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لقد أسعدتنا وأثلجت صدورنا ردود الفعل اإليجابية التي وردت إلينا بعد صدور العدد )٢٩( 

من مجلة خطوة، والتي ستظل خير حافز وداعم لنا نحو االستمرار في إصدارها لتقدِّم كل ما 

هو معنيُّ مبرحلة الطفولة املبكرة، وخدمة الفئة املستهدفة من املمارسني والعاملني في مجال هذه 

املرحلة العمرية املهمة. وسنعمل في - عددنا هذا وكل األعداد القادمة - على األخذ بعني االعتبار 

كل املقترحات التي وصلت إلينا من أجل إثراء املجلة مضمونًا وشكالً، ومبا يحقق األهداف املرجوة 

منها.

ونستكمل في هذا العدد ملف »الطفل والفنون« الذي بدأناه في العدد السابق، وذلك تأكيدًا 

منا على أن الفنون - مبفهومها الواسع-  تعد مرتكزًا أساسّيًا في منو وتطور الطفل في هذه 

املرحلة املهمة؛ إذ إنها تبني شخصية الطفل، وتعطيه الفرصة للتعبير عن ذاته، وتعزِّز خياله، 

وُتكسبه العديد من املهارات احلركية واملعرفية والعاطفية؛ لذا أتى اهتمامنا بالفنون بوصفه جزءًا 

من رسالة موجهة إلى كل القائمني على تربية وتنشئة الطفل.

عاقة«؛ تلك الفئة التي تستحق  ونخصص في العدد القادم ملفًا عن قضايا »الأطفال ذوي الإ

منا كل الرعاية واالهتمام حفاظًا على حقوقهم التي كفلتها لهم كل املواثيق واالتفاقيات الدولية 

واإلقليمية، وفي خطوة عملية من املجلة نحو معاجلة قضايا تلك الفئة، مبا يساعد على االكتشاف 

املبكر والتشخيص الدقيق، ويفيد في طرق التعامل السليم معها، ويدعم التوجه العلمي نحو 

حتقيق الدمج في التعليم واملجتمع.

كلنا أمل وتصميم أن تظل خطوة على مستوى طموحكم أداة علمية وعملية تعني الوالدْين 

عمرهم  في سنوات  األطفال  مع  السليم  التعامل  على  املرحلة،  بهذه  ُيعنى  من  وكل  واملعلمات 

الذهبية.

وهللا الموفق، 

د.حسن البيالوي 
ف العام عىل المجلة  المرش

خطــوة مجلــة علميــة تعنــي بمرحلــة الطفولــة املبكــرة )مــن ســن امليــالد - ٨ ســنوات( لتنمية وعي املمارســني 
واملعنيــني بمرحلــة الطفولــة املبكــرة، وتنشــر الفكــر الرتبــوي املســتنري وتبنــي اتجاهــات إيجابيــة لتنشــئة 

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

افتتاحية العدد

ة. ل ج م ن رأي ال ورة ع �ف ال �ب ب ع ا، ول ت ه ي ب ات ن آراء ك ة ع ل ج م ي ال
ورة �ف ش ن م ات ال وع وض م ِّ ال �ب ع ت



كيف تتم عملية الكالم؟
كثير  من  البد  السؤال؛  هذا  عن  لإلجابة 

من الشرح، ولكن سنحاول تبسيط األمر قدر 

اإلمكان. 

)أ(  ينطق صوَت  أن  أراد شخص  إذا  مثال 

فإن ذلك يحدث من خالل سلسلة من العمليات 

املعقدة تتم في جزء ضئيل من الثانية الواحدة 

وبشكل آلي فائق الدقة والسرعة.

من هو إخصائي التخاطب؟

الصورة  الدماغ  يستدعي  البداية  في 

للجهاز  أمرًا  ثم يصدر  )أ(،  للصوت  الصوتية 

عندئذ  )أ(؛  الصوت  بنطق  املركزي  العصبي 

األمر  بتوصيل  املركزي  العصبي  يقوم اجلهاز 

اجلهاز  ليقوم  الطرفي،  العصبي  اجلهاز  إلى 

طريق  عن  األمر  بتوصيل  الطرفي  العصبي 

لكي  الشفاه  عضالت  عن  املسئولة  األعصاب 

يصدر  ذاته  الوقت  في  وتنقبض،  تتحرك 

إلى  نفسه  السابق  وبالتسلسل  ليقوم  األمر 

بإخراج  يقوم  لكي  التنفسي  اجلهاز  عضالت 

ومن  الهوائية  القصبة  إلى  الرئتني  من  الهواء 

ثم إلى احلنجرة فتهتز األحبال الصوتية نتيجة 

آية مصطفى
باحثة - مصر
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عمر الطفل



ذلك  عن  فينتج  خاللها،  من  الهواء  الندفاع 

صوت يتم تشكيله داخل جتويف الفم وأقصي 

الفم  ويفتح  الفم  إلى  الهواء  يصل  ثم  احللق، 

)أ(. لنطق  بسيطة  فتحة 

كيف نكتسب اللغة؟
اكتساب اللغة عادة يتم على مدار السنوات 

فاالستجابة     الطفل؛  عمر  من  األولى  اخلمس 

اللغوية تبدأ مبكرة جّدًا حيث أثبتت الدراسات 

احلديثة أن اجلنني في بطن أمه يبدي استجابة 

لبعض األصوات وبخاصة صوت األم، وعندما 

يولد الطفل تولد معه القدرة على النطق وفهم 

على  األولى  األشهر  في  يعتمد  ولكنه  الكالم، 

السمع، ثم تتطور القدرة على النطق واستخدام 

اللغة، ويوضح اجلدول التالي العالقة بني العمر 

الزمني والنمو احلركي والنمو اللغوي.
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جدول مراحل النمو عند الطفل: 
- يبتسم للحديث ويصدر صوت القرقرة.

- يرفع رأسه عند النوم على بطنه 12 أسبوعاً.

- يلتفت نحو من يتكلم ويلعب بلعبته إذا أمسكها 16 أسبوعاً.

- يصدر أصواتًا مشابهة حلروف الهجاء، ويجلس مع مسند 20 أسبوعاً.

- مناغاة تشبه املقاطع اللغوية، وميد يده ليأخذ شيئًا 6 أشهر.

- يردد بعض املقاطع اللغوية، ويقف مستندًا أو يلتقط شيئًا بإبهامه وسبابته 8 أشهر.

ز بعض كلمات الكبار، ويزحف، وميشي مستندًا ميينًا ويسارًا 10 أشهر. - مييِّ

- يفهم بعض الكلمات ويقول: بابا، وماما وميشي مبساعده ويجلس مبفرده 12 شهراً.

- يقول من 3 إلى 5 كلمات منفردة، ويصعد السلم زاحفًا 18 شهراً.

- ينطق كلمتني ويجري ويصعد السلم من دون زحف 24 شهراً.

- جملة حتتوي على 3 كلمات أو خمس مع زيادة في املفردات اللغوية، ويقف على رجل 

واحدة ملدة ثانيتني وميشي على أطراف األصابع 30 شهراً. 

- نطق واضح حلوالي ألف كلمة، ويستطيع أن يركب دراجة ذات ثالث عجالت 3 سنوات.

- لغة واضحة، وينط احلبل 4 سنوات.

جتدر اإلشارة إلى أن هناك فروقًا فردية، وأن األطفال يتفاوتون في تطورهم اللغوي، وقد 

يتأخر البعض عما هو موضح باجلدول- ثم يستأنف تطوره اللغوي بشكل طبيعي. أما إذا 

تأخر كثيرًا فالبد من عرضه على املختصني للبحث في أسباب املشكلة وعالجها.

أمراض التخاطب:
لم: ك ات ال راب ط 1- اض

أ- اللدغات. ب- اخلنف.

ت- التلعثم أو التأتأة.

ق: ط ن ات ال راب ط 2- اض

أ- اإلبدال. ب- احلذف.

ت- التحريف أو التشويه.

ث- اإلضافة.

وت: ص ات ال راب ط 3- اض

أ- البحة الصوتية.

دور األسرة يف اكتشاف املشكلة:
1- تلعب أسرة الطفل دورًا مهمًا بدءًا من 

إلى  اللجوء  حتى  لديه  النطق  عيوب  مالحظة 

إلصالح  عمله  يجب  فيما  الستشارته  املعالج 

العيوب.  هذه 

األسرة  من  يستوضح  أن  املعالج  على   -2

باستفاضة عن تطور منو اللغة لديه، وهل كان 

أصوات  هناك  كانت  وهل  لغوي؟  تأخر  لديه 

مع  إصالحها؟  ومت  الطفل  ينطقها  كالمية 

توضيح الطريقة التي مت بها إصالح الصوت 

الكالمي. وهل كانت تلقائية، أم نتيجة تدريبات 

الطفل؟ عليها  حصل 

3- يجب على املعالج مالحظة إذا ما كان 

أحد أفراد االسرة يعاني من مشكلة في نطق 

يكون  قد  فذلك  الكالمية؛  األصوات  من  أي 

السلوك  هذا  الطفل  اكتساب  في  السبب 

حوله.  ملن  تقليده  نتيجة  اخلاطئ 

4- بعد ذلك على املعالج أن يستوضح عن 

أصيب  التي  واألمراض  العامة  الطفل  صحة 

بها ومنوه العقلي والتحصيلي الدراسي لتوقع 

أثناء  فى  الطفل  استجابة  عليه  ستكون  ما 

اجللسة، وبعدها يقوم باختبار الطفل بوساطة 

اختبار النطق لتحديد األصوات التي ال ينطقها 

بصورة صحيحة وموضعها في الكلمات. وفي 

بعض  لتسجيل  نحتاج  قد  األحيان  بعض 

الكلمات.  في  وموضعها  الطفل  مع  احلوارات 

بعض  لتسجيل  نحتاج  قد  أخرى  أحيان  وفي 

لديه  النطق  الطفل ملعرفة عيوب  احلوارات مع 

التلقائي.  الكالم  أثناء  في 

5- قد يحتاج املعالج إلجراء اختبار لقياس 

السمع لدى الطفل إذا كانت هناك أي شكوى 

من األسرة من أن انتباه الطفل لألصوات ليس 

أثناء  في  للمعالج  تبني  إذا  أو  مايرام،  على 

يوجد  أنه  األسرة  من  املرضي  التاريخ  أخذه 

تاريخ إلصابة الطفل بأي من اختبارات اللغة، 

تأخر في  إذا كان هناك أي  ما  لتحديد  وذلك 

الطفل  يحتاج  أن  املمكن  من  ألنه  اللغة،  منو 

تدريبات  مع  جنب  إلى  جنبًا  اللغة  لتدريبات 

النطق. 

6- ثم بعد ذلك يقوم بفحص أعضاء النطق 



ويطلب من الطفل نطق هذه األصوات)با/ تا/ 

حركتني  عمل  على  قدرته  لقياس  وذلك  كا(؛ 

حركة  بفحص  يقوم  ثم  متضادتني  متتاليتني 

احلنك  سقف  وحركة  اللسان،  ورباط  اللسان، 

وأسنان الطفل؛ الكتشاف أي عيوب قد تكون 

العلة.  هي السبب في هذه 

الفحوصات  بعض  إجراء  يتم  ذلك  بعد   -7

للطفل مثل قياس قدرات الطفل وحتديد العمر 

العقلي والعمر االجتماعي، ثم إجراء اختبارات 

السمع لتحديد نسبة السمع . وطبقًا للسبب 

نحدد  السابقة  بالفحوصات  الذي مت حتديده 

العالج، فإذا كان الضعف السمعي هو السبب 

يبدأ الطفل في ارتداء السماعة املالئمة لنسبة 

تدريبات  تلقي  في  الطفل  يبدأ  ثم  سمعه ، 

اللغة  اكتساب  على  تساعده  التي  التخاطب 

منذ  مبكرًا  بدأت  إذا  أفضل  نتائجها  وتكون 

وهكذا. الطفل   تأخر  اكتشاف 

برنامج  يحدد  أن  املعالج  على  وأخيرًا   -8

إلى  وتنبيههم  للوالدين،  وشرحها  التدريبات 

إصالح  ملرحلة  يصل  عندما  الطفل  مراقبة 

عيوب النطق في الكالم التلقائي، ولفت نظرهم 

الصوت،  ذلك  نطق  في  خطأ  أي  حدوث  عند 

التدريبات. على  والصبر  التعجل  وبعدم 
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تلعب أسرة الطفل دورًا مهمًا 
يف مالحظة عيوب النطق

من هو إخصائي التخاطب؟ 
هو الشخص الذي يقوم بتدريب الطفل على عملية النطق والكالم، وغير مسئول متامًا 

عن أي عملية تشخيص أو تصنيف حالة الطفل؛ فهو القائم على التدريب على مخارج 

األصوات والكلمات واجلمل ……إلخ.

متكامل  عمل  وفريق  آخرين  متخصصني  مسئولية  فهما  والتصنيف  التشخيص  أما 

كإخصائي االختبارات، وطبيب املخ واألعصاب، وطبيب األنف واألذن واحلنجرة ومتخصص 

اجلراحة أو جراحة فم وأسنان.

ما السمات والخصائص التي يجب توافرها يف إخصائي التخاطب؟ 
1- أن يكون لديه الصبر واجللد وقوة التحمل.

2- أن يكون متفاعاًل مع الطفل، ولدية روح الفكاهة مع األطفال حتى يحبوه.

3- أن يكون على علم ودراية بكل ما يتعلق مبجال التربية اخلاصة.

ل ويدوِّن كل خطوة يقوم بها. 4- أن يسجِّ

لعًا جيداً. 5- أن يكون قارئًا ومطِّ

6- أن يتسم باإلبداع في أثناء اجللسات في األدوات والوسائل.

7- أن يكون دءوبًا ومرنًا  يحسن التصرف؛ حتي يستطيع أن يغير مالحظته في أثناء 

اجللسة إذا وجد أن الطريقة املتبعة غير مجدية مع الطفل.

شروط الجلسة التدريبية:
1- مدة اجللسة 20 دقيقة.

2-  أن يجلس اإلخصائي في وضع 

الطفل. إلى  بالنسبة  مناسب 

في  متنوعة  أدوات  يستخدام  أن    -3

التدريبي  للبرنامج  مناسبة  التدريب 

صور/  »مجسمات/  مسبقًا  املوضوع 

أدوات« 

االختبارات  بوساطة  التدريب  بداية  قبل  الطفل  تقييم   -4

املتخصصة.

5- كتابة تقرير التقييم.

6- كتابة البرنامج التدريبي.

شروط عملية التخاطب:
إن عملية التخاطب عملية معقدة يشترك فيها املرسل واملستقبل، ولكي تتم يجب توفر 

اآلتي:

- القدرة السمعية.    - القدرة العقلية.

- القدرة العصبية.    - القدرة العضلية.

إخصائي التخاطب 
يدرب ..
وال يشخص
أو يصنف



وقد تراكمت خبرات الدفاع عن حقوق الطفل 

للطفولة  العربي  املجلس  لدى  وحمايته  العربي 

عقود  ثالثة  من  يقترب  ما  مدار  على  والتنمية 

الندوات  كثيرًا من  م خاللها  نظَّ )منذ 1987(، 

البحوث  من  عديدًا  عبرها  وأطلق  واللقاءات 

مجال  في  املتخصصة  والدوريات  والدراسات 

تنمية الطفل وحمايته ومشاركته وتنشئته، وأقام 

املؤسسات  مع  الفاعلة  الشراكات  من  عددًا 

والدوليــة  واإلقليميــة،  واحلكوميــة،  األهليــة، 

مستهدفًا دعم تنشئة الطفل العربي القادر على 

املشاركة والتفاعل اإليجابي مع احلياة، ومتبنيًا 

قيم املواطنة والدميقراطية والتوافق االجتماعي 

والتنوع. التعددية  وقبول  والتسامح 

وقد أطلق املجلس بعض املشروعات العلمية 

تقييم  مشروع  أهمها  من  وامليدانية  النظرية 

املدني  املجتمع  ملنظمات  املجتمعية  املشاركة 

»تربيـــة األمـــل« 
نموذج املجلس العربي للطفولة والتنمية

لتنشئة الطفل يف املجتمع العربي 

في التعليم من خالل مدارس املجتمع مبصر، 

والدراسة  الطفل،  مشاركة  مشروع  وكذلك 

امليدانية حول: »التنشئة االجتماعية لألطفال في 

للتنشئة«  العربية - نحو منوذج جديد  البلدان 

زايد  الله  عبد  د.أحمد  عليها  أشرف  والتي 

رئيس(. )باحث 

وتأسيسًا على ما تقدم من أنشطة ودراسات 

وضح  فقد  وميدانية،  ونظرية  حتليلية  علمية، 

جلّيًا أمام املجلس أن بناء منوذج استرشادي 

لتنشئة الطفل في العالم العربي، إمنا هي فكرة 

هًا لكل عمل  شاملة ينبغي أن تكون إطارًا موجِّ

املجلس في السنوات القادمة؛ فهي الفكرة التي 

تبطن وتشمل كل جهود املجلس، والتي تعتبر 

أساسًا لبرنامج واحد للعمل في الفترة القادمة.

لذلك يهدف املجلس إلى تقدمي منوذج التنشئة 

املنطقة  دول  كل  إلى  اجلديد  االسترشادي 

العربية، وهو ليس فقط منوذجًا فكرّيًا مجردًا، 

بل هو منوذج فاعل في ممارسات ميدانية فاعلة 

يقدمها املجلس على مدار السنوات القادمة.

املبادئ  من  مجموعة  من  النموذج  وينطلق 

الطفل،  حقوق  اتفاقية  إلى  املستندة  واملعايير 

ويقدم عبر مختلف وسائط التنشئة االجتماعية 

املجتمع  ومنظمات  وإعالم  ومدرسة  أسرة  من 

املدني. ويتحقق هذا النموذج من خالل تقدميه 

إلى كل القوى املجتمعية واألفراد واملؤسسات 

واملنظمات وخصوصًا منظمات املجتمع املدني 

د. كمال نجيب
أستاذ التربية بجامعة االسكندرية

ة،  ي م ن ت ة وال ول ف ط ل ي ل ر�ب ع س ال ل ج م ادرة ال ب ىل م وء ع ض اء ال ق ال إل ق م اول هذا ال ح ي

دول  ان ال ك دد س ث ع ل ون ث ل ث م ن ي ذي رب - ال ع ال ال ف ة الأط ئ ش ن ت د ل دي وذج ج ي نم
�ن ب ت ل

ال  ج م ي 
�ن ديدة  ج ال ة  ي دول ال ات  ي ج ي ات �ت س والإ ات  ه وج ت ال اره  ب ت اع ي 

�ن ذ  أخ ي ة-  ي رب ع ال

ل  ف ط وق ال ق ة ح اف ق م ث ىل دع ز ع رك ، وي ي
ا�ن س ن ي الإ

و�ت ق ح ج ال ه ن ل اً ل ق ل وف ف ط ة ال ئ ش ن ت

اً،  ّي اف ق وث اً  ّي دن وب اً  ّي دان ووج اً  ّي رف ع م ل  ف ط ل ل ة  ل ام ش ال ة  ي م ن ت ال ق  ي ق ح وت ا  ه �ش ون

ة  ي ق ي ق ح ة  ارك ش م ق  ي ق ح وت اءة  س والإ ف  ن ع ال ن  م ه  ت اي م ح ىل  ع ل  عم ال إىل  ة  اف إض

ارع. ش ة ال ي ع ي وض
ال �ن ف ة والأط اص خ ات ال اج ي ت ال ذوي الح ف ج الأط ال ودم ف لأط ل

النموذج يقوم عى حركة 
مجتمعية لتفعيل مشاركة 
األطفال، وبناء قدراتهم، 
وتهيئة بيئات تكفل لهم 
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حوار  إلدارة  الطفولة  بقضايا  تعني  التي 

وتنمية  الطفل  تنشئة  موضوع  حول  عربي 

الراهن  التنشئة  منوذج  جتديد  بأهمية  الوعي 

وتنشيط حركة مجتمعية جادة شاملة الفاعليات 

والتربوية،  واالجتماعية  والثقافية  التشريعية 

وفي توجه نحو العمل على دعم وتأييد منوذج 

العرب. األطفال  لتنشئة  جديد  عربي 

أهداف النموذج:
األطفال  تنشئة  واقع  على  الوقوف   )1(

الذي  النموذج  مالمح  عن  والكشف  العرب، 

يستخدمه املجتمع العربي عن طريق مؤسساته 

األطفال. تنشئة  في  االجتماعية 

الراهنة  األساليب  لتطوير  رؤية  طرح   )2(

الطفل ميكن أن تساعده في املستقبل  لتنشئة 

على املشاركة واملساهمة بفاعلية في بناء وطنه 

املعرفية  اخلصائص  من  والتمكن  وتنميته، 

على  والقدرة  والقيمية  السلوكية  واملهارات 

املشاركة واإلبداع والتجديد تلك التي يتطلبها 

العربي. املعرفة  مجتمع  بناء 

)3( حتقيق االتساق بني مؤسسات التنشئة 

في املجتمع؛ نظرًا إلى عدم االتساق في اآلراء 

بني مختلف املؤسسات املسئولة عن التنشئة أو 

التربية الثقافية. 

لتنمية  أداة  بوصفه  النموذج  استخدام   )4(

ثقافة املجتمع وتوعية الكبار بأهمية تغيير منط 

النمو  على  النمط  وتأثير هذا  التنشئة احلالي، 

شخصيته  ومنو  للطفل،  االجتماعي  النفسي 

العربي.  الوطن  في  مستقباًل 

النموذج  استخدام  إذن  الضروري  من   )5(

في توعية الكبار بأهمية تقدير إمكانات األطفال 

والثقة بها، واالعتراف بإمكاناتهم لتنمية ذواتهم 

وعاملهم. 

)6( التوجه نحو تغيير دور مؤسسات تنشئة 

إعداد  في  املهم  البناء  بدورها  لتقوم  الطفل 

دور  وتفعيل  جديد،  عربي  مجتمع  لبناء  الطفل 

املجتمع  ومنظمات  واإلعالم  واملدرسة  األسرة 

واألصيل  الفاعل  دورهم  على  والتأكيد  املدني، 

متغير. عالم  إطار  في احلياة في 

)7( دعوة الرأي العام العربي وتعبئته لدعم 

النموذج  عليها  يقوم  التي  واملبادئ  املفاهيم 

تكفل  والتي  العربي،  الطفل  لتنشئة  اجلديد 

التنمية واحلماية واملشاركة والدمج االجتماعي 

لضمان سعادة الطفل في الوطن العربي، وبناء 

خاللها  من  تتشرب  آمنة  إنسانية  تربوية  بيئة 

والعمل  والتعاون  احلب  قيم  املستقبل  أجيال 

اآلخر. وقبول  املشترك  والعيش 

)8( يستهدف النموذج اجلديد الدعوة أيضًا 

إلى تكوين حركة مجتمعية عربية، بني املجتمعات 

شاملة  العربية،  املجتمعات  وداخل  العربية 

واالجتماعية  والثقافية  التشريعية  الفاعليات 

تأييد  نحو  توجه  وفي  والصحية،  والتربوية 

اجلديد،  العربي  التنشئة  منوذج  ومساندة 

بتنشئة  املعنية  واملؤسسات  األفراد  وتثقيف 

مبادئ  من  النموذج  هذا  يحمله  مبا  األطفال 

لتفعيل مشاركة األطفال وبناء قدراتهم وتهيئة 

اإلنسانية. حقوقهم  لهم  تكفل  تربوية  بيئات 

الواقع الراهن لتنشئة الطفل العربي
يتفق الباحثون - منذ أكثر من نصف قرن 

وحتى اآلن - على أن بنية األسرة العربية هي 

رأس  األب  فيها  يحتل  بطريركية  أبوية  بنية 

األدوار  وتوزيع  العمل  تقسيم  ويكون  الهرم، 

على أساس اجلنس والعمر. ومع أن املجتمعات 

أكثر من نصف  مدار  على  قد شهدت  العربية 

واجتماعية  واقتصادية  سياسية  حتوالت  قرن 

العلمية  البحوث  فإن  عميقة،  دولية  وضغوطًا 

تؤكد طوال هذه الفترة بقاء منط تنشئة الطفل 

تغيير.  أي  دون  من  عليه  هو  ما  على  العربي 

ُبعدًا أساسّيًا  أن  البحوث  تؤكد هذه  ثم،  ومن 

من أبعاد التنشئة االجتماعية للطفل هو تطبيعه 

على االنصياع لتوقعات الكبار، سواء كان ذلك 

عن طريق التسلط أم عن طريق الرعاية الزائدة.

