوله وقدراته  أو يعطيه الدور 

اضطراب  من  يقلل  أو  يعالج  أن  ميكن  الذي 

معني لديه، فان ذلك يفتح املجال واسعًا ومينحه 

فرصًا أكبر للوقوف على القدرات والصعوبات؛ 

بالتصحيح  يقوم  أن  جاهدًا  يحاول  وبالتالي 

الذاتي للصعوبات ويحتفظ بالقدرات املكتسبة.

 وميكن أن نحصر فوائد املسرح لدى الطفل 

في احملاور التالية:

- الفائدة العقلية:
 يلعب مسرح الطفل دورًا مهمًا في تنمية 

وتطوير وظائفه العقلية العليا )الذكاء، التصور، 

نفسه  الطفل  يجد  التي  فالوضعيات  التذكر(؛ 

يتطلبها عرض مسرحي  تفرض  والتي  فيها 

ناجحًا  دورًا  يقدم  حتى  ذكائه  توظيف  عليه 

املربي  وإرشادات  بتوجيهات  فيه  يتقيد 

كما  املسرحي،  للنص  املوضوعية  والشروط 

مسرح الطفل 
من أهم وسائل 
الرتبية الحديثة 

الرامية إىل تنمية 
مهارات األطفال 

وقدراتهم
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التصور  قدرات  يطور  أن  ميكن  املسرح  أن 

الذي  املوضوع  حسب  الطفل  لدى  واخليال 

تناول  إذا  املسرحي وخصوصًا  النص  يتناوله 

الشخصيات اخلرافية واألسطورية حيث تدفع 

اإلمياءات  يقلد  حتى  االجتهاد  إلى  بالطفل 

واحلركات والكلمات لكي 

تقمص  إلى  أقرب  يكون 

اخليالية  الشخصية 

إليه. املوكلة 

املسرح يضع  أن  كما 

وضعيات  في  الطفل 

ويوظف  يجتهد  جتعله 

يتمكن  لكي  إمكاناته 

واسترجاع  تثبيت  من 

والكلمات،  احلركات، 

واإلمياءات....إلخ، والتي تساعده على أداء الدور 

صحيح. وبشكل  بكفاءة  به  املنوط  املسرحي 

الفائدة النفسية:
للمسرح قدرة هائلة على عالج االضطرابات 

بعض  منها  يعاني  التي  املختلفة  النفسية 

في  املسرح  يضعها  التي  واملواقف  األطفال، 

خالل  من  بالنفس  ثقة  أكثر  جتعله  الطفل 

جناحه في أداء الدور املنوط به، كما يساعده 

على تخطي بعض املشكالت اللغوية من خالل 

القدرة على تصحيح الكلمات واجلمل ونطقها 

بالشكل الصحيح، باإلضافة إلى التحلي بروح 

والتردد  اخلوف  بدل  واإلقدام  واإلبداع  املبادرة 

واإلحجام.

إن املسرح يساعد الطفل على االندماج في 

على  التعود  خالل  من  املجتمع 

والتعاون  اجلماعية  األدوار  لعب 

والتنسيق مع بقية الشخصيات 

املشاركة في املسرحية؛ فينفتح 

عالقات  ويكوِّن  اآلخرين  على 

أساسها  إيجابية  اجتماعية 

والتضامن. والتشاور  التفاهم 

الفائدة الحسية:
مراحل  في  الطفل  حواس  كون  إلى  نظرًا   

املسرح  فإن  ومنوها؛  تطوره 

بشكل  الطفل  يساعد 

على  تطويرها  على  ملحوظ 

فالطفل  وأسرع،  أكبر  نحو 

لكي  بوسعه  ما  كل  يعمل 

يكون يقظًا ومنتبهًا في أثناء 

وخاصة  املسرحي  العرض 

والسمع،  البصر  حاستي 

أن  يستطيع  خاللهما  فمن 

مع  سواء  ويتواصل  يتفاهم 

الشخصيات املشاركة أو مع 

اجلمهور.

تتطور  الطفل  لدى  السمعية  الذاكرة  إن 

بشكل أحسن وأدق مع مرور الوقت، فهو ملزم 

الشخصيات  تقوله  ملا  واإلصغاء  باالستماع 

مبا  والرد  التدخل  له  يتسنى  حتى  املشاركة 

احلركات  تقليد  يلزمه  كما  عليه،  يتوجب 

واإلمياءات بالشكل املطلوب والدقيق، وهذا لن 

البصرية. الذاكرة  بتدخل  إال  يكون 

الفائدة الحركية:
املهارات  تنمية  في  املسرح  يساهم 

األدوار  طبيعة  خالل  من  الطفل  لدى  احلركية 

على  كان  فإذا  ميثلها،  التي  والشخصيات 

أن  فعليه  معني  حيوان  دور  ميثل  أن  الطفل 

يقلد حركات وسكنات ذلك احليوان سواء من 

خالل املشي على األطراف األربعة أو القفز أو 

....إلخ. الركض 

وكل هذه السلوكيات احلركية تساعد الطفل 

على التحكم اجليد في حركات جسمه والقدرة 

على مراقبتها، كما تسهم في تنمية وتطوير 

مختلف الوضعيات احلركية بداية من احلركة 

العامة إلى حركات أطراف اجلسم.

في  املسرح  يستعمل  أن  ميكن  ولإلشارة 

التي  التقليل من بعض االضطرابات احلركية 

اختيار  من خالل  األطفال  بعض  منها  يعاني 

املناسب. املوضوع 

الخاتمة:
ة  ث دي ح دة وال رائ ال ة  وي ب �ت ال وم  عل ال إن 

إىل  ة  ب س ن ال ب رسح  م ال ة  ي م أه ب زم  ج ت

ة  ي م ن ي ت
ة �ن م د ج وائ ن ف ه م ا ل م ل؛ ل ف ط ال

ل  ي ل ق ت ارات، وال ه م ن ال د م دي ع ر ال وي ط وت

ــات  وب ع ص ال ن  م د  دي ع ال ة  إزال أو 

ــات. راب ط والض

ة  رص ف ة ال اح وري إت رصن ن ال ات م ه ب ي ل وع

ال  ف اض الأط ن ري ة م داي ال ب ف ع الأط ي م ج ل

أن  ط  رسش ب ة؛  ي رسح م ات  اط ش ن ة  ارس م م ل

ة  ل رح م ل ل ة  ب اس ن ات م وع وض ون ذات م ك ت

ن  م وا  ن ك م ت ي �ت  ح ال  ف الأط ل ة  ري م ع ال

ك  ذل وك ح،  ي ح وص ل  ه س ل  ك ش ب ا  ه أدائ

ل  ب ق ن  م ا  ه ي ف اً  وب رغ وم ة  وب ب ح م ون  ك ت

ال. ف الأط

املسرح يسهم 
يف عالج 

االضطرابات 
النفسية للطفل 

ومشكالته 
اللغوية
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حني  التعليمية  األطفال  كتب  أجمل  فما 

مع  والكلمات  احلروف  وتتمازج  فيها  تتجاور 

الفن  يقترن  حينئذ  واملوحية.  املعبرة  الرسوم 

باإلبداع فى أرقى صوره ويصبح املعنى مكتماًل 

عنوانا  والكتابة  فالكتاب  محبوكة،  واحلكايات 

الفن  هو  التشكيلى  والفن  والفكر،  الثقافة 

اخلالص الذي قد يبدو صامتًا ولكنه يدخل فى 

البيضاء؛  الكتاب  عالقة جدلية على صفحات 

واأللوان  باخلطوط  الكلمات  مع  يتحاور  حيث 

وتعميق  تأكيد  أجل  من  الفارغة  واملساحات 

الفكرة التى يطرحها الكاتب؛ وحينئذ تتعاظم 

الفائدة ويصل املعنى فى أجمل وأصفى صورة 

املتلقى. للطفل 

التعليم والفنون

الفنون واملوروث الثقايف
الطفل  لثقافة  األول  املصدر  الفنون هى  إن 

منذ  فالطفل  الثقافى،  موروثه  على  والتعرف 

والدته وفي أثناء مراحل منوه املختلفة تستقبله 

أمه باألغانى واألهازيج الشعبية املتوارثة، والتى 

تكون عادة مقترنة باحلياة اليومية فهى تغنى 

أو  للنوم  وتهننه  معه  وتلعب  تطعمة،  وهى  له 

عند مساعدته فى خطواته األولى.

ثم بعد ذلك تؤثر الوسائط األخرى من مسرح 

الوعى  تنمية  في  تلفزيونية  وبرامج  وسينما 

الوطنى واإلنسانى واإلحساس باجلمال والرقى 

فى الذوق اللذين نتطلع إليهما جميعاً.

املساجد  مثل  العبادة  أماكن  دور  حتى 

والكنائس واألماكن األثرية العظيمة التى هى - 

فى أصلها وجوهرها- فنون أبدعها اإلنسان، 

لها دور مهم ومؤثر فى تنمية الوعى اجلمالى 

واإلحساس بعراقة وأصالة تراثه املعماري، وذلك 

الدينية. األغراض  بالطبع بخالف 

مع  ينمو  الذي  االجتماعي  تأثيرها  وأيضًا 

األطفال بشكل طبيعى وتلقائى، فحينما يذهب 

عيناه  وتلتقى  املسجد  فى  ليصلى  الطفل 

القدمية  اإلسالمية  والفنون  بالعمارة  ووجدانه 

إلى  يتسلل  ذلك  فإن  املسجد،  بجالل  ويشعر 

الثقافة  السنني، وتشعره هذه  نفسه على مر 

أو  محاضرات  دون  من  اإلسالمية  البصرية 

هذه  إلى  انتمائه  عن  كبيرة  أو  زاعقة  كلمات 

اإلسالمية. احلضارة 

قط  يخاصم  لم  وحضارة  دينًا  اإلسالم  إن 

الفنون، وإن الطفل املصري املسلم الذي يقطن 

بجانب كنيسة أو يدخلها حلضور زواج إحدى 

مواطنني  الوطن  فى  أن  يعرف  أمه،  صديقات 

مختلفني فى الديانة ولكنهم مصريون مثله لهم 

احلقوق والواجبات نفسها. واحلضارة الفرعونية 

عظيمة  حضارة  جميعًا  إليها  ننتمى  التى 

األم  إنها حضارتنا  العالم.  ويقدرها  يحترمها 

التى يجب أن نفخر بها.

التعليمية  املواد  تنفتح  ألن  األوان  آن  لقد 

املراحل  فى  خصوصًا  للطلبة  توجه  التى 

فاطمة املعدول
ال ف ة أط ب ات ة وك رج خ م

رص م
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الطفل، والتعرف على موروثه 

الثقايف
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ذاتها،  مصر  فى  املختلف  اآلخر  على  األولى 

فتتضمن املناهج سمات وصفات أبناء النوبة 

يعرف  أن  ويجب  الساحل،  أو  أبناء سيناء  أو 

قد  مصريون  يعيش  مصر  فى  أن  األطفال 

يكونون مختلفني فى اللون أو الديانة ولكن لهم 

بيئات  فى مصر  وأن  والواجبات،  احلقوق  كل 

أو  الصحراوية  البيئة  مثل  ومتباينة  مختلفة 

الواحات. أو  الساحلية  أو  النوبية 

أو  الدين  أو  اللون  فى  االختالفات  هذه  إن 

الثقافي  والغني  التنوع  ملصر  يعطى  البيئة 

ويعمقه. تراثها  إلى  يضيف  الذي 

على  أيضًا  املناهج  تنفتح  أن  يتعني  كما 

والفنون  والفكر  العلوم  إليه  وصلت  ما  أحدث 

فى العالم كله سواء العالم الغربى أو األسيوى 

بعيدة  أجيال  تنشأ  أالَّ  فيجب  اإلفريقى..  أو 

األخرى  الشعوب  حضارات  عن  البعد  كل 

تهتم  وأن  واإلفريقية.  اآلسيوية  خصوصًا 

املناهج باحلقبة القبطية واحلقب الفرعونية وأن 

تقدم للطفل مالمح الثقافات األخرى فى مصر 

فى  الصحراء  النوبية وحضارة  مثل احلضارة 

ذات  الدراسية  املناهج  تكون  ال  حتي  سيناء؛ 

أحادية. نظرة 

القيم  على  أيضًا  املناهج  حتتوي  وأن 

واملفاهيم احلديثة التى يجب أن يعرفها أطفالنا 

منذ الصغر مثل حقوق اإلنسان وحقوق الطفل 

اآلخر. وقبول  والتسامح  واملواطنة 

الوحيدة  الوسيلة  هو  السليم  التعليم  إن 

لتجنب كل املخاطر التى حتيق بالوطن، والتى 

القيم اإلسالمية األصيلة  أبدًا مع  تتعارض  ال 

والرفيعة.

التعليمية،  الوسائل  وتنوعت  تعددت  وقد 

فقط؛  املدرسي  الكتاب  فى  تنحصر  تعد  ولم 

حتي ال تعتمد العملية التعليمية على احلفظ 

الوسائل  تستخدم  بل  فحسب،  واالستظهار 

الفنية.

أواًل: التقنيات الحديثة
١- مثل األقراص املدمجة التي حتتوي على 

املقررة  والتعليمية  العلمية  واملواد  القصص 

عليهم.

وهي  واملغامرات:  اإللكترونية  األلعاب   -٢

من  والبرمجة  املعرفة  تستخدم  للتعلم  طريقة 

في شكل  لألطفال  محتوي حديث  تقدمي  أجل 

حتض  ولكنها  إلكترونية،  ألعاب  أو  مغامرات 

على التفكير وإعمال العقل وطرح األسئلة. وما 

أحوجنا في العالم العربي إلنتاج مثل هذه املواد؛ 

األجنبية. لألعمال  فريسة  أطفالنا  اليقع  حتي 

ثانيًا: مسرحة املناهج
لألطفال  الدراسية  املناهج  بتقدمي  وذلك 

والدراسات  والتاريخ  العربية  اللغة  خصوصًا 

االجتماعية عن طريق الفن املسرحى التقليدي 

الذي يقوم بكل العمل فيه محترفون فى عالم 

املسرحى  الفن  عناصر  كل  ويشمل  املسرح، 

ومهندس  واملمثلني  واملخرج  املؤلف  من  بداية 

املوسيقى،  وواضع  اإلضاءة  ومصمم  الديكور 

أو  والعرائس  الدمى  مسرح  طريق  عن  وذلك 

البشري. املسرح 

ثالثًا: الورش الفنية
وموسيقية  وتشكيلية  مسرحية  ورش  وهي 

كل  جتتمع  أن  املمكن  ومن  وثقافية،  وعلمية 

واحدة. ورشة  في  الفنية  العناصر 

التثقيف  وسائل  أهم  من  الورش  وتعتبر 

فى  تعتمد  التي  والتفاعلى  الذاتى  والتعليم 

األساس على رؤى األطفال وفكرتهم وتصوراتهم 

تشكيل  وإعادة  تسجيل  وأيضًا  حياتهم،  عن 

يعيشون  الذي  مجتمعهم  في  حولهم  ما  كل 

فيه. إنها وسيلة شبه ذاتية للتعلم واملعرفة عن 

طريق الفنون املختلفة والتجربة واخلطأ بعيدًا 

عن الثواب والعقاب، وهى- فى مجملها- نوع 

الوسائل  دخول  من  الرغم  فعلى  اللعب،  من 

اإللكترونية  األلعاب  مثل  واملغرية  احلديثة 

يظل  كله،  العالم  على  املفتوح  واإلنترنت 

العالم الذي ينجزه الطفل بذاته والعوالم التى 

يكتشفها عن طريق العمل اليدوي لها دورها 

الفاعل.

الناجحة  التعليم  وسائل  من  وسيلة  وهى 

واملهمة التى يلجأ إليها املعلم لتنمية القدرات 

واخليال  االبتكار  ملكة  وكذلك  واللغوية،  الفنية 

لديهم.

املواد  كل  تقدمي  نستطيع  الورش  وفى 

وحب  العمل  قيمة  مثل  شيء  كل  ومناقشة 

الوطن واألمانة الشخصية والبيئة  الدميقراطية 

األطفال. وحقوق  اآلخر  وقبول 

والطرح  للمناقشة  خاضعة  األفكار  كل  إن 

يصنعها  ابتكارية  فنية  أعمال  إلى  والتحويل 

باشــتراك  بأنفســهم  ويقدمونهــا  األطفــال 

أن  على  والفنانىن،  املشرفني  من  وتوجيهات 

بل  والتلقني،  املباشرة  عن  بعيدًا  ذلك  يكون 

أسلوب  فى  لألفكار  وعرضًا  حتفيزًا  يكون 

فنى جذاب، فيه قدر من التشويق يجمع بني 

البحث عن املعلومات وحكاية القصص وقراءة 

الشعر والغناء واللعب باأللوان واخلامات الفنية 

واملختلفة. املتعددة 

عمل حر  أنها  فى  تكمن  الورش  أهمية  إن 

فال  واخلطأ،  والتجربة  واللعب  الفن  أساسه 

مجال حلسابات الصواب واخلطأ، بل مسموح 

دون  من  والشخبطة  واللخبطة  بالتكرار  فيها 

ألوالدهم  املثالية  تنشد  التى  األهل  توقعات 

حتى فى الفنون واللعب أو التقديرات الدراسية 

إلى درجات صماء ال  تترجم  التى  لالختبارات 

إلى حصر  تؤدى  أو موهبة  تكشف عن متيز 

قدرات األطفال فى الرسوب والنجاح التى تظلم 

املوهوبني. األطفال خصوصًا  من  كثيرًا 

إجناز  الورشة  على  القائمون  استطاع  وإذا 

فهذا  جمهور،  مع  يعرض  مسرحى  عرض 

ما حدث  لكل  وعرضًا  تتويجًا  بالطبع يصبح 

وهى  األطفال،  كل  عند  حقيقية  لرغبة  وتلبية 

لغوية  كانت  سواء  ومهاراتهم  أفكارهم  عرض 

إنه  وأصدقائهم.  ذويهم  أمام  وفنية  حركية  أو 

نوع من حتقيق الذات واالعتراف بالقدرات التى 

قد تكون كامنة في داخلهم، وقد يكونون غير 

قادرين على التعبير عنها، أو لم يدركوها هم 

من  نفسها  عن  وأعلنت  تفجرت  وقد  أنفسهم 

الورشة. خالل 
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تتنوع الفنون البصرية بني قصص مصورة، 

وتطبيقات إلكترونية، وأفالم روائية سواء كانت 

هناك  التنوع  هذا  وبقدر  تعليمية،  أو  للترفيه 

الطفل  توعية  في  أخرى  على  تفوقت  مجاالت 

الفيلم فن غائب عن ثقافة األطفال 

جمالياً، ولنطرح سؤاالً: هل استطاع فن الفيلم 

العربي االرتقاء بوعي الطفل جمالياً؟

سؤال  إلى  حاجة  في  السؤال  هذا  يبدو 

سابق له؛ إذ هل ميكن أن نقول إن هناك أفالمًا 

هو  لألسي  يدعو  ما  لألطفال؟  موجهة  عربية 

حتي  النوعية،  هذه  من  متامًا  الساحة  خلو 

ملمثلني  مشاركة  األفالم  بعض  في  ظهرت  إن 

أطفال، فال تكون هذه األفالم موجهة لألطفال، 

بقدر ما هي موجهة للكبار من أجل الضحك 

األطفال. سلوك  من 

فلقد أصبحت السمة األساسية في الكثير 

باألطفال  االستعانة  التجارية  األفالم  من 

الطفل  يلتزم  ال  ولكن  ممثلني  بحسبانهم 

بسلوكيات الطفل، بل يقوم بكل ما هو مناقض 

لطباعه، فنجد أطفاالً يضربون الكبار أو يقومون 

بأفعال استغاللية ال تتناسب مع عمرهم، وفي 

األطفال  بعض  األفالم  أحد  قدم  صورة  أسوأ 

وهم يستدعون عاهرة إلى منزل أحدهم، وكانت 

على عالقة بوالد طفل منهم؛ فيما يعد تشويهًا 

املرأة. إلى  ونظرتهم  لألطفال  سلوكيًا 

ولم يتوقف األمر عند هذا االستغالل السيئ 

للطفل، ولكن الالفت لالنتباه هو غياب سينما 

الطفل بشكل عام، وأصبح هناك اعتماد كلي 

على الفيلم األجنبي في تلبية املتعة لألطفال، 

د. كريــم بهـــاء
رص ا - م م ن ي س د ال ه ع م درس ب م

دة  ة واح رصي ب ون ال ن ف الده، وال ي ة م ظ ح ن ل ون م ك ت ل ت ف ط دي ال ة ل ي ن ف ة ال ق ذائ ال

ــة،  ي ن ف ــه ال ت ق ــل وذائ ف ط ل ــالي ل م ج ــي ال وع ل ال ــك ش ــن أن ت ك م ي ي
ــ�ت ــن الأدوات ال م

ة  ــب اس ن م ــاءة ال ف ك ــق ال ق ح ــا ي م ــا ب ه ف ي ــا وتوظ ه ــام ب م ت وري اله ــرصض ــن ال م ف

ــاً. ي ات ي ــاً وح ي ال م ــم ج ه ال ف ــة أط ي وع ت ــد الأرسة ل ي ي
ة �ض ل ــي ــون وس ك ت ل

ي 
ــ�ض ب ــال إل ت ف ــة الأط اي ي رع

ــة �ض ص ص خ ت م ــات ال س ؤس م ــال ال ق م ــذا ال ــو ه دع وي

ي 
ــا�ض ق ث رث ال ــن الإ ــرب ع ع ــال ت ف ــة لأط ه وج ــالم م ــاج أف ت ن ي لإ ج ي ات ــرت ــه إس وج ت

ــة. ي رب ع وب ال ــع ش ل ــم ل خ ض ال
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لتحقيق  األفالم  هذه  على  االعتماد  وباملثل 

الطفل  أبجدية  وتشكيل  اجلمالية  الذائقة 

اجلمالية ووعيه، لنجد أنفسنا أمام ثقافة عربية 

ذات أصول راسخة تقف حيال جيل ال يعرف 

اجلمالية.  ثقافته  أولويات 

أغلبها  اكتفي  فقد  اإلنتاج  شركات  أما 

بالعمل على دبلجة أفالم األطفال األجنبية للغة 

العربية وعرضها على أطفالنا من دون النظر 

إلى ما هو أبعد من مجرد حوار؛ وهو طبيعة 

املنتجات.  هذه  ثقافة 

أن  الواجب مراعاتها،  اإليجابية  األمور  ومن 

أصبحت  البصرية  للفنون  التنفيذية  التقنيات 

أكثر رشاقة وسهولة بحيث ميكن تنفيذ إنتاج 

أو رسومًا  كانت  روائية  وطويلة،  أفالم قصيرة 

األمور  كانت  مما  بكثير  أقل  بتكلفة  متحركة 

عليه في األعوام العشرة املاضية، هذه الرشاقة 

التقنية قد تساهم في القيام بحركة فاعلة في 

إنتاج فنون بصرية تساعد الطفل العربي على 

الوعي  بداخله  وتنمي  اجلمالية  ذائقته  تكوين 

بثقافته العربية، وهناك العديد من االجتاهات 

املصورة  القصص  مجال  في  بوضوح  ظهرت 

إصدارات  تنتج  التي  العربية  الدول  مبختلف 

النظر،  عن  بعيدًا  الفيلم  فن  بقي  لكن  دورية، 

هو  هذا  في  الرئيسي  والسبب 

غياب الكاتب املتخصص قبل كل 

لألطفال  املوجهة  فاألعمال  شيء، 

مضافًا  بصري  وعي  إلى  حتتاج 

وطريقة  الطفل  لعقلية  إدراك  إليه 

تفكيره.

اجلهات  من  العديد  وجتتهد 

تلبي  قصيرة  أعمال  لتمويل  اآلن 

خالل  من  لألطفال  التعليمية  االحتياجات 

والسلوكيات  الثقافة  عن  قصيرة  أفالم  إنتاج 

القصيرة  األفالم  هذه  بعض  وتتحول  والعلوم، 

إلى هوامش عرضية لالستخدام داخل املدارس، 

حلقات  إلى  منها  البعض  يتحول  بينما 

األطفال. قنوات  على  تعرض  مسلسلة 

لكن يظل هناك غياب للفيلم الروائي الطويل 

إلى  حقيقية  حاجة  في  واألمر  للطفل،  املوجه 

ــد  ــاك جه ــون هن ــل أن يك ــي قب ــد مؤسس جه

فنــي، فــإذا تبنــت املؤسســات املتخصصــة 

في رعاية الطفولة بالعالم العربي إرساء توجيه 

لألطفال  املخصصة  للموضوعات  إستراتيجي 

دور  يصبح  بحيث  لإلنتاج؛  خططًا  ووضعت 

الفنية القادرة على  الشركات توفير العناصر 

تنفيذ هذه اإلستراتيجيات فسوف نتمكن من 

واحد  عام  خالل  لألطفال  موجهة  أفالم  إنتاج 

فقط.

ولكن  يوتوبية،  رؤية  ليست  الرؤية  وهذه 

املجتمعات  إدراك  من  يبدأ  تنفيذها  إمكان 

العربي  الطفل  تخاطب  أعمال  وجود  ألهمية 

وتعبر عن إرث ثقافي ضخم متتلكه الشعوب 

هذا  حتقق  وقد  ألسنتها،  مبختلف  العربية 

اإلدراك املجتمعي بوجود العديد من املؤسسات 

مجال  في  العاملة  احلكومية  وغير  احلكومية 

رعاية الطفولة، وما هي إال أشهر قالئل ونشهد 

الطفل  يرعي  حقيقيًا  إستراتيجيًا  توجيهًا 

ذائقة  لتكون  اجلمالية  ذائقته  ويشكل  ثقافّيًا 

العربية.  الثقافة  من  أصيلة 

األعمال املوجهة لألطفال تحتاج 
إىل وعي بصري وإدراك لعقلية 

الطفل وطريقة تفكريه
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وتثقيف  تنمية  فى  املتكاملة  ة  ـ الرؤي إن 

هما:  مهمني  جانبني  تتناول  أن  يجب  الطفل، 

تنمية  السلوكى فى  املعرفى واجلانب  اجلانب 

الدراما  خالل  من  وذلك  الطفل،  شخصية 

التعليمية Drama in Education باعتبارها 

ا من دائرة االجتاه  أسلوبًا فنيًا تربويًا يخرج بنـ

 Formal للتربية  التقليدى  )املفهوم  التلقينى 

)املفهوم  التفاعلى  االجتاه  إلى   )Teaching

غير التقليدى Informal Teaching(؛ حيث 

 الدراما التعليمية وتنمية شخصية الطفل

بنـاء شخصية  فى  التعليمية  الدراما  تساهم 

بوصفه  واجلسدية  والوجدانية  العقلية  الطفل 

ة املواقف  بناء شامالً، يجعله قادرًا على مواجهـ

ا. فيهـ ة يوجد  بيئـ احلياتية فى أى 

الدراما التعليمية 
الدراما التعليمية هى عملية حيوية وعملية 

املشاركني  مجموعة  خالل  من  استكشافية 

)أطفال، شباب، كبار( التى تتيح لهم الفرصة 

فى  اندماجهم  خالل  من  األدوار  ميثلوا  لكى 

التفكير واملشاعر، وذلك من دون وضع جمهور 

أو تقنيات العرض املسرحى فى االعتبار. وفى 

أفضل األحوال، فإن املشاركني فى هذا النشاط 

الدرامــى، ال يدركــون فقــط ذواتهــم الفرديــة، 

ومشاعرهم  واهتمامهم  أفكارهم  عن  ويعبرون 

وحاجاتهم ومتطلباتهم، ولكنهم أيضًا ينجذبون 

الدرامــا  باآلخريــن.  الفــورى  االتصــال  ــى  إل

قبل كل شىء عملية جماعية،  التعليمية هى 

ال  ص ح االت ي ت م ت عل م ال وال ف ن االأط �ي ا ب ة م ي ارك ش ة ت ي اف ش ك ت ة اس وي ي ة ح ي ل م ة ع ي م ي عل ت ا ال درام ال

اً  وي رب اً ت ي ن اً ف وب ل ا أس ه ف ة بوص ي م ي عل ت ا ال درام دام ال خ ت ال اس ق م اول هذا ال ن ت ات، وي �ب خ ادل ال ب وت

ة. دي س ج ة وال ي دان وج ة وال ي ل ق ع ل، ال ف ط ة ال ي ص خ اء ش ن ي ب
اهم �ن س ي

العدد ٢٩- ٢٠١٦ 32

أ.د.محمد أبو الخري
ون- ن ف ة ال ي م ادي أك اذ ب ت أس

رص م



فيها  املشاركون  يتعلم  العوامل،  لهذه  ونتيجة 

وعواملهم. اآلخرين  عن  أشياء 

إذن، وظيفة الدراما التعليمية جماعية وفردية 

فى آن واحد، تساعد وظيفتها االجتماعية كل 

يكون عضوًا مؤثرًا فى اجلماعة عن  فرد كى 

طريق تبادل اخلبرات. غير أن الوظيفة الفردية 

عن  ومثمرة  ُمرضية  حياة  قيادة  من  متكنها 

طريق إعداد الفرد للتعامل مع جتارب جديدة 

سويًا  شكاًل  النهاية  فى  جتد  بحيث  ناجحة؛ 

على  الدراما  وتشجع  واألفكار.  للمشاعر 

خالل  من  اجلماعية  العملية  في  االنخراط 

االتصال. وهذا االتصال له عنصران رئيسان. 

اتصال املعلومات واحلقائق، واتصال للمشاعر 

واجتاهاتها.

واالتصال جزء متكامل مع الدراما التعليمية. 