للطفولة  العربي  املجلس  دراسة  وتكشف   -

والتنمية التي قام بها د.أحمد أبو زيد )باحث 

رئيس( في ست دول عربية هي: تونس، اململكة 

لبـنان،   العراق،  السودان،  السعودية،  العربية 

نسق  في  للخلل  مظاهر  ثمة  أن  عن  مصر، 

نمط التنشئة العربية قائم 
على التسلط والطاعة

أو الرعاية الزائدة
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التنشئة االجتماعية العربية على مستوى األسرة 

الوالدين  مدركات  مستوى  وعلى  واملدرسة، 

واقع  إلى  املتأنية  فالنظرة  األطفال.  ومدركات 

التنشئة العربية، تكشف عن أن من أهم النتائج 

أن  الدراسة،  بيانات  عليها  تؤكد  التي  العامة 

وذلك  تقليديتها«  في  »مغرقة  العربية  التنشئة 

األسرة؛  مستوى  وعلى  املدرسة  مستوى  على 

على  وتربيته  الطفل  إلى  النظرة  تستمر  حيث 

الطفل  شريرة،  نزعة  على  ينطوي  الطفل  أن: 

راشد صغير، التربية إعداد للحياة وليست هي 

ومن  وليست حتريرًا.  ترويض  التربية  احلياة، 

ثم فأحد األركان األساسية للتنشئة االجتماعية 

تطبيع  مبدأ  حول  تتمحور  العربية  الثقافة  في 

واخلضوع  االنصياع  على  العربي  الطفل 

التسلط  طريق  عن  ذلك  أكان  سواء  للكبار 

أساليب  وأن  الزائدة.  الرعاية  طريق  عن  أم 

العربية  غالبية األسر  لدى  املستخدمة  التنشئة 

تؤثر بصورة سلبية على منو االستقالل والثقة 

د الطفل على  بالنفس والكفاءة االجتماعية. وتعوِّ

املسئولية؛  من  والتهرب  واالمتثال  اخلضوع 

وضعف  السلبية  زيادة  إلى  بالتالي  وتؤدي 

السلوك  في  فقط  ليس  القرار  اتخاذ  مهارات 

تؤكد  املظاهر  التفكير. وهذه  وإمنا في طريقة 

للتنشئة  جديد  منوذج  عن  البحث  أهمية  على 

فإذا  اخلارج.  من  يفرض  ال  منوذج  العربية، 

كانت التنشئة االجتماعية عملية تشاركية، فالبد 

أن يكون النموذج نابعًا من خالل كل الشركاء.

كما تؤكد البحوث والدراسات العلمية )هشام 

شرابي »1999«، حليم بركات »2000«، كمال 

العربي  املجلس   ،»2008  ،2003« جنيب 

والتنمية - أحمد زايد )باحث رئيس،  للطفولة 

العالم  في  التعليمية  املؤسسات  أن   )2015

العربي وكذلك املؤسسات اإلعالمية في أغلبها 

ال تكاد تختلف في خصائصها األساسية عن 

احملافظة  إلى  تهدف  وهي  األسرة،  مؤسسة 

باحملافظة  واستمراريته  املجتمع  بقاء  على 

و»عقيدته«.  و»قيمه«  و»تقاليده«  »عاداته«  على 

في  االجتماعية  العالقات  يطبع  الذي  والطابع 

املدرسة - كاألسرة- هو طابع السلطة الفوقية. 

العربية  بدأته األسرة  ما  فاملدرسة تستكمل 

والسلبية  الطاعة  على  األطفال  تنشئة  من 

مشكالت  عن  به  والبعد  الذهنية،  والسطحية 

الواقع احلياتي الذي سيواجهه في املجتمع بعد 

أدوات  باستخدام  التنشئة  هذه  وتتم  تخرجه، 

والقمع. االستبداد 

املدرسة  وثقافة  األسرة  فثقافة  عجب،  وال 

إعادة  على  وتعمل  املجتمع،  ثقافة  من  جزآن 

إنتاج عالقات السيطرة واخلضوع بني األجيال 

السلطة  على  القائمة  األسرة  وبنية  الصاعدة. 

الفوقية للنظام األبوي االستبدادي، تقابلها بنية 

املجتمع  وفي  املدرسة  داخل  مماثلة  اجتماعية 

األكبر. 

بنية  أن  إلى  نشير  أن  النهاية  فى  ويبقى 

األساسية،  خصائصها  فى  األسرة  تنظيم 

فالقيم  املجتمع.  من  مصغرة  هى صورة  إمنا 

التى تسودها من سلطة وتسلسل وتبعية وقمع 

أفراد  وانخراط  التفكك  ظاهرة  بروز  وبداية 

على  اخلاصة  مصاحلهم  تأمني  فى  العائلة 

التى  هى  العامة،  األسرية  املصلحة  حساب 

تسود العالقات االجتماعية بصورة عامة. وفيما 

بنمط  املدرسة،  بنية  وكذلك  األسرة  بنية  تقوم 

تسودان  اللتني  االجتماعية  والعالقات  الثقافة 

األكبر،  االجتماعى  النظام  بتجسيد  كليهما 

وإعادة  بدعمه  يقومان  ذاته  الوقت  فى  فإنهما 

القصيد.  بيت  هو  وهذا  إنتاجه. 

نحو نموذج عربي جديد لتنشئة الطفل 
العربي

في  السائد  االجتاه  أن  في  شك  من  ليس 

تطبيع  على  يقوم  الذي  العرب  األطفال  تنشئة 

الصغار على االنصياع لتوقعات الكبار، وغالبًا 

جوانب  بعض  يحقق  قد  التسلط  طريق  عن 

االستقرار العائلي نتيجة طاعة األبناء وتبنيهم 

قيم وتوجيهات اآلباء، ولكنه قد يعمل على بناء 

على  يساعد  وال  متسلطة  جامدة  شخصيات 

والعمل  والتحرر  االنطالق  مثل  صفات  تدعيم 

املنتج. إن تركز السلطة في األسرة  اإليجابي 

يد  في  املدرسة  وفي  بديله(،  )أو  األب  يد  في 

يعطل  استبدادّيًا  جّوًا  يخلق  املعلمة  أو  املعلم 

تنمية القدرات املختلفة للفرد ويدّعم االنصياع 

والسلبية. ومن نافل القول إن القضاء على دنيا 

كّل  يدفعه  الذي  الثمن  هو  وأحالمها  الطفولة 

فيه  تستمر  أن  أجل  من  مجتمع  كّل  في  جيل 

مجتمعنا  أن  إال  وعاداته.  السابق  اجليل  قيم 

على  قسوة  املجتمعات  أكثر  من  يبدو  العربي 

في  األبوي  النموذج  اتباعه  ظل  في  األطفال 

تنشئتهم. ولعل ذلك يعود إلى أننا نفصل فصاًل 

تاّمًا بني عالم الصغار وعالم الكبار، فننظر إلى 

الطفل على أنه رجل لم يكتمل بعد؛ وبالتالي ال 

نقر له شخصية خاصة وحقوقًا خاصة وعقلية 

خاصة، مبعنى أن للطفل عاملًا نفسّيًا له نوعيته 

الفريدة. وخصائصه 

التعالي  إلى  تستند  بهم  عالقتنا  فإن  ولهذا 

السماح  وعدم  عنهم،  واالبتعاد  عليهم 

مبشاركتهم لنا قراراتنا حتى فيما ميس شئون 

ام  ي ة، وق ي رب ع ات ال ع م ت ج م ي ال
وري �ن وي �ن ض ه طور ن دوث ت دو أن ح ب ي

، ول  ي ر�ب ع ل ال ف ط ة ال ئ ش ن ب ت ي ال �ي أس ي غ ىل ت ان ع ف وق ت ا ي ه ة ب ي ق ي ق ة ح داث ح

ن  ة م ي رم ه ة ال ي اع م ت ه الج ات لق ع الأبوي وع م ت ج م ورة ال ن ص اك م ن رج ه خ م

ر  ه ظ ا، ت ن ن ه اً. وم ذريّ اً ج �ي ي غ ة( ت ي درس م ة )وال ات الأرسي لق ع �ي ال ي غ دون ت

ة  ي اع م ت الج ة  ئ ش ن ت ل ل د  دي ج ي  ر�ب ع وذج  م ن ن  ع ث  ح ب ال ة  ي م أه ور  ف ال ىل  ع

رة  ط ي س ىل ال وم ع ق ات ل ي لق ع ن ال ط م م ىل ن اده ع ع ه وأب ات ون ك ي م
د �ن م ت ع ي

ة. ري ح ة وال دال ع اون وال ع ت ىل ال ل ع وع، ب ض خ وال
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عالقة  أن  إلى  يعود  وهذا  اخلاصة،  حياتهم 

آبائنا بنا كانت على هذا املنوال؛ لذلك ال ميكن 

نسترجع  لم  إن  بأطفالنا  عالقتنا  نغّير  أن  لنا 

واألمل. واحلرية  الفرح  عالم  طفولتنا؛  عالم 

األهم من ذلك أن النموذج التقليدي السائد 

لتنشئة الطفل العربي يعد من حيث خصائصه 

فالقيم  املجتمع.  اإلنسانية صورة مصغرة من 

وتسلسل  سلطة  من  النموذج  هذا  تسود  التي 

العالقات  تسود  التي  هي  وقمع  وتبعية 

االجتماعية بصورة عامة. ومن الصعب تصور 

منوذج  دام  ما  العربي،  املجتمع  تغّير  إمكان 

التنشئة على حالته الراهنة، وذلك أن شخصية 

الطفل تنمو وتتكون نتيجة هذا النموذج للتنشئة 

اجتماعية،  وتفاعالت  عالقات  من  يسوده  وما 

بعد،  يتغير  لم  التنشئة  أسلوب  أن  وطاملا 

للتغيير. واإلنسان  قابل  العربي غير  فاإلنسان 

وركيزته. املجتمع  قاعدة  هو 

نظرة  فيها  تتجىل  ي 
ال�ت الأساسية  الرسالة  إن 

الجتماعية  التنشئة  أوضاع  إىل  مدققة  تحليلية 

الجتماعي  النظام  بنية  عىل  وانعكاسها  للطفل 

من  كث�ي  تفاقم  ي 
�ن ومساهمتها   ، الأك�ب ي  العر�ب

ات  التغ�ي ظروف  مع  الجتماعية  المشكلت 

العالمية الجديدة والتحديات العربية الصعبة، 

الأمة،  مستقبل  عىل  شديد  بالخطر  شعور  هي 

يستوجب النتباه اليقظ، والمبادرة بالتحول عن 

التنشئة. ي 
�ن التقليدي  النموذج  هذا 

أن  من  جيلنا  يتمكن  لم  إن  آخر،  بمع�ن 

من  كافياً  قدراً  الجديدة  الأجيال  لأبناء  يضمن 

يتدبرون  كيف  ليتعلموا  والستقلل،  الحرية 

إلزام،  أو  ضغط  دون  من  بأنفسهم،  أمورهم 

ويجابهون  أعمالهم  مسئولية  يتحملون  وكيف 

لن  فإننا  تهرب،  أو  تخوف  دون  من  مشكلتهم 

مظاهره  سوى  المجتمع  ي 
�ن نغ�ي  أن  نستطيع 

جماعات  نحن،  كما  نبقى  عندئذ  الخارجية. 

مجابهة  عن  عاجز  متفسخ،  مجتمع  ي 
�ن متنافرة 

بمهماته  القيام  وعن  الحضاري،  التحدي 

العالم. وتجاه  نفسه  تجاه  الأساسية 

أن  تستحق،  بل  لقادرة،  العربية،  أمتنا  إن 

لإحداث  البديل«  ي  العر�ب »نموذجها  لها  يكون 

الأطفال. تنشئة  ي 
�ن نوعية  نقلة 

رؤية  عن  يعبر  هنا  نعرضه  الذي  والنموذج 

وطموحاتنا  الثقافي  واقعنا  تعكس  جديدة 

محورًا  الطفل  وضع  ويستهدف  وحاجاتنا، 

لعملية التنشئة، ومشاركًا في إدارة احلياة في 

العربي. املجتمع 

اجلديد  النموذج  يستند  املنحى،  لهذا  وفقًا 

رئيسًا  محورًا  الطفل  يكون  أن  إلى  الطامح 

في إدارة احلياة في املجتمع العربي إلى عدة 

عربي  لنموذج  الرئيسة  املعالم  حتدد  مبادئ 

يعتمد على مشاركة املؤسسات املعنية بتنشئة 

الطفل العربي في تغيير النموذج احلالي، ومن 

املناطة بكل من  نقترح املهام واملسئوليات  ثم، 

ميكن  مرنة  وظيفية  بصورة  املؤسسات  هذه 

تطبيقها في إطار مبدأ الوحدة مع التنوع وفقًا 

واختالف  وتنوعها  العربية  املجتمعات  لظروف 

املجتمعية. وأوضاعها  ثقافاتها 

النموذج اجلديد  أبعاد  التالي  وميثل الشكل 

يرتكز  للتنشئة  نظام  من  االنتقال  وعملية 

في   - يقوم  أبوي  سلطوي  إطار  أساس  على 

والسيطرة  التحكم  على   - التقليدي  النموذج 

تربوي  إطار  إلى  والتمييز،  الزائدة  واحلماية 

اجلديد  احلقوقي  اإلنساني  النموذج  في  يقوم 

هي:  ومتداخلة  متكاملة  مبادئ  ستة  على 

املشاركة والتمكني، والقيم املستقبلية اإليجابية، 

واملواطنة وتربية األمل وأيضًا يقوم على النهج 

منط  لتغيير  األساس  حجر  باعتباره  احلقوقي 

التنشئة السلطوي الهرمي ومن ثم بناء املواطن 

املجتمع. املنتج واملشارك في نهضة  اإليجابي 

التحديات .. والطريق إىل املستقبل
أن  أذهاننا  في  يستقر  أن  الضروري  من 

تغيير منط التنشئة العربي شأن معقد، تكتنفه 

كثير من الصعاب واملشكالت، وأن كسر دائرة 

علي  والسيطرة  الصغار  سلوك  في  التحكم 

واستبدال  بكاملها،  وحياتهم  وتفكيرهم  قيمهم 

األسرية  بالعالقات  جديدة  أخرى  عالقات 

واملوروثة  عام  بشكل  واملجتمعية  واملدرسية 

إىل نموذج إنسانيمن نموذج أبوي

عالقة حقوقية عالقة هرمية

التمكني الحامية الزائدة

القيم املستقبلية اإليجابية القيم املاضوية السلبية

نظام املواطنة نظام التمييز

تربية األمل تربية االمتثال واالستسالم
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لكي  وقتًا  تستغرق  عوامل  وتاريخّيًا،  ثقافّيًا 

. تتحقق

ومن أهم التحديات واحلواجز الثقافية التي 

تؤثر سلبّيًا على ترسيخ ثقافة التنشئة اإلنسانية 

احلقوقية في املجتمعات العربية، نقص املعرفة 

واملوروثات  واملعلمني،  اآلباء  لدى  واخلبرات 

حقوق  احترام  وغياب  التسلطية،  الثقافية 

املؤسسات. سياسات  في  األطفال 

في ضوء التحديات التي تواجه ترسيخ ثقافة 

املجتمعات  في  احلقوقية  اإلنسانية  التنشئة 

العربية، فإن النجاح طويل املدى ملواجهة هذه 

العربي  التنشئة  ثقافة منوذج  ونشر  التحديات 

جديدة  رؤية  ببناء  االهتمام  يتطلب  اجلديد، 

استخدام  في  فورًا  البدء  شأنها  من  يكون 

مبادئ  تعزيز  على  تعمل  وآليات  سياسات 

اجلديدة. التنشئة 

وال شك، أن تكريس هذه املبادئ اجلديدة في 

املجتمعات العربية يتطلب اتباع إستراتيجيات 

وآليات جديدة يكون من شأنها إجناز مجموعة 

تربوية  سياسات  وصياغة  املواتية  الظروف 

ومجتمعية عامة تتفق مع كفالة وحماية حقوق 

ومتكينه.  ومشاركته  الطفل 

البد  مهمة  مالحظة  تبقى  حال،  أي  على 

في  تتلخص  عليها،  والتشديد  اإلشارة  من 

للتطبيق  مرنًا  إطارًا  يقدم  النموذج احلالي  أن 

االنتماءات  باختالف  يتعلق  األول  مبعنيني. 

واملواقع االجتماعية ومتايز البيئات والتوجهات 

التطلعات  وتنوع  واألطفال  لألسر  الثقافية 

واالختيارات التربوية نظرًا إلى تباين األوضاع 

االقتصادية واختالف اإلمكانات املادية وتباين 

تصميم  مت  وقد  والسلوك.  العيش  أمناط 

النموذج بحيث يتيح ملؤسسات التنشئة ابتداع 

أمناط ثقافية وتربوية جديدة في إطار املبادئ 

اآلخر  املعنى  اجلديد.  العربي  للنموذج  العامة 

العربية  املجتمعات  بخصوصية  يتعلق  للمرونة 

وثقافة كل منها؛ األمر الذي قد يتطلب اختالفها 

في  معينة  سلوكية  مبعايير  االهتمام  مدى  في 

التنشئة. عمليات 

شاديّاً  اس�ت إطاراً  يمثل  الحاىلي  النموذج  إن 

ي 
ال�ت جراءات  والإ والمعاي�ي  فالأفكار  عاّماً، 

أمثلة  إلَّ  هي  إن  النموذج،  هذا  يتضمنها 

الطفل،  لتنشئة  العامة  الموجهات  وبعض 

عىل  ومفروضة  كاملة  وصفات  ليست  وهي 

لتطبيقها كما هي، بل هي  التنشئة  مؤسسات 

ضافة إليها بما يتناسب  مطروحة لتجريبها والإ

مع ظروف وأوضاع مؤسسات التنشئة وبيئاتها 

وظروفها وعىل النحو الذي يساعد عىل تحقيق 

ي نهاية 
ي تستهدف- �ن

الرؤية العامة الجديدة ال�ت

ي 
ي التنشئة وتب�ن

الأمر- تغي�ي النمط التقليدي �ن

سعيدة  حياة  تحقيق  يستهدف  جديد  نموذج 

الجتماعي  النظام  صياغة  وإعادة  للأطفال 

ذاته.   الوقت  ي 
�ن العام 

إن تنمية وعي الكبار، وتهيئة الأطفال لمبادئ التنشئة التشاركية، وإعداد المؤسسات لستخدام النموذج الجديد، 

التنشئة، ومراجعة  مبادئ  وتنشيط حركة دعم  يعات  الت�ش والقرارات، وإصدار  السياسات  مع  التأث�ي  آليات  وتطوير 

ي الجديد الذي يؤكد أن عمليات  ام المجتمع بمبادئ النموذج العر�ب ن وتقييم التقدم المجتمعي، يمكن أن تضمن ال�ت

تنشئة الأطفال العرب تتم مع الأطفال ل من أجلهم فحسب، ويتيح فرصاً ومواقف مواتية للخروج بالأجيال الصاعدة إىل 

بداع، وفق مبادئ إنسانية، وحقوقية وتشاركية،  ي التفك�ي والإ
نسانية �ن دائرة إنسانية تعزز كرامتهم وتطلق طاقاتهم الإ

عداد الأطفال للولوج إىل مجتمع المعرفة والتهيئة والتقدم. ي لإ
وهي تمثل المدخل الحقو�ت
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ولذلك فإن األنظمة التربوية احلديثة تسعى 

األساس   العقلية  العادات  تكون  أن  إلى 

التعليمى ملناهجها في جميع مراحل التعليم 

بداية من التعليم االبتدائي إلى مراحل التعليم 

املتقدم في املعاهد واجلامعات؛ حيث إن إهمال 

من  الكثير  يسبب  العقل  عادات  استخدام 

القصور في نتائج العملية التعليمية، فالعادات 

العقلية ليست امتالك املعلومات بل هي معرفة 

كيفية العمل عليها واستخدامها أيضاً، فهي 

إلى  املتعلم  يقود  الذكية  السلوكيات  من  منط 

إعادة  أو  استذكارها  وليس  املعرفة،  إنتاج 

العادات  أن  كما  سابق،  منط  على  إنتاجها 

العقلية الضعيفة تؤدى عادة إلى تعلم ضعيف 

تنمية العادات العقلية

بغض النظر عن مستوانا في املهارة أو القدرة، 

وأن أفضل الطرق التي ميكن استخدامها في 

تهيئة  هو  العقلية  العادات  التالميذ  اكتساب 

املواقف، واألنشطة التعليمية التي تتطلب من 

املختلفة  التفكير  مهارات  ممارسة  التالميذ 

ميكن  التي  اجلديدة  املعلومات  إلى  للتوصل 

في مواقف ومشكالت  واستخدامها  توظيفها، 

حياتية.

  وتساعد تنمية العادات العقلية على تنظيم 

املخزون املعرفي للمتعلم، وإدارة أفكاره بفاعلية 

وتدريبه على تنظيم املوجودات بطريقة جديدة، 

والنظر إلى األشياء بطريقة غير مألوفة لتنظيم 

املعارف املوجودة حلل املشكالت.

وتنمية العادات العقلية تتطلب من املعلمني 

على  تساعد  تدريسية  أساليب  استخدام 

ترتبط  أنها  األفكار الستيعابها، كما  جتسيد 

تكون  أن  يجب  ولهذا  املعرفي؛  النمو  مبراحل 

خاللها  من  نسعى  التي  التعليمية  األنشطة 

للمرحلة  مناسبة  العقلية  العادات  تطوير  إلى 

للمتعلم. املعرفية  النمائية 

غير أن عملية تشكيل عادات العقل ال تعني 

د. سامى عبدالسالم مرسى
كلية التربية – جامعة بنها

األنظمة الرتبوية الحديثة 
تجعل العادات العقلية 

أساس مناهجها
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ات  وم عل م اب ال س ت ىل اك رص ع ت ق م ي ي ل س م ال ي عل ت ة ال ي ل عم س ل ي رئ دف ال ه عد ال م ي ل

ا  ه ي ل ع د  م ت ع يُ وأن  ان،  ق ت والإ اءة  ف ك وال رادة  الإ ب ز  �ي م ت ت ال  ي أج داد  إع إىل  د  ت م ي ن  ك ول ط،  ق ف

ا  ه ب وتدري ة  ي ؤل س م ال ا  ه ل م ح ت ب ك  وذل ع؛  م ت ج م ل ل ة  ي ل ب ق ت س م ال ة  ي م ن ت ال ط  ط خ ذ  ي ف ن ت �ز 

داد  ب إم طل ت ه ي ل ل، وهذا ك دائ ب ع ال ىل وض درة ع ق ة وال رف ع م ل وع ل ن ت م دام ال خ ت ىل الس ع

ه  دي ل ى  م ن وت م  ي ل س ال م  عل ت ال ل  راح م ل ه  تؤهل �ت  ال ادات  ع ال ن  م ة  وع م ج بم م  عل ت م ال

ف  واق وم ة،  ي وم ي ال اة  ي ح ال ف  واق م ع  م ح  اج ن ال ل  ام ع ت ال ن  م ه  ن ك م وت ة،  ي ل ق ع ال ارات  ه م ال

ة  ي ل ق ع ارات ال ه م درات وال ق ف ال ي ن توظ س ة، وح رف ع م ن إدراك ال س م، وح عل ت م وال ي عل ت ال

ن  ل م ادة ل يم م ع عل ت م ال دى  �ي ل ك ف ت ال ح  ب ص �ت ي ة؛ ح ي م ي عل ت ة وال ي ات ي ح ال ة  ط ش الأن ي 
�ز

ل  ض ول إىل أف وص ل ي ل
ذا�ت م ال ي ظ ن ت د وال اق ن ي وال بداع �ي الإ ك ف ت زج ال ىل م درة ع ق ا، وال ه ت ارس م م
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األساسية،  التفكير  مهارات  الفرد  یمتلك  أن 

والقدرات التي تعمل على إجنازها فحسب، بل 

ال بد قبل ذلك من وجود امليل أو الرغبة لتطبيق 

كل ذلك في األوقات، والظروف، واملواقف املالئمة، 

ع ویطلق ویقوِّي  فالتعليم الناجح هو الذي یوسِّ

امليول  تشجيع  خالل  من  للتفكير  االستعداد 

لالستكشاف، واالستقصاء، وحب االستطالع، 

البحث والتحقق،  وكذلك تشجيع االجتاه نحو 

تفكيرهم  بأن  االعتقاد  على  الطالب  وتشجيع 

هو  وهذا  ومنتجاً،  ومسموحاً،  متاحًا  سيكون 

احملور الذي تدور حوله فكرة تعلم عادات العقل.

أقسام  ثالثة  إلى  العقلية  العادات  وتقسم 

العقلية  العادات  يتفرع منها عدد من  رئيسة، 

التفكير  خرائط  التالي:  النحو  على  الفرعية 

واملهارات  األسئلة،  طرح  مهارة  منها  وتتفرع 

ومهارة  املعرفة،  وراء  ما  ومهارة  العاطفية، 

العصف الذهني وتتفرع منها العادات التالية: 

وتوسيع  االستطالع  وحب  واملرونة،  اإلبداع، 

اخلبرة، ومهارة منظمات الرسوم وتتفرع منها 

والتنظيم،  املثابرة،  التالية:  العقلية  العادات 

والدقة. والضبط، 

بالقدرة  يتمتعون  الذين  االشخاص  ويتميز 

العقلية مبجموعة من  العادات  على استخدام 

السلوكيات منها: املثابرة، والتحكم في التهور، 

مبرونة،  والتفكير  وتعاطف،  بتفهم  واالستماع 

واالستعداد الدائم للتعلم املستمر، والكفاح من 

أجل الدقة، والتساؤل وطرح املشكالت، وتطبيق 

والقدرة  أوضاع جديدة،  على  املاضية  املعارف 

على استعمال اللغة بشكل دقيق فى توصيل 

األفكار، وجمع البيانات فى استخدام احلواس، 

على تصور حلول  والقدرة  التبادلى،  والتفكير 

حل  إلى  والسعى  مختلفة،  بطرق  للمشكالت 

املشكالت وتقدميها لآلخرين، وحتمل مسئولية 

املخاطرة، وامتالك روح الدعابة.

ب  دري ة ت ي م ح أه ض ت ق؛ ت ب ا س ىل م اًء ع ن وب

ة  ي ل ق ع ادات ال ع ة ال ارس م ىل م ز ع �ي م عل ت م ال

ع  م ت ج م ة �ز ال ال ع ال ف ي م أج دي ق ل ت ن أج م

م  ورس ع  م ت ج م ال اء  ن ب ىل  ع درة  ق ال ك  ل ت م ت
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ل  م ح وت رادة،  والإ داف،  الأه ق  ي ق ح ت ىل  ع
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استخدام عادات العقل يقود 
املتعلم إىل إنتاج املعرفة وليس 

استثمارها أو إعادة إنتاجها

العادات العقلية

منظمات الرسوم

المثابرة

التنظيم

الضبط

الدقة

العصف الذهني

بداع الإ

المرونة

حب الستطالع

ة توسيع الخ�ب

خرائط التفكري

طرح الأسئلة

المهارات العاطفية

ما وراء المعرفة



إن التمكن من اللغة األم نقية واستخدامها 

شرطان  واإلفهام  الفهم  حتقيق  بغية  صائبة 

إكساب  غدا  لذا  املجتمع؛  في  الفرد  الندماج 

أن  يجب  وحّقًا  وطنّيًا  هدفًا  للنشء  مهاراتها 

تكفله الدولة للطفل منذ بداية تهيئته الكتساب 

الفصيحة. لغته 

تقاس مبدى  املجتمعات  قوة  أن  إلى  ونظرًا 

جذورها  ل  تؤصِّ التي  األم  لغتها  من  متكنها 

ومستقبلها،  امتدادها  ن  وحتصِّ وحضارتها، 

وتفتح  استقالليتها،  د  وتؤكِّ هويتها،  وحتفظ 

لها مغاليق العاملية، وحتفظها من التذويت في 

الكيانات املهيمنة التي تسوقها للتبعية؛ فلقد 

حق الطفل يف تعلم لغته
سبيل لتكوين شخصيته

سنت القوانني التي تؤكد على ضرورة االهتمام 

بتعليمها وتعلمها وجتعلهما حّقًا مكفواًل لكل 

املجتمع. في  طفل 

رقم 12   - املصري  الطفل  قانون  وقد نص 

لسنة 1996 واملعدل بالقانون 126 لسنة 2008 

في  الطفل  حق  على   - و53   32 مادتيه  في 

تنمية شخصيته، ومواهبه، وقدراته إلى أقصى 

وهويته  لذويه  احترامه  وتنمية  إمكاناتها، 

الثقافية ولغته وقيمه الدينية والوطنية، وهو ما 

تولته مؤسسات املجتمع املعنية بتربية الطفل 

املستمر. التطوير  ومحاولة  والتنفيذ  بالعناية 

النمائية  املراحل  أكثر  الطفولة  وتعد مرحلة 

تأثيرًا في العمر بأكمله ليس فقط في الصحة 

ولكن  والعقلي،  العاطفي  املجال  أو  البدنية 

الطفل  قدرة  وفي  اللغوي  النشاط  في  أيضا 

ليس  للغة  الطفل  واكتساب  التواصل.  على 

أمرًا سهاًل ولكنه سيرورة حتدث تدريجيًا خالل 

سنوات كثيرة تبدأ باملهد حيث يتعرض الطفل 

تدريجّيًا  يتعامل  ثم  للغة احملكية فالشفاهية، 

مع املطبوعات فتتسع معرفته وقدراته اللغوية، 

والتي يوظفها فتجعل منه شخصًا فتّيًا قادرًا 

وعاملّياً. محلّيًا  التواصل  على 

نقية  األم  لغته  الطفل  تعليم  إلى  وسعيًا   

أن  البد  واخلطأ؛  واخللط  اللحن  من  خالية 

د. إيمــان فتحــي 
كلية التربية - جامعة اإلسكندرية
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الرتبية اللغوية للطفل حق أصيل من حقوقه التي يقع عىل عاتق الدولة واملجتمع كفالتها؛ 

السيام أن الطفل يتعلم طرق التفكري يف أثناء تعلمه لغته األوىل شفاهة، ومن ثم فإن القصور 

يف متكني الطفل من استخدام اللغة األم بصورة نقية ال يقل خطورة عن نقص الغذاء بالنسبة 

إىل جسمه، ويتناول هذا املقال كيفية تنمية اللغة الشفاهية لدى األطفال من قبل معلامت 

الروضة وأولياء األمور.



مرحلة الطفولة املبكرة أكثر 
املراحل النمائية تأثريًا يف العمر 

بأكمله، بما يف ذلك النشاط 
اللغوي

برامج  تصميم  على  املعنية  الهيئات  تعكف 

للتنور اللغوي وتنفيذها في سن الروضة حيث 

من  الشفهية  اللغة  مهارات  الطفل  إكساب 

استماع وحتدث أوالً، ثم التهيئة للقراءة والكتابة 

املطبوعة. الكتب  مع  باستمتاع  والتعامل  بها 

خالل  من  تتعلم  اللغة  أن  من  وانطالقًا 

حفظ  عند  يتوقف  ال  فإتقانها  بها؛  االتصال 

إتاحة  على  يتوقف  بل  والتراكيب،  القواعد 

على  والتدريب  ملمارستها  الكافية  الفرص 

لذا  اللغة؛  د مبدأ وظيفية  فنونها، وهو ما يؤكِّ

اللغة  مبمارسة  للطفل  اللغوية  التهيئة  تبدأ 

االجتماعية،  التواصل  مواقف  في  الشفاهية 

وهو ما يجب أن يراعى من املعلمة في الروضة 

وولى األمر في املنزل وكل من له دور في تربية 

الفصيحة  لغته  بأن  لنشعره  لغوياً؛  الطفل 

جميلة وسهلة االستخدام وميكن التواصل بها 

في مواقف احلياة املعيشة؛ وأن تستخدم في 

التحاور  وفي  الهاتفية  وفي احملادثات  السوق 

والتعبير عن األفكار في كل املواقف حتى في 

اللعب. أثناء 

اهتمامهم  األمر  أولو  يصب  أن  ويجب 

األم  لغتهم  اكتساب  عند  األطفال  تربية  في 

فتية  شخصياتهم  تكوين  إلى  سعيًا   - نقية 

واثقة قادرة على التواصل والتفكير واالندماج 

اإليجابي في املجتمع - على اعتبارات مهمة 

يلي: ما  منها  يذكر 

التأكيد على وظيفية اللغة الفصيحة:
باللغة  للطفل  اللغوية  اخلبرة  دائرة  تبدأ 

الشفاهية من استماع وحتدث، والتي بدورها 

تتطلب التأكد من سالمة القدرات الفسيولوجية 

والنفسية للطفل مثل التحكم في النفس ونضج 

اجلهاز الصوتي، ثم على الروضة واألسرة أن 

يعلما أن من بني حقوق األطفال االستفادة في 

أسرع وقت وبقدر متزايد من اللغة حيث منح 

اللغوية  الفرص الستخدام حصيلتهم  األطفال 

في مواقف حقيقية أو شبه حقيقية.

األولى  سنواته  في  يتعلم  الذي  والطفل 

استخدام وفهم كلمات وجمل وعبارات قصيرة 

في  مستمرة  بصورة  ويدخل  جيدة،  بصورة 

عالقة لغوية إيجابية مع الوالدين أو املعلمة أو 

األقارب؛ فإن نضوجه الشفهي سيكون أسرع 

من  ويتمكن  أرقى،  الفصيحة  لغته  وستكون 

الذي  الطفل  على عكس  باقتدار،  استخدامها 

يعيش في أسرة أو روضة قاصرة من الناحية 

خالل  من  تشجيعه  على  قادرة  وغير  اللغوية 

جتارب مفيدة في اللغة املنطوقة فإنه يصطدم 

ذلك. بعد  املطبوع  وبالكتاب  والكتابة  بالقراءة 

التأكيد على تنمية اللغة الشفاهية 
الفصيحة للطفل:

للطفل  الشفاهية  اللغة  تنمية  في  يعتمد 

على مبدأ محدودية النماذج اللغوية الصحيحة 

املقدمة للطفل وال محدود اإلنتاج اللغوي املتوقع 

على  األمر  وولى  املعلمة  فلتعتمد  الطفل،  من 

بها  تصطبغ  التي  التوليدية  الصبغة  هذه 

الصحيح  والنموذج  املثال  إعطاء  حيث  اللغة 

عن  مماثل  النهائي  عدد  إنتاج  في  واملساعدة 

التحدث. ثم  االستماع  طريق 

جمل  وإنتاج  املسموعة  اجلمل  الطفل  وفهم 

مشابهة يعتمدان على مهارة الكبار في حتفيزه 

على الفهم واالستماع واإلنتاج ومدى توظيفهم 

اللغة في  بها  تتحلى  التي  التوليدية  للصبغة 

بيئة غنية باحلوافز اللغوية حول الطفل والتي 

يهيئها املربون وأولياء األمور.

وعي الطفل بصوت الكلمة وداللتها، 
وتكوين معجمه اللغوي:

يبدأ  الطفل  عند  الشفاهية  اللغة  منو  إن 

يؤكد  أن  والتي البد  للكلمة،  إدراكه  تنمية  من 

لها  أن  على  أمور  وأولياء  مربني  من  املعنيون 

ظلني هما: داللتها وصوتها، حتى لدى األطفال 

من ذوي االحتياجات اخلاصة، فقد كانت هيلني 

كيلر -الصماء البكماء الكفيفة - حينما كانت 

معلمتها للغة تضع يديها في ماء رطب تشعر 

به ثم تكتب اسم املاء على يديها، كان يحملها 
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على الشعور باالسم والتأكد من أن كل شىء 

فكرة  يعطي  اسم  وكل  اسم،  له  احلياة  في 

جديدة.

للطفل  اللغوي  املعجم  تكوين  إلى  وسعيًا 

بصورة صحيحة؛ البد من تدريبه على التفرقة 

وأصواتها؛  وأسمائها  األحرف  أشكال  بني 

واالستماع  القراءة  مهارات  لتعليمه  متهيدًا 

الستقبال صحيح للغة؛ ومن ثم إنتاجها إنتاجًا 

وكتابة. حتدثًا  سليمًا 

الطفل  لدى  صحيح  وعى  خللق  وحتقيقًا 

بكلمات اللغة وأصواتها؛ البد أن يهيئ املعنيون 

التعليمية  التقانة  وأساليب  التربوية  املناشط 

التي يتدرب الطفل من خاللها على اكتساب 

مهارات االستماع الصحيح مثل: حتديد مخارج 

األحرف والنطق بها صائبة، وتقسيم الكلمات 

إلى مقاطع، ومتييز فونيمات )أصوات( بدايات 

ونهايات الكلمات، وتقطيع الكلمات ذات املقطع 

أشكال  بني  والربط  فونيمات،  إلى  الواحد 

على  والتعرف  وأسمائها،  وأصواتها  األحرف 

الكلمات  وحتديد  األناشيد  في  القافية  صوت 

املسجوعة بالصوت نفسه وغيرها من املهارات 

األخرى، وتعليم الطفل هذه املهارات إمنا يتوقف 

املعلمة وولى األمر بأن استخدام  اقتناع  على 

اللغة أمر سهل وتعلمها لعبة جميلة ومفيدة.

الصور مدخل لتعلم الطفل اللغة 
الفصيحة:

وتعد الصور مدخاًل ثرّيًا يوقظ إدراك الطفل 

التعليق  على  قدرته  وينمى  الكلمات،  ملعاني 

فيأتي  التحدث؛  على  ويساعده  األشياء،  على 

استخدام الطفل للغة في شكل تراكيب وجمل 

عفوّياً؛  سلسًا  بالسليقة  الصور  على  تعليقًا 

متهيدًا لتعليمه نحو اللغة بعد ذلك؛ حيث إن 

الطفل يعقد بطريقة ال إرادية العالقة املنطقية 

واملفعول،  الفعل  وبني  والفاعل،  الفعل  بني 

ويحترم التأنيث والتذكير، فيقول: »هي صورة 

بنت جميلة«، و»رجل قوى« »وصورة أبي يخرج 

العمل«، »وماما تنظف  إلى  ليذهب  املنزل  من 

نظامًا  لنفسه  يحقق  بذلك  وهو  مالبسي«، 

صرفّيًا وتركيبّيًا ومعجمًا خاّصًا به يضاهي 

أن  وجب  لذا  وتراكيب؛  جمل  من  يسمعه  ما 

توفر له بيئة لغوية ثرية يسمع فيها مزيدًا من 

في  الصحيحة  والتراكيب  الفصيحة  اجلمل 

حياتية.  مواقف 

إلى  الكلمة  استخدام  من  الطفل  ينتقل 

أنواع  لديه  لتظهر  والتراكيب  استخدام اجلمل 

من احلديث يجب أن حتظى باهتمام املعنيني 

التي  النواة  هى  تصبح  حيث  الطفل  بتربية 

يعول عليها في تعليمه مهارات التحدث بلغته 

األنواع: هذه  ومن  الفصيحة،  األم 

١- املونولوج 
حيث  لنفسه  الطفل  حديث  هو  واملونولوج 

يتخيل نفسه شخصًا ينصح ويأمر، وفي هذه 

األمر  وولى  املعلمة  تشجعه  أن  يجب  املرحلة 

واضحة  وبلغة  مرتفع  بصوت  ذلك  أداء  على 

بصوت  الذات  مع  التفكير  لديه  تفّعل  وكأنها 

مرتفع، وهو من قبيل توظيف عمليات ما وراء 

تطوير  على  الطفل  قدرة  تنمى  والتي  املعرفة 

معاً. ولغته  تفكيره 

وميكن أن حتقق املعلمة ذلك بتشجيع الطفل 

تقوده  التي  الفردية  األلعاب  ممارسة  على 

للحديث مع النفس ومع األشياء، كما البد أن 

فينصتا  الوالدين  اهتمام  املونولوج  هذا  ينال 

إلى حديث الطفل باهتمام، ويواكباه في تفكيره 

ويحاوراه بلغة سليمة جتعله يثق في لغته وفي 

له  مصححني  والتعبير،  اإلفهام  على  قدرته 

غير  تبدو  قد  التي  والتراكيب  املفردات  بعض 

للسياق. مناسبة  وال  صحيحة 

٢- الديالوج 
الديالوج هو احلوار الثنائي وهو من األمور 

الطفل  تربية  تدعيم  في  مؤثر  دور  لها  التي 

لغوياً؛ لذا من الضروري أن تبادر املعلمة وولى 

األمر إلى إقامة عالقة لفظية ثنائية مع الطفل 

على هيئة حوار ودي بسيط حول موضوعات 

الطفل  تدريب  مع ضرورة  الطفل،  تهم  حيوية 

على توظيف حركة الوجه واجلسد واستخدام 

اجلمل املناسبة إلى أن يصل رويدًا رويدًا إلى 

القدرة على إنشاء حوارات قصيرة يصف بها 

أو غيرها من  أو يحكى قصة  له،  موقفًا وقع 

يومية. أحداث 

٣- املحادثة الجماعية 
ينتقل الطفل من لغة مركزية الذات إلى لغة 

اجتماعية حيث عروض املسرحيات والعرائس 

املربية محادثة  تدير  أن  يجب  والتي  املتكلمة، 

بني األطفال حول مضمونها، فتشترك مجموعة 

في  كل  احلديث  في  املعلمة  مع  األطفال  من 

الصحيحة  اللغة  إلى  االستماع  حيث  دوره؛ 

حتت  فصيحة  بلغة  التحدث  على  والتدريب 

وتوجيهها. املربية  إشراف 

للطفل  مفيدة  احملادثات  تكون  أن  بد  وال 

العادات  عن  احلديث  مثل  اهتماماته  ومتس 

وصف  أو  املفيد،  الطعام  لتناول  السليمة 

أو  الفناء  اكتشفه األطفال في  حليوان صغير 

شاهدوه في فيلم تعليمي، وقد يكون حول لعبة 

أو حول ألعاب الرمال؛ هنا يثرى معجم الطفل 

على  فيتعود  الصحيحة؛  اللغوية  بالنماذج 

ينعكس  الفصيحة مما  للغة  النقي  االستماع 

التي  نفسها  باللغة  التحدث  على  قدرته  على 

كثيراً. إليها  يستمع 

تفاعلية  قصص  حول  احملادثة  تكون  وقد 

مشاهدتها؛  في  متعته  الطفل  يجد  إلكترونية 

قد  وهنا  واحلركة،  باألحداث  االنبهار  حيث 

والتحدث  االستماع  على  الطفل  حث  يكون 

املتضمنة  القيم  فحص  شريطة  ولكن  أسرع، 
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لغة الصور مدخل ثري يوقظ 
إدراك الطفل ملعاني الكلمات



يتعلم الطفل طرق التفكري 
يف أثناء تعلمه لغته األوىل
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فيها عن كثب وانتقاء ما يواكب ثقافة املجتمع 

منها؛ إذ إنه يجب أن تدقق املعلمة وولى األمر 

املعايير  تتضمن  قصص  اختيار  في  النظر 

من  فهناك  املرغوبة؛  واألخالقية  اجلمالية 

القصص املوجودة في أدب األطفال ما لم يكتب 

خصيصًا للطفل فنجده ينطوي على تراكيب 

احلالة  هذه  وفي  مبهجة،  وغير  معقدة  لغوية 

ميكن أن تبّسط املعلمة القصة أو تستبدل ما 

كلمات صعبة. أو  طويلة  جمل  من  بها 

القصص  هذه  تقليد  الطفل  يحاول  وقد 

ـال  فاألطفـ ـسه؛  بنفـ ـرى  أخـ قصصًا  فيمثل 

يتمتعون بحافظة واعية وذاكرة فوالذية تختزن 

معظم التفاصيل، وقد يعبر الطفل عن نفسه 

صور  بنفسه  هو  يرسم  عندما  أكبر  بصورة 

القصص حيث يتحدث عما يرسم. وهنا البد 

من استغالل هذه القدرات عند الطفل وتدريبه 

على االستخدام الصحيح للغة الفصيحة من 

والتعبير عنه. ما يرسم  خالل وصف 

اختارته  موضوع  عن  احملادثة  تكون  وقد 

مسامع  على  للقراءة  األمر  ولى  أو  املعلمة 

يفتح  بعناية  اختير  ما  إذا  وهو  األطفال، 

آفاقًا للحوار واحملادثة والتمثيل وبقية أشكال 

اإلبداع اللغوي األخرى؛ وعليه فالبد أال يكسل 

األدبي  تراثهم  إثراء  عن  واملعلمات  الوالدان 

املتواضع من القصص واألناشيد، وال يلجئون 

إلى األسطوانات التجارية التي تهتم بالكسب 

بحاجات  اهتمامها  من  أكثر  والربح  املادي 

األطفال.

تعلم اللغة والتفكري صنوان
يتعلم الطفل طرق التفكير في أثناء تعلمه 

والكتابة  للقراءة  وتهيئته  شفاهة  األولى  لغته 

بها؛ وعليه يجب أن يعي من يتولى أمر التربية 

اللغوية للطفل أنه من حقه أن تهيئ له اخلبرات 

املربية املناسبة الداعمة لنمو تفكيره من خالل 

تعلمه لغته الفصيحة.

ومتثل اللغة القاعدة األساسية للتفكير وهي 

سبيله، والقصور في اللغة بالنسبة إلى متكني 

نقص  يقل خطورة عن  التفكير ال  الطفل من 

تخلق  فالفكرة  جسمه؛  إلى  بالنسبة  الغذاء 

يالحظ  فهو  منها.  هي  تتكون  بينما  اللغة 

النماذج اللغوية الصحيحة ويحاكيها ويوظفها 

في سياقات أخري، ويركب من األجزاء كليات 

مثل تكوين كلمات من األحرف وجمل وتراكيب 

من الكلمات، ويصنف املتشابهات واملختلفات 

من أصوات اللغة ومقاطعها وكلماتها وجملها 

حقولها  في  الكلمات  ويصنف  وتراكيبها، 

التصنيف. فيستخدم  الداللية 

وهكذا ميكن إعمال بقية عمليات التفكير من 

استدالل ومقارنة وحتليل وغيرها من العمليات 

من  استخدامها  على  الطفل  وتعويد  األخرى 

خالل املناشط اللغوية التي تهيئه لتعليمه لغته 

الفصيحة.

تحليل االحتياجات اللغوية لكل طفل
  يعد حتليل االحتياجات اللغوية لكل طفل 

على حدة من الضروريات الالزمة النطالق منوه 

الشخصية  قدراته  حسب  وتنميته  اللغوي، 

مجال  في  احلادث  اخلطأ  فمن  وإمكاناته، 

التربية اللغوية للطفل أن تخطط خبرات لغوية 

متساٍو  بشكل  لهم  وتقدم  جميعهم،  لألطفال 

من دون مراعاة ملا بني هؤالء األطفال من فروق 

فردية؛ وهنا البد أن تالحظ املعلمة في الروضة 

منتوجاتهم  وتتابع  لألطفال،  اللغوي  األداء 

استمارات  وتعبئ  ومحادثاتهم،  اللغوية 

منوه  ومدى  طفل  كل  بروفيل  تشكل  للوالدين 

خالل  من  التفكير  لعمليات  وتوظيفه  اللغوى 

كل  بروفيل  املعلمة  وتذيل  اللغوي،  االستخدام 

طفل باملهام املطلوبة من الوالدين لتدعيم النمو 

لطفلهما. والعقلي  اللغوي 

يكون  أن  يجب  اعتبارات  من  سبق  ما  كل 

محل اهتمام القائمني على أمر التربية اللغوية 

للطفل بوصفه حّقًا من حقوقه التي يجب أن 

تفعيل  يتم  أن  والبد  واملجتمع،  الدولة  تكفلها 

هذه االعتبارات في بيئة ملؤها احلب، واملودة، 

والثقة في حتقق  لإلجناز،  والقبول، واحلماسة 

بتنمية  واالشتغال  املرجوة،  واألهداف  النتائج، 

البيئة  توفير  حيث  معًا  ولغته  الطفل  تفكير 

ذلك،  تنمي  التي  واحملفزات  باأللعاب  الثرية 

واالستماع  جميعها،  الطفل  حواس  وتشغيل 

في  عليه  والقراءة  معه  الدائمان  والتحدث 

يحبها. موضوعات 
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استكمااًل مللف العدد السابق من مجلة خطوة، يأتي ملف هذا العدد ليتضمن مبزيد من التناول العلمي والعملي 

موضوع »الطفل والفنون«؛ حيث يشمل امللف خمسة موضوعات متنوعة تؤكد على أهمية الفنون في هذه املرحلة 

العمرية املهمة باعتبارها مدخاًل أساسّياً، ميارس فيه الطفل اللعب واالنطالق واملتعة باستخدام أنواع وأشكال جذابة 

من الفنون، ومبا ينعكس إيجابّيًا على منوه وتطور قدراته اجلسمية والعاطفية واالنفعالية والنفسية واالجتماعية.

ي هذا الملف من موضوعات: 
وفيما يلي ما ورد �ف

- يأتي املوضوع األول للدكتورة ليلى كرم الدين حول »ممارسة الفنون وأثرها عل النمو النفسي للطفل« لتسرد 

لنا أهم املزايا واملكاسب التي تعود على األطفال الصغار من ممارسة أشكال الفنون مبكراً.

ي الفضاء الرقمي«، والذي يتحدث 
- أما املوضوع الثاني فهو للكاتب األستاذ أحمد طوسون حول »ثقافة الطفل �ف

من خالله الكاتب عن ثقافة الطفل في عصر العوملة، وما طرأ عليها من تغييرات، مشددًا على أهمية دور 

املؤسسات املعنية بالطفولة في تدريب وتهيئة الطفل حتى يتم متكينه من التعامل الواعي مع تقنيات هذا 

العصر.