والتعليم فى الدراما يقدم أشكااًل مختلفة من 

اخلبرات. وتعتمد عالقات املشاركني الشخصية 

من  ذواتهم  عن  التعبير  على  قدرتهم  على 

ويخدم  والشخصيات.  واحلوار  احلركة  خالل 

املعلومات  من  متنوعة  أغراضًا  االتصال  هذا 

واالستقصاء  التفكير  وأشكال  والتساؤالت 

املشكالت  وحل  األفكار  ومشاركة  والتنظيم 

ومعاجلة الوسائل وإظهار املهارات واالستمتاع 

ويتعلم  واحلركى.  الوجدانى  والتعبير  باملعرفة 

واآلخرين  أنفسهم  يفهمون  كيف  املشاركون 

خالل  من  الدراما  وتعمل  حولهم.  من  والعالم 

قوة املجموعة. فهى ترسم املخزون املشترك من 

اخلبرات؛ لذلك فهى تطور عقل ومشاعر األفراد 

اجلماعة. داخل 

املشاركون  يعمل  الدرامى،  النشاط  وخالل 

ومع  أنفسهم،  مع  الدور(  داخل  أو  خارج  )من 

واالستماع؛  احلديث  مهارات  لتطوير  البالغني 

وضع  ويتم  لألطفال،  املسئولية  تعطى  حيث 

من  يصبح  بحيث  مواقف  فى  املشاركني 

ويتفاوضوا..  ويتناقشوا..  يتصلوا.  أن  املهم 

ويتحدثوا مع زمالئهم ومع معلم الدراما حول 

زميل،  ميالد  عيد  مثل  متنوعة  موضوعات 

صورة،  شرح  حديقة،  تشجير  املكان،  نظافة 

مهارات  يطوروا  أن  املمكن  من  فإنه  ثم  ومن 

شفهية؛ ألن هناك العديد من املواقف املتنوعة 

واالستماع  احلوار  من  لكل  فيها  يكون  التى 

ردود طبيعية. وتقدم الدراما تساؤالت تدعو إلى 

دم  وتقِّ ثابت،  نحو  على  األفكار  وإبداء  تطوير 

مشاركتهم  عوا  يوسِّ كي  للمشاركني  الفرصة 

عن  والتعبير  خبراتهم  ووصف  املناقشة  فى 

مشاعرهم  عن  بوضوح  يتحدثون  فهم  آرائهم، 

الشخصية، ويصوغون ويصنعون ردودًا مالئمة 

ويتبادلون  احلدث،  داخل  والتعليمات  لألسئلة 

تنوع  مع  املشكالت  حل  حول  النظر  وجهات 

التعليمية. الدراما  مجال  فى  املواقف 

دور املعلم
حيوي،  دور  التعليمية  الدراما  فى  للمعلم 

فهو مسئول عما يجرى خالل النشاط الدرامى. 

أفراد  بني  االجتماعية  العالقات  »تسهيل  وعن 

الدراما التعليمية ترتكز 
على تصوير األدوار 

والشخصيات
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املجموعة، وجعلها مرنة قدر املستطاع، ويخلق 

الفرص لالتصال وطرح األفكار اجلديدة«، ويقدم 

املعلم سياقًا من اخلبرات املختلفة لألطفال مما 

يسهل بناء املواقف الدرامية من خالل األسئلة، 

تفتح مجاالت  األسئلة  وهذه  أين؟  ماذا؟ كيف؟ 

للتعلم ولبناء املواقف والشخصيات. لذلك البد 

أن تكون حساسية املعلم جيدة جتاه الطاقات 

الفردية واجلماعية املشاركة فى النشاط الدرامى، 

من دون إغفال الستمرارية اخلبرة الدرامية.

وفــى أســلوب الدرامــا التعليميــة، تعتبــر 

مــن  لــدور(  املمــارس  )املعلــم  إســتراتيجية 

اإلستراتيجيات املؤثرة حيث يصبح املعلم جزءًا 

االندماج  على  ويعمل  الدرامى،  النشاط  من 

فى دور ما من خالل تطوير القصة واملشاعر 

والشخصيات...إلخ. وعلى اجلانب اآلخر، يخرج 

من  لألفكار  واملوضوعية  املسافة  ليخلق  منه 

الدراما.   أحداث  تطور  وحتديد  النقاش  خالل 

الذى  الدور  حالة  على  يعتمد  الدراما  وجناح 

مساحة  إعطاء  وطريقة  وانتظامه  اختياره  يتم 

الناحية  من  لألطفال  املسئولية  من  واسعة 

حتكم  وسائل  أيضًا  يقدم  كما  الدرامية. 

الدراما.  داخل  من  للحدث  وتعميق 

ــلمعلم الالعــب للــدور أن يعــزز  ـ وميكــن ل

املوقف، ويخلق مناخًا من خالل إسهاماته في 

لهم  تهيئ  للمشاركني  ظروفًا  الدراما، صانعًا 

على  فإن  لذلك  باملوقف.  واإلحساس  التفكير 

املعلم أن تكون لديه فكرة واضحة عما يريد أن 

يحققه من املصطلحات العامة واخلاصة سواء 

كان ذلك قبل أو في أثناء الدرس. على سبيل 

تقدميها؟  ينبغى  التى  املعلومات  ما  املثال، 

التحدى؟ ما  الدور؟ أين  ما املناخ الذى يخلقه 

التوترات التى يخلقها تقدمي الدور؟ إن العالقة 

النجاح  أوجه  أهم  من  واألطفال  املعلمني  بني 

فى النشاط الدرامى. لذا، فإن من املفيد لهذه 

العالقة أن تكون ذات داللة متكنها من أن تلعب 

دورًا مهمًا بوصفه أداة نقل للموقف كى تبنى 

بينهما.  فيما  قويًا  اتصااًل 

بتعريف  أقوم  »سوف  هيثكوت:  تقول 

املوقف  يخلق  الذى  الشخص  أنه  على  املعلم 

التعليمى لآلخرين؛ حيث تكون طاقته ومهاراته 

املواقف  أثناء  في  )املشاركني(  خدمة  فى 

هذه  كون  من  املعلم  قيمة  وتأتى  االحترافية. 

الطاقات تصب فى اآلخرين، وميكن أن تصنع 

االستيعابية  القدرة  خالل  من  العودة  رحلة 

جودة  وميكن حتقيق  املعنى،  بهذا  للمجموعة 

التعلم فى الدراما التعليمية عندما يكون كل 

وأن  التفاعل،  على  قادرًا  املجموعة  فى  فرد 

يخلق اجتاهًا نحو األفكار واألفعال واألحداث 

الدرامى. النشاط  في 

ال انفصال بني الحدث واملشاركني
يدرك املشاركون فى الدراما التعليمية أنهم 

مجموعة  هناك  أن  لو  حتى  األحداث  من  جزء 

غير  اجلمالية  املسافة  ألن  احلدث؛  تشاهد 

موجودة باعتبار أن هناك وحدة جمالية تعنى 

ويقوم  واملشاركني.  احلدث  بني  انفصال  ال  أْن 

النشاط الدرامى على درجة عالية من االستقالل 

فاملشاركون  واحدةـ  مزاجية  حالة  لتحقيق 

مستقبلون ومنتجون، ويتم خلق اإلشارات من 

وهذا  واحدة.  وحدة  فى  وألنفسهم،  أنفسهم 

يعنى أن هناك درجة من االستقالل واالندماج 

املشاركني  ألن  التعليمية؛  الدراما  أسلوب  فى 

عالقة  هناك  لذا،  احلدث.  ويستقبلون  يخلقون 

الفعل.  ورد  الفعل  بني  وثيقة 

التعليمية،  الدراما  فى  اآلخر  اجلانب  على 

تقوم كل املجموعة مبن فيهم املعلم باالندماج 

واحلوار  اللغة  تكون  حيث  واحد  موقف  فى 

العناصر  واستخدام  الشخصية،  أو  والدور 

وهذا  الدرامية.  بالوسيلة  محكومة  الفنية 

يعنى أن  الشكل واملعنى غير منفصلني عن 

قوية.  بطريقة  مترابطان  هما  بل  العناصر 

األخرى  الفنون  أشكال  عن  الدراما  وتختلف 

فى أنها تستخدم الزمان واملكان، وتكمن قوتها 

فى استيعابها البعد الوحيد للحدث كى حتث 

على قيمة املعنى. فى هذا املجال، تقدم وسيلة 
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للمعلم دور 
حيوي يف
النشاط 
الدرامي



التعليم يف 
الدراما يقدم 

أشكااًل
مختلفة من 

الخربات

أن  فى  للمشاركني  الفرصة  التعليمية  الدراما 

الذى يساعدهم  الفعلى  السياق  يندمجوا فى 

على مناقشة معنى املوضوع املطروح. فى هذا 

واملجموعة  للفرد  التعلم  فرص  فإن  املجال، 

أيضًا  الوسيلة.  هذه  داخل  تتحقق  أن  ميكن 

هناك فرصة مهمة للمعلم من مالحظة سلوك 

خالل  من  أفعالهم  ردود  لتقومي  املشاركني؛ 

األفكار حول املهام املوكولة إليهم، إذ إن عالقة 

املشاركني.  كل  بني  مباشرة 

العناصر الفنية
يخلق  التعليمية،  الدراما  عملية  خالل  من 

من  داخلهم  الثقافة  ويستعرضون  املشاركون 

على  واملشاركني.  املعلم  بني  االتصال  خالل 

يندمجوا  أن  للمشاركني  ميكن  املثال،  سبيل 

فى املوقف الدرامى ويبنوا العملية الدرامية من 

خالل مناقشة موضوع وأفكار النشاط الدرامى 

وتقدمي البيئة املتعلقة باملوضوع عبر استخدام 

واألزياء  املوسيقى  مثل  مختلفة  فنية  عناصر 

التعليمية  والدراما  إلخ.  املسرحية..  واألدوات 

والشخصيات؛  األدوار  تصوير  على  ترتكز 

واألشياء  والزمان  الفراغ  يستخدم  كالهما 

على  يرتكز  كالهما  رمزية.  وسائل  بوصفها 

والبعد  للتعبير،  وسيلة  باعتباره  الشخص 

الفعل  املميز ملضمون كلْيهما، وهو سلوك رد 

االجتماعى. واحلدث  األشخاص  بني  البشرى 

 من هنا ندرك فى أسلوب الدراما التعليمية، 

أو  )مجردة  الداللة  وظيفة  وفهم  استخدام 

ملموسة( من حيث كونها اجلزء املهم فى عمل 

ُلب  هى  الداللة  هيثكوت:  تقول  الدراما،  معلم 

االتصال فى املواقف االجتماعية، فكل املعلمني 

يحتاجون إلى دراسة يستغلونها كقاعدة أولية 

الذى  الفنى  الشكل  والدراما هي  عملهم.  فى 

االحتماالت   تعطى  كى  الداللة   على  يعتمد  

واملكان. الزمان  استخدام  امللحة من خالل 

بهذا املعنى، فإن االهتمام بجودة الداللة فى 

الدراما؛ حيث يتشارك املعلم واألطفال معًا حول 

ناجت غير معلوم، يؤدى إلى نشوء جودة التعلم. 

العناصر املسرحية مُيكن املعلم  إن استخدام 

من أن يأخذ فى اعتباره أهمية العناصر التى 

تخلق التركيز والتوتر فى الدراما. على سبيل 

املثال.

عندما يستخدم املعلم خّطًا لتقسيم الفصل 

يكون  اخلط  فإن  والبحر،  املطبخ  مكانني:  إلى 

ذهن  فى  املوقف  يوضح  سبب  ألنه  داللة  ذا 

فى  الكرسى  املثال،  سبيل  على  املشاركني. 

مشهد معني ليس كرسيًا فى حد ذاته، ولكنه 

بعينه.  مكان  فى  وجوده  من  قوته  يكتسب 

الكرسى هنا هو رمز للمكتب، سيارة، سفينة، 

استخدام قبعة، أو عصى،... الرمز هنا يضيف 
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بعدًا أخر، للمعنى. بغض النظر عن كونه مجرد 

أداة نقل جلوهر املفهوم، ولكنه - فى حد ذاته 

- قالب ملجموعة أخرى من القيم ُينتج مستوى 

آخر من املعنى الذي يعتمد على أهداف املعلم.

على النمط نفسه، فإن الداللة ميكن أن تكون 

مساعدًا الستخدام )املعلم فى الدور(. فالدالالت 

املتنوعة تساعد املعلم على تقدمي أدوار مختلفة 

داخل  يتحرك  وأن  الدرامية  األحداث  تتابع  فى 

وخارج الدور من دون إرباك للمشاركني. ويهدف 

عما  ومسئولني  األطفال  يجعل  أن  إلى  هذا 

يحدث فى النشاط الدرامى. إن من مهام املعلم 

أجل  من  ذلك  أمكن  كلما  الدور  يستخدم  أن 

للطلبة ما هم بصدده؛ حيث تعمل  أن يشرح 

الداللة بوصفها رمزًا فى الوقت ذاته.

على أي حال، فإن استخدام الداللة بال أى 

سبب واضح فى عقل املعلم، ميكن أن يحول 

إذا  الدراما.  إلى حد حتجيم  املشاركني  انتباه 

كنت تعرف أين أنت من ناحية املستوى ومنط 

التعبير، فإنه ميكن أن تركز على إرسال دالالت 

مبا  بعضاً؛  ببعضها  مختلطة  غير  واضحة 

ن املعلم من أن يجد الدور ضمن الدراما  ميكِّ

الذى يسمح لها أن تتحكم فى املوقف، من دون 

تقدمي كل األفكار.



عشرة  اثنتي  من  سيول  أجندة  تألفت 

إستراتيجية حتت ثالثة عناوين رئيسية لتعليم 

الفنون هي: التأكد من إمكان الوصول لتعليم 

أساسيًا  مكونًا  بوصفه  اجلميع  إلى  الفنون 

تأمني  اجلودة،  وعالى  متجدد  لتعليم  مستمر 

لتعليم  املستوى  رفيعة  وبرامج  أنشطة  إقامة 

االجتماعيــة  التحديــات  ومواجهــة  الفنــون، 

خالل  من  اليوم  العالم  تواجه  التى  والثقافية 

ك  ذل اً ل ق ي ق ح أنشطة ومبادئ تعليم الفنون. وت

وة  دع ال ى  وه ر  م ؤت م ال ج  ائ ت ن م  أه اءت  ج

ال  ف ت الح ل ى  م ال ع ال وى  ن س ال وع  ب الأس د  ق ع ل

ام. ل ع ن ك و م اي ر م ه ون  �ف ش ن ف م ال ي عل ت ب

محليًا  كبير  صدى  النتيجة  لهذه  كان 

وإقليميًا ودولياً، وتبنت منظمة اإلنسيا الدولية 

فاعليات  متابعة  الفن(  خالل  من  )التربية 

املختلفة  العالم  بلدان  عبر  األسبوع  ذلك 

وعلى  اإللكترونى.  موقعها  على  نتائجه  ورفع 

ة -  ي وع ن ة ال ي ب �ت ة ال ي ل م ك ي ق املستوى احمللى ت

ة  وع م ج ع م اون م ع ت ال ة ب دري ن ك س ة الإ ع ام ج

األسبوع العاملى لتعليم الفنون وحق الطفل
فى تعلم الفن بمرحلة الطفولة املبكرة

ات  ي ع م ج وال ات  م ظ ن م وال ات  ئ ي ه ال ن  م

�ف  �ب  ك والأ م  الأه د  ع ت ة  ي دول ة  ورش ة  ي الأهل

م  ي عل ت ل ى  م ال ع ال وع  ب الأس ب ال  ف ت الح ل  ظ

ون، من خالل دعوة وزارة التربية والتعليم  ن ف ال

على  الفنية  املواد  ومدرسى  موجهى  حلضور 

املوسيقية(  التربية   - الفنية  )التربية  األخص 

والطالب باملراحل التعليمية املختلفة للمشاركة 

وحضور  بدعم  وذلك  الورشة،  فاعليات  في 

الشراكات: هذه  أهم  ومن  بالفنون  املهتمني 

- جمعية اإلنسيا املصرية )التربية عن طريق 

الفن(. 