ي رياض الأطفال« ليركز 
- في حني جاء موضوع الدكتورة مروة عبد النعيم حول »إعادة استخدام خامات البيئة �ف

على أهمية استخدام خامات البيئة وإعادة تصنيعها أو استخدامها؛ مبا يسهم في تنمية قدرات األطفال 

االبتكارية، ويخلق اجتاهات إيجابية نحو البيئة.

عاقة برصيّاً« للباحثة الدكتورة  - وحول »تقنيات الإخراج المرسحي وتكوين الصورة المرسحية لدى الطفل ذي الإ

شيرين اجلالب، يأتي هذا املوضوع ليؤكد على أهمية استخدام الفن املسرحي مع هذه الفئة من األطفال، 

وفق تقنيات تختلف من حيث اإلخراج املسرحي واألسلوب التقني وعناصر اللعبة املسرحية.

يهامي« إلى أهمية الدراما باعتبارها أحد  - ويشير الباحث أحمد عبد العليم في موضوعه »الدراما واللعب الإ

الفنون التي عادة ما تبدأ باللعب اإليهامي، وهو ما ميثل فائدة عظيمة للطفل من حيث تنمية قدراته وإثراء 

عقله وتفكيره؛ مبا ينعكس على تنشئته ويخلق منه مواطنًا فاعاًل في مجتمعه.

ملف العدد: الطفل والفنون



شك  أدنى  يوجد  ال  أنه  من  الرغم  على 

عند  لألطفال  الفنون  أنواع  جميع  أهمية  في 

مختلف املراحل واألعمار، وبشكل خاص خالل 

ذلك  إلى  باإلضافة  املبكرة،  الطفولة  مرحلة 

لنمو  الفنون  أهمية  على  كبير  تأكيد  هناك 

الطفل في مختلف مجاالته من منو لغوي أو 

منو حركي وبدني أو منو نفسي ومنو احلواس 

ومتكني الطفل من التوصل لالختراعات واتخاذ 

القرارات وإدراك الثقافة واحلضارة، فضاًل عن 

في  املالحظ  أن  إال  الدراسي،  أدائه  حتسني 

الدراسية  واملقررات  املناهج  وإعداد  تصميم 

الدول  في  حتى  العالم  دول  مختلف  في 

أن  وبريطانيا  املتحدة  الواليات  مثل  املتقدمة 

املقررات الدراسية قد اجتهت بشدة نحو املواد 

األساسية Core Subjects، أي القراءة والكتابة 

والرياضيات والعلوم؛ لذلك هناك تساؤل يطرح 

نفسه، وهو: ماذا عن الفنون؟ على الرغم من 

أن البعض قد يعتبر التربية الفنية، نوعًا من 

البسيطة  اإلبداعية  األنشطة  أن  إال  الرفاهية، 

في  البناء  وأحجار  أساس  من  قسمًا  تشكل 

تعلم  فإن  ذلك  إلى  باإلضافة  الطفل.  منو 

االبتكار واخللق وتقدير الفن بصرّيًا قد يكون 

أكثر أهمية عن أي شيء آخر لتطوير اجليل 

ويكبرون. ينمون  وهم  األطفال،  من  القادم 

ونقدم فيما يلي أهم الفوائد النمائية للفنون:

Motor Skills ١ - املهارات الحركية
ضمن  تدخل  التي  التحركات  من  كثير 

ممارسة الفن والقيام به مثل اإلمساك بفرشاة 

ملونة هي حركات ضرورية  بأقالم  أو  التلوين 

األطفال  عند  الدقيقة  احلركية  املهارات  لنمو 

د. ليلى كرم الدين
معهد الدراسات العليا للطفولة

جامعة عني شمس
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ممارسة الطفل للفنون
وأثرها على نموه النفسي
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واملؤسسات  املعاهد  بينته  ملا  وطبقًا  الصغار 

بني  من  فإن  بالصحة،  اخلاصة  القومية 

العالقات واملؤشرات النمائية التي تقع في سن 

الثالثة من العمر القيام برسم دائرة والبدء في 

استخدام املقص اآلمن Safety Scissors. وفي 

حوالي عمر الرابعة قد ال يكون األطفال قادرين 

اخلطوط  تقطيع  في  والبدء  مربع  رسم  على 

املستقيمة باستخدام املقص. وتؤكد كثير من 

استخدام  على  املدرسة  قبل  ما  مرحلة  برامج 

املقصات وذلك ألنها تساعد على زيادة وتطوير 

املرونة Dexterity اللذْين سيحتاجهما األطفال 

بها. القيام  من  والتمكن  الكتابة  لتعلم 

 Language ٢ - النمو اللغوي
Development

بالنسبة إلى األطفال الصغار فإن ممارسة 

الفن أو مجرد التحدث حوله تقدم فرصًا لتعلم 

واألفعال  واألشكال  باأللوان  املرتبطة  الكلمات 

مرحلة  في  الطفل  يكون  وعندما   .Actions

يستطيع  عام  عمر  عند   Toddler الرضيع 

مثل  البسيطة  باألنشطة  يقوما  أن  الوالدان 

وعند  كرة.  وتسميتها  األوراق  وثني  تشكيل 

املرحلة االبتدائية ميكن للتالميذ أن يستخدموا 

للمناقشة  وذلك  األشياء  تصف  التي  الكلمات 

أو  بعملها  قاموا  التي  األشياء  عن  والتحدث 

حول  التحدث  أو   ،Creation بخلقها  قاموا 

يرون  عندما  لديهم  تستثار  التي  املشاعر 

الفنية. لألعمال  املختلفة  واألمناط  النماذج 

 Decision القرار  اتخاذ  على  القدرة   -٣
Making

طبقًا ملا نشر في تقرير ملؤسسة »األمريكيني 

 »Americans for The Arts الفنون،  أجل  من 

حل  على  القدرة  تقوي  الفنية  التربية  فإن 

 Critical الناقد  التفكير  ومهارات  املشكالت 

Thinking. فخبرة اتخاذ القرارات واالختيارات 

 Creating الفنون،  خلق  عملية  في  ترد  التي 

Arts تنقل الشخص إلى أقسام ومناطق أخرى 

ويفكرون  يستطلعون  كانوا  »وإذا  احلياة.  من 

ويجربون ويحاولون ويجربون أفكارًا جديدة فإن 

للزيادة  فرصة  له  ستكون  اإلبداع  أو  االبتكار 

واالزدهار«.

 Margann كوهل«،  »مارجان  ذكرته  ما  هذا 

Kohl، وهي مربية فنون Arts Educator ومؤلفة 

للعديد من الكتب حول التربية الفنية لألطفال.

Visual Learning ٤- التعلم البصري
بالصلصال  واللعب  الرسم  من  كل  يساعد 

وتطوير  تنمية  على  اخليط  في  اخلرز  ولضم 

 ،Visual – Spatial ،املهارات البصرية/ املكانية

للرضع  حتى  األهمية  شديدة  مهارات  وهي 

الذكي  التلفون  آلة  يستخدمون  كيف  ليعرفوا 

Smart Phone والتابلت Tablet، وهو ما يعني 

أن األطفال الصغار حتى قبل أن يستطيعوا 

ويدخلوا  يستوعبوا  أن  ميكنهم  القراءة 

هذه  وتتكون   ، البصرية  أو  املرئية  املعلومات 

املعلومات من مؤشرات وأدلة Cues سيحصل 

اد   األبعـ ثالثية  األشياء  أو  الصور  من  عليها 

 Digital 3 من الوسائط الرقمية- Dimentional

والتلفزيون. الكتب  مثل   Media

إدراكًا  أكثر  يكونا  أن  الوالدان  »وسيحتاج 

لكون األطفال يتعلمون كثيرًا من املصادر التي 

كثيرًا  تزيد  وهذه   ،Graphic الرسوم  تتضمن 

وتفوق كثيرًا اليوم ما كان يحدث في املاضي«.

 ،Kerry Freedman ،هذا ما ذكره كري فردمان

اخلاصة  والتربية  الفنية  التربية  قسم  رئيس 

بالتصميم Art and Design Education بجامعة 

نورث إلينويا .North Illinois Univ وقد ورد في 

مرجع Marketing Logos : »يحتاج األطفال أن 

يعرفوا أكثر عن العالم، وهذا يفوق كثيرًا عما 

ويدرس  واألعداد.  القص  خالل  من  يتعلمون 

معلمو التربية الفنية لألطفال ويعلمونهم كيف 

املعلومات  ويستخدمون  وينفدون  رون  يفسِّ

اعتمادًا  باالختيارات  يقومون  وكيف  البصرية، 

على كل ذلك. واملعرفة نوع من الفنون البصرية 

 )Graphic Symbolism( ،مثل الرموز الشكلية

وتكون مهمة بشكل خاص في مساعدة األطفال 

الصغار والرضع على أن يصبحوا مستهلكني 

أذكياء وأن يسبحوا في عالم مليء بالعالمات 

.”Marketing Logos“ التسويقية

Inventiveness ٥- القدرة على االخرتاع
على  الصغار  األطفال  يشجع  عندما 

باملغامرات  يقوموا  وأن  أنفسهم  عن  التعبير 

يطورون  فإنهم  الفن،  ويخلقون  ميارسون  وهم 

  A Sense of Innovation بالتجديد  إحساسًا 

بالغني. بوصفهم  حياتهم  في  مهمًا  يكون 

الذين  واألشخاص  الناس  نوع  أن  »كما 

يتحرك  يجعلوه  لكي  املجتمع  يحتاجهم 

وهم  ويخترعون،  يفكرون  من  هم  األمام  إلى 

جديدة  طرق  عن  يبحثون  الذين  األشخاص 

ال  الذين  األشخاص  وليسوا  وحتسينات 

التعليمات«. اتباع  إال  يستطيعون 

هو  الفن  »إن  وأضاف:  كوهل  ذكره  ما  هذا 

وجعل  التفكير  وخبرة  عملية  لتشجيع  طريقة 

أفضل«. األشياء 

٦- اإلدراك الثقايف والحضاري 
Cultural Perception

نحن نعيش في مجتمع يزداد تنوعًا وإخالفًا 

وتباينًا ، فصور اجلماعات املختلفة التي تظهر 

في الوسائط Media اإلعالمية قد تشكل كذلك 
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األنشطة الفنية تمثل أساسًا 
لنمو الطفل



يلعب  طفل  كان  »وإذا  مختلفة  رسائل  وتقدم 

بلعبة توحي مبعنى عرقي Racist أو جنسي 

Sexist، فإن جزءًا من هذا املعنى يتطور وذلك 

وشكلها  ولونها  للعبة  العرقي  اجلزء  بسبب 

وتعليم  شعرها«.  وكثافة  شكل  أو  وملمسها 

اخلاصة  االختيارات  على  التعرف  األطفال 

يعبر  أو  ينقل  ذلك  وجعل  مصمم  أو  بفنان 

عن موضوع، يساعد األطفال على أن يفهموا 

املفهوم وأن ما يرونه قد يكون تفسير شخص 

للحقيقة. ما 

 Improved ٧- تحسن األداء األكاديمي
Academic Performance

الفن  ارتباطًا بني  أن هناك  الطالب  يكشف 

عن  صدر  تقرير  وفي  األخرى،  واإلجنازات 

 Americans for Arts ،األمريكيني من أجل الفن

يشاركون  الذين  الصغار  األشخاص  أن  ورد 

ثالث  )مبعدل  الفنون  في  وباستمرار  بانتظام 

ساعات يومّيًا ولثالثة أيام أسبوعّيًا خالل عام 

كامل( يزداد احتمال التعرف عليهم في مجال 

اإلجناز األكادميي أربعة أضعاف. وأن يشاركوا 

للرياضيات  مسابقة  أو   Fair معرض  في 

كتابة  في  جائزة  على  يحصلوا  وأن  والعلوم 

مقال أو قصيدة عن األطفال الذين ال يشاركون 

الفنون. في 

دراسات  توصلت  تقدم  ما  إلى  باإلضافة 

الفنون  أثر  حول  مهمة  لنتائج  حديثة  عديدة 

وكذلك  املخ،  بناء  على  الطفل  ميارسها  التي 

وأعمال  على ما يستطيع ممارسته من مهام 

تؤثر على حياة اإلنسان وهذا ما سوف يقدم 

التالي. القسم  في 

يحبون  الصغار  األطفال  أن  املعروف  فمن 

الفن طبيعّيًا وفي املعتاد فهم يحبون التلوين 

والرسم وعزف املوسيقى واملسرح، ولسوء احلظ 

عندما تخفض ميزانيات املدارس تكون الفنون 

به؛  ويضحي  يختفي  الذي  األول  املجال  هي 

ولذلك يبدو أن املدرسة ال تقدر أهمية الفن في 

بناء عقل الطفل الصغير.

نصفني؛  من  املخ  يتكون  وفسيولوجّيًا 

 the Left األمين  والنصف  اليساري  النصف 

and Right Hemispheres، ويستخدم النصف 

األيسر من املخ في التفكير املنطقي وعمليات 

ما  وهذا  التحليلية.  العمليات  أو  التحليل 

أي  املعتاد،  في  املدرسي،  العمل  عليه  يدرب 

والقراءة.  والعلوم  الرياضيات 

أما النصف األمين من املخ فيستخدم في 

في  ويشارك  الشخص  يدخل  عندما  املعتاد 

 Creative Endeavors ابتكارية،  ومهام  أعمال 

مثل العمل الفني وهذا هو اجلزء من املخ الذي 

تهمله في املعتاد البيئة املدرسية وال تدرب عليه 

 Gifted وقد وجد أن األطفال الصغار املوهوبني

موهبتهم،  مجال  في  مسائل  يحلون   Kids

وتكون هناك زيادة في النشاط الكهربائي لكل 

من نصفي املخ.

عالية  كفاءة  للمخ  تكون  لكي  أنه  ويبدو 

يجب أن يعمل النصفان معاً. وعندما تستثير 

فإنها  للمخ  األمين  النصف  وتشغل  الفنون 

تقوي الروابط بني النصفني. ويجب أن يعرض 

مهاراتهم  نضج  مع  للفنون  الصغار  األطفال 

املعرفية بحيث يكون النصف األمين للمخ على 

درجة منو النصف األيسر نفسه، وأن يتعامل 

النصفان في توازن وتكامل Tandem؛ ليحققا 

للمخ. الكاملة  القدرة 

وبصرف النظر عن أو باإلضافة إلى اآلثار 

الفزيولوجية للفنون حدد مركز نيويورك للتربية 

األخرى  الفوائد  من  العديد  وشرح  الفنية 

وهي: للفن  األطفال  لتعريض 

١ - يتعلم طفلك الصغير أن يفكر إبداعّيًا 

وبعقل متفتح.

وأن  يالحظ  أن  الصغير  طفلك  يتعلم   -٢

ر. ويفسِّ يصف 

عن  يعبر  أن  الصغير  طفلك  يتعلم   -٣

كلمات. دون  من  أو  بالكلمات  مشاعره 

٤ - يتعلم طفلك الصغير أن ميارس ويقوم 

مبهارات حل املشكالت ومهارات التفكير الناقد؛ 
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القدرة  تقوي  الفنية  الرتبية 
ومهارات  املشكالت  حل  على 

الناقد التفكري 



الرقص، املسرح، املوسيقي، مهارات عمل الفن 

واللغة واملفردات اخلاصة بالفنون.

٥ - يكتشف طفلك أن هناك أكثر من إجابة 

النظر  لوجهات  تعدد  وهناك  واحدة صحيحة، 

واآلراء.

 - ممتعة  تكون  أن  للمدرسة  ميكن   -  ٦

تعلماً. اللعب  ويكون 

األطفال  مع  يتعاون  أن  طفلك  يتعلم   -  ٧

لطفل  تقدم  فالفنون  البالغني،  ومع  اآلخرين 

الثقافات اخلاصة بجميع أنحاء العالم وتعرفه 

عليها.

في  ويزدهر  يتفوق  أن  البنك  ميكن   -  ٨

الفنون حتى مع وجود حتديات مادية )بدنية( 

مير  أن  ميكنه  بالتعليم  خاصة  أو  وانفعالية 

الفنون. في  النجاح  بخبرة 

فالفنون تبني الثقة؛ ألنه ليست هناك طريقة 

صحيحة ملمارسة الفن والقيام به . فيمكن لكل 

طفل أن يشعر بالفخر فيما يتعلق مبا سبق 

أن كونه )خلقه( وتوصل إليه في الفنون فنّياً.

والفنون تبني املجتمع community، وميكن 

للمدارس املختلفة أن حتتفي بالفنون باعتبارها 

مجتمعًا واحداً.

 Kimberly وطبقًا ملا ذكره كمبرلي شيردان

مؤلف  في  مشارك  تربوي  وهو   Sheridan

ستوديو التفكير Studio Thinking فإن الفوائد 

 )Visual( البصرية  الفنية  لتربية  احلقيقية 

والقدرة  املخ  وظائف  على  تأثيرها  في  تكمن 

ممارستها. على 

وعلى الرغم من أنه ليس من السهل اختبار 

املهارات التي يتعلمها األطفال من الفنون فإن 

ذلك ال يجعلها أقل أهمية.

وقد وجد باحثون من جامعة والية ميتشجان 

الفنون  ارتباطًا قوّيًا بني انشغال األطفال في 

اإلبداعية وجناحهم الذي ميكن قياسه. واألطفال 

من  ومتعددة  متنوعة  ألنواع  تعرضوا  الذين 

استعدادًا  أكثر  كانوا   Crafts واحلرب  الفنون 

متفردة  اختراعات  إلى  والتوصل  وخلق  لعمل 

)Unique( تستحق االعجاب Patents، كما أن 

يتوصلون ألفكار جديدة وجيدة  األطفال  هؤالء 

أو نشر  ن من خلق شركة جديدة  بدرجة متكِّ

العلوم  Provocative حول  مثيرة  بحثية  أوراق 

والتكنولوجيا.

وقد اقترح هؤالء الباحثون أن األطفال الذين 

للفنون واحلرف يكونون قادرين على  تعرضوا 

 Out( الصندوق  أو  الفصل  خارج  التفكير 

العمل  من  كثيرًا  أن  إلى  نظرًا   ،)of the box

باأليدي يتضمن تصورًا أو معرفة بكيف ميكن 

إبداعّياً(. )حاّلً  إبداعّياً،  املشكالت  حل 

وبعد دراسة كثير من العلماء توصل العاملان 

 Robert واملؤلفان روبرت ومتشل رووت بيريشنت

and Michele Root- Berinstein إلى االستنتاج 

التالي:

أكثر  يكونون  وجتديدًا  قدرة  األكثر  »إن 

استعدادًا لالنشغال والعمل في الفنون واحلرف 

املتوسط«. عن 

وتقدير  الفنية  التربية  أن  كذلك  وجد  كما 

األطفال.  ملخ  كذلك  فوائد  لهما  تكون  الفنون 

كانساس  جامعة  من  لباحثني  دراسة  ففي 

مت  الذين  الطالب  أن  وجد   Kansas Univ

اختيارهم لزيارة متحف قد كشفوا عن مهارات 

االجتماعي  والتحمل  أعلى  نقدي  تفكير 

 Empathy تعاطف  لديهم  وكان   Tolerance

الفنية  باملتاحف  إحساسًا  وطوروا  تاريخي 

واملؤسسات الثقافية. كما أن التعرض للفنون 

وخلق  لتدعيم  مهمة  طريقة  واإلنسانيات 

األطفال. عند  اإلبداع 

كيف تجعل الفنون جزءًا من نمو وتطور طفلك؟
- اجعل تقدمي الفنون واحلرف متوفرًا ومتاحًا دائمًا البنك مع توفير الورق واألقالم واأللوان وغيرها.

- احتفل بالعمل الفني البنك ، وقم بتعليق رسومه على احلائط واحتفظ بها في ملف؛ فبهذه الطريقة يشعر ابنك 

بأن ما قام بعمله وخلقه شيء مهم.

- اقرأ الكتب، اسأل أمني املكتبة باملدرسة أو بأي مكتبة عامة أن يقترح كتبًا عن الفنون والفنانني.

- الحظ الفنون حولك واصطحب عائلتك إلى املتاحف واملسارح، والفرق املوسيقية.

- الحظ الفن حتى في احلدائق والطرق اخللفية واملساحات املفتوحة، وابدأ حوارًا حول ما تراه مع طفلك.

- استمتع بالفنون في املنزل، وشارك مهاراتك الفنية واهتماماتك مع طفلك الصغير.

- تعرف على واكتشف ما يحبه ابنك من فنون، وإذا كشف ابنك عن اهتمام كبير ، فقْم بضمه إلى فصول الفن.

ر السلطات في مدرسة ابنك بأهمية الفن فيما تقدمه املدرسة من تربية وتعليم. - إذا كان ممكنًا فذكِّ
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ثقافة الطفل يف الفضاء الرقمي

مستقاة  الطفولة  وألعاب  أغنيات  كانت 

أغنيات  وهي  املصري،  الشعبي  موروثنا  من 

وقتها،  الشعبية  األطفال  بألعاب  ارتبطت 

سنة   14 إلى  6سنوات  من  األطفال  ويلعبها 

وردة(،  يا  )َفتَّحي  وأغنية  لعبة  أشهرها  ومن 

لعبتان  وهما  سلوى(  يا  )سلوى  وأغنية  لعبة 

للبنات.. ولعبة وأغنية )الدبة وقعت في البير(.

على  األطفال  من  مجموعة  يجلس  وفيها 

يحمل  طفٌل  الدائرة  خارج  ويقف  دائرة،  شكل 

منديالً، ويدور خلفهم مناديًا الدبة، وهم يرددون 

وراءه:

وهكذا إلى أن يشعر بالتعب، يلقى باملنديل 

على طفل من األطفال، ويأخذ مكانه وهكذا.

التي  األطفال  وألعاب  األغنيات  بخالف 

املبارك. رمضان  بشهر  ارتبطت 

حتى  مجموعات  في  ونلعب  نركض  نظل 

اب« بعد صالة الظهر، فنذهب  يحني موعد »الُكتَّ

ويقص  القرآن،  ليحفظنا  اب  الُكتَّ شيخ  إلى 

أحمد طوسون 
كاتب - مصر

ي سنوات عمرنا 
كانت الحكايات تسكن حجراتنا القديمة �ف

لسان  عىل  ة  الصغ�ي أرسَّتنا  عىل  جوارنا  إىل  تنام  الأوىل، 

الصباح،  ي 
�ف الشمس  ق  ت�ش ف  وح�ي والجدات.  الأمهات 

ونركض  نتطاير  كنا  الطيبة،  وشوارعنا  حوارينا  إىل  تسبقنا 

ي 
خلفها نردد ما حفظناه من أغنيات وأناشيد الطفولة ال�ت

نمون  ي�ت وهم  عمراً  الأك�ب  الأطفال  لسان  عىل  سمعناها 

كالغميضة  لنا  المتاحة  البسيطة  وألعابنا  ألعابهم  ي 
�ف بها 

الكرة. وألعاب  والأحجار 

على أسماعنا الصغيرة ما تيسر من السيرة 

األنبياء. وقصص  الشريفة  النبوية 

كل صالتنا مع التكنولوجيا في ذلك الزمان 

جتمع  التي  فضيلة«  »أبلة  حواديت  كانت 

برنامجها  في  الراديو  حول  والكبار  الصغار 

عاماً،  أربعني  الذي استمر ألكثر من  اإلذاعي 

بصوتها املميز وطريقتها املشوقة في احلكي 

بعدها  نكتشف  أن  قبل  املثيرة،  وحكاياتها 

أدب  رائد  احلكايات  هذه  مؤلف  أن  بسنوات 

ظل  الذي  يوسف  عبدالتواب  الكاتب  األطفال 

يكتب حلقات برنامجها اإلذاعي لسنوات طوال 

البرنامج. تتر  في  اسمه  يذكر  أن  دون 

أواخر  في  بيوتنا  إلى  التلفزة  دخول  ومع 

سبعينيات القرن املاضي، صار األطفال والكبار 

أيضا مرتبطني ببرنامج األطفال »صباح اخلير« 

بصحبة  )ماما جنوى(  إبراهيم  للفنانة جنوى 

»بقلظ« أشهر عروسة أطفال في مصر، والذي 

أدى دوره صوتّيًا الفنان الراحل سيد عزمي.

اء  ي الأش ت  ان ك ة  م ول ع ال ل  ب ق ا  م رص  ع ي 
�ف

ا  م م ل  ف ط ال ل  ه ن وي ة،  ف ي وأل ة  ط ي س ب ا  ن ول ح

ا  وم ة  �ي غ ص ال ه  ت ئ ي وب ه  ت اف ق ث ن  م ه  ل دم  ق ي

ة. ي ن وط ال ة  دول ال ات  س ؤس م ن  م ه  ل دم  ق ي

ثقافة الطفل العربي يف ظل العوملة:
وسائل  وتطور  التكنولوجي  التطور  مع 

االتصال تطورت وتعددت الوسائل التي يصل 

من خاللها أدب األطفال إلى جمهوره، فتطورت 

الشفهية  بداياتها  من  الطفل  ثقافة  وسائط 

األمهات  هدهدة  في  متثلت  التي  واحلسية 

والسير  اجلدات  وحكايات  الطفولة  وأغنيات 

مرحلة  إلى  انتقلت  حتى  املروية،  الشعبية 

أخرى  وسائط  فأضيفت  والتدوين  الطباعة 

انتقلنا  وبعدها  واملسرح،  والصحيفة  كالكتاب 

واإلذاعة  التلفزة  مثل  تطورًا  أكثر  مرحلة  إلى 

والسينما، ثم قادنا التطور التكنولوجي الرهيب 

على  احلديثة  الرقمية  التفاعلية  الوسائل  إلى 

الطفل  ثقافة  وسائط  فعرفت  اإلنترنت،  شبكة 
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الدبة
وقعت فى البير

وصاحبها

واحد خنزير

مافتش عليكو الديب الديب السحالوى

فات فات وفى ديله سبع لفات

والدبة

وقعت فى البير

وصاحبها

واحد خنزير

مافتش عليكو الديب الديب السحالوى

نماذج من أغنيات املوروث الشعبي املصري

جديدة. وترويحية  معرفية  أشكااًل 

فالكمبيوتر أصبح صديق الطفل في البيت 

الهاتف  وأصبح  والنادي،  واملكتبة  واملدرسة 

النقال )احملمول( ال يفارق يد طفل هذا الزمان.

ثقافة  وسائط  من  كغيره  ليس  والكمبيوتر 

حتتوي  أداة  فهو  قبله،  عرفناها  التي  الطفل 

للطفل  املقدَّم  النص  عرض  إمكانات  على 

والفيديو  املتحركة  والرسوم  والصورة  والصوت 

الرقمي.

يأسر  أن  العجيب  اجلهاز  هذا  واستطاع 

الهائلة. بإمكاناته  والصغير  الكبير 

التقليدية  الطفل  ثقافة  وسائط  كانت  وإذا 

اعتمدت إشراف الكبار على ما يقدم لألطفال 

ملجتمعاتهم  الثقافية  البنى  وفق  وتربيتهم 

القيم  وبث  ولغتهم  هويتهم  على  واحلفاظ 

الدينية واألخالقية الراسخة في املجتمع، سواء 

تربوية  بطرق  أو  املباشر،  التلقني  طريق  عن 

أفضل،  بشكل  التربية  على  تساعد  حديثة 

قيم  أمام  اختبار  في  باتت  األهداف  هذه  فإن 

العوملة اجلديدة والغزو الفكري الذي تتعرض له 

اجلديدة. وأجيالنا  وثقافتنا  منطقتنا 

رَّض  وع ا  ن رَّض ع ة  م ول ع ال رص  ع ا  ن ول دخ إن 

د  ب ل  ة  ي م ت ح ارات  ب ت لخ دة  دي ج ال ال  ي الأج

ة  اح س م ا ب ه ي ف د  واج ت ا وال اره م وض غ ن خ م

ه. ت اف ق وث ي  ر�ب ع ال ا  ن ل ف ط ات  اج ي ت اح ب  اس ن ت

علينا  يتوجب  التي  الصراعات  أهم  ولعل 

الغزو  أمام  صد  حائط  لنشكل  خوضها 

هي صراع  أطفالنا  له  يتعرض  الذي  الثقافي 

للطفل في  نكفل احلماية  التكنولوجيا، وكيف 

املواد  فيها  مبا  املعلومات  تبادل  حرية  ظل 

الثقافية  هويتنا  على  واحلفاظ  الغرائزية، 

واللغوية.

العنف  ثقافة  مقاومة  بوابة  التكنولوجيا 
والغرائز:

أسلحة  أهم  االتصال  وسائل  تطور  يعد 

بفكرة  عرف  ما  بفرض  االستعمارية  الدول 

العوملة على الدول والثقافات املختلفة وبخاصة 

الثقافي.  املجال  في 

حتاول  ما  مقاومة  بوابة  نفسه  الوقت  وفي 

عنف  ثقافة  من  فرضه  االستعمارية  الدول 

وغرائز وتفكيك أسري وجتريد لألفراد من القيم 

الدينية. واملقدسات  األخالقية 

فناعوم تشومسكي يعرِّف العوملة بأنها تقوم 

املجال  في  أحادية  قوة  سيطرة  أساس  على 

العسكري واستخدام الواليات املتحدة األمريكية 

ال  التي  الدول  بعض  إخضاع  أجل  من  للقوة 

السياسية.  تتفق معها في توجهاتها 

بينما يعرِّفها آخرون بأنها نظام عاملي جديد 

يقوم على العقل اإللكتروني والثورة املعلوماتية 

التقني غير احملدود دون  القائمة على اإلبداع 

والقيم  والثقافات  واحلضارات  لألنظمة  اعتبار 

في  القائمة  والسياسية  اجلغرافية  واحلدود 

العالم.

فالعوملة فكرة ال تقوم فقط على إزالة احلواجز 

على  تقوم  ما  بقدر  الثقافات،  بني  واملوانع 

فكرة انتصار ثقافة على أخرى وفرضها على 

مجتمعاتها، وهو ما عبر عنه ابن خلدون في 

مقدمته بفكرة املغالبة - قبل نشوء فكرة العوملة 

بقوله: إن املغلوب  إليها  بقرون - والتي يشير 

وزيه«. بالغالب في شعاره  باالقتداء  أبدًا  مولع 

واملغالبة لم تعد في عصرنا احلالي تعتمد 

على القوة املسلحة وحدها، بل استعاضت عنها 

ووسائل  اإلعالم  وسائل  من خالل  ناعمة  بقوة 

االتصال اجلماهيري والثورة املعلوماتية.

وجتريد  واألسر  املجتمعات  تفكيك  وصار 

أحد  الدينية  ومبادئه  وأخالقه  قيمه  من  الفرد 

أهمية  يقل  وال  االستعمارية  القوى  أهداف 

عندها من تفكيك األمم والدول واجليوش.. ألن 

له. ويعد  للثاني  ميهد  األول 

قد  والتكنولوجي  العلمي  التقدم  كان  وإذا 

مكن الدول االستعمارية من تطوير أسلحتها 

العسكرية وكتب لها الغلبة في مجال التسليح 

التقدم العلمي والتكنولوجي في  احلربي، فإن 

اجلماهيري  االتصال  ووسائل  اإلعالم  وسائل 

واحد اتنني سرجي مرجي

إنت حكيم وال مترجي

أنا حكيم الصحية

العيان أديله حقنة

واملسكني أديله لقمة

***
حج حجيجة بيت الله

والكعبة ورسول الله

بدي أزورك يا نبي

يلي بالدك بعيدة

فيها أحمد وحميدة

حميدة ولدت ولد

سميته عبد الصمد

مشيته ع املشاية

خطفت رجله احلداية

حد يا حد يا بوز القرد

إنت ولد وال بنت

أنا ولد زي القرد

***



الدول  على  حكرًا  ليس  املعلوماتية  والثورة 

نشأته  ارتبطت  وإن  وحدها،  االستعمارية 

العسكرية. األغراض  بخدمة 

 فشبكة املعلومات الدولية Internet ظهرت 

 ،1969 عام  أطلق  الذي  أربانت  ملشروع  نتيجة 

وهو مشروع أعدته وزارة دفاع الواليات املتحدة 

األمريكية. من أجل مساعدة اجليش األمريكي 

عبر شبكات احلاسب اآللي وربطه باجلامعات 

للقدرات  أمثل  الستغالل  األبحاث  ومؤسسات 

املتوفرة.  للحواسيب  احلسابية 

 لكن هذه التكنولوجيا أصبحت متاحة أمام 

اجلميع منذ منتصف الثمانينيات، وباتت تربط 

العالم كله بعضه ببعض من خالل احلواسب 

الشخصية، للدول واألفراد. ويجب على األجهزة 

وحكوماتها  العربية  الدول  بجامعة  املعنية 

إلى  اخلليج  من  واخلاصة  العامة  ومؤسساتنا 

بالتكنولوجيا  اهتمامها  ُجلَّ  تولي  أن  احمليط 

الكمي  والتواجد  االتصال،  وسائل  مجال  في 

وأن  اجلديد،  التكنولوجي  العالم  في  والكيفي 

الرقمية  الشبكات  لها مساحاتها على  حتجز 

وصد  اآلخر  في  بالتأثير  لها  تسمح  التي 

الهجوم الذي تتعرض له ثقافاتنا وقيمنا الدينية 

واألخالقية، )وبخاصة في مجال الطفولة( وعدم 

وصفحات  مواقع  خالل  من  الشكلي  التواجد 

ثقافتها  أبناء  جذب  على  تعمل  ال  روتينية 

ثقافي. غزو  من  له  يتعرضون  حلمايتهم مما 

على  وهويتهم  واألفراد  والدول  األمم  فتواجد 

يعتمد  للكافة  املتاحة  الدولية  املعلومات  شبكة 

ولتاريخهم  ألنفسهم  تقدميهم  كيفية  على 

ومستقبلهم. وحاضرهم 

بإستراتيجية  يكون  أن  يجب  التواجد  هذا 

واضحة حتافظ على ثوابت مجتمعاتنا الدينية 

النص األدبي تصل أحيانًا إلى اختيار مصير 

أبطال القصص ونهايات النصوص حني يطرح 

بينها. من  ليختار  نهاية  من  أكثر  عليه 

املعلوماتية  إال أن هذه احلرية والدميقراطية 

تشكل خطرا على تشكيل إدراك ووعي الطفل 

وقيمه  ثقافته  عن  غريبة  كانت  إذا  وثقافته 

االعتبارات  تراعي  وال  الدينية،  ومقدساته 

للطفل. واإلمنائية  التربوية 

املعنية  املؤسسات  على  يجب  لذا 
بالطفولة تأهيل الطفل وتدريبه وإكسابه 
التقنيات  مع  للتعامل  الالزمة  املهارات 
الحديثة.. وتنمية ملكة االختيار  الرقمية 
املواقع  تبثه  ملا  فريسة  تركه  قبل  لديه 
يشجع  ما  طياته  بني  ويحمل  املختلفة 
قيم  تخالف  التي  والقيم  العنف  على 
تدريس  خالل  من  ومقدساته،  مجتمعه 
لألطفال  الحاسوب  مع  التعامل  طرق 
االبتدائي،  والتعليم  الروضة  مراحل  يف 
يف  الحديثة  االتصال  وسائل  ودمج 
يف  األطفال  مهارات  وتعزيز  التعليم، 
اإللكرتوني  والتعلم  والرسم  القراءة 
وغريها والضغط من خالل جامعة الدول 
العربية ومؤسساتها واملنظمات الدولية 
واليونسكو على إدراج تصنيفات واضحة 
التي ال  املواقع  تحذر األطفال من دخول 
تتناسب مع مراحلهم العمرية، وتساعد 
األسر على اكتشاف هذه املواقع لحماية 

منها. أوالدهم 
اإلنتاج  له  نوفر  أن  على  نحرص  أن  واألهم 

كافة  بأشكاله  للطفل  املوجه  العربي  التربوي 

ومتنوعة  الطفل،  انتباه  تشد  جاذبة  وبصورة 

طفولتهم  مبراحل  أطفالنا  احتياجات  تسد 

على  كان  سواء  الكافية  وباملساحة  املختلفة 

تفاعلية  نصوص  أو  إلكترونية  كتب  صيغة 

أو مواد فيلمية وتعليمية أو موسوعات علمية 

للطفل  متخصصة  مواقع  أو  وأسطوانات 

وتشجيع  اإللكترونية،  وألعابه  وفنونه  وثقافته 

إنتاج املواقع الرقمية واإلنتاج الرقمي املخصص 

للطفل من األفراد واملؤسسات اخلاصة والعامة.

على  والعمل  اجلاذب،  الشكل  وفي  والثقافية 

على  ليسهل  الرقمية  بالثقافة  التعليم  دمج 

اجلديدة  الوسائط  هذه  مع  التعامل  أبنائنا 

وفق أسس علمية صحيحة وال يقعوا ضحايا 

املختلفة. اإللكترونية  للجرائم 

الطفل وآفاق الحرية املعلوماتية 
والرقمية:

الدولية Internet مفتوحة  شبكة املعلومات 

ومتاحة  اجلميع  أمام  مصراعيها  على 

العالم  مجتمعات  شرائح  أمام  لالستخدام 

بالتساوي دون تفرقة بسبب جنس أو نوع أو 

عقيدة. أو  سن 

فبمجرد دخول املستخدم على الشبكة من 

خالل حاسبه الشخصي، تصبح كل املعلومات 

ويصبح  له،  متاحة  الشبكة  على  املتوفرة 

باستطاعته تصفح وحتميل النصوص واملواد 

الرقمية دون عائق أو رقابة، كما بإمكانه إرسال 

املواد التي يرغب في إرسالها وإضافتها على 

الشبكة.

في  مفيدة  هي  ما  بقدر  الرقمية  واحلرية 

واأللعاب  واملواد  النصوص  مع  الطفل  تفاعل 

الشبكة. على  له  مة  املقدَّ

الورقي  النص  عن  ميتاز  الرقمي  فالنص   

النص  فبخالف  والبصريات..  بالسمعيات 

يتشكل من: الصورة- الصوت - اللون - احلركة.

خالل  من  ما  أيقونة  على  وبالضغط 

النص  قراءة  ميكنه  للطفل  متاحة  اختيارات 

متابعة  أو  دون،  من  أو  باملوسيقى،  مصحوبا 

يضمن  ما  وهو  مسموعاً،  أو  مقروءًا  النص 

بوجود  النص  مع  حقيقية  تفاعلية  مشاركة 

اختيار وبدائل للطفل في تعامله اإليجابي مع 
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خامات  استخدام  إعادة  مصطلح  يعرف 

ـ: »إعادة استخدام املنتج مرة أخرى«،  البيئة ب

وإطالة مدة استخدامه بعد استهالكه؛ ألغراض 

أخرى غير التي ُصنع ألجلها؛ فتجعل األشياء 

للبيئة؛  وصديقة  أفضل  نحو  على  حولنا  من 

املستهلكة«. باخلامات  منتجات  لصنع 

البيئة  ومخلفات  النفايات  استخدام  وإعادة 

عن  أهمية  يقل  ال  التعليمية  العملية  في 

فتحويل  األخرى؛  املجاالت  في  استخدامها 

نافعة  أشياء  إلى  واملستهلكات  النفايات 

طوق  مبثابة  لألطفال  مفيدة  تعليمية  ووسائل 

إعداد  تكلفة  ترهقها  التي  للمعلمة  النجاة 

على  وتساعدها  التعليمية،  الوسائل  وشراء 

جديد. هو  ما  كل  ابتكار 

وتأتي أهمية توظيف خامات البيئة أو إعادة 

على  للحفاظ  آمنة  أنها طريقة  من  تصنيعها 

الهدر  من  تقلِّل  أنها  كما  التلوث،  من  البيئة 

املالي، وتتمثل خامات البيئة في الورق القدمي 

والتلوين،  الكتابة  أجل  من  املعالج  الورق  أو 

الكرتون  البيض  قوالب  استخدام  كذلك ميكن 

العلب  وتغليف  لألطفال  ألعاب  صنع  فى 

إعادة استخدام خامات البيئــة
نشاط فني يف رياض األطفال 

املعدنية والزجاجات من أجل التزيني، واستخدام 

األطعمة  حلفظ  والبرطمانات  الزجاجات 

املصنوعة فى املنزل، كما ميكن جتديد املالبس 

القدمية بإضافة بعض التعديالت مثل إيشارب 

أو إضافة كولة جديدة، أو عمل حصر لدوالب 

املالبس لفصل املالبس التى حتتاج إلى إصالح 

أو تغيير أو تعديل، ومن ثم  فإن خامات البيئة 

يضفى  فنّيًا  وسيًطا  تعد  املتعددة  بأنواعها 

واإلبداعي.  الفني  احلس  ينمي  جمااًل مما 

موادًا مستهلكًة  ما سبق جند  إلى  إضافة 

واملنتجات  األعمال  من  كثير  لعمل  مناسبًة 

منها:

)ريش،  مثل:  الطبيعية  البيئة  من  مواد   -

مكسرات،  قشور،  التمر،  نوى  بذور،  زهور، 

األشجار(. أوراق  رمل،  قش،  أصداف، 

)بقايا  مثل:  اخلياطة  بقايا  من  مواد   -

أربطة  خرز،  زراير،  إسفنج،  قطع  أقمشة، 

صوفية(. خيوط  ستان،  شرائط  أحذية، 

احلليب،  )كراتني  مثل:  املطبخ  من  مواد   -

فاكهة  أكياس  فارغة،  قوارير  البيض،  كراتني 

ورقية، مفارش ورقية، أعواد اآليس كرمي، علب 

الكبريت(. كراتني  واجلنب،  الزبادى 

مثل:  مستهلكة  ومكتبية  ورقية  مواد   -

كريشة،  ورق  مطبخ،  ورق  ورقية،  )أسطوانات 

كراتني  الهدايا،  تغليف  ورق  البريد،  أظرف 

األجهزة  كراتني  فى  املوجود  الفلني  األحذية، 

واملجالت،  اجلرائد  الورق،  أكواب  الكهربائية، 

كمبيوتر(. أسالك  مدمجة،  أسطوانات 

وأقالم  والصمغ  املقص  إلى  باإلضافة   -

واملائية. اخلشبية  بأنواعها  واأللوان  الرصاص 

تشجيع  الروضات  جميع  على  ويجب 

البيئة،  خامات  استخدام  إعادة  على  األطفال 

ونشر هذه الثقافة؛ للحد من النفايات، وغرس 

سلوك  وتشكيل  واملسئولية،  بالقيادة  الشعور 

األطفال في سنواتهم األولى، من خالل نشرات 

لألطفال  عمل  وورش  وملصقات،  إخبارية، 

د. مروة عبد النعيم
كلية رياض األطفال – جامعة اإلسكندرية
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ن،  زي خ ت ظ وال ف ح ي ال
ا �ف ن ي ل اً ع ئ ب ل ع ث م ي وت

ا�ف �ت ا االف ره م ة ع اي ه ي ن
واد �ف ا بم ن ازل ن لئ م ت م ت

رة  ا م ه دام خ ت ادة اس ع ا الإ ه ظ ف ا، أو ح ه ع ل م ام ع ت ل ه ل ي تؤهل
�ت ارات ال ه م ه ال دي ا ل ن ل م ي ل وق

ا  م ل  ك ر،  آخ ج  ت ن م إىل  ي 
ا�ف �ت االف ا  ره م ة ع اي ه ن ي 

�ف ادة  م أو  ج  ت ن م أي  ل  وي ح ت ب ك  رى؛ وذل أخ

وارد  م ن ال ادة م ف ت الت، واالس م ه م ة ال ل ن س داًل م دام ب خ ت ادة االس ة إع اط س ب ر ب ه االئم ب طل ت ي

ة. ي ح ة ص ئ ي ل ب ن أج ة؛ م ي ع ي ب ط ال

إعادة استخدام خامات البيئة 
يغري نظرة األطفال إىل األشياء 

ويثقل شخصياتهم تربويًا
وفنيًا واجتماعيًا



وتصميم برامج لتغيير اجتاهات املعلمني نحو 

وتضمينها  البيئة،  خامات  استخدام  إعادة 

إلعادة  القابلة  املواد  حول  وأفكارًا  معلومات 

والزجاج،  والبالستيك،  الورق،  االستخدام مثل: 

وقشور  والزراير،  املرنة،  واألقراص  واملعادن، 

فيما  العامة  املستهلكات  وجميع  املكسرات، 

والتعفن. للتحلل  القابلة  املواد  عدا 

وِمْن ثم وُجد العديد من املشروعات البحثية 

البيئة منها:  إلى توظيف خامات  َسَعْت  التي 

في  النفايات  لتقليل  برنامًجا  أستراليا  أعدت 

وإعادة  االستهالك،  ترشيد  خالل  من  املدارس 

قائم  برنامج  وهو  التدوير،  وإعادة  االستخدام، 

على اإلجراءات التي تشجع املدارس حتت شعار 

عبر  األنشطة  خالل  من  نفايات  بال  »مدارس 

املنهج«، وقد كان لهذا البرنامج صدى منقطع 

النظير؛ حيث لوِحظ تقليل النفايات من خالل 

األدبيات  في  به  ُيقصد  املصطلح  )هذا   3R's

 ،)Reduse, Reused, Recycle الغربية 

وكشفت النتائج عن ثقافة االستدامة املتنامية 

األسترالية.  احمللية  واملجتمعات  املدارس  في 

إنتاج  مت  املتحدة،  اململكة  من  مبادرة  وفي 

لتثقيف  وأنشطة  برامج  على  حتتوي  حزمة 

احلد  على  ومساعدتهم  النفايات  عن  األطفال 

احلزمة  هذه  وُتقدم  استخدامها،  وإعادة  منها، 

استخدام  إعادة  حول  للمعلمني  تربوية  أفكارًا 

تضمينها  وكيفية  البيئة،  خامات  وتدوير 

األنشطة  تنفيذ  وجرى  الدراسية،  املناهج  في 

بوصفها مشروعًا مدته فصل دراسي احتوى 

على خمسة موضوعات أساسية يتبعها شرح 

التنفيذ،  كيفية  حول  تطبيقية  وأمثلة  مفصل 

ومت ترتيب األنشطة بشكل منطقي متسلسل 

موضوعاته:  وتضمنت  األطفال،  مع  يتناسب 

النفايات واحلد منها 3Rs »احلد من االستهالك 

التدوير«. وإعادة  االستخدام  وإعادة 

وللمقصف املدرسي دور في تشجيع األطفال 

البيئة من خالل  على إعادة استخدام خامات 

ما يتم طرحه من مواد وخامات قابلة للتدوير 

ُتقدر  والتي  أخرى،  مرة  استخدامها  وإعادة 

بأكثر من نصف القمامة التي يتم نقلها يومّيًا 

من املدارس، وتوفير معلومات حول التشجيع 

على إعادة التدوير، من خالل بطاقات للحد من 

االستهالك، وإعادة استخدام النفايات الصلبة 

في املقصف.

ف  ص ق م ال الل  غ ت اس ة  ي م أه ل  ث م ت وت  

دام  خ ت اس ادة  ع الإ زاً  رك م ه  ف وص ب درسي  م ال

: ي
�ف ة  ئ ي ب ال ات  ام خ

اجلهد  وتوفير  املدارس،  نفايات  تقليص   -

لنقلها. املبذول 

من  النفايات  جمع  تكاليف  خفض   -

إيراداتها. يوفر  مما  املدارس؛ 

على  للحفاظ  املستمر  العملي  التدريب   -

البيئة. موارد 

- احلفاظ على املوارد الطبيعية.

- تدريب األطفال على حل املشكالت البيئية.

لإلبداع  واألطفال  للمعلم  الفرص  إتاحة   -

واالبتكار.

- فتح فرص للمشاركة املجتمعية خصوصًا 

مع الوالدين.

بأقل  واملسابقات  املعارض  في  املشاركة   -

تكلفة.

إن إعادة استخدام خامات البيئة ُتغير من 

نظرة األطفال إلى األشياء، خصوصًا تلك التي 

خاصة  معارض  وإعداد  بتجميعها،  يقومون 

على  بالنفع  فتعود  وبيعها  الفنية،  بأعمالهم 

املجتمع بأسره، من خالل جتميع املستهلكات 

الفنية،  األعمال  في  الستخدامها  والنفايات 

ليصير  الطفل  لدى  اإلنتاجية  الثقافة  وتنمية 

فرًدا نافًعا منتًجا في وطنه، وتسهم املعارض 

شخصيتهم  وصقل  األطفال،  ثقافة  إثراء  فى 

تربوّيًا وفنّيًا واجتماعّياً، فمن الناحية التربوية 

الفهم  من  عاٍل  مستوى  على  الطفل  جتعل 

متنحه  االجتماعية  الناحية  ومن  واإلدراك، 

وتقبل  النقد  على  وتعوِّده  اخلبرات،  من  كثيرًا 

الرأى اآلخر، أما من الناحية الفنية فترفع من 

أنها  كما  باجلمال،  وإحساسه  تذوقه  مستوى 

تبث روح التعاون بينهم، وحتقيق ذاتهم وثقتهم 

بأنفسهم. 
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إعادة استخدام خامات 
البيئة يتيح للمعلم واألطفال 

اإلبداع واالبتكار

أهمية إعادة استخدام خامات البيئة
- احلد من الهدر للموارد واألشياء التي باإلمكان إعادة استخدامها.