)مكتبــة  الطفــل  ومكتبــة  الفنــون  مركــز   -

اإلســكندرية(.

والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  األكادميية   -

البحرى. والنقل 

- جمعية الكتاب والفنانني باإلسكندرية )أتيليه 

اإلسكندرية(.

- مجمع الفنون اجلميلة.

- املتحف البحرى )قسم التربية املتحفية(.

- مركز اإلسكندرية لتجميل املدينة.

وضعاف  بالصم  لالرتقاء  أصداء  جمعية   -

لسمع. ا

-  جمعية كاريتاس - مصر.      

  تتبنى الورشة سنويًا الشعار الذى تطرحه 

مجموعة  إكساب  إلى  تهدف  كما  اليونسكو، 

للطفل،  والعشرين  احلادى  القرن  مهارات  من 

حتواًل  والعشرون  احلادي  القرن  شهد  فقد 

بصفة  التعليم  إلى  النظرة  فى  املدى  واسع 

عامة وعالقة التعليم بالتركيز على تنمية العقل 

د. دينا عادل حسن زكي
رق ج وط اه ن د م اع س اذ م ت أس

ة ي ن ف ة ال ي ب �ت س ال دري ت

ة  دري ن ك س ة الإ ع ام ة - ج ي وع ن ة ال ي ب �ت ة ال ي ل ك
و  ك س ون ي ال ر  م ؤت م ات  ي وص ت ق  وف ل«  ف ط ال وق  ق ح ن  م ق  ح ون  ن ف ال م  ي عل »ت

 28-25 ن  م ة  �ت ف ال �ف  ا  وري ك ول-  ي س �ف  د  ق ع ذى  ال ون  ن ف ال م  ي عل ت ل ا�ف  ث ال دوىل  ال

ل  راح م ل �ف ال ف ط وق ال ق ن ح الً م ي اً أص ق ون ح ن ف م ال ي عل �ب ت ت ث اع ي و 2010؛ ح اي م

اة.  ي ح دى ال راً م م ت س اً م م ي عل اً ت ض ّد أي ل ُع اب، ب ب ش ن ال �ت س ة الأوىل وح ي ن س ال

ة  ي وع ن ة ال ي ب �ت ة ال ي ل ك ة ل ي دول ة ال ورش ة ال ط ش ة أن ي ال ت طور ال س ي ال
رض �ف ع ت س ون

وع  ب الأس ب ال  ف ت الح ل  ظ ي 
�ف اً  وي ن س ا  ده ق ع م  ت ي ي 

�ت ال ة  دري ن ك س الإ ة  ع ام ج ب

ون. ن ف ال م  ي عل ت ل ي  م ال ع ال
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وليس على املعرفة، وعلى كلية اخلبرة، ولم يكن 

هذا فى إطار املعرفة وتكاملها فقط ولكن في 

إطار الكونية والكوكبية، وأصبح هدف التعليم 

ال يقتصر على إعداد خريج على دراية ومتكن 

خريج  إعداد  على  ولكن  املعرفة،  جوانب  من 

قادر على التنافس والنجاح فى احلياة، والعمل 

على  ولكن  فقط  القومى  املستوى  على  ليس 

العاملى. املستوى 

لكلية  السنوية  الدولية  الورشة  تشمل 

الفنية  الورش  من  مجموعة  النوعية  التربية 

والندوات واملوائد املستديرة واحلفالت املوسيقية 

الفنية، وذلك لألطفال واألطفال ذوى  واملعارض 

استضافة  خالل  من  اخلاصة  االحتياجات 

من  مجموعة  بجهد  وتثرى  دوليني،  فنانني 

أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة بالكلية 

وليس  املثال  سبيل  وعلى  املدارس.  ومدرسي 

التى  احلصر، نستعرض بعض ورش األطفال 

مت من خاللها عمل ورش قص وترصيع، وورشة 

عمل عن طباعة املنسوجات لذوى االحتياجات 

واملكفوفني  العقلية  اإلعاقات  من  اخلاصة 

وهى  طباعية  تقنية  تنفيذ  إلى  تهدف  والتى 

البيجمنت  ألوان  باستخدام  »اإلستنسل« 

 I love« :على املالبس منفذًا ذلك حتت شعار

.»INSEA / I love AMSEA

الطبيعة  ذات  الورش  من  أنها  شك  وال 

مع  بالتعاون  تعقد  التى  والتميز  اخلاصة 
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كل  إطالق  على  وتقوم  اإلسكندرية،  مكتبة 

طفل رمزه اخلاص عن مفاهيم ترتبط بالتنمية 

السالم  مثل  الدائرة  رمز  خالل  من  املستدامة 

املفاهيم  الوحدة، ومتثل  املساواة - احلب-   -

بوصفها أجزاء فى مجموعها، معنى اإلنسان 

من خالل دائرة كبرى مقسمة األجزاء و ذلك من 

اإلبداعية  الطاقة  وتنمية  وكشف  تفجير  أجل 

للطفل والتعبير عن ذاته عبر عمل جمعى عن 

الذهنى في  طريق أسلوب املناقشة والعصف 

املائدة املستديرة بحيث يبرز هذا العمل كيان 

الطفل، ويستدعي أفضل صورة يرى الطفل ذاته 

فيها، ويكشفها ويعرب عنها، كما يكِوّن للطفل 

تصورًا  له  ويجعل  بلده،  نحو  إيجابيًا  اجتاهًا 

لطموحاته مستقباًل ويضعها أمامه. كلُّ ذلك من 

خالل إطالق كل طفل رمزه اخلاص عن مفاهيم 

تؤكد قيمة الترابط من خالل الدائرة ورمزيتها، 

ومن خالل مفاهيم: قوة الكل تنبع من مجموع 

األجزاء، وتؤدي إلى قوة الرباط والترابط.

وهناك أيضًا ورش تتناول كيفية تعليم األطفال 

الطباعة بالقالب وأشكالها وطريقة استخدامها 

عن طريق حبر الكينو و خامات الطباعة على 

القماش، وورش أخرى للنحت املجسم.            

التفكير  تنمية  إلى  تهدف  الورش  بعض 

بألعاب  اللعب  من خالل  الطفل  عند  اإلبداعى 

التشكيلية  املتغيرات  على  تعتمد  هندسية 

عن  الكشف  للطفل  تتيح  واملكعب،  للمربع 

صور توضح ممارسة األطفال وذوى االحتياجات اخلاصة لبعض األنشطة الفنية

إحدى أهم الورش الفنية القائمة على حتليل رسوم ورموز األطفال وداللتها



الفك  مهاراتى  خالل  من  به  احمليطة  األشياء 

فن  تستخدم  وأخرى  والتركيب،  البناء  والدمج، 

الطالقة الشكلية  تنمية مهارة  األوريجامى فى 

لألطفال.

العاملى  السالم  حول  تدور  أخرى  وورشة 

الذى يجمع كل األعراق حتت مظلة اإلنسانية؛ 

من أجل السالم وما يحمله من معانى األخوة 

واحملبة واألمان. وتتضح الفكرة عبر مجموعة من 

األقنعة لعدة شخصيات قام األطفال بتنفيذها 

مثل  تدويرها  أعيد  آمنة  خامات  مستخدمني 

بني  فرق  ال  أنه  لتوضيح  وذلك  امللون؛  الفوم 

األجناس املختلفة وأن اجلميع فى كل مكان فى 

ومتآخون.  وفاق  على  بطبيعتهم  العالم 

فى  الفنية  التربية  دور  لتفعيل  وختامًا 

املجتمع بشكل عام، وإلكساب الطفل بدءًا من 

هناك  الفنون،  تعليم  فى  حقه  الروضة  طفل 

على  إجمالها  التوصيات، ميكن  مجموعة من 

التالي: النحو 

املختلفة  اجلهات  بني  شراكات  إقامة   -١

املشتركة فى ورش اإلبداع والتنسيق بينهم فى 

مستقبلية. بحثية  مشروعات 

٢- عقد مؤمتر دولى تطبيقى للورش الفنية 

اإلبداعية يكون محكمًا و منشوراً.

ورجال  اجلامعة  بني  التعاون  تفعيل   -٣

ذات  إبداعية  فنية  استثمارات  خللق  األعمال 

 ، للمجتمع  ونفعى  كبير  اقتصادى  مردود 

للخريجني. عمل  فرص  إتاحة  إلى  باإلضافة 

اإلبداعية  الفنون  جميع  تصبح  أن   -٤

الفنون  فقط  وليس  الفنية  التربية  مظلة  حتت 

. لتشكيلية ا

الفنية  األعمال  لبيع  معارض  إقامة   -٥

املميزة من منتجات األطفال؛ وذلك لتشجيعهم. 

تنمية مهارات التفكير العليا لدى األطفال من 

خالل اللعب

صور توضح فخر واعتزاز األطفال بإنتاجهم الفنى

نتائج ورش تعليم األطفال املمارسات واملهارات 

اليدوية
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نجاز  خاء - الرضا - الإ بية الفنية بشكل خاص لطفل الروضة يسمح للطفل )بالستمتاع - الس�ت إن حق تعليم الفن بشكل عام وال�ت

ي 
ي شخصية الطفل وزيادة �ف

ي يحقق نمواً �ف
ات الحسية(، فالنشاط الف�ف دراك البرصي لديه ودعم الخ�ب بداع - النمو عقلياً ونمو الإ والإ

ها  ف والرسم والطباعة وغ�ي التزان النفسي له وثقة بذاته وإنجازاته لما تفجره الممارسة الفنية من طاقات ابتكارية، فالتشكيل بالعج�ي

ي الحجم والشكل. 
، وتفحص الأجزاء ورؤية العالقات �ف من الأنشطة الفنية المختلفة توفر للطفل فرصاً عديدة للتآزر البرصي والحسي

ي 
ي تعلم الأطفال. ويعت�ب الفن وسيلة من وسائل النمو الجتماعي يعلم الطفل الضبط الذا�ت

ل شك أن كل هذا يشكل جزءاً مهماً �ف

والتكيف مــع حاجاتــه واهتمامــات الجماعــة واحتياجاتهــم.
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مهارات القرن الحادي والعشرين
ملعرفة مدى احلاجة ملهارات القرن احلادى والعشرين، ميكن طرح سؤال بسيط: هو كيف تغير عالم الطفل فى املائة واخلمسني عامًا 

املاضية؟ واإلجابة: من الصعب أن نتخيل بأى طريقة أنه لم يتغير، فاألطفال اآلن يعرفون أكثر من معلميهم، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب 

البيئة اإلعالمية التى منوا فيها، وهم ميلكون ما لم يسمع عنه من وسائل اتصال من مائة وخمسني عامًا مضت، وعلى صعيد آخر إذا 

قارنا مدارس اليوم بنظيراتها من مائة عام مضت فإن جوانب التشابه بها أكثر من التباين. 

وعلى هذا يجب أن ندرك ماذا نعنى مبهارات القرن احلادى والعشرين، فمهارات القرن احلادى والعشرين مصطلح شائع االستخدام، 

ويعنى النتاج املباشر للشراكة بني قطاع االقتصاد وأصحاب القرار السياسى والتربويني من أجل بناء إطار فكرى للتعليم القومى؛ 

بهدف تطوير وبناء منوذج لنظم التعليم من الروضة إلى نهاية املرحلة الثانوية؛ وقد اتبع هذا النظام  فى العديد من الدول مثل الواليات 

املتحدة األمريكية وكندا وإجنلترا.

وأهم ما ركزت عليه مهارات القرن احلادى والعشرين أن جميع األطفال فى مراحل التعليم املختلفة من دون استثناء يجب أن يحصلوا 

على فرصة لتعلم املواد احملورية التى تشمل: اللغة األم - اللغة األجنبية - الفنون اإلبداعية وتتضمن )الفنون التشكيلية، املوسيقى، 

املسرح، األنشطة احلركية( - الرياضيات- املواطنة- العلوم- االقتصاد -التاريخ - اجلغرافيا ، والذى يجب أن يتعدى تعلم ممارسة 

الطالب لهذه املواد واملعرفة باألساسيات إلى مستويات عليا من الكفايات واملهارات املرتبطة بفهم احملتوى األكادميى.  