- تنمية التفكير االبتكاري لألطفال.

- استغالل القدرات االبتكارية في اخلامات امللموسة بطريقة مباشرة. 

- الشعور باحترام الذات، واإلنتاجية، والقدرة على اإلجناز.

- التوعية البيئية في املراحل املبكرة من الطفولة، وتنمية اجتاهات إيجابية نحو البيئة.

- احلفاظ على البيئة، والتقليل من النفايات الضارة.

- اكتشاف األطفال املبدعني فى مرحله مبكرة، وممارسة األنشطة اإلبداعية املختلفة.

- إثراء خبرات األطفال وتزويدهم ببعض املفاهيم واملعلومات بطريقة غير مباشرة.

- تنمية السلوك اجلمالى للطفل.

- حتويل الطفل من فرد مستهلك إلى فرد منتج.

- ممارسة السلوك االستهالكى الرشيد من خالل إنتاج أعمال فنية بسيطة.

- التعلم الذاتي حيث يتعلم األطفال من خالل ممارستهم الفعلية وجتاربهم.

- تنمية قدرة األطفال على املالحظة الدقيقة.

- تدريب األطفال على الصبر وبذل اجلهد املتصل لتحقيق الهدف.
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اسم النشاط )هيَا نجمع خامات البيئة(
ل أن: ف ط ن ال ع م وق ت اط ي ش ن ة ال اي ه ي ن

�ف

- يتعرَّف على خامات البيئة التي ميكن إعادة استخدامها وأهميتها.

- يجمع خامات البيئة في مجموعات حسب نوعها.

- يتعاون مع أقرانه في أداء النشاط.

ة: دم خ ت س م ات ال ي ن ف س وال دري ت رق ال ط

- العصف الذهني - التعلم التعاوني.

ة: دم خ ت س م ل ال ائ وس االئدوات وال

- خامات بيئة متنوعة.

اط: ش ن �ي ال ة س ط خ

- تثير املعلمة أذهان األطفال بسؤالهم عن مصير اخلامات املستهلكة بعد 

استخدامها، ثم تطلب منهم التفكير في طرق متنوعة إلعادة استخدامها، 

للبيئة. وأهميتها 

م األطفال إلى مجموعات يتراوح عدد األطفال في املجموعة من )6-4(  - تقسِّ

أطفال في املجموعة، وتطلب من األطفال جتميع خامات البيئة من اجلمعية.

م: وي ق ت ال

من خالل مالحظة أداء األطفال في النشاط.

اسم النشاط )تجهيز خامات البيئة(
ل أن: ف ط ن ال ع م وق ت اط ي ش ن ة ال اي ه ي ن

�ف

- يتعرف على طرق جتهيز خامات البيئة.

- ُيصنف خامات البيئة في مجموعات.

- يتعاون مع أقرانه في أداء النشاط.

ة: دم خ ت س م ات ال ي ن ف س وال دري ت رق ال ط

- احلوار واملناقشة - التعلم الذاتي.

- التغذية الراجعة.

ة: دم خ ت س م ل ال ائ وس االئدوات وال

- خامات بيئة متنوعة.

اط: ش ن �ي ال ة س ط خ

-  توضح املعلمة لألطفال ضرورة جتهيز خامات البيئة وتنظيفها، وإزالة أي عوالق بها قبل تخزينها.

- ثم تبني الفرق بني املواد التي تصلح إلعادة االستخدام مرة أخرى، واملواد التي ال تصلح إلعادة االستخدام، وحتتاج إلى معاجلات كيماوية.

- تشجع األطفال على جتهيز خامات البيئة وتصنيفها؛ إلعادة استخدامها.

م: وي ق ت ال

من خالل مالحظة أداء األطفال في النشاط.

أمثلة ألنشطة إعادة استخدام خامات البيئة مع طفل الروضة



اسم النشاط )كأس فاكهة(
ل أن: ف ط ن ال ع م وق ت اط ي ش ن ة ال اي ه ي ن

�ف

- يصف شكل كأس الفاكهة اخلاص به.

- يختار لون كأس الفاكهة الذي يصنعه.

- يساعد زمالءه في أثناء أداء النشاط.

ة: دم خ ت س م ات ال ي ن ف س وال دري ت رق ال ط

- التعلم بالنمذجة، التعلم الذاتي.

- التغذية الراجعة.

ة: دم خ ت س م ل ال ائ وس االئدوات وال

- زجاجات بالستيك- مسدس شمع- إسبراي ألوان- شريط هدايا أو 

ستان.

اط: ش ن �ي ال ة س ط خ

-  تقطع املعلمة عنق الزجاجة البالستيكية لتصبح كأسًا مقلوبة، وتوزعها على األطفال.

- تساعد األطفال على تغطية حواف الزجاجة بالستان أو الشيكرتون امللون؛ حتى ال جترح األطفال.

- تضع CD حتت العنق املقلوب، وتقوم بلصقه مبسدس الشمع.

- يقوم كل طفل بتلوين وتزيني كأسه كما يحب، وتترك لتجف.

م: وي ق ت ال

من خالل مالحظة أداء األطفال.

اسم النشاط )دجاجة من قشر البيض(
ل أن: ف ط ن ال ع م وق ت اط ي ش ن ة ال اي ه ي ن

�ف

- يستنتج استخدامات قشر البيض.

- ينفذ منوذجًا للدجاجة بقشر البيض.

- يساعد زمالءه في أداء النشاط.

ة: دم خ ت س م ات ال ي ن ف س وال دري ت رق ال ط

- التعلم الذاتي.

- التغذية الراجعة.

ة: دم خ ت س م ل ال ائ وس االئدوات وال

- ورق جرائد- مسدس شمع- خيوط- قشر بيض.

اط: ش ن �ي ال ة س ط خ

م للدجاجة باجلرائد، وتغطى جسمها باخليوط. -  تساعد املعلمة األطفال على تشكيل مجسَّ

- يلصق األطفال قشر البيض على جسم الدجاجة.

م: وي ق ت ال

من خالل مالحظة أداء األطفال.
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للطفل  املسرحي  اإلخراج  عملية  تختلف   

املمثل الكفيف، على مستوى األسلوب التقني، 

عن  املسرحية،  اللعبة  عناصر  تناول  وطرق 

عملية  ففي  املبصر،  املمثل  للطفل  اإلخراج 

كثيرًا  املخرج  يعتمد  الكفيف  للممثل  اإلخراج 

املمثل  توجيه  في  الصوت،  استخدام  على 

الكفيف أو استدعائه في أثناء التدريب، وعن 

الطفل  لدى  السمعية  املهارات  تدريب  طريق 

أو  قربًا  مكانه  حتديد  من  يتمكن  الكفيف، 

ومن  به،  احمليطني  من  مركزه  تقدير  أو  بعداً، 

املخرج  صوت  نبرة  تغيير  فإن  أخرى  ناحية 

غلظة أو حدة، تنقل املمثل من موقف نفسي 

إلى موقف آخر وبصورة ملحوظة؛ مما يحقق 

الكفيف  املمثل  على  الصوت  بأثر  االستفادة 

في أثناء التدريب، وما يحققه له من قدره على 

تكوين الصورة املسرحية ملشهد من املشاهد. 

هذا األمر يلزم املخرج بأن يعتني بنبرة صوته 

تقنيات اإلخراج املسرحي وتكوين الصورة 
املسرحية لدى الطفل الكفيف

ودرجتها حني يخاطب املمثل في أثناء التدريب؛ 

ففي مسرحية )لو كنت فقيراً( - التي قدمها 

ومن  كاماًل  كّفًا  املكفوفني-  األطفال  من  عدد 

العرض عن طفل غني  البصر، يحكي  فاقدي 

حوله  من  كل  يحبه  بلدة صغيرة،  في  يعيش 

بحسن  معه  ويتعاملون  البلدة،  سكان  من 

الطفل  أراد  األيام،  من  يوم  وفي  ولني.  خلق 

أنهم  أم  لذاته،  بلدته  أهل  يحبه  يعرف هل  أن 

يحبونه ألنه ابن أغنى رجل في البلدة. وبالفعل 

يرتدي مالبس الشحاذ ويذهب إلى كل شخص 

والشرطي  والطبيب  )الفالح  البلدة  سكان  من 

وبائع البالونات ومؤذن اجلامع( فتحدث بينهم 

مواقف مختلفة، فمنهم من عامله بحنان ورقة 

برغم فقره، ومنهم من نهره لفقره، وهنا يكشف 

حقيقته،  عن  جمعهم  أن  بعد  لهم  الطفل 

تظاهره  برغم  بحنان  عاملوه  من  ويشكر 

باعثًا  لفقره،  عنفوه  ويتصالح مع من  بالفقر، 

رسالة لكل اجلمهور أطفااًل كانو أو كباراً، أن 

أو مال وإمنا  لعز  ليس  يحب بعضنا بعضاً، 

هذا  في  اإلخراج  اعتمد  وقد  إنساناً.  لكونك 

العرض، على توظيف عناصر اللعبة املسرحية 

مبا يتناسب مع الطفل الكفيف كّفًا كاماًل أو 

فاقد البصر، لتكوين صورة مسرحية تتناسب 

اإليهامي  اللعب  من  نابعة  العرض،  فكرة  مع 

في  االندماجي  األسلوب  إلى  لألطفال، وصواًل 

املمثل  للطفل  اإليهام، سواء  ليتحقق  التمثيل؛ 

اآلتية:  اخلطوات  خالل  املتلقي،  الطفل  أو 

أواًل: سرد قصة النص املسرحي:
عملية  تتم  القصصي،  السرد  أثناء  في 

شريين الجالب
كلية رياض األطفال – جامعة اإلسكندرية
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ب  طل ت ت ة(،  رصي ب ال ة  اق ع الإ ل ذي  ف ط )ال ف  ي ف ك ال ل  ف ط ال رسح  م ي ل رسح م ال راج  خ الإ ة  ي ل م إن ع

ون  ك ه، وأن ي ع ل م ام ع ت رق ال ف، وط ي ف ك ل ال ف ط ة ال ي وج ول ك ي س درك ل ًم وم ل رج واٍع، م خ ر م واف ت

ي 
ا�ق ف ب ي الل توظ ن خ ن، م ك م ت كي ي ف؛ ل ي ف ك ب ال اس ن ي ت

�ق ات ال ب دري ت ل وال ائ وس ال ة ب �ي ب ة ك ىل دراي ع

ىل  ة، وع ي رسح م ة ال ب ع ل ارص ال ن ن ع ي م ا�ب ج رص إي ن ع ل، ك ام ع ت ل وال اع ف ت ل وال واص ت ن ال واس، م ح ال

ه  ورت ن ص وي ك ن ت ف، م ي ف ك ل ال ث م م ل ال ف ط ن ال كِّ م ي ت
�ق ة، ال ي اس ات الأس ون ك م رج أن يدرك ال خ م ال

�ب  ع ا  ه دم ق ي ي 
�ق ال ة،  ي ص خ ش ال الل  خ ي،  رسح م ال دث  ح ال ي 

�ف اج  الندم ه  ل ق  ق ح ت ي 
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ي. رسح م ال رض  ع ال

املهارات السمعية هي األساس 
يف توجيه املمثل الكفيف



تكوين الصور الذهنية لدى الكفيف؛ فمصدر 

الصورة عند املبصر هي الرؤية املباشرة، في 

خالل  من  يكون  لها  الكفيف  إدراك  أن  حني 

السمع الناجت عن السرد، وإن محاولة التعرف 

املرئية،  للصور  الكفيف  إدراك  طبيعة  على 

يستلزم فهم تكنيكات توصيل الصور والقواعد 

مظاهر  وإدراك  ذلك،  حتكم  التي  النظرية 

للصور  املبصر  إدراك  بني  واالختالف،  االتفاق 

الصورة  أن  باعتبار  بها؛  الكفيف  وإحساس 

والكفيف،  املبصر  من  كل  له  يستجيب  مثير 

مختلفة. بصورة  ولكن 

يتناسب  بأسلوب  املسرحية  سرد  جاء  وقد 

حيث: املكفوفني  األطفال  قدرات  مع 

1. التلوين الصوتي في أثناء السرد ما بني 

الغلظة واحلدة، واالرتفاع واالنخفاض.

2. تقليد أصوات الرياح والعصافير والشجر 

وفق معطيات القصة.

املالبس  للمس  فرصة  األطفال  منح   .3

ـة  ـ ـ ـس اخللفي يات، وملـ ة بالشخصـ ـ ـ اخلاصـ

ـة  ـ ـ عملي اء  ـ أثنـ في  ور،  الديكـ وموتيفات 

السرد.

ثانيًا: توزيع األدوار:
من  متميزًا  شكاًل  األدوار  لعب  يعتبر 

مينحه  الذي  الكفيف  الطفل  نشاط  أشكال 

اللعب  عبر  الكبار،  عالم  إلى  الدخول  فرصة 

العالقات  أبعاد  أمامه  يفتح  الذي  اإليهامي 

كما  الناس،  بني  بالفعل  القائمة  االجتماعية 

مينحه فرصة اللعب بوصفه فردًا في مجموعة، 

وتنسيق  والتنظيم  الذاتي  الضبط  فيتعلم 

مع  يجسدها  التي  األدوار  خالل  من  السلوك 

ينشأ خالل  الذي  اإليهامي  اللعب  عبر  أقرانه 

التعبير  فرصة  الكفيف  مينح  افتراضي  عالم 

يحلق  متخيلة  شخصية  خالل  من  ذاته،  عن 

الرضا،  محققًا  املنطلق  خياله  عبر  خاللها 

فقد ُكتب نص )لو كنت فقيراً( بوصفه نتيجة 

طبيعية للمالحظة الدقيقة للعب األطفال. وقد 

بنيت شخصيات النص على أساس، القدرات 

يتحلى  التي  واإلبداعية  واجلسدية  الصوتية 

بها األطفال املشاركون في العرض املسرحي، 

توزيعًا  يكن  لم  األطفال  على  األدوار  وتوزيع 

جبرّياً، وإمنا منح كل طفل حق االختيار النابع 

إلى  وميله  شخصية،  كل  طبيعة  إدراكه  من 

إحدى الشخصيات، ملا تتمتع به من تفاصيل، 

كّفًا  الكفيف  الطفل  لدى  استحسانًا  تلقى 

وقدرته  بها  ومعرفته  البصر،  فاقد  أو  كاماًل  

واملعرفية  اإلبداعية  قدراته  وفق  تنفيذها،  على 

حاستي  خالل  من  ذاكرته  في  تختزن  التي 

فحسب   التدريب  وقت  ليس  واللمس،  السمع 

السابقة.  خبراته  خالل  من  وإمنا 

ثالثًا: تدريبات الجسد:   
بعض  بعمل  املبصرين  غير  األطفال  قام 

فيها  وظفت  التي  اجلسدية  التدريبات 

املبصر؛  غير  للطفل  احلركية  اخلصائص 

التوجه  في  صعوبة  يواجه  الكفيف  فالطفل 

عملية  في  قصور  أو  غياب  بسبب  واحلركة؛ 

حيثيات  حتديد  على  قدرته  فعدم  اإلبصار، 

رفضه  على  يعمل  فيه،  يتواجد  الذي  املكان 

للحركة، ومن ثم اخلوف من املخاطر التي قد 

تهدده في أثناء التحرك، وهذا األمر يتم التغلب 

األطفال  تدريب  مت  حيث  التدريب؛  عليه خالل 

تدريباتهم،  فيه  يتلقون  الذي  املكان  على 

مما  اآلمنة؛  مساحاته  معرفة  من  ومتكينهم 
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األطفال غير املبصرين يتلمسون موتيفات العرض 

املسرحي في أثناء سرد قصة املسرحية؛ ليتمكنوا من 

تكوين صورة ذهنية من خالل حاستي السمع واللمس.

تدريبات جسدية لألطفال ملنحهم الثقة في أثناء احلركة خالل تعريفهم باملكان من حولهم، 

وإكساب أجسادهم ليونة في احلركة؛ تيسر عليهم عملية التواصل احلركي، في أثناء أداء 

الشخصيات املسرحية.



منح األطفال ثقة في أثناء احلركة وحرية خالل 

للمكان.  إدراكهم 

رابعًا: تدريبات الصوت:
1. اجللوس على الكراسي أو على األرض، 

املوجودة  األصوات  إلى  االستماع  ومحاولة 

فيها صوت  مبا  القاعة  خارج  أو  حولهم،  من 

التنفس، ثم بعد فترة يتم سؤالهم عما سمعوه. 

ما  شيء  صوت  بتقليد  طفل  كل  يقوم   .2

األطفال  باقي  ويقوم  حيوان،  سيارة،  مثل: 

ومن  الصوت،  صاحب  اسم  معرفة  مبحاولة 

جديداً. صوتًا  يقلد  يعرفه 

خامسًا: تدريبات الخيال:
األطفال  لدى  االستحسان  من  حالة  وجدت 

املكفوفني كّفًا كاماًل أو فاقدي البصر في أثناء 

فسحة  طفل  كل  وجد  حيث  اخليال؛  تدريبات 

احلاالت  لبعض  السرد  من خالل  اخليال  عبر 

التي تعني الطفل على رسم صور ذهنية من 

السمع. حاسة  خالل 

سادسًا: تدريبات االسرتخاء والرتكيز:
السبل  األطفال  منح  املرحلة  هذه  في 

االسترخاء  من  حالة  ليحققوا  البسيطة؛ 

الطفل  لدى  يكون  الذي  التوتر  من  والتخلص 

غير املبصر أكبر من الطفل املبصر؛ ألن األول 

املعرفة  له  التي حتقق  البصر  نعمة  ال ميتلك 

السريعة واملرضية عما حوله، خصوصًا فاقد 

البصر، الذي يشعر أنه حرم من أمر جوهري 

أزمة  في  سببًا  فقده  يكون  قد  حياته،  في 

في  العدواني  لسلوكه  قوّيًا  ودافعًا  نفسية، 

تعامله مع أقرانه أو ردود أفعاله جتاه األشياء، 

في حني أن األمر أقل حدة عند الطفل الكفيف 

فلم  خلق  أن  منذ  يبصر  لم  ألنه  كامالً.  كفًا 

بالفقد. يشعر 

سابعًا: سينوغرافيا العرض: 
إن العني هي الناقل األول لأللوان واألشكال 

واألحجام املكونة للصورة املسرحية؛ األمر الذي 

ال  البصر  فاقد  أو  كاماًل  كّفًا  الكفيف  يجعل 

يتواصل خالل سينوغرافيا العرض، التي متنح 

الطفل املبصر أجواء من التحليق واالستمتاع 

أن  إال  املسرحية.  الفرجة  خالل  من  والدهشة 

البصر،  فاقد  أو  كاماًل  كّفًا  الكفيف  الطفل 

من  املبصر  يلقاه  ما  يلقى  أن  املمكن  من 

استحسان ودهشة وفرجة مسرحية من خالل 

مغايرة  بطرق  ولكن  العرض،  سينوغرافيا 

للطرق التي يتم تقدميها للطفل املبصر؛ حيث 

إن الطفل الكفيف كفًا كاماًل أو فاقد البصر 

يرى بإحساسه ومتكنه حاستا السمع واللمس 

بل الشم في بعض األحيان، من تكوين صورة 

في  مكوناتها  فيرى  اخليال  خالل  من  ذهنية، 

الطفل  يحققها  التي  املتعة  محققًا  ذهنه، 

البصري. ناقله  عبر  املبصر 

ثامنًا: مكونات الشخصية املسرحية:
حاسة  خالل  الذهنية  الكفيف صوره  يكَون 

للصورة،  اجلزئية  املكونات  فيتلمس  اللمس 

ذهنه  إلى  إياها  ناقاًل  تفاصيلها،  ويتحسس 

على هيئة أجزاء، كأنه يكَون بناء درامّيًا للصورة 

التي تكون شيئًا فشيئاً؛ فتكتمل كما يكتمل 

البناء الدرامي في املسرحية مبساعدة اخليال، 

لتتشكل وتتكون صورته اخلاصة الذهنية عن 

الشيء الذي تلمسه بيديه وَكون عنه معطيات 

لديه اإلمتاع  من خالل حاسة السمع فيحدث 

فالشخصية  هذا  وعلى  كونها،  التي  بصورته 

لها حيث: لها أجزاء تكوِّنها وتشكِّ املسرحية 

مالبس ومكياج الشخصية املسرحية:

دورًا  املسرحية  الشخصية  مالبس  لعبت 

األطفال  لدى  االندماج  حتقيق  في  مهمًا 

مالبس  ملسهم  خالل  من  املبصرين  غير 

كل  تستخدمها  التي  وامللحقات  الشخصيات 

شخصية؛ مما جعل كل طفل يشعر بالسعادة 

جتاه الزي املسرحي الذي سيرتديه، وهو أمر 

التعرف على كل  غريزي؛ حيث يحب األطفال 

من  كم  خالل  من  حولهم  من  جديد  هو  ما 

املعطيات السمعية التي طرحت على مسامع 

الزي  مكونات  حول  املبصرين،  غير  األطفال 

اجلزء  من  انطالقًا  شخصية،  لكل  املسرحي 

تكوين  على  األطفال  ساعد  مما  الكل؛  إلى 

من  كل شخصية  لزي  متكاملة  ذهنية  صورة 

اخليال.  خالل 

تاسعًا: األداء التمثيلي:
التلقائية  والدراما  اإليهامي  اللعب  استطاع 

منحهم جانبًا تعويضّياً، يحقق لهم جزءًا من 

املتعة عبر اندماجهم في تفاصيل الشخصية 

املسرحية التي قدمها كل طفل، كما أن تدريب 

األطفال جعلهم على وعي ودراية مبساحة الفراغ 
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الطفل الكفيف كّفًا كاماًل يجسد شخصية الطبيب في وضع جسد وحركات تعبر عن محاكاة صحيحة 

لتفاصيل الشخصية، والطفل فاقد البصر الذي لعب دور الشرطي يقف في وضع جسد يعبر عن تفاصيل 

الشخصية، ويشاركه املشهد الطفل الذي ادعى الفقر مادًا يديه محاكيًا صورة الشحاذ. 



الذي تواجدوا فيه وعرفوا تفاصيله، فأصبحت 

التي  والتلقائية  واحلرية  الثقة  حركتهم حتمل 

انعكست على أداء الشخصيات وجعلته أكثر 

اندماجًا على مستوى الصوت واجلسد، بالرغم 

من القصور الذى يتسم به أداء فاقدي البصر 

وخصوصًا الطفل حيث:

حركات الجسد:
يواجه غير املبصر أو الكفيف صعوبة في 

في  قصور  أو  غياب  بسبب  واحلركة  التوجه 

من  الكفيف  انتقال  فعملية  االبصار؛  حاسة 

الفراغ  مساحة  كانت  مهما  آخر  إلى  مكان 

بهدف  ليس  املبصر،  عن  تختلف  محدودة 

االستكشاف  أهداف  لتحقيق   وإمنا  االنتقال 

والتعرف على املكان؛  فالطفل الكفيف يحصل 

على خبرات أقل بكثير من  التي يحصل عليها 

ليست  فاحلركة  هذا  وعلى  املبصر،  الطفل 

مجرد انتقال من مكان إلى مكان آخر بقدر ما 

يتضمنه من تفكير وربط عالقات بني األشياء 

املكانية التي يتحرك فيها الطفل الكفيف؛ األمر 

الذي يجعله يبذل مجهودًا كبيراً، يؤدي إلى أن 

يكون أكثر تعرضًا لإلجهاد العصبي والشعور 

بعدم األمن ورمبا تؤثر على صحته النفسية، 

في  اندماجه  عملية  إعاقة  في  يتسبب  وقد 

الشخصية املسرحية التي يجسدها في أثناء 

لعبه اإليهامي لذا كانت حركة الطفل الكفيف 

مساحات  وفي  محدودة،  العرض  أثناء  في 

عدد  يزيد  أال  علي  حرصت  كما  محددة، 

األطفال في املشهد علي ثالثة، منهم اجلالس 

والواقف ثابتاً؛ األمر الذي منح األطفال ثقة في 

الشخصيات؛ لشعورهم  أداء  أثناء  النفس في 

باألمان وعدم اخلوف من االصطدام أو الوقوع 

شكل  على  األمر  انعكس  وقد  املخاطر.  في 

في  الطفل  اندماج  من  النابعة  اجلسد  حركة 

الشخصية التي يجسدها، وهذا نتيجة طبيعية 

لوصول اجلسد إلى حالة من احلرية العضلية 

والتخلص من التوتر والتشنج، اللذين ُيعيقان 

ما  أقرب  األطفال  أداء  فجاء  االندماج،  عملية 

يكون إلى احلقيقة التي لم يروها من قبل، ولم 

يكن لها مخزون في ذاكرتهم البصرية بالنسبة 

إلى فاقدي البصر، وإمنا كوَّنها األطفال خالل 

كم املعلومات والتفاصيل التي سمعوها حول 

مكوناتها.  كل  وتلمسوا  كل شخصية، 

إشارات اليدين:
مت تدريب األطفال على تنظيم حركة اليدين 

استخدام ملحقات الشخصية في تنظيم 

إشارات اليدين، ساعد على توظيف حركة 

اليدين وتنظيمها بصورة خدمت الشخصية، 

وحققت االندماج لدى الطفل في أثناء جتسيده 

شخصية الفالح.
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يتم ذلك بشكل  أن  الكالم، وال ميكن  أثناء  في 

من  وإمنا  معهم،  احلوار  طريق  عن  نظري 

تفاصيل  تخدم  بوظيفة  اليدين  تكليف  خالل 

الشخصية التي يقدمها كل طفل، فعلى سبيل 

املثال، الطفل الذي يجسد شخصية الفالح وهو 

جالس في احلقل يغني، جعلت من أدوات الزراعة 

وسيلة لتنظيم حركة يديه؛ حيث انشغلت اليدان 

باإلمساك بهذه األدوات، فبدت احلركة منتظمة 

وموظفة في إطار الشخصية، محققة االندماج 

للطفل املمثل واملعايشة للطفل املشاهد.

مالمح الوجه:
التلقائية على مالمح وجه األطفال  سيطرت 

غير املبصرين سواء الكفيف كّفًا كاماًل أو فاقد 

البصر؛ حيث كانت املالمح نتيجة طبيعية للحالة 

االنفعالية التي مرت بها الشخصية التي جنمت 

عن حالة االندماج التي كان عليها األطفال في 

مالمح  عليهم  فظهرت  اإليهامي؛  لعبهم  أثناء 

احلزن والغضب والفرحة واخلشوع وفق معطيات 

به  متر  الذي  املوقف  وحسب  شخصية  كل 

الشخصية عبر احلدث املسرحي.

إن تفعيل تدريبات الصوت واجلسد واخليال 

املبصرين  غير  األطفال  إشراك  والتركيز خالل 

في اللعبة املسرحية، يعمل على تطوير القدرات 

اإلدراكية واملعرفية لديهم، كما يعمل على إثراء 

القدرة  ومتنحهم  واالنفعالي،  اللغوي  القاموس 

على التصرف في املواقف املختلفة ملا يكتسبه 

صوتية  وقدرات  عضلية  مرونة  من  خاللها 

وانفعالية؛ األمر الذي ميكنهم في املستقبل من 

امتالك القدرة اإليجابية واحلقيقية على التواصل 

مع املجتمع، واالندماج فيه والتعبير عن ذواتهم، 

بوصفه فردًا له حقوق وعليه واجبات.

مالمح الوجه عبرت عن احلاالت الشعورية التي مرت بها الشخصية، كاحلزن والغضب واخلشوع والفرحة، والتي جاءت نتيجة تلقائية الندماج 

األطفال في الشخصية التي جسدوها خالل لعبهم اإليهامي.



وعن طريق اللعب ينمو الطفل ويتعلم، فهو 

بأشكاله  ويعد  الطفل،  إلى  بالنسبة  أساسي 

إذ يستطيع من خالله  املتباينة مركز احلياة؛ 

ويتمكن  العاطفية  االضطرابات  من  التخلص 

من الوصول إلى نوع من التفاهم مع ما يقلقه 

أو مع ما يبهجه.

الدراما  تبدأ  ما  عادة  األطفال  حياة  وفى 

الدراما،  ُلبَّ  اللعب  ميثل  حيث  باللعب 

وباستخدام اللعب اإليهامى أو التمثيل الرمزى 

وحني  ومخاوفه،  أفراحه  أو  قلقه  الطفل  يواجه 

ميكن  موضع  فى  يضعها  فإنه  بذلك  يقوم 

فيه. التحكم 

وأفراد  واملدرسون  واألقارب  اآلباء  وميثل 

اللعب اإليهامي وإبداع الطفل

عامة  بصفه  بالطفل  احمليط  املجتمع 

فهم  األطفال؛  للعب  الرئيسة  املوضوعات 

يسعدون حني يتظاهرون بأنهم كبار، ويشعرون 

باالرتياح حني يقلدون البالغني ويلعبون أدوارهم 

حيث ميثل التقليد إحدى مواهبهم األساسية، 

التعلم  نحو  مشوارهم  في  رئيسة  وطريقة 

والنمو، وخصوصًا إذا ما متكنا من السيطرة 

على هذه املوهبة مبا ال يسمح لهم باعتبارها 

األسلوب الوحيد الذي يعتمدون عليه في عملية 

التعلم.

كبير،  بثراء  تتمتع  اإليهامي  اللعب  وعملية 

خالل  من  منها  االستفادة  ميكن  وعندئذ 

صقلها- فى أوقات مناسبة - وذلك عن طريق 

موضوعات  تنمية  على  تساعد  بآراء  تغذيتها 

عملية  أن  إلى  باإلضافة  اخلاصة،  األطفال 

وتنشيط  حفز  إلى  تؤدى  قد  هذه  التغذية 

تفكير الطفل وخياله، وخصوصًا فى ظل وجود 

متنوعة  جذابة  بشخصية  يتمتع  إخصائي 

من  نوعية  خلق  من  يتمكن  بحيث  اإلمكانات 

املواقف من شأنها أن تثرى أفكار الطفل وآراءه 

فاللعب  وآراء جديدة،  أفكار  توليد  من  ومتكنه 

اإليهامى الذى ينضج بصورة متتالية سيعطى 

الالعبني/ األطفال رضًا متزايداً، وعملية التغذية 

سيكون  اإلخصائي  بها  يقوم  التي  الفكرية 

حيث  التعلم؛  عملية  فى  اإليجابى  دورها  لها 

سيقوم األطفال باستعمال هذه اآلراء اجلديدة 

الوقت  مع  لتصبح  إليهم؛  بها  يدفع  التي 

أفكارهم وآراءهم؛ إذ ال بد من أن ميتلك األطفال 

أفكارًا للكتابة أو للرسم أو للتمثيل أو اللعب 

اإلخصائى  إلى  بالنسبة  املهم  ومن  اإليهامى، 

أن تتوفر لديه فرص وأدوات عديدة، وأن يقدم 

أحيانًا آراءه أساسًا للعب األطفال، وأن يكون 

على استعداد للتقدم مبقترحات تكمل وتثرى 

والتى   - قليلة  تكون  قد  التى   - األطفال  آراء 

اللعب. خلفية  تشكل 

أحمد عبد العليم
باحث - مصر
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دراما من إبداع الطفل: 
لهذه  مقدمة  هو  سالفاً،  طرحه  مت  ما  لعل 

مبدأ  على  أساسها  فى  تقوم  التى  اللعبة 

معلومة  خطوات  خالل  من  الطفل  مشاركة 

مسبقًا لإلخصائي؛ حيث ميكن أن يقوم بهذه 

على  )جلسات(،  متقطعة  أوقات  خالل  اللعبة 

أن يسعى إلى تنشيط ذاكرة األطفال فى كل 

اجللسات  فى  به  القيام  مت  ما  حول  جلسة 

السابقة.

اإلخصائي  سرد  طريق  عن  اللعبة  تبدأ   -

بداية قصة، ثم يطلب من األطفال استكمالها 

بشكل جماعى إلى أن يضع أحدهم نهايتها.

- يقوم اجلميع مبناقشة القصة وتعديلها، 

على أن يعرضها اإلخصائي بعدما طرأ عليها 

صيغتها  حول  املناقشة  ويعيد  تعديل،  من 

بتمثيلها. القيام  عليهم  يعرض  ثم  النهائية، 

مت  كما  احلوار  بارجتال  األطفال  يقوم   -

يقومون  ثم  سالفاً،  القصة  أحداث  ارجتال 

متتالية. مشاهد  في  بوضعها 

اإلخصائي  لدى  يكون  أن  الضرورى  من   -

القدرة على توجيه أحداث القصة، وأن يتدخل 

آن آلخر  من  مقترحات  فى صورة  مبالحظاته 

ذات  أنها  يرى  وأفكار  بأحداث  القصة  لتغذية 

فائدة.

- ميكن لإلخصائي أن يعرض على األطفال 

بتمثيلها  القيام  عليهم  ويقترح  جاهزة،  قصة 

مشاهد- إلى  القصة  وتقسيم  حوار،  ووضع 

العمل. لظروف  متروك  وهذا 

يجب  التى  القرارت  تدور  أن  املهم  من   -

عقب  األطفال  مع  اإلخصائي  إليها  يصل  أن 

املناقشة حول القصة موضع التمثيل فى إطار: 

- عدد املشاهد التي ستنقسم إليها القصة.

عليها  سيقع  التى  الشخصيات  أهم   -

وطبيعتها. االختيار 

بأداء  سنقوم  احلجرة  من  مكان  أى  فى   -

هذا، َومن ِمَن األطفال سيقوم بعملية التمثيل.

أو  يجلسون  أو  األطفال  سيتحرك  كيف   -

يغنون؟

بتمثيل  القيام  يتم  املناقشة  وعقب   -

ثم  عليه،  ومتفق  متراتب  انتظام  فى  املشاهد 

متتالية. بصورة  املشاهد  جميع  تعرض 

من   - نقاشات  تتم  أن  املفيد  ومن   -

املفيد  ما  حول:   - الذاتي  النقد  مبدأ  خالل 

على  احلوار  انطباق  مدى  وما  يقولون،  فيما 

منط  باستخدام  وذلك  …إلخ.  الشخصيات؟ 

املنهج التوليدى السقراطى لألسئلة: ملاذا؟ ِلَم؟ 

كيف؟ هل من املفيد أن نقوم بكذا عوضًا عن 

أن  تعنى  هل  كذا؟  تقول  أن  تقصد  هل  كذا؟ 

فيما  رأيكم  ما  كذا؟  بالشكل  هذا  بأداء  نقوم 

يتم؟ هل كان واضحاً؟ هل ميكن أن يكون أكثر 

وضوحًا إذا فعلنا كذا؟ لعلنا لو فعلنا كذا لكان 

أفضل؟ ثم جتري ترجمة مامت التوصل إليه فى 

صورة حركة، بحيث تصبح أكثر وضوحًا مما 

األطفال. عقول  إلى  وصولها  عملية  ييسر 

األطفال  جتعل  آلية  إيجاد  املهم  ومن   -

ورمبا  إجبار،  دون  من  بعضهم  إلى  ينصتون 

يكون ذلك عن طريق إثارة اهتمامهم باملوضوع، 

على  التعليق  على  حثهم  طريق  عن  ورمبا 

املوضوع بعد عملية العرض، ورمبا عن طريق 

تأكيد مبدأ املشاركة الفعلى لهم وتأكيد بطولة 

األفراد. ال  املجموع 

تقنينه رمبا  يتم  اإليهامى عندما  اللعب  إن 

أن  ميكننا  بحيث  عظيمة؛  فائدة  ذا  يصبح 

ننمى فى األطفال القدرة على تكوين أمناط من 

اآلراء تكوينًا شعورّيًا مستمرًّا وشامالً؛ باعتبار 

سيصبح  ملا  اخلام  املادة  هى  األمناط  هذه 

من  اإلبداعى،  وعملهم  االبتكارى  فكرهم  عليه 

خالل النمو املنتظم ملفاهيمهم، والذى سيأتى 

جتارب  طريق  عن  ومطردة  جزئية  بطريقة 

الذى  النموذج  غرار  على  ومتنوعة،  إضافية 

مت عرضه، باإلضافة إلى مناذج أخرى متعددة 

وجتارب جديدة من شأنها أن تثرى عقل الطفل 

ووجدانه؛ بحيث يتمكن من إدراك الترابط بني 

والتفكير  املالحظة  على  قدرته  وتنمية  األشياء 

والتعبير عن رأيه فى قالب لغوى باإلضافة إلى 

ما فى اللعب من متعة وخيال؛ مما يسهم فى 

الثقة  لديه  نفسى،  بتوازن  يتمتع  تنشئة طفل 

التعاطف  ولديه  لنفسه،  الكافيان  واالحترام 

فى  يؤدى  مما  ملجتمعه؛  الكافيان  والتفهم 

املشاركة. قادر على  تنشئة طفل  إلى  النهاية 
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اللعب االيهامي يقوم 
يف أساسه على مبدأ 

مشاركة الطفل

اللعب االيهامي يثري عقل 
الطفل ووجدانه



كان مطمئنًا متامًا على لغتنا اجلميلة، وعلى 

مقاومتها وبقائها، واصفًا إياها باللغة العربية 

لها  التي خصصت  الوحيدة  اللغة  احملظوظة؛ 

الثامن  في  بها  لالحتفال  يومًا  املتحدة  األمم 

عشر من ديسمبر كل عام.

التكنولوجية  املستحدثات  عن  سألته  وحني 

يقلق،  لم  معها،  حياتنا  دخلت  التي  واأللفاظ 

بل نادى بضرورة نسب اللفظ الذي نسمي به 

اعه،  وصنَّ مبتكريه  بلغة  أهله  إلى  املستحدث 

دي،  وسي  موبايل،  نقول:  أن  مشكلة  فال 

وفيديو، لكن املشكلة احلقيقية تكمن في سوء 

على  املبنيِّ  االستثمار  وانعدام  االستخدام، 

اجلديدة  األجيال  مع  خصوصًا  املستحدثات، 

التربوية  مفاهيمنا  نطور  أن  ينبغي  التي 

لتالئم هذا الزمان وال نقف عند حدود تعليمات 

لي  وأبدى  واملمنوع.  املمنوح  وقائمة  ونصائح 

تك«  »صباح  برنامجي  في  بتركيزي  إعجابه 

يوم  املصرية  اإلذاعة  على موجات  أقدمه  الذي 

السبت من كل أسبوع على مفهوم التكنوتربية 

واألجهزة  العصرية  املستحدثات  لتطويع 

احلديثة.  التربية  قضايا  لتخدم  التكنولوجية 

حتدثت معه عن عمليات التربية التي ينبغي 

ببعضهم  وعالقاتهم  الناس  مفاهيم  تطوِّر  أن 

يليهم،  ومن  سبقهم  مبن  وعالقاتهم  بعضاً، 

في  واملفترض  احمليطة.  بالبيئة  وعالقاتهم 

املصاحب  التطور  هذا  أن  التربية  عمليات 

والتربية  األفضل.  نحو  تطورًا  يكون  لها 

املفردات  تستخدم  العصور،  بتطور  تتطور 

الفرد  تكيف  إعادة  اجتاه  في  واملستحدثات، 

د.نادية النشار 
محاضر ومدرب تنمية مهارات
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بداًل  لتحسينها  حياته  تدخل  متغيرات  مع 

تهذيبنا  أو  وتهذيبها،  لترقيتها  تدميرها؛  من 

أو  احلياة،  مع  للتعامل  لياقتنا  لنستعيد 

الستمرارنا على قيد احلياة متكيفني متفاعلني 

اإلبداعي  الدنيا  نص  عن  خارجني  ال  معها، 

املتطور في حتقيق سنة الله، أو قادمني من آلة 

زمن املاضي. التربية تستهدف اإلنسان نفسّيًا 

األعمار،  كل  في  واجتماعّياً،  وعقلّيًا  وجسدّيًا 

إمنا  الطفولة،  عند  التربية  عملية  تتوقف  فال 

لكل مرحلة تربيتها، حتى إن العديد من اخلبراء 

واملدربني، يخضعون أنفسهم لتدريبات قاسية 

ملزمة قبل أن يطبقوا برامجهم التدريبية على 

آخرين.

اإلمارات  في  فيه  مؤمتر شارك  عن  حدثني 

اللغة  استخدام  على  األطفال  حتفيز  حول 

الكتابة  انتشار  ظل  في  خصوصًا  العربية 

احلروف  يستخدم  الكتابة  من  )نوع  الفرانكو 

بعض  مع  العربية،  الكلمات  لكتابة  الالتينية 

لنطق  حلول  تقدمي  في  التقريبية  االبتكارات 

بعض احلروف؛ فحرف احلاء يتم كتابته برقم 

تتم  اخلاء  وحرف  اإلجنليزية؛  باللغة  سبعة 

باإلجنليزية  خمسة  رقم  باستخدام  كتابته 

وهكذا(.

خصصوا  املؤمتر  هذا  في  أنهم  املهم   

اللغة  استخدام  لتطوير  لألطفال  جلسة 

من  بها  التعبيرية  املهارات  وتطوير  العربية 

خالل الكتابة على موقع التواصل االجتماعي 

اجلوائز  وأعطوا  مسابقات  وأقاموا  »تويتر«، 

وأربعني  مائة  في  الصحيحة  اجلملة  لكتابة 

حرفًا عربّياً، ومسابقات في اإلعراب، وتصويب 

الكتابة مع إيقاع عصري ممتع للطفل ومحفز 

الستخدام لغته دون جمود الطرق التقليدية في 

تعلم اللغة. وحكى لي عن جناح التجربة األمر 

استخدام  الستثمار  مبشرًّا  مؤشرًا  رَآه  الذي 

األدوات احلديثة واملبتكرات لصالح مجتمعاتنا 

واإلبداع. والتحفيز  اجلهد  من  مبزيد 

علم  التربية مع  وأفكار  علوم  تعاونت  فكما 

الشرعية،  والعلوم  االجتماع،  علم  ومع  النفس 

متنوعة  معارف  تنقل  التي  كافة  العلوم  بل 

للبشر، فقد أصبح من املهم في هذا العصر 

مع  التكنولوجيا،  مع  التربية  تتضافر  أن 

يتعلق  ما  خصوصًا  واإلعالم،  االتصال  علوم 

عن  كثيرًا  نعرف  وأن  التواصل،  بتكنولوجيا 

تكنولوجيا التربية، تلك التي تعني باالستفادة 

لبناء اإلنسان.  التكنولوجية  من كل اإلمكانات 

وتتفرع منها تكنولوجيا التعليم التي تشمل 

الوسائط  وحتديث  واألساليب  املناهج  تطوير 

التعليم  في  التحديثات  تدخل  وأن  التعليمية، 

لتسديد  شكلية  إجراءات  مجرد  تكون  أن  ال 

التقنية  املفاهيم  بعض  معرفة  إن  خانات. 

التكنوتربية،  مفاهيم  والتربوية،  واإلعالمية 

ومع  أنفسنا  مع  التعامل  علينا  ل  سيسهِّ

في هذا  معا  التعامل  لنا  ر  ُقدِّ متعددة  أجيال 

التعامل  طرق  في  كبير  اختالف  مع  العصر 

هذا  يقرب  ولن  وقضاياه،  مستحدثاته،  مع 

بدمج  اإلبداعية  التقريب  جهود  إال  االختالف 

حياتنا  في  إيجابية  أكثر  بطرق  التكنولوجيا 

معاداتها.  وليس  أبنائنا  وحياة 
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التكنولوجية مفهوم لتطويع 
املستحدثات العصرية واألجهزة 
التكنولوجية لخدمة قضايا الرتبية



ن  أك م  ه ل م ه اء م ي أش إىل  ري  ظ ت ن ت ف ادى، ول �ي ع ل غ ك ش َّ ب ي
�ف أثَّرت  �ت  ال ف  واق م ال �ث  أك ن  م

ال،  ف اض الأط ة ري ل رح ي بم
ا�ف ث ف ال ص ي ال

رح« �ف ي »ف
�ت ل ف ع ط وارى م اري، هو ح ب ت ي اع

ا �ف ذه آخ

ن أن  �ب م ا�ف أك ع ل م م ح رة ت ظ ا... ن ه ف ا ووص ه ل ي ل ح ت �ف ت �ت رة اح ظ ا ن ه ون ي ي ع
ت �ف ظ ف لح �ي ح

س! م خ ال وات  ن س ال ة  ل ف ط ا  ه ل م ح ت
سألتها بشغف: ما بِك يا فرح ؟ وإن كانت نظرتها ال تعبر عن اسمها املبهج.

فأجابت بحزن: لقد نسيت لعبتي في اخلزانة يا معلمتي.

فقلت لها ببساطة: باٍق وقت قصير على مغادرة املدرسة، وسوف تذهبني إلى البيت وتلعبني بها. 

ففوجئت بردها :ال. 

فسألتها : ملاذا تقولني: ال؟ 

فردت وفى نظراتها نظرة حنني وشجن وغضب: لقد نسيتها فى بيتى فى ســــــوريــــا يا معلمتي.

اضطربت قلياًل ولكنى سرعان ما تذكرت أنها طفلة فاحتضنتها،

 وقلت لها: سوف ترجعون قريبًا إلى سوريا حبيبتي، وجتدينها فى مكانها.

وجدتها ترد بانفعال قائلة: لقد هدموا بيتنا، ولعبتي اآلن حتت الركام. 
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بسمة ماهر محمد عبد العزيز
معلم مساعد رياض أطفال

األطفال
األكثر تأثرًا 
بأوضاع
اللجوء 
والنزوح 
والحروب

نسيت لعبتى بالخزانة



حاولت استيعابها واستيعاب كمية الشجن فى عيونها، حني وجدت أن هذه الطفلة الصغيرة تستوعب احداثًا كبيرة في هذه السن.

سألتها عن شكل اللعبة ووعدتها أن أحضر لها مثلها، لكنى فوجئت بردها: ال، بريد لعبتي اللي عم بتكون بسوريا مو هون.

لقد ترك هذا احلوار بداخلى كثيرًا من التساؤالت: ملاذا تشعر هذه الطفلة بهذه الغربة وهذا احلنني؟ إنها حتمل قلياًل من الذكريات؛ 

ألن عمرها لم يتجاوز بعد السنوات اخلمس، لكن من الواضح أنها ذكريات مؤثرة محفورة في ذهنها. 

 قاطعت تفكيري فجأة وهي متهللة كأنها تذكرت خبرًا سارًا قد نسيته قائلة بتحدٍّ غريب: لكن أبى قال لي: سوف نرجع إلى سوريا 

قريبًا ونبحث عن اللعبة وسط الركام، وسوف يصلح أبى بيتنا مرة ثانية. احتضنتها قائلة: إن شاء الله يا فرح سيحدث.

لذا أرى من خالل مرورى بهذه التجربة ضرورة تغيير معاملة األطفال الالجئني واملهاجرين إلينا سواء من سوريا أو من فلسطني  

من أو أي دولة أخرى، من الترحيب فقط إلى الترحيب وإعطائهم أماًل فى العودة مرة أخرى إلى بالدهم ساملني، فشتان الفرق بني 

السفر مدة محدودة وبني الهجرة الدائمة. 

وبالفعل أصبحت أقول لها دائمًا: )فرح عندما ستعودين إلى سوريا مبشيئة الله أرسلي لي دعوة للمجيء لزيارتكم(. فأجدها تتهلل 

قائلة: نعم معلمتي، وسوف أجعل أمي تصنع لِك املناقيش. 

وأوصي أيضاً من خالل هذه التجربة بالتعايش مع هؤلء الأطفال من دون الأسئلة الدائمة مثل: هل أنِت سورية؟ ما مع�ف كلمة كذا بالسوري؟ 

ي سوريا؟ أو وصفها بالبنت السورية؛ فذلك يعطى شعوراً غ�ي مبا�ث ودائم بالغربة والختالف ومراعاة عدم حىك أي أحداث مؤسفة 
ماذا تلبسون �ف

حول الحروب أو هدم البيوت عامة؛ لأن ذلك يذكرهم بمأساتهم؛ فالأطفال يدركون ويشعرون مثلنا نحن الكبار.

كذلك أرى من وجهة نظرى ضرورة وضع أصحاب اجلنسية الواحدة معًا في القاعة نفسها؛ وذلك لتقارب 

املستوى االجتماعى والثقافى واملادى لهذه العائالت؛ مما يقلل من إحساس الطفل بالغربة، وال أعنى بالطبع 

عزلهم أو فصلهم عن الباقي، لكنى أقصد أن يكونا بالقاعة نفسها وليس بالضرورة جلوسهم بجانب بعض، 

وذلك بالسنة األولى للطفل املغترب.

كذلك عدم محاولة تغيير لهجته، بل على قدر اإلمكان نتجاهل فرق اللهجات إال فى الضرورة إليصال معلومة 

أو االستفهام عن شيء. 
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من املهم 
التعامل 
بحرص مع 
األطفال 
الالجئني



1. إدراك مفهوم االبتكار، وهو هنا يتمثل في إيجاد استعماالت أخرى 

مفيدة لألشياء.

من  أصبحت  أنها  بحجة  إهدارها؛  وعدم  األشياء  على  احلرص   .2

النفع.   عدمية  الفضالت 

3. تقدير قيمة العمل اليدوي، واحلرص على إتقانه. 

4. تنمية املهارات اليدوية لدى األطفال.

5. إدراك قيمة النجاح في إجناز عمل ما. 

6. دعم ثقة الطفل بذاته من خالل متكنه من املشاركة في صنع لعبته.  