التفكير  مهاراتهم من خالل  ملعرفة  فى حاجة  فالطالب 

وحتليل  جديدة،  مواقف  فى  املعرفة  وتطبيق  الناقد، 

املعلومات، وتفهم اتصاالت جديدة، والعمل التعاونى، وحل 

ثالث  التعلم  مهارات  وتشمل  القرارات.  واتخاذ  املشكالت 

أساسية: فئات 

 information ة   ي وج ول ن ك ت وال ة  ي ات وم عل م ال ارات  ه م  -

and technology skills
knowledge skills  أ-  مهارات املعرفة

communication skills ب- مهارات االتصال

 thinking and الت  ك ش م ال ل  وح �ي  ك ف ت ال ارات  ه م  -

problem solving skills
 critical and system thinking skills أ-  مهارات التفكير الناقد والتفكير املنظومى

problem identification, formulation and solution ب- مهارات التعرف على املشكالت وتكوينها وحل املشكالت

creativity and intellectual curiosity )ج- مهارات اإلبداع وحب االستطالع العقلى )التأملى

 life and career skills ة ي ن ه م ة وال ي ات ي ح ارات ال ه م - ال

 interpersonal and collaborative skills أ- املهارة الشخصية والتعاونية

 self-direction ب-  مهارات التوجة الذاتى

  accountability and adaptability ج- مهارات االعتمادية والتوافقية

 social responsibility د- املسئولية االجتماعية



الشريكة  للجهات  بكلمات  الندوة  استهلت 

للمستقبل  االطفال  إعداد  أهمية  إلى  لفتت 

وما  الثالثة،  لأللفية  العالم  دخول  ضوء  على 

مييز هذا العصر من تقدم علمي وتكنولوجي 

للتعامل  األطفال  إعداد  يحتم  ومتالحق  سريع 

معه والتفوق فيه، وعلى ضوء املنافسة الشديدة 

الشديد  واحلرص  العصر  هذا  متيز  التي 

به،  اللحاق  عن  أطفالنا  يتخلف  أال  على 

ولتمكينهم من الصمود في مواجهة التحديات 

العديدة والكبيرة التي يفرضها القرن احلادي 

الثالثة  املوجة  إلى  العالم  ودخول  والعشرون 

املعلوماتية.   موجة  وهي  اإلنسانية  للحضارة 

عروض وتجارب 
وكانت الندوة قد شهدت في جلستها األولى 

بالشراكة بني املجلس العربي للطفولة والتنمية ولجنة قطاع دراسات الطفولة ورياض األطفال

ندوة »إعداد األطفال للمستقبل«

العالقة حيث  عروض وجتارب املؤسسات ذات 

الدكتور محمود سليمان حملة عن جهود  قدم 

املجلس القومي للطفولة واألمومة على مستوى 

وخطته  واملشروعات  والبرامج  اإلستراتيجيات 

املستقبلية من خالل تبني العمل على قضايا 

متثل أولوية على أجندة الطفولة املصرية مثل 

الشارع، وعمالة األطفال،  األطفال في وضعية 

املعيلة  واألم  التعليم،  وجودة  املبكر،  والزواج 

الفقيرة. األسر  ومتكني 

العليم  عبد  أحمد  األستاذ  عرض  في حني 

والتنمية  للطفولة  العربي  باملجلس  الباحث 

عرضًا عن منوذج التنشئة اجلديد  الذي يتبناه 

األطفال  بأن  التسليم  على  ويرتكز  املجلس 

الدولية  واملواثيق  القوانني  تكفلها  حقوق  لهم 

الطفل  يكون  أن  الضروري  من  وأنه  والعربية، 

وعمليات  مراحل  كل  في  التركيز  »بؤرة«  هو 

التنشئة االجتماعية والثقافية، ومتكني األطفال 

باملعرفة والقيم واملهارات، واإلقرار بالتشارك مع 

املعرضني  األطفال  ومساندة  وحماية  األطفال، 

للخطر، وإعداد الكبار وتنمية ثقافتهم التربوية، 

أجل  من  إنسانية حقوقية  تنشئة  إلى  وصواًل 

حتقيق التنمية وبناء مستقبل أفضل لألطفال 

وللمجتمع. 

التجربة اليابانية يف املدارس املصرية
وعن التجربة اليابانية وتطبيقها في املدارس 

وزارة  وكيل  شاهني  راندة  د.  قدمت  املصرية، 

التربية والتعليم عرضًا حول النموذج الياباني 

)التوكاتسو( الذي يؤدي إلى أن ينظر التالميذ 

إلى أنفسهم على أنهم مفكرون، والنظر بصورة 

اآلخرين،  وتفكير  تفكيرهم  جتاه  موضوعية 

على  القدرة  في  والثقة  الذات  واحترام  وتقدير 

التفكير، وممارسة أنشطة ال تعتمد على قدرة 

احلفظ  أو  العلمي  التحصيل  على  الطالب 

والتلقني بل على إعمال العقل، وأنشطة تعمق 

الوالء بالوطن وتنمي القدرة على االعتماد على 

االجتماعي  والتفاعل  اجلماعي  والعمل  الذات 

وإدارة  املشكالت  وحل  اآلخرين  مع  والتواصل 

واحلوار. الوقت 

أما اجللسة الثانية فقد تضمنت عروضًا من 

اخلبراء في مجاالت عدة منها:

عرض: إيمان بهي الدين
وة  ط ة خ ج ر م ري ح س ت ي رئ

ات  اع دراس ط ة ق ن ج ع ل ة م اك �ش ال ب ة  ي م ن ت ة وال ول ف ط ل ي ل ر�ب ع ال س  ل ج م ال ظم  ن

ة  ي م ل ع دوة  ن ة  رصي م ال ات  ع ام ج ل ل ىل  الأع س  ل ج م ال ب ال  ف الأط اض  وري ة  ول ف ط ال

رة،  اه ق ال ب  2016 �ب  م وف ن  24 ي 
�ف ك  وذل ل«  ب ق ت س م ل ل ال  ف الط داد  »إع وان  ن ع ت  ح ت

ى  ه وج ف وم �ي ل ام ع ة، وال ول ف ط الت ال ج ي م
ف �ف �ي ث اح ب اء وال �ب خ ن ال دد م ة ع ارك ش م ب

ىلي  ث م م إىل  ة  اف إض ة،  رصي م ال م  ي عل ت وال ة  ي ب �ت ال وزارة  ب ال  ف الط اض  ري ي  م عل وم

الم. ع والإ ة  ي ن ع م ال ات  س ؤس م ال
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ثقافة التسامح
كلية  عميدة  حسونة  أمل  د.  عرضت  فقد 

رياض األطفال بجامعة بورسعيد ورقة عمل حول 

تنشئة الطفل على التسامح، أكدت خاللها على 

نشر  في  االجتماعية  التنشئة  مؤسسات  دور 

ثقافة السالم والتآخي والتسامح واحترام وحب 

اآلخرين واالنفتاح على املجتمعات األخرى ونبذ 

التعصب بجميع أشكاله.

سوء التغذية
الدكتور جمال شفيق أستاذ علم  كما قدم 

لدراسات  العالي  باملعهد  اإلكلينيكي  النفس 

أطفال  تغذية  سوء  حول  عمل  ورقة  الطفولة 

على  تأثيره  ومدى  املدرسة  قبل  ما  مرحلة 

عرض  واجلسمي،  والعقلي  النفسي  منوهم 

خاللها مفهوم سوء التغذية وأسبابه وأعراضه، 

إمداد  خالل  من  منه  والوقاية  عالجه  وطرق 

التي  واملعادن  الغذائية  بالعناصر  اجلسم 

اضطرابات  أي  وعالج  خاصة،  بصفة  تنقصه 

صحية آخري تكون قد نتجت عن سوء التغذية.

سمنة األطفال:
الدكتورة  قدمت  األطفال  بني  السمنة  وعن 

بجامعة  التغذية  أستاذ  الغني  عبد  سوسن 

قناة السويس عرضًا حول السمنة وأسبابها 

إرشادات  توفر  بضرورة  وطالبت  ومخاطرها، 

األطفال  بني  السمنة  لعالج  وتغذوية  سلوكية 

الغذاء  تناول  على  الطفل  حث  أهمها  من 

املتوازن، وتشجيعه على حرية احلركة وممارسة 

إلبعاده  نفسه  إلى  احملبب  الرياضي  النشاط 

قدر اإلمكان عن اجللوس أمام التلفاز وأجهزة 

طويلة. لفترات  الفيديو  وألعاب  الكمبيوتر 

االستعداد للمدرسة:
الدكتورة صفاء األعسر أستاذ علم  وقدمت 

شمس  عني  جامعة   - البنات  بكلية  النفس 

ورقة عمل حول أهمية االستعداد للمدرسة من 

للمدرسة  فاالستعداد  والتكلفة،  العائد  منظور 

يجب النظر إليه ليس فقط من منظور قيمي 

يتعلق بحقوق اإلنسان في أن يحيا حياة كرمية 

بل حياة سعيدة، وإمنا من منظور نفعي يتعلق 

بالتكلفة والعائد، في أوجه اإلنفاق على الدعم 

من  وغيرهما  اجلرمية  ومالحقة  االجتماعي، 

واالجتماعية  والصحية  االقتصادية  املشكالت 

التي تؤدي إلى تآكل رأس املال البشري بوصفه 

التعليمي.  املال  رأس  لتآكل  مباشرة  نتيجة 

السحرية  العصا  ليس  للمدرسة  فاالستعداد 

البذرة الصاحلة لالزدهار.  إمنا هو 

إعداد األطفال للمستقبل 
وقدمت الدكتورة ليلى كرم الدين أستاذ علم 

النفس بجامعة عني شمس ورئيسة جلنة قطاع 

باملجلس  األطفال  ورياض  الطفولة  دراسات 

حول  عمل  ورقة  املصرية  للجامعات  األعلى 

إعداد األطفال للمستقبل، عرضت خاللها أهم 

القرن  إلنسان  الالزمة  والسمات  اخلصائص 

في  البدء  وحتمية  وأهمية  والعشرين،  احلادي 

األطفال  تفكير  لتنمية  الالزمة  كافة  اجلهود 

ما  مبكرًا  العقلي  منوهم  معدل  من  واإلسراع 

قبل  ما  مرحلة  خالل  الطفل  عمر  في  أمكن 

املدرسة، وأهم الطرق واألساليب واإلستراتيجيات 

وإكسابهم  للمستقبل  األطفال  إلعداد  الالزمة 

ملواجهة  الالزمة  واملواصفات  اخلصائص  أهم 

ما يفرضه من حتديات ودور األسرة واملدرسة 

في  االجتماعية  التنشئة  مؤسسات  ومختلف 

مختلف  وإكسابهم  للمستقبل  األطفال  إعداد 

اخلصائص والسمات الالزمة ملواجهة مختلف 

التحديات.

مستقبل ذوي االحتياجات الخاصة:
احلياة  جلودة  املوضوعية  املؤشرات  وعن 

االحتياجات  ذوى  األطفال  ملستقبل  النفسية 

اخلاصة، قدم الدكتور نبيل السيد عميد كلية 

رياض األطفال بجامعة املنيا ورقة العمل التي 

خاصة  نفسية  بيئة  وجود  أهمية  على  ركزت 

وتأهيلهم  ورعايتهم  األطفال  هؤالء  لتعليم 

وتدريبهم، وتوفير بيئة أسرية خاصة تساعدهم 

على مواجهة التحديات اخلاصة باإلعاقة لديهم. 

ات  ي وص ت ال ن  م ة  وع م ج م ب دوة  ن ال ت  ه ت وان

ة  ئ ش ن ت ة  وم ظ ن م ب ة  ب ال ط م ال ا:  ه ت دم ق م ي 
�ف

ل  ف ط ال درات  ق ز  زي ع ت ىل  ع د  م ت ع ت دة  دي ج

ح  ام س ت ال ة  اف ق ث �ش  ون ل  ب ق ت س م ل ل ه  ت ئ ي ه وت

ق  ي ب ط وت ة  درس م ل ل داد  ع ت الس ب ام  م ت واله

ل  ي ع ف ت إىل  ة  اف إض ل،  ف ط ال ة  ذي غ وت ج  دم ال

ر  وي ط ة وت ول ف ط ال ة ب ي ن ع م ات ال س ؤس م دور ال

�ي  وف ت ىل  ع ل  م ع وال ة،  ي م ي عل ت ال ة  وم ظ ن م ال

ج،  دم ال وم  ه ف م ق  ي ب ط ت ل ة  م داع ال ة  ئ ي ب ال

ورش  ذه ال ل ه ث د م ق ي ع
رار �ف م ت ن الس الً ع ض ف

ي 
ف �ف �ي ل ام ع ف وال �ي ث اح ب اء وال �ب خ ف ال �ي اءات ب ق ل وال

ات.   �ب خ ال ادل  ب ت ل رة  ك ب م ال ة  ول ف ط ال ال  ج م
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خرباء الطفولة املبكرة يطالبون 
بمنظومة تنشئة جديدة تعتمد 

على تعزيز قدرات الطفل وتهيئته 
للمستقبل، ونشر ثقافة التسامح، 
واالهتمام باالستعداد للمدرسة، 
وتطبيق الدمج وتغذية الطفل   



حتوالت  من  العربية  املنطقة  به  متر  ملا  إدراكًا  الورشة  هذه  وتأتي 

سياسية واقتصادية واجتماعية وتداعيات ذلك من معاناة غير مسبوقة 

ألطفالنا العرب الذين يتعرضون النتهاك صارخ حلقوقهم، ووعيًا بأهمية 

أفضل،  ملستقبل  استثمارًا  باعتباره  األطفال  هؤالء  أجل  من  العمل 

إنفاذ  تستهدف  التي  والعربية  الدولية  واالتفاقيات  باملواثيق  والتزامًا 

ورشة عمل إقليمية حول »إعالم صديق للطفولة«:

إعالميون من 8 دول عربية يتوافقون على
املبادئ املهنية ملعالجة اإلعالم العربي قضايا حقوق الطفل 

حقوق الطفل العربي، وتأكيدًا على الدور احملوري الذي يقوم به اإلعالم 

بوسائله التقليدية واحلديثة كافة في تنمية وتنشئة الطفل وحتقيق الوعي 

األطفال. رعاية وصون حقوق  بأهمية 

وقد شارك في الورشة أكثر من  30 إعالميًا من ممثلي وسائل اإلعالم 

املختلفة واملؤسسات املعنية بالطفولة من ثماني دول عربية هى: األردن 

عرض: مروة هاشم
وة  ط ة خ ل ج ر م ري ح ر ت دي م

ج  ام رن وب ة  ي م ن ت وال ة  ول ف ط ل ل ي  ر�ب ع ال س  ل ج م ال ا  ده ق ع ي ي 
�ت ال ل  م ع ال ورش  ة  ل س ل س ع  م الً  واص ت

س  ل ج م ذ ال ي ف ن ار ت ي إط
ة، �ف ي رب ع دول ال ة ال ع ام ع ج اون م ع ت ال د«، وب ن ف ة »أج ي م ن ت ل ي ل ر�ب ع ج ال ي ل خ ال

د  ان س وم ؤازر  م ار  ي ت ق  ل خ دف  ه ت س ي ذي  ال ي  ر�ب ع ال ل  ف ط ال وق  ق ح ل ي  الم ع الإ د  رص م ال وع  �ش م

ة  م ظ ن ون الأرسة وم ئ ش ي ل
�ف وط س ال ل ج م ع ال ة م اك �ش ال ي ب ر�ب ع س ال ل ج م د ال ق ة، ع ول ف ط ا ال اي ض ق ل

ي  ر�ب ع الم ال ع ة الإ ج ال ع م ة ل ي ن ه م ادئ ال ب م ول ال ة ح ي م ي ل ل إق م ة ع ب الأردن( ورش ت ك ف )م س ي ون ي ال

ي 
�ب 2016 �ف م وف ن  1- 2 ن ة م �ت ف الل ال ة«، خ ول ف ط ل ق ل دي الم ص ار »إع ع ت ش ح ل ت ف ط وق ال ق ا ح اي ض ق

  . ي
ة الأرد�ف اف ق ث ر ال رم وزي ك م الأ ق ه ش ي ب د ن ي س الي ال ع ور م ض ح ة وب اي ت رع ح ان ت م ع
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والتطبيق  باملناقشة  تناولت  قد  يومني  استمرت  التي  الورشة  وكانت 

عددًا من املوضوعات من أبرزها املواثيق واالتفاقيات الدولية املعنية بحقوق 

واالستشاري  اخلبير  قدمها  العربي  الطفل  وإشكاليات  وقضايا  الطفل 

بسام عيشة، واملبادئ املهنية ملعاجلة اإلعالم العربي قضايا حقوق الطفل 

قدمها الباحث الرئيسي لهذه املبادئ دكتور عادل عبد الغفار عميد إعالم 

جامعة النهضة وأستاذ اإلعالم بجامعة القاهرة. .

واملبادرات  التجارب  من  لعدد  استعراضًا  الورشة  تضمنت  كما 

مبركز  الطفل  برملان  وهى:  الطفل  وحقوق  اإلعالم  مجال  في  اإليجابية 

األميرة سلمى بنت عبد الله الثقافي للطفولة بحضور عدد من األطفال 

الذين حتدثوا عن جتربتهم داخل البرملان، وجتربة قناة وقت املرح على 

األسرة  لشئون  الوطني  املجلس  من  كل  جهود  جانب   إلى  اليوتيوب، 

ومكتب اليونيسف باألردن في مجال رعاية وتنمية وحماية حقوق الطفل 

األردني، ودور املفوضية السامية لألمم املتحدة لشئون الالجئني في توفير 

الالجئني. لألطفال  والرعاية  احلماية 

باملبادئ  وااللتزام  التوافق  الورشة  ختام  في  املشاركون  أعلن  وقد 

بتفعيل  وأوصوا  الطفل،  اإلعالم قضايا حقوق  ملعاجلة  املهنية  واملعايير 

ومراجعة القوانني الوطنية ذات الصلة بالطفولة، ومواءمتها مع املعايير 

الدولية حلقوق الطفل، والتأكيد على أهمية وضع سياسة إعالمية موحدة 

جتاه قضايا حقوق الطفل، واالستمرار في عقد ورش العمل واحللقات 

النقاشية والدورات التدريبية لإلعالميني على املستوى الوطني واإلقليمي، 

واالهتمام بالتربية اإلعالمية بني األطفال واألسر، ودعوة املجالس املختصة 

باإلعالم إلى تفعيل دورها في عملية الرصد واملتابعة والتحليل واحملاسبة 

جتاه اخلروقات املهنية في قضايا الطفولة، ودعم مشاركة األطفال في 

بني  التشبيك  إلى  والدعوة  لهم،  املقدمة  اإلعالمية  البرامج  وبث  إعداد 

تبادل  في  يسهم  مبا  الطفل  حقوق  لقضايا  املناصرين  اإلعالميني 

املعلومات واخلبرات، وتفعيل شبكة اإلعالميني األردنيني أصدقاء الطفولة 

الوطني لشئون األسرة. بالتنسيق مع املجلس 
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تسليم درع املجلس العربي للطفولة والتنمية ملعالي وزير الثقافة األردني

أطفال برملان مركز األمير سلمى بنت عبد الله الثقافي

اإلعــالم الصديــق للطفولــة هــو اإلعــالم الــذي يحــرم 
يدعــم  إعــالم  إنفاذهــا،  علــى  ويعمــل  األطفــال  حقــوق 
ــة  ــن واملواطن ــة والتمك ــى املهني ــوم عل ــة تق ــة قيمي منظوم
والعــدل االجتماعــي والحريــة والشــفافية، إعــالم يرســي 
ثقافــة تعــزز مبــادئ للتنشــئة تقــوم علــى التعلــم الحــر 
النشــط واملشــاركة الجــادة والفعالــة وقبــول حــق االختــالف 
وعــدم التمييــز واإلقــرار بالتعدديــة والتنــوع، إعــالم يرتكــز 
علــى حمايــة مصلحــة الطفــل الفضلــى وحمايــة الهويــة 
الشــخصية وضمــان الحــق يف  الخصوصيــة وحــق الــرد 

والتصحيــح. 



توجهي  في  محوريًا  دورًا  الظروف  لعبت 

العمرية  الفئة  تلك  ومع  احلقل،  بهذا  للعمل 

إنني  قلت  إذا  أبالغ  ولن  حتديدًا من األطفال، 

بي  أن ضاقت  بعد  لذلك اضطراراً،  اضطررت 

سبل احلصول على وظيفة بهذا القطر العربي، 

والذي انتقلت إليه بصحبة زوجي؛ حيث لم يكن 

أمامي اختيار آخر، فإما العمل بهذه الروضة 

بال عمل. وإما االستمرار  للصغار،  معلمة 

من  واخلوف  تعتريني،  الهواجس  وبدأت 

خوض مثل هذه التجربة يتسرب إلى نفسي، 

أستمتع  أن  املمكن  من  هل  أتساءل:  وأخذت 

املبكرة  السن  هذه  في  األطفال  مع  بالعمل 

الثانوية  كما كان حالي مع طالباتي باملرحلة 

من  سأمتكن  هل  السابق؟  في 

التي  التجارب  عليهم؟  السيطرة 

األسرية  الزيارات  خالل  خضتها 

للشك  مجااًل  يدع  ال  مبا  أثبتت 

في  ثالثة  أو  طفلني  اجتماع  أن 

هذه املرحلة العمرية املبكرة كفيل 

والفوضى  الضوضاء  يشيع  بأن 

باملكان الذي يتواجدون فيه، فما بالي باجتماع 

أكثر من عشرين حتت سقف واحد؟ يا إلهي، 

ملجرد  برأسي  أمسك  الفكرة  جعلتني  لقد 

مشكالتهم،  حل  في  سأفلح  وهل  به،  ورودها 

للتفوق  ودفعهم  وتعليمهم،  سلوكهم،  وتقومي 

سابقاً؟ طالباتي  مع  أفعل  كنت  كما 

رحلتي يف عالم الطفولة املبكرة

عشرات من األسئلة بدأت جتول بخاطري، 

إيجاد  في  التفكير  مجرد  أجلت  أنني  إال 

العقبة  اجتياز  لي  يتم  حتى  عنها؛  إجابات 

الفعلي  احلصول  من  متكني  وهي  أال  األولى 

العمل. هذا  على 

مع  وقفت  بالروضة،  لي  األول  اليوم  وفي 

وقد  الصباح  طابور  حلضور  الزميالت  باقي 

للعمل  داهمني شعور ينبئ عن أنني انتقلت 

املربيات  إحدى  ورأيت  عني،  غريبة  مبرحلة 

تقدمي  األطفال  وتشارك  املهرج  مالبس  ترتدي 

برنامج الصباح، بينما بقية األطفال يضحكون 

البهلوانية  احلركات  من  ويقفزون  ويتمايلون 

سخرية  في  ابتسمت  بها.  تأتي  كانت  التي 

مما أراه قائلة لنفسي: يا إلهي.. ما هذا الذي 

من  جتعل  أن  املعلمة  لهذه  ميكن  كيف  أراه؟ 

نفسها أضحوكة لألطفال؟ وهل من املمكن لي 

أن أصبح يومًا ما مثلها، وآتي من األفعال ما 

التي  وأنا  ذلك  يحدث  أن  محال  ال..  به؟  تأتي 

واالنضباط.  بالرصانة  لي اجلميع  طاملا شهد 

وهنا أخذ شبح الفشل في إمكان حتقيقي أي 

لي في األفق. يلوح  جناح في هذا املجال 

األطفال،  وانصراف  الطابور  انتهاء  وبعد 

اصطحبتني املشرفة إلى الصف الذي سيوكل 

وصياحهم  األطفال  صراخ  كان  بأمره.  لي 

يرسمان لنا معالم الطريق املؤدي إليه.. وتوقعت 

أن يصمت األطفال متامًا حلظة دخولنا عليهم 

هكذا تعودت في مدرستي مع طالباتي. وقفت 

وسط  ضاع  بصوت  لألطفال  تعلن  املشرفة 

الضجيج:

- أقدم لكم معلمتكم اجلديدة.

ــم يلفــت  ــم اســتدارت وانصرفــت، وكأنــه ل ث

أدنــى  يعيروهــا  لــم  األطفــال  أن  انتباههــا 

خلسة  بالنظر  اكتراثًا  أكثرهم  وقام  اهتمام، 

عبثه.  يواصل  وهو 

وقفت متأملة تلك العاصفة من الفوضى، ثم 

استجمعت قواي وأطلقت أمرًا مدويًا بالسكوت 

سكن بعده كل شيء، ثم بدأت أتلو سلسلة من 

األوامر، واألطفال ينظرون إليَّ مشدوهني وكأن 

الصاعقة هبطت على رءوسهم.

فرض  من  أخيرًا  لتمكني  بالزهو  شعرت 

سوسن رضوان
رص رة - م ك ب م ة ال ول ف ط ي ال

ة �ف �ي ب خ ة  روض ي 
�ف ل  م ع ال إىل  روف  ظ ال ا  ره ط ض ت ة  وي ان ث ال ة  ل رح م ال ب ة  م عل م

ا  ه الب ان ط د أن ك ع ار ب غ ص ال ال ف ع الأط ل م ام ع ت ي ال
ح �ف ج ن ل ت ه ال، ف ف أط

ة  رب ج ت اب؟  ب ش ال ة  ل رح م إىل  ة  ول ف ط ال م  ال ع ن  م ال  ق ت الن ن  م بون  �ت ق ي

ا. ه ل م دان ع ي ات م داً ب دي اً ج م ال ا ع ه ول ي دخ
اً �ف ب ب ت س ان ة ك ي ع واق

جتـربـــــــــة

أحلى ما 
يف حياة 
األطفال 

هو
اللعب
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الصغار،  هؤالء  على  التامة  سيطرتي 

واستدرت ألدوِّن التاريخ على السبورة قائلة 

فهو  التاريخ،  هذا  جيدًا  تذكروا  بحزم:  لهم 

نهاية عهد الفوضى، وبداية عهد جديد من 

أمرتهم  ثم  اجلاد،  والعمل  وااللتزام  النظام 

باجللوس وطلبت من أحدهم أن يحضر لي 

لألسف  والتي  الواجبات،  دفاتر  من اجلميع 

لم تكن أقل منهم فوضى، وحذرتهم من عدم 

عن  بديلة  غدًا  جديدة  دفاتر  ثالثة  إحضار 

التالفة. تلك 

العمل  من  مرحلة  األطفال  مع  وبدأت 

احلروف  لتعليمهم  الشاق  األكادميي 

والعلمية  الدينية  واملفاهيم  واألعداد  والكلمات 

شهر  وبعد  احلميدة،  السلوكية  والعادات 

تقريبًا بدا كل شيء على ما يرام، وقد انهالت 

خطابات الشكر عليَّ من أولياء أمور األطفال 

تثني على ما أقوم به من جهد، وقد أشعرني 

لله.  واحلمد  بالرضا  هذا 

املوجهة  بأن  املديرة  أخبرتني  صباح  وذات 

حضرت، وستمر على الصف لتتفقد أحوالي 

مع األطفال، وسعدت كثيرًا بذلك، فكل األمور 

لله،  واحلمد  الصحيح  الطريق  في  تسير 

وكيف  الثانوية،  املرحلة  في  موجهتي  وتذكرت 

وقدرتي  للعمل،  أدائي  أسلوب  متتدح  كانت 

احلصة  أثناء  في  الفصل  إدارة  على  الفائقة 

سأحظى  أنني  شك  ال  لنفسي:  وقلت  …إلخ، 

أكثر  اليوم أيضاً، بل رمبا  التقدير  مبثل هذا 

اجلهد  من  األطفال  هؤالء  مع  تكبدت  حيث 

في  بناتي  مع  تكبدته  ما  أضعاف  أضعاف 

أحد  تنفيذ  املوجهة  الثانوية. وحضرت  املرحلة 

في  لله-  واحلمد   - األطفال  وكان  األنشطة 

)ترمي  يقولون  كما  والصف  انضباطهم،  أوج 

اإلبرة ترن( ودفاترهم غاية في النظام والترتيب 

ويجيبون على أسئلتي مبنتهى الثقة والهدوء. 

وبعد أن انتهينا همت باالنصراف من دون أن 

أطلع  أن  تعليق مؤكدة على ضرورة  تبدي أي 

على التقرير وأوقعه الحقًا مبكتب املديرة، وقد 

سوى  يكن  ولم  ـه،  كتبت ما  إلى  ونظرت  كان. 

من  أعلى  املعلمة  أداء  )مستوى  واحدة:  عبارة 

األطفال(. مستوى 

وأنا  الصف  إلى  وعدت  الذهول،  أصابني 

كانت  التي  الكلمات  هذه  تأثير  حتت  مازلت 

عليَّ  أنه  ورأيت  وجهي،  على  لطمة  مبثابة 

هذه  وفي  جديد  من  أوراقي  ترتيب  أعيد  أن 

اللحظات اقتربت )مي( إحدى طفالتي بالصف 

لتروي لي في براءة متناهية كيف أن والدها قد 

وكيف  بالروضة،  أحوالها  عن  باألمس  سألها 

قائلة:  وعفوية  ببراءة  عليه  ردت  أنها 

باقي  مثل  بتلعبنا  ما  يصيبها،  الله  ـ 

األطفال.

لها  أملك  ال  عالية  ضحكاتي  انطلقت 

قد  مّسًا  وكأن   ، إليَّ ينظرون  واألطفال  توقفًا 

يلمحون  بالكاد  العذر فهم  أصابني ولهم كل 

أحيانًا ابتسامة تنفلت مني في بعض املواقف 

الزمام مني.  يفلت  فأمللمها بسرعة خشية أن 

صدري  إلى  صغيرتي  ألحتضن  يدي  ومددت 

وجتمع األطفال في آلية من حولي، وأحاطوني 

يجذبهم  أصبح  بي  ما  شيئًا  وكأن  جميعًا 

وبشاشتي  ضحكاتي  أنها  واكتشفت  نحوي، 

وانفراجة تزمتي وشعرت كأنني متكنت أخيرًا 

التي ستفتح  السحرية  بالعصا  اإلمساك  من 

أمامي ما انغلق من أبواب التعامل الصحيح 

معهم، وأخذت أضمهم جميعاً، وتهافتوا عليَّ 

يقبلونني، وعال صوت كل منهم ينطق بعبارة 

بسيطة واحدة: أحبِك معلمتي، وأردد خلف كل 

ليؤكدوا:  ويعودون  أحبكم،  أيضَا  وأنا  صوت: 

بل نحن نحبِك أكثر وأكثر، فأرد: بل أنا التي 

وهم  بالوقوف  هممت  ثم  وأكثر،  أكثر  أحبكم 

ألتهم:  ـ وسـ بأذرعهم  يضمونني  مازالوا 

في  معًا  لنلعب  انطلقنا  لو  رأيكم  ما  ـ 

؟ لساحة ا

.. فإذا بي أرى رءوسهم تناطح رأسي طوالً، 

ونظرت ألرى أقدامهم من فرط فرحتهم ال تكاد 

جتد لها على األرض رسواً.

ومنذ ذلك اليوم أدركت متامًا ما ميثله اللعب 

من أهمية في حياة األطفال، وأنه ضرورة من 

ضروريات وجودهم، فقررت أن أجعله وسيلتي 

لتطويرهم اجتماعيًا وعاطفيًا وجسديًا وذهنيًا 

قوتهم  مواطن  خالله  من  يكتشفون  وأجعلهم 

األطفال  حياة  في  ما  أحلى  فإن  وضعفهم، 

قيد  على  األطفال  يبقى  قد  حقًا  اللعب.  هو 

لعب،  دون  من  احلياة 

الصعب  من  ولكن 

عليهم أن يتطوروا. هنا 

العبء  بكم  أحسست 

هذه  به  كبلت  الذي 

وهذا  الغضة،  البراعم 

بال شك يرجع إلى األخذ 

في  األكادميي  باملنهج 

يكون  والذي  الفترة  هذه 

فالكثير  ولألسف  املسكني.  الطفل  ضحيته 

من أولياء األمور ال يدركون هذه احلقيقة؛ حيث 

إن معظمهم غير واٍع بطبيعة هذه املرحلة من 

حياة أطفالهم، فهم يظنون أن مجاراة الصغار 

وتفوق،  مهارة  التعليم  من  املباشر  النوع  لهذا 

واملدمر  الطامس  أنه  املؤسفة  احلقيقة  ولكن 

اللعب وسيلة 
لتطوير 
األطفال 
احتماعيًا 
وعاطفيًا 
وجسديًا 
وذهنيًا
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لهم  نسقيه  ما  وكل  داخلهم،  الكامنة  للثروات 

حلروف  أكادميي  تعليم  من  إياه  وجنرعهم 

قوة  كونه  يعدو  ال  إلخ   … ونحو  وعلوم  وأرقام 

محدودة تدفعهم ملسافة قليلة، ثم البد لها من 

ُحشروا  وقد  بعدها  أنفسهم  ليجدوا  التوقف، 

ونكون  ترحم،  ال  التي  الدراسة  آلة  تروس  بني 

ويكون  والكثير،  الكثير  عليهم  فوتنا  قد  بذلك 

األوان قد مر وفات على إصالح السلبيات بهذا 

لينطلق  مجراه  أمام  من  العوائق  وإزالة  املنبع 

بفعل قوته الكامنة داخله، وتكون هي املوجهة 

توقف.  وبال  انطالقته  فتستمر  له 

وقد أتاح تطبيق منهج رياض األطفال احلديث 

األكادميي  املنهج  من  بدالً  به  األخذ  مت  والذي 

من  أطول  وقتًا  ليقضوا  األطفال  أمام  الفرصة 

البرنامج اليومي ليمارسوا خالله اللعب، وبدأت 

التي  التربوية  البيئة  إثراء  على  جاهدة  أعمل 

حتيط بالطفل، واملتمثلة في األركان التعليمية 

فأصبحت مبثابة ورش عمل تتيح الفرصة أمام 

الطفل كي يتعلم ذاتيًا فيبحث وينقب ويالحظ 

ويجرب ويكتشف ويستنتج ويقارن ويختار، يعي 

متامًا أن له ذاتًا وكياناً، مدركًا حلدوده مواجهًا 

املشكالت التي تعترضه، محاوالً إيجاد احللول 

إلجنازاته  باالرتياح  يشعره  مما  لها؛  والبدائل 

على  حرصه  مع  نفسه  إلى  نظرته  ويعزز 

في  اكتسبها  التي  األخالقيات  على  احملافظة 

مجتمعه الصغير بالروضة من خالل جو أسري 

والرحمة. الرفق  يسوده 

ممارستهم  أثناء  في  أطفالي  أرقب  وبدأت 

بعضًا  أن  الحظت  حيث  املختلفة؛  األنشطة 

وقد  منفردة،  وقدرات  بذكاء  يتميز  منهم 

سرعة  خالل  من  بوضوح  ذلك  إدراك  أمكنني 

بعض  تأدية  في  وبراعتهم  للخبرات  التقاطهم 

في  دوري  بخطورة  أحسست  وهنا  املهارات، 

تنمية وصقل مواهب األطفال، والنماذج واألمثلة 

جميعاً،  لسردها  املساحة  تتسع  لن  كثيرة 

ولكن يحضرني اآلن طفلي املميز في اجلانب 

الذي  املوهوبة  البراعم  أحد  )محمد(  الفني 

انتباهي، فقد كانت تشكيالته  جذبت موهبته 

ومتميزة،  مدهشة  للحيوانات  بالصلصال 

تشكل  وهي  الصغيرة  أصابعه  أذكر  ومازلت 

بعض  عند  للحركة  الدقيقة  التفاصيل  ببراعة 

احليوانات، وحينما أردت أن أفعل مثله، وأقوم 

بتشكيل أسد من الصلصال أخذ يضحك وهو 

وتفاصيل  معالم  من  أفسدته  ما  بيديه  يعالج 

صحيحة.  غير  أنها  الفنان  بعني  يرى  دقيقة 

بعضهم  كثيرون؛  وغيره  رائعاً،  كان  كم  نعم، 

يلون  فكان  احلركي،  البصري  بالتوافق  متيز 

العني كصغيرتي  ُتْخطئها  ال  ببراعة  األشكال 

مع  تناغمه  كان  اآلخر  وبعضهم  )ميسون(، 

خالد حريصًا  كان  فقد  للنظر،  الفتًا  الطبيعة 

كل احلرص على سقي الزرع املوجود بالقاعة، 

قفصها،  في  القطط  وإطعام  األسماك  وكذلك 

رؤيته،  حني  فرحًا  يقفزون  كانوا  إنهم  حتى 

ما  بكل  طفل  لكل  أحتفظ  أن  على  وحرصت 

يقوم به من عمل ينبئ عن موهبة؛ حتى أمتكن 

يقام  الذي  املعرض  من خالل  لهم  من عرضه 

في نهاية العام، وحتى هذه األثناء كنت أقوم 

اللوحة املخصصة  مبساعدتهم بعرضها على 

الفصل.  وخارج  داخل  األطفال  أعمال  لعرض 

يساعد  بالروضة  األطفل  وجود  أن  الشك 

واعتزازهم  شخصيتهم،  صقل  على  كثيرًا 

هذا  دعم  في  كبير  دور  وللمربية  بذاتهم، 

اجلانب؛ حيث يجب أن تضع في اعتبارها حني 

تتعامل معهم أن كل طفل منهم كائن مستقل 

وحتترم  حتدث،  إذا  إليه  وتنصت  تنظر  بذاته 

رأيه إذا أبداه؛ إذ يجب أن تكون املعلمة لألطفال 

عن  يغيب  ال  واملرشدة،  والصديقة  األم  مبثابة 

أن  يجب  لذا  إليهم.  بالنسبة  قدوة  أنها  بالها 

تكون ثابتة في اجتاهاتها وقيمها، وعليها أن 

حترص على ممارسة اآلداب اإلسالمية والعادات 

ليمة أمامهم؛ ألنهم  لوكية السـ الصحية والسـ

ويقلدونها.  بها  سيتأسون 

قائمة  عالقة  بأطفالي  عالقتي  كانت  لقد 

التعامل  حدود  ومعرفة  املتبادل  االحترام  على 

من دون ضغط وال تزمت، احلوار واإلقناع هما 

عماد هذا التعامل، وكان لهذا أثره البالغ في 

بذاتهم ودعم قدرتهم على  ثقة أطفالي  تدعيم 

مواجهة الصعاب واملشكالت ومحاولة حلها في 

وإمكاناتهم. قدراتهم  حدود 

واسمحوا لي أن أقص عليكم هذا املوقف 

والذي من خالله استطاعت طفلة من أطفالي 

ال يتعدى عمرها خمسة أعوام سوى ببضعة 

واجهتها  تتخذه حلل مشكلة  أن  قالئل  أشهر 

حيث  والديها؛  على  احلل  استعصى  أن  بعد 

شهرين  من  أكثر  انقضاء  بعد  املديرة  قامت 

الفصول  قوائم  على  التعديالت  بعض  بإجراء 

وذلك بعد فتح فصل جديد، وبالتالي تخفيف 

بينها  ومن  الفصول  ببعض  املرتفعة  الكثافة 

انتقال  ذلك  عن  ونتج  احلال،  بطبيعة  فصلي 

معلمة الروضة هي األم والصديقة 
واملرشدة والقدوة لألطفال

استخدمت األناشيد والقصص لغرس 
السلوكيات لدى األطفال

وحل مشكالتهم
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بعض األطفال إلى صفوف أخرى؛ مما ترك أثرًا 

سيئًا في نفوس الكثير منهم، وكانت طفلتي 

التغيير،  بهذا  سلبًا  تأثروا  ممن  واحدة  )رنا( 

الطفل  ارتباط  حيث  الروضة  عن  فانقطعت 

املرحلة  هذه  في  كبيرًا  يكون  مبربيته  نفسيًا 

العمرية وقد ساءني هذا األمر كثيراً، وتوجهت 

عودة  على  مصممة  وأنا  املديرة  مكتب  إلى 

اخلطأ  فمن  أخرى،  مرة  الصف  إلى  أطفالي 

أن يدفع أطفال صغار ثمنًا لتعديالت ال ذنب 

لي كيف  أن تشرح  املديرة  فيها. وحاولت  لهم 

مبرراتها،  وتبدي  اإلجراء  هذا  اضطرت التخاذ 

وفي أثناء ذلك ُقرِع الباب قرعًا ضعيفًا لم نكن 

للطارق  األمر  املديرة  وأعطت  نسمعه،  نكاد 

بها  وإذ  )رنا(،  الصغيرة  بها  فإذا  بالدخول 

وبصوت  املديرة  اجتاه  في  مباشرة  تتحرك 

لها: قالت  ضعيف  خافت 

 لو سمحت حضرتك أريد العودة لفصلي.

كلمات قليلة بعض حروفها لم ينضج بعد، 

استطاعت أن تفعل فعل السحر باملديرة التي 

يا  أمرك  لها: حتت  قائلة  وقبلتها  احتضنتها 

عيوني أنت وجميع األطفال.

أي  إلى  يحتاج  ال  متامًا  واضح  واملوقف 

استطاعت  أن  كثيرًا  الله  وحمدت  تعليق، 

سلوكًا  كان  سواء  األمر  بهذا  القيام  الطفلة 

تلقائيًا أو حتى بإيعاز من والديها؛ ألن مجرد 

قيامها باألمر إجناز في حد ذاته، ويعني أنها 

بها،  رؤية خاصة  تكوين  على  قادرة  أصبحت 

موقف  اتخاذ  وحتاول  باملشكلة  شعرت  وأنها 

إيجابي للعثور على حل لها وبادرت بالتنفيذ. 

كل ذلك إمنا يدل داللة واضحة على أن الطفلة 

)رنا( والتي ُعرفت في بداية التحاقها بالصف 

بخجلها الشديد، أصبحت أكثر ثقة بوجودها 

الوجود.  هذا  إثبات  على  وقادرة 

الوقت  يتسع  لن  كثيرة  مناذج  وهناك 

وتبديل  تعديل  خاللها  من  مت  لتقدميها 

السلوكيات السلبية لبعض األطفال، وكم كنت 

من  متكنت  كلما  تعتريني  بالسعادة  أشعر 

مساعدة طفل على تعلم سلوك جديد من خالل 

طرح بدائل سلوكية مقبولة حتفزه على التفكير 

الضبط  سلوك  إلى  إيصاله  أي  الداخلي، 

الداخلي فيتعلم كيف يتحكم في نفسه، وكيف 

ميكن تنمية احلس املرهف لديه ليصبح سلوكه 

السوي نابعًا من ضميره، أي من داخل أعماقه 

وتعالى،  سبحانه  الله  من  ثوابه  أنال  علني 

الغزالي: اإلمام  قول  وتذكرت 

الطاهر  وقلبه  والديه،  عند  أمانة  )الصبي 

وعلم  اخلير  عود  فإن  نفيسة ساذجة،  جوهرة 

وشاركه  واآلخرة،  الدنيا  في  عليه سعد  ونشأ 

في ثوابه أبواه، وكل معلم له ومؤدب، وإن عود 

الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك وكان 

م عليه والوالي له(.  الوزر في رقبة القيِّ

في  يرًا  ـ كب دورًا  ـروف  الظـ لعبت  وهكذا 

توجيه اهتمامي باملشاركة في النهوض مبرحلة 

رًا  من أهم مراحل عمر اإلنسان وأكثرها تأثيـ

لة  مرحـ وهي  أال  الالحقة،  عمره  مراحل  على 

يدان  مـ يكـون  أن  واختـرت  املبـكرة(  )الطفولة 

عملي األهلي بعد عودتي للوطن موجهًا لدعم 

املرحلة  ذه  هـ أطفال  قدرات  وير  وتطـ وتنمية 

املنـاطق  في  منها  املهمـشة  الفئة  خصوصًا 

والعشوائية. الفقيرة 

ومن هنا دخلت عالم الطفولة املبكرة، وكلي 

أمرهم  بي  نوط  املـ فقط  بأنني  مخادع  يقيـن 

ادرة على حتريكـهم وتوجيههم.. وتعليمهم  القـ

لي  كانوا  ثل  باملـ أراهـم  بي  فإذا  وتطويرهم، 

املعلمني واملوجهني واملعدلني واملطورين، إذا بهم 

يدفعونني دفعًا إلى أن أقلب صفحات الكتب 

بحثًا عن مصادر للمعرفة متكنني من التعرف 

على طبيـعة منوهم واحتياجاتهم، وكيفية تلبية 

هذه االحتياجات وأساليب التعـامل الصحيحة 

لنموهم وحتفيز  املالئمة  البيئة  وتهيئة  معهم، 

أذهانهم وتنشئتهم على أسس علمية، وكيفية 

أن  ميكن  التي  املشكالت  حيال  التصرف 

وجدتني  حتى  معهم  أتعـامل  وأنا  تواجهني 

أمتلك مكتبة من دون التخطيط لذلك، حتتوي 

على العديد من الكتب التي تدور موضوعاتها 

حول هذه املرحلة.

ـون باحثة ال مجـرد مؤدية،  ـ علموني أن أكـ

ساعدوني على أن أوقظ مواهب كنت قد ظننتها 

وئدت في الشـعر والقصة ألسخرها من أجل 

وتنمية  لهم  وتأكيدها  يم  املفاهـ يط  تبسـ

اللغوية.  معارفهم ومداركهم، وإثراء حصيلتهم 

وتر  على  ليتمايلوا  باللحن  الكلمة  مزجت 

توعبوا كل املعلومات. علموني  النغمات وليسـ

ـاب قبل  احلرص على أن أعد الوسائل واأللعـ

لقائي بهم. فال تعليم وال تعلم بال أدوات.

التعليم األكاديمي يف الطفولة املبكرة 
يدمر الثروات الكامنة داخل األطفال

منهج رياض األطفال الحديث يتيح 
للطفل من خالل اللعب التعلم الذاتي 
واملالحظة واالستكشاف واالستنتاج

47العدد ٢٩- ٢٠١٦



العدد ٢٩- ٢٠١٦

   ويعد نشر هذا الكتاب ضمن سلسلة كتب مجلة الرافد، وهي املجلة 

الثقافية التي تعنى بإثارة السؤال الثقافي العربي الراهن، وتصدر عن 

دائرة الثقافة واإلعالم بحكومة الشارقة - من وجهة نظري - تقديرًا ليس 

فقط للمحتوى العلمي والثقافي للكتاب، وامنا أيضًا جلهود املبدع اليمني 

د. عبد الرحمن عبد اخلالق في نشر ثقافة الطفل في العالم العربي، ولدوره 

املتميز في إنتاج قصص لألطفال وبرامج ثقافية وإعالمية مختلفة لهم في 

وسائل اإلعالم اليمنية، وإسهاماته املنشورة في عدد من األدبيات العربية.

وقد جاء هذا الكتاب ثمرة جهد علمي ونظري خللفية الكاتب األكادميية، 

وعصارة خبرته العملية في الكتابة للطفل وإعداد البرامج التربوية سواًء 

التي قدمها في إذاعة عدن أو في الصحف واملجالت اليمنية، أو مجموعة 

القصص التي مت إصدارها من مراكز ثقافية ومدنية مينية وعربية.

أتى الكتاب في )192( صفحة من احلجم املتوسط، واحتوى على سبعة 

فصول، تناولت اإلطار املنهجي، وقصص األطفال واملراحل العمرية للطفولة، 

ووسائط  الطفل،  وقصص  الطفل،  قصص  لكتابة  األساسية  والقواعد 

قصص الطفل، وأدب األطفال في العالم وفي البلدان العربية ومتثالت دور 

قصص األطفال في تنمية الطفل، وأحلقت به مناذج من حكايات األطفال 

وقصصهم التي مت بحثها في أحد الفصول.

وقدمت توطئة الكتاب من املثقف والكاتب املبدع د. عمر عبد العزيز 

- مدير حترير مجلة الرافد- تعد من خير الكالم، وحمل عنوانها )كتاب 

يشدنا إلى مرابع الزرقة وأقواس قزح(، شهادة جمعت رؤية املثقف العضوي 

واحلداثي  د. عمر ، لتقدمي عمل امتزجت فيه ذكريات الزرقة واحللم اجلميل 

بهاجس تعدد األلوان. وأرى أن التوطئة متثل إضافة للكاتب د. عبد الرحمن، 

على املستويني اإلنساني والفني.

قدم الفصل األول اإلطار املنهجي بإيجاز - مقدمة الكتاب من وجهة 

)الدراسة(  ومشكلة  األطفال،  أدب  عن  وافي  عرض  خالل  من  نظري- 

املرتبطة  املصطلحات  أهم  عرض  ثم  ومنهجها.  وأهدافها،  وأهميتها، 

مبوضوع الكتاب بشكل موجز، وهي: قصة الطفل، الطفل، وتنمية الطفل. 

دور قصص األطفال يف تنمية الطفل

وأرى أنه أجاد - برغم اإليجاز 

املصطلحات  حتديد  في   -

الكتاب،  عنوان  عن  املعبرة 

واستند في ذلك على عدٍد من 

التعريفات العلمية من مراجع 

عليه  وبناًء  مختلفة،  وأدبيات 

عرَف الكاتب » قصة الطفل » 

بأنها متثيُل حدٍث أو سلسلة 

خيالية  أو  واقعية  أحداث 

بواسطة اللغة، وحتديدًا اللغة 

وصف  أيضًا  وهي  املكتوبة، 

سردية. حكايات  عبر  أفعال 

العمرية  واملراحل  الثاني موضوع قصص األطفال  الفصل  وتناول في 

أدب  في  رفيعة  مكانة  احتلت  الطفلية  القصة  أن  إلى  مشيرًا  للطفولة، 

الطفل، وحدد جملة من االشتراطات الضرورية التي ينبغي مراعاتها من 

اب أدب األطفال، من ذلك القرب من الطفل مبا هو كائن بشري له  قبل كتَّ

خصوصية ما، والتمكن من اللغة، والدرس املتقن لعلم التربية وعلم النفس، 

وحتديدًا علم نفس النمو؛ مبا ميكنهم من معرفة خصائص كل مرحلة 

عمرية، واهتمامات الطفل واحتياجاته. 

وركز هذا الفصل على املراحل العمرية، ومراحل الطفولة حتديدًا وفقًا 

الطفولة املبكرة،  النمو )مرحلة ما قبل امليالد، مرحلة  ملدارس علم نفس 

مرحلة الطفولة املتأخرة، مرحلة املراهقة(. واجتهد في تقدمي تقسيم ملرحلة 

الطفولة، يتناسب مع وجهات نظر عديد من كتاب أدب األطفال مبا يحدِّد 

اخلصائص النفسية واللغوية واالنفعالية والعقلية لكل مرحلة عمرية،  وذلك 

واخليال  الواقعية  )مرحلة  أو  املبكرة  الطفولة  مرحلة  اآلتي:  النحو  على 

احملدود بالبيئة( ومتتد من سن )3 - 5( سنوات تقريباٌ. ومرحلة الطفولة 

املنطلق( ومتتد من سن )6 - 8( سنوات  أو )مرحلة اخليال  املتوسطة 
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تقريباً. ومرحلة الطفولة املتأخرة أو )مرحلة املغامرة والبطولة( ومتتد من 

سن )9 - 12( سنة تقريباً. ومرحلة املراهقة أو )مرحلة املثالية( ومتتد من 

سن )12 - 15( سنة تقريباً.

وحرص الكاتب في إطار هذا التقسيم للمراحل، اإلشارة بإيجاز إلى 

عدٍد من اخلصائص النفسية واللغوية واالنفعالية والعقلية في كل مرحلة، 

ينبغي مراعاتها عند الكتابة للطفل. وأشار إلى عدد من القدرات العقلية، 

كما يطلق عليها علماء النفس والتربية، كاللغة، واخليال، والتفكير، واالنتباه، 

والفهم، بشكل متفاوت في املراحل األربع التي حددها. 

وقَدم الفصل الثالث القواعد األساسية لكتابة قصص الطفل. وتناول 

اب  كتَّ لدى  تتوافر  أن  ينبغي  التي  واملهارات  املعارف  بعض  الكاتب  فيه 

القصة وأدب األطفال إجماالً؛ لضمان تكامل الغايات املرجو تضمينها في 

القصص، وتقدميها بأساليب فنية تتوافق مع إمكانات وقدرات الطفل. 

للطفل، حددها  الكتابة  عند  توافرها  ينبغي  التي  الشروط  بعض  وحدد 

واحلوادث  الطفل،  لقصة  الرئيسة  الفكرة  اآلتية:  املجاالت  في  بإيجاز 

واحلبكة، وشخصيات القصة، والبيئة الزمانية واملكانية، وأسلوب القصة.

في  الكاتب  أسهب  الرابع  الفصل  وفي 

استعراض موضوع »قصص الطفل « مقارنة 

ميثل  باعتباره  والالحقة؛  السابقة  بالفصول 

للكتاب.  الرئيس  العنوان  في  األبرز  الشق 

وهي  القصص،  ألنواع  هنا  الكاتب  وتعرض 

الشعبية  واحلكاية  واألسطورة  احلكاية، 

واحلكاية اخلرافية وحكاية احليوان، واحلكايات 

واملغامرة،  البطولة  وقصــص  الفكاهيــة، 

التاريخي، وقصص اخليال  وقصص اخليال 

العلمي. وحرص الكاتب على تعريف عدد من 

أنواع القصص، وفك االشتباك بني بعض التعريفات كاحلكاية واألسطورة، 

أو مدى الترابط بني بعضها كاحلكايات الشعبية واحلكايات اخلرافية .. 

وغيرها. ولم يكتِف الكاتب بتعريف هذه  األنواع من القصص، وإمنا ربط 

الطفولة واهتماماتهم  التنوع بخصائص األطفال في بعض مراحل  ذلك 

قدراتهم. مع  املتوافقة 

وكما حرص الكاتب أيضًا في نهاية هذا الفصل على تناول إشكالية 

وأخذ  لألطفال،  الكبار  مؤلفات  تبسيط  وهي  األطفال،  أدب  تواجه  مهمة 

استعراض ملخص حكاية )ابن امللك وابن الشريف- كليلة ودمنة( ومن 

ثم مناقشتها حيزاً من العرض العام، ويالحظ أن الكاتب، عمد إلى وضع 

ملخص لها هنا حرصًا منه على أهمية املعلومات التي بحثها، ورغبًة منه 

في إفادة الباحثني والقراء، فإلى أي مدى كان موفقًا في ذلك؟ وهذا يظل 

سؤاالً متروكًا لنقاد أدب األطفال وغيرهم من الكتاب في ثقافة الطفل. 

وبحث الفصل اخلامس موضوع »وسائط قصص الطفل«، أي وسائل 

والكتاب،  كاملجلة  األطفال،  قصص  خاللها  من  تعرض  التي  االتصال 

واإلذاعة والتلفزيون والسينما وامللتيميديا.. وغيرها من الوسائط االتصالية, 

من حيث أهميتها. ومتت اإلشارة إلى التطور الذي شهدته هذه الوسائط 

على املستوى العاملي مع ما قابلها على املستوى العربي، وحتديدًا فيما 

عام،  وبشكل  خاص.  بشكل  األطفال  وكتب  عام  بشكل  بالكتاب  يتعلق 

اختلفت آلية عرض هذه الوسائط فمرة يتم التركيز على البعد العاملي، 

ومرة على املستوى العربي، وأحيانًا على املستوى احمللي )اليمن(، كما 

أن ترتيب العرض لهذه الوسائط اختلف هو اآلخر من وسيلة إلى أخرى.

وفي الفصل السادس استعرض الكاتب »أدب األطفال في العالم وفي 

تفصيلية  بقراءة  يوحي  العنوان  أن  ومع  )البدايات(«.  العربية..  البلدان 

للبدايات على املستويني العاملي والعربي، فإن الكاتب أوجز ذلك في )6 

صفحات( تقريباً، رمبا كانت كافية لتقدمي ظهور أدب األطفال في اليمن، 

الذي أبدع فيه الكاتب ووثق له بعناية وبإيجاز أيضًا من خالل اإلشارة 

إلى رواده وأعالمه في كل من جنوب اليمن وشماله، والوسائط االعالمية 

في  ومكانه  الفصل  هذا  ترتيب  بشأن  تساؤل  هنا  ويطرح  املستخدمة. 

عن  بدالً  املقدمة،  بعد  األول  الفصل  يكون  ان  ينبغي  كان  وهل  الكتاب، 

السادس.  الفصل 

تنمية  في  األطفال  دور قصص  »متثالت  السابع  الفصل  واستعرض 

الطفل«، وهو ما يتعلق باجلزء الثاني من عنوان الكتاب. وجاء هذا الفصل 

موجزًا للغاية، قدم فيه الكاتب مباشرة تصورات، أو كما عبر عنها متثالت 

تنمية  على  املساعدة  األدوار  من  بعدد  وحددها  األطفال،  قصص  لدور 

الطفل، منها:

- تنمية شخصية الطفل، ومنوها منوًا سليمًا متكامالً.

- تكسب الطفل املهارات املختلفة؛ العقلية والعملية.

- تنمية الثروة اللغوية للطفل.

- تنمية اخليال لدى األطفال.

- املساهمة في عملية التنشئة االجتماعية.

- تنمية روح املسئولية لدى الطفل.

- تنمية روح االنتماء الوطني وحب الوطن.

- تنمية السلوك اإليجابي.

- تنمية القيم اإلنسانية النبيلة.

- تنمية احلس اجلمالي لدى األطفال.

- تربية األطفال على حب العلوم املختلفة.

- تنمية التفكير بدالً من النقل، والتفكير النقدي عند األطفال.

- التعريف بالتجارب واخلبرات لدى اآلخرين في الظروف املختلفة.

- التعريف بالبيئة احمليطة لألطفال لتوفير االستقرار والطمأنينة واألمن.

- تعمل على تسلية األطفال وإشاعة السعادة لديهم.

- تنمية امليول القرائية عند األطفال.

- التعرف على شعوب وأمم، وأطفال وفتيان ورجال ونساء ...إلخ، وعلى 

ثقافات وعادات وتقاليد، أي التعرف على آخرين يقاسمونه العالم .

وهناك طبعًا أدواٌر أخرى سواًء أشار إليها الكاتب او لم يشر، وتلعب 

نهم األولى أو  فيها قصص األطفال دورًا مهمًا عند األطفال سواًء في سنيِّ

عند الكبر.
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الرؤية: 
أن تكون مجلة رائدة في تثقيف وتنمية وعي املمارسني واملعنيني في مرحلة الطفولة املبكرة، ونشر الفكر التربوي املستنير، 

وبناء اجتاهات إيجابية جتاه تنشئة الطفل العربي، وفق مقاربة حقوقية تنموية في ضوء متطلبات مجتمع املعرفة.

الرسالة: 
تعمل املجلة على نشر املوضوعات واملعلومات التربوية التي تربط بني النظرية والتطبيق بصورة علمية مبسطة، من 

خالل رصد واستقصاء آراء املعنيني واملمارسني التربويني واألطفال، ونقل وتبادل اخلبرات والتجارب العربية والدولية، وإعداد 

ملفات حول مشكالت وقضايا الطفولة املبكرة في الوطن العربي؛ بهدف تكوين وبناء الطفل العربي في إطار من املواطنة 

اإليجابية واملشاركة الفاعلة في تنمية ذاته ومجتمعه.

أهداف املجلة:
التربوي  - تنمية وعي ومستوى مهنية املمارسني املعنيني برعاية وتنمية الطفل في مرحلة الطفولة املبكرة، وفق الفكر 

املستنير.

- عرض أبحاث وسرديات اخلبرات الذاتية للممارسني املهنيني والعاملني في مجال رعاية وتنمية الطفل.

- العمل على تبادل اخلبرات املهنية والتجارب ذات العالقة.

- نقل وإنتاج املعرفة وتشجيع املمارسات العلمية اخلالقة بني املمارسني واملهتمني.
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موضوعات وملفات املجلة: 
العدد املقبل من مجلة خطوة سوف يتم استكمال ملف )الطفل والفنون(، وسوف تكون محاور وموضوعات 

ملفات األعداد القادمة حول اآلتي: 

الطفل واملواطنة – الطفل واإلعالم – الطفل والتغذية - الطفل والعنف – الطفل والبيئة – الطفل العربي في 

ظل النزاعات املسلحة – األطفال املهمشون – الطفل واإلعاقة – الطفل والتكنولوجيا – حتسني االستعداد 

املدرسي لدى طفل الروضة.

املواصفات العامة للنشر بمجلة خطوة: 
- 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 املعني للقارئ.

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

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

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

صدورها عن ثالث سنوات سابقة.

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

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

املؤمترات، ورش العمل ...(.

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

الطفولة.  بقضايا  والوعي  االهتمام 

ـ  يتم عرض جميع املوضوعات الواردة على الهيئة العلمية للمجلة 

ـ  املجلة غير مسئولة عن رد أى مقاالت لم يتم قبولها

االشتراكات السنوية

جمهورية مصر العربية: ٦٠ جنيها مصريًا

البلدان العربية:   ٢٠ دوالرًا أمريكيًا

تصدر املجلة بدعم من برنامج الخليج العربي للتنميةاالشتراك التشجيعي:    ٥٠ دوالرًا أمريكيًا
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سعر النسخة داخل مصر ١٥ جنيهًا مصريًا وفي الدول العربية ٥ دوالرات أمريكية