وتلقائية  وممتعة  شائقة  بطريقة  املفاهيم  من  العديد  الطفل  إدراك   .7

مثل:

العب مع طفلك لعبة صيد السمك

- التعرف على األشكال واأللوان واألحجام واألطوال. 

- التعرف على مفهوم التطابق )بالشكل أو اللون أو احلجم...إلخ(. 

- إتقان مهارة الفك والتركيب. 

- إدراك مفهوم التسلسل والتركيب. 

- إدراك عالقة املفاهيم ببعض مثل )كبير/ صغير/ أكبر من/ أصغر 

من/األكبر /األصغر/ ينتمي وال ينتمي(.

الشكل  إكمال  التصنيف/  التمييز/  من:  متكنه  عمليات  إجراء   -

الناقص/ الربط بني األشياء املتالزمة/ العد/ االنتباه والتذكر... وغيرها.

- التعرف على مراحل النمو لدى بعض الكائنات.

- التعرف على بعض الكائنات وبعض البيئات.

العدد ٣٠ - ٢٠١٧ 40

قد ينمو الطفل من دون اللعب، إال أنه لن يتطور، ومن أجل إحداث هذا التطور المأمول 

تدوير  إعادة  االألعاب من  االأم، مشاركته صنع مجموعة من  ي 
/ عزيز�ت االأب  حاول عزيزي 

االأهداف  من  العديد  من خاللها  لطفلكما  ي سيتحقق 
وال�ت معه،  بها  واللعب  المخلفات، 

ومنها:

سوسن رضوان
خبيرة طفولة مبكرة



بصرى  )تآزر  الطفل  لدى  واليد  العني  بني  التنسيق  عملية  تقوية   -

حركي(. 

- تقوية العضالت الصغرى لدى الطفل.

- تقدير قيمة العمل اجلماعي.

8. إدراك ضرورة تأمني السالمة قبل استعمال األشياء. 

قدرات  اكتشاف  على  األلعاب  بهذه  للعب  الطفل  تساعد ممارسة   .9

منها  يعاني  قد  التي  املشكالت  اكتشاف  الفردية(/  )الفروق  منهم  كل 

بعض األطفال كعدم متييز األلوان أو ضعف اإلبصار أو وجود مشكالت 

في جهازه العصبي. وميكن للمتخصصني اكتشاف العديد من األهداف 

األخرى التي تتحقق من خالل ممارسة األطفال لهذه األلعاب.

الخامات املستخدمة: 
بواقي أقمشة/ فيبر أو قطن للحشو / خيط وإبرة / قلم رصاص / 

مقص / عصي شواء / إسكوتش / خيوط سميكة / زجاجة مياه فارغة 

/ باترون اللعبة.

 طريقة صنع اللعبة: 
1. ارسم باترونًا مبسطًا لعدد من السمك، وكذلك للدائرة التي ستمثل 

القماش املزدوج وارسم  باترون األجزاء فوق  رأس السنارة، ثم ضع 

احلدود.

2. قص على بعد سنتيمتر واحد من خطوط الرسم.

3. خيِّط كل جزء فوق خطوط الرسم، مع ترك مسافة مفتوحة.

4. اقلب األشكال، ثم قم بحشوها بالفيبر، وأغلق الفتحات.

5. ثبت قطعة إسكوتش على أحد جانبي السمك.

حافة  من  واحد  سنتيمتر  بعد  على  ج  سرِّ السنارة  رأس  لعمل   .6

الدائرة، ثم شد أحد طرفي اخليط لتصغير الفتحة، ثم ثبِّت فوقها قطعة 

اإلسكوتش. من 

خيط  طرفي  أحد  إدخال  مع  بالفيبر  الدائرة  داخل  بحشو  قم   .7

السنارة وسد الفتحة باخلياطة، ثم اربط طرف اخليط اآلخر في ذراع 

اخلشب(. من  رفيع  )عود  السنارة 

ر بها حبلني معقودين من  8. اثِن قطعة قماش زرقاء متثل البحر ومرِّ

طرفيها، واصنع علبة حلفظ املكونات من نصف زجاجة مياه فارغة بعد 

تزيينها.
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تأتي هذه الدورة تواصاًل واستكمااًل جلهود 

املؤسسات الشريكة في مجال تنمية الطفولة 

املبكرة؛ حيث تعد قضية تنمية الطفولة املبكرة 

السمو  صاحب  أوالها  التي  القضايا  إحدى 

رئيس  العزيز  عبد  بن  طالل  األمير  امللكي 

ورئيس  والتنمية  للطفولة  العربي  املجلس 

»أجفند«  للتنمية  العربي  اخلليج  برنامج 

اهتمامًا متعاظماً، فهى متثل إحدى املبادرات 

الفاعلة التي قام بها »أجفند« منذ ثمانينيات 

كل  في  إستراتيجيًا  وتوجهًا  املاضي،  القرن 

أعمال وخطط املجلس العربي للطفولة والتنمية 

التي يقوم حاليًا - بدعم من أجفند - بتنفيذ 

مشروع مشترك من أجل االرتقاء بهذه املرحلة 

تحت رعايـة األمري طالل بن عبد العزيز 

دورة تأهيل 
مقدمات الرعاية 

يف الحضانات 
املؤسسية على 
الطفولة املبكرة

مع وزارة التربية والتعليم املصرية. كما تأتي 

لشئون  الوطني  املجلس  اهتمام  مع  جتاوبًا 

برئاسة   - الهاشمية  األردنية  باململكة  األسرة 

جاللة امللكة رانيا العبد الله - الذي أعدَّ بدعم 

ق في أثناء  من أجفند الدليل التدريبي الذي ُطبِّ

وزارة  توجه  مع  متاشيًا  تأتي  وأخيرا  الدورة، 

التضامن االجتماعي املصرية التي أولت خالل 

خاصة  عناية   2018  -  2017 للعامني  خطتها 

دور  منظومة  تطوير  أجل  من  املرحلة  بهذه 

احلضانات كّمًا وكيفًا ومبا يسهم في إكساب 

والسلوكيات  املهارات  املرحلة  هذه  في  الطفل 

التي تؤهله للمراحل التالية في رياض األطفال 

واملدرسة.

ي شارك فيها 
كان الهدف من هذه الدورة - ال�ت

التضامن  بوزارة  ن  المتخصص�ي من   35 من  أك�ث 

فات  وم�ث والتعليم  بية  ال�ت ووزارة  االجتماعي 

ن ورفع كفاءة  ي مرص - هو تمك�ي
دور حضانات �ن

قدراتهن  تطوير  خالل  من  الرعاية  مات  ُمقدِّ

ي مجال الطفولة الُمبكرة 
ومهاراتهن ومعارفهن �ن

العمل. بيئة  ي 
�ن أدائهن  تعزيز  أجل  من 
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ة،  ل اع ف ة ال اك �ث ن ال ار م ي إط
ز، و�ن زي ع د ال ب ن ع الل ب �ي ط كي االأم ل م و ال م س ب ال اح ة ص اي ت رع ح ت

ة  ي م ن ت ة وال ول ف ط ل ي ل ر�ب ع س ال ل ج م د« وال ن ف ة »أج ي م ن ت ل ل ي  ر�ب ع ج ال ي ل خ ج ال ام رن ن ب ل م ام ك ق
دورة  د  ق ع ب ة  رصي م ال ي  اع م ت االج ن  ام ض ت ال ووزارة  ي 

االأرد�ن االأرسة  ون  ئ ش ل ي 
�ن وط ال س  ل ج م وال

ع  الد إىل أرب ي م ن ال رة م ك ب م ة ال ول ف ط ىل ال ة ع ي س ؤس م ات ال ان ض ح ي ال
ة �ن اي رع ات ال دم ق ل م ي أه ت

رة. اه ق ال ر 2017 ب اي �ب ن 5 - 9 ف ة م �ت ف الل ال وات خ ن س

التدريب طبق يف كل من األردن 
وجاري  ومصر،  والسعودية 

عربيًا تعميمه  على  العمل 

عرض: إيمان بهي الدين 
رذيس حترير مجلة خطوة

ندوات وورش عمل



من  أربعة  ضمت  التي  الدورة  تضمنت 

من  عددًا  ومصر  األردن  من  املدربني  اخلبراء 

احملاور متثلت في التعريف باملعايير النمائية 

والتطورية لألطفال منذ امليالد إلى أربع سنوات، 

وأهميتها  مفهومها  حيث  من  واحلضانات 

اخلاصة  والسياسات  والتعليمات  وأهدافها 

عمل  ومهارات  ومفاهيم  بها،  الداخلية  بالبيئة 

تقدمي  ومهارات  اآلمنة،  والبيئة  احلضانات 

احلضانات  في  لألطفال  األساسّية  اخلدمات 

واإلسعافات  والتغذية  الصحية  الرعاية  مثل 

األنشطة  عمل  مهارات  إلى  إضافة  األولية، 

وتطور  السلوك  وتوجيه  باألطفال  املتخصصة 

والتقييم. جديدة  أنشطة  وابتكار  احلواس 

أنه  التدريب أكد املتدربون على  أيام  وخالل 

برغم أهمية احلضانات مع وجود املرأة العاملة 

لنمو  وداعم  آمن  مكان  توافر  إلى  وحاجتها 

املناسبة  التهيئة  وتهيئتهم  ألطفالها  أفضل 

للمدرسة، فإنهم حددوا املشكالت التي تواجه 

احلضانات في مصر في قلة الوعي بأهميتها، 

وسوء توزيعها داخل محافظات اجلمهورية، مع 

ضعف ما تقدمه من خدمات، حيث في الغالب 

املرحلة  لهذه  مالئمة  تربوية  برامج  تتوافر  ال 

العمرية في مجاالت الرسم واملسرح والكمبيوتر 

احلضانات  أما  املهارات،  وتنمية  واللغات 

تكلفة  مقابل  خدمات  تقدم  فهى  االستثمارية 

باهظة قد ال تتوافر لدى كثير من األسر.

كان قد افتتح أعمال الدورة كل من الدكتور 

العربي  املجلس  عام  أمني  البيالوي  حسن 

مشهور  سحر  واألستاذة  والتنمية  للطفولة 

االجتماعي  التضامن  وزيرة  مستشارة 

واألستاذة ختام العتيبي مديرة مديرية شؤون 

الطفولة باملجلس الوطني لشئون األسرة. وفي 

املشاركة على  توزيع شهادات  الدورة مت  ختام 

املتدربني بحضور األستاذة سمية األلفى مديرة 

التضامن  بوزارة  االجتماعية  الرعاية  إدارة 

االجتماعي، واملهندس محمد رضا فوزي مدير 

إدارة البحوث وتنمية املعرفة باملجلس العربي 

الذي  املدربني  والتنمية وفريق اخلبراء  للطفولة 

ضم: األستاذة ختام العتيبي - األستاذة متارا 

الزغبي - األستاذة إميان احلراسيس )األردن( 

)مصر(. إمبابي  هند  الدكتورة   -

ومنهجية  مبحتوى  املتدربون  أشاد 

في  بالتنوع  اتسمت  التي  التأهيلية  الدورة 

ة  واألنشطـ النشـط  لم  التعـ ـات  ـ إستراتيجي

املصرية  اخلبرة  بني  والتفاعل  التدريبية، 

واألردنية التي أكدت على وجود قواسم مشتركة 

للتقارب الثقافي والبيئي. وطالبوا مبتابعة أثر 

تقدما،  اكثر  التدريب، وعقد دورات أخرى  هذا 

موحدة  ومعايير  رؤية  وضع  على  وبالعمل 

للطفولة املبكرة من سن )امليالد - 8 سنوات( 

في  املعنية  واملؤسسات  اجلهات  من  كل  بني 

باآلتي:  وأوصوا  مصر، 

- التأكيد على جانب ضبط الذات واالتزان 

في  والتدرج  الطفل،  عقاب  عند  االنفعالي 

العقاب  عن  التام  والبعد  العقاب،  استخدام 

البدني.

املوضوعات  بعض  مناقشة  في  التوسع   -

التغذية  مثل  احلضانات  داخل  األهمية  ذات 

واإلسعافات األولية وآليات التواصل مع األسرة.

ًا  تقدمـ ر  أكثـ ية  ـ تدريب دورات  إعداد   -

النمو،  ومجـاالت  السلوك،  تعديل  محاور  في 

اللعب. واستراتيجيـات 

االجتماعية  الشئون  وزارات  تتولى  أن   -

تقدمي  خالل  من  احلضانات  مساعدة  العربية 

في  بها  تسترشد  أن  ميكن  أنشطة  مناذج 

اليومية. برامجها 

- العمل على إدماج األطفال ذوي اإلعاقة مع 

األطفال األسوياء في احلضانات.

يذكر بأن هذه الدورة تعد الدورة الثالثة بعد 

املجلس  أعده  الذي  التدريبي  الدليل  تطبيق 

الوطني لشئون األسرة - بدعم من أجفند - 

ومن  ومصر،  والسعودية،  األردن،  من  كل  في 

التدريب  تعميم  على  العمل  يتم  أن  املخطط 

العربي. املستوى  على 
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بيئة  تكون  أن  يجب  الحضانة 
لتطور  وداعمة  آمنة  تعليمية 
مهارات الطفل، ليصبح مواطنًا 
بناء  مسئواًل ومنتجًا وفاعاًل يف 

املستقبل يف  مجتمعه 

شعار  يرفعون  املتدربون 
داخل  البدني  للعقاب  »ال 

ت« نا لحضا ا



جلسة حوار لألطفال يف منتدى إعالم
صديق للطفولة بالسعودية 

عرض: مروة هاشم 
مدير تحرير مجلة خطوة
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وقد جاء هذا املنتدى تنفيذًا لتوصيات جلنة 

 ،2016 لعام  اجتماعها  في  العربية  الطفولة 

بوصفه  اإلعالم  بأهمية  الشركاء  من  وإدراكا 

شريكًا إستراتيجّيًا له الدور الفاعل في التوعية 

وحمايتهم،  حقوقهم  ونصرة  األطفال  بقضايا 

وتواصاًل وتكاتفًا مع اجلهود الوطنية والعربية 

األطفال،  حقوق  ثقافة  نشر  أجل  من  املبذولة 

خلفية  اإلعالميني  إكساب  يستهدف  ومبا 

األطفال  وحقوقية حول حقوق  ومهنية  معرفية 

مهارات  من  ومتكينهم  امللحة،  وقضاياهم 

األطفال  حقوق  حلماية  اإلعالم  وسائل  تفعيل 

ورعايتهم، وتضمني ذلك في الرسائل والبرامج 

اإلعالمية.

دار املنتدى حول ثالث محاور رئيسية أولها: 

الطفل  بحقوق  املعنية  واملواثيق  االتفاقيات 

الثاني  احملور  تناول  فيما  تطبيقها،  وواقع 

املبادئ املهنية اخلاصة مبعاجلة اإلعالم العربي 

قضايا الطفل وحقوقه، أما احملور الثالث فقد 

دار حول متكني األطفال من أخالقيات اإلعالم، 

ومبادرات  جتارب  املنتدى  استعرض  كما 

جلسات  تسع  وتضمن  الطفل،  وثقافة  إلعالم 

خصصت  التي  الورش  من  وعددًا  علمية 

 25 من  أكثر  مبشاركة  واألطفال  لإلعالميني 

مجاالت  مختلف  في  ومتخصصًا  خبيرًا 

اإلعالم وحقوق الطفل، إضافة إلى ما صاحبه 

ثقافي  فعاليات أخرى متثلت في معرض  من 

مصاحب، وفقرات لألطفال وأفالم وثائقية حول 

للطفولة.  صديق  اإلعالم 

وار  ة ح س ل دت ج ق دى ع ت ن م ن ال ادرة م ي ب
و�ف
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أو  ة  دام ت س م ة  ي آل س  ي أس ت الل  خ ن  م رأى  ال
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رى �ف ادرات أخ ب رار م ك ت

أوىص  ا  م ك ة.  ودي ع س ال ة  ي رب ع ال ة  ك ل م م ال ب

اج  ت وإن م،  ه ب ة  اص خ اة  ن ق اء  ش إن ب ال  ف الأط

اذب  ج ل  ك ش ب دم  ق ت م  ه ت ارك ش م ب ج  رام ب

ل  ائ ي وس
اً �ف وص ص ه خ وق ق ي ح م ح ور، ت ط ت وم

  . ي
و�ف �ت ك ل الإ الم  ع الإ

عددهم  جتاوز  الذين  املشاركون  أعلن  وقد 

ة  يـ املهنـ باملبادئ  التزامهـم  ًا  مشاركـ  180

للطفولة والتنمية  العربي  التي أعدها املجلس 

بالتعاون مع شركائه وأوصوا بتفعيل القوانني 

والعمل  بالطفولة  الصلة  ذات  وأنظمة احلماية 

على دعم مشاركة األطفال أنفسهم في إعداد 

لهم. املقدمة  اإلعالمية  البرامج  وبث 

عن  الصادر  الرياض  إعالن  حول  )للمزيد 

املنتدى، ميكنكم اإلطالع على البوابة اإللكترونية 

ة ـ ـ والتنمي ة  ـ للطفول العربي  للمجلس 

  .)www.arabccd.org
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مقدمات  إلى  التدريبي  الدليل  يتوجه 

الرعاية في احلضانات، واخلريجات اجلدد في 

العمل،  عن  والباحثات  الطفولة،  تخصصات 

مجال  في  والعامالت  األمهات  إلى  إضافة 

كفاءتهن  ورفع  متكينهن  بهدف  احلضانات، 

في  ومعارفهن  ومهاراتهن  قدراتهن  وتطوير 

مجال الطفولة املبكرة؛ من أجل تعزيز أدائهن 

خالل:  من  وذلك  العمل،  بيئة  في 

- تزويد املتدربات باملعلومات األساسية حول 

إلى  امليالد  منذ  لألطفال  النمائية  االحتياجات 

أربع سنوات.

األساسية  املهارات  املتدربات  إكساب   -

الدليل التدريبي لتدريب وتأهيل  مقدمات 
الرعاية يف الحضانات على الطفولة املبكرة

منذ سن  لألطفال  األساسية  اخلدمات  لتقدمي 

سنوات. أربع  إلى  امليالد 

- رفع مستوى الوعي عند املتدربات مبفاهيم 

ومهارات عمل احلضانات والبيئة اآلمنة.

املتدربات مهارات عمل األنشطة  - إكساب 

األطفال. في  املتخصصة 

التشغيل  مهارات  من  املتدربات  متكني   -

على  وقادرات  مؤهالت  ليصبحن  والتوظيف 

العمل. سوق  في  االنخراط 

حياة  في  احلضانة  مرحلة  أهمية  وتأتي 

شخصيته  بناء  في  تساهم  إنها  إذ  الطفل؛ 

املواقف  مع  التعامل  على  والقادرة  الواثقة 

تعج  التي  املدرسة  فترة  فإذا جاءت  املختلفة، 

والوظائف،  والواجبات  االلتزامات  من  بكثير 

يكون الطفل قد أصبح مؤهاًل للتعامل معها؛ 

حيث تكون احلضانة قد مهدت الطفل لالنتقال 

إلى  والبيت  باألم  الشديد  التعلق  مرحلة  من 

مرحلة جديدة مهمة جداً، وهي مرحلة التعليم 

أكثر جناحًا  فيها  اندماجه  فيكون  والدراسة، 

وسالسة ملا اكتسبه من مهارات التعامل مع 

اآلخرين في احلضانة، وأصبح أكثر استقالالً.

 21 على  التدريبي  الدليل  هذا  يحتوى 

موضوعًا رئيسياً، يركز على املهارات واملعارف 

امليالد  منذ  األطفال  مع  العمل  في  األساسية 

عرض: دعاء الكيالني 
املجلس العربي للطفولة والتنمية
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http://ag.ncfa.org.jo



إلى أربع سنوات، وكذلك حماية الطفل وتوفير 

األساسي  العمل  ومهارات  اآلمنة،  البيئة 

إلى  إضافة  احلضانات،  في  الرعاية  ملقدمات 

موضوعات تتعلق بالصحة والسالمة والتغذية 

احلضانات. في  اآلمنة  البيئة  وشروط 

املظاهر النمائية والتطورية لألطفال:
أهم  من  أنه  إلى  التدريبي  الدليل  يشير 

املعايير لتنشئة الطفل تنشئة صحية وسليمة، 

املعايير النمائية والتطورية لألطفال منذ امليالد 

إلى سنة. فيعرَّف النمو بأنه عملية مستمرة من 

التغييرات التي تهدف إلى اكتمال نضج الكائن 

احلي؛ إذ يشمل النمو جميع النواحي اجلسمية 

فقد  وغيرها،  واالنفعالية  واالجتماعية  والعقلية 

وبطريقة  معني،  بترتيب  التغيرات  هذه  حتدث 

للنضج  نتيجة  بوصفها  بها  التنبؤ  ميكن 

واخلبرة. أما التطور فهو الوصول إلى حالة من 

القدرة الوظيفية سواء كانت مرتبطة بالنواحي 

وهو  املعرفية.  أو  السلوكية  أو  البيولوجية 

تدريجيًا  املختلفة  الطفل  مهارات  تطور  أيضا 

مع تطور قدراته العقلية ومراكز الدماغ العليا، 

يكتسب  ثم  أعضائه،  وظائف  تطور  وكذلك 

مهارات حركية ولغوية وتتطور حواسه البصرية 

يركض  ميشي،  يحبو،  يجلس،  والسمعية، 

التفاعل  على  قدراته  تتطور  وكذلك  ويلعب، 

فيقرأ  يتكلم  ثم  ينطق  والسلوكي،  االجتماعي 

ويكتب إلى أن يصبح راشدا، ويأخذ دوره في 

األمة. مستقبل  وبناء  املجتمع 

الذراعني  في حجم  الزيادة  ذلك:  على  مثال 

استخدام  على  القدرة  أما  »منو«،  األصابع  أو 

الذراعني واألصابع في أداء عمل، )مثل( الكتابة 

أو الرسم أو استخدام الكمبيوتر فهو »تطور«، 

لذلك النمو والتطور معًا مهمان لتنشئة أطفال 

بالغني أصحاء.

أجزاء الدليل التدريبي:
بعضاً،  بعضها  مع  النمو  مراحل  تتداخل 

يكون  أخرى  إلى  مرحلة  من  الفرد  فانتقال 

متكاملة  املختلفة  النمو  فمظاهر  تدريجّياً، 

انسجام  في  متماسكة  وحدة  بوصفها  وتنمو 

وتوافق، وهي ترتبط فيما بينها ارتباطًا وثيقاً. 

ويوفر الدليل إطارًا  للمعايير النمائية اخلاصة 

واملهارات  املعارف  فئة عمرية، كما يحدد  بكل 

األطفال  يكتسبها  أن  من  البد  التي  واملواقف 

في الظروف الطبيعية عند نهاية الفئة العمرية 

إليها. ينتمون  التي 

تقسيم  على  التدريبي  الدليل  اعتمد  وقد 

تلك املرحلة العمرية إلى أربع مراحل، متضمنة 

النمو والتطور في األبعاد اجلسمية - احلركية، 

االجتماعي  والنمو  اللغوي،  والنمو  واملعرفية، 

املوضحة.  في اجلداول  وذلك  واالنفعالي، 

حالة  إلى  واحلركي  اجلسمي  املجال  يشير 

األطفال الصحية وتطورها اجلسدي - احلركي، 

ويتضمن هذا املجال املعايير املتعلقة بالصحة 

احلركية  واملهارات  احلركي  والتطور  اجلسدية 

اللياقة  إلى مستوى  والكبيرة، إضافة  الدقيقة 

البدنية لألطفال وممارسات النظافة الشخصية 

لديهم. كما أن تزويد األطفال باملهارات املعرفية 

األساسية في سن مبكرة يشكل لهم أساسًا 

باملدرسة  التحاقهم  ويهيئ  الالحق  للتعلم 

له  اللغوي  النمو  أما  احلياة.  مدى  وبالتعلم 

والتوافق  النفس  عن  التعبير  في  كبيرة  قيمة 

الشخصي واالجتماعي؛ إذ يساعد هذا املجال 

متكنهم  التي  املهارات  األطفال  إكساب  على 

عن  التعبير  ومن  اآلخرين  مع  التفاعل  من 

باخلبرات  تزودهم  كما  ومشاعرهم.  أفكارهم 

أقرانهم  مع  للتفاعل  الالزمة  باملهارات  اللغوية 

ومع الكبار على حد سواء، إضافة الى املهارات 

الالزمة للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم، ويضم 

هذا املجال املعايير املتعلقة باللغة االستقبالية 

الكتابي. االستعداد  ومبهارات  والتعبيرية، 
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أهمية الحضانة
بالنسبة إىل الطفل

)النظام،  مثل  جديدة  إيجابية  وعادات  سلوكيات  ويكتسب  نفسه  على  االعتماد  يتعلم   -

فقط(. يأخذ  كان  بعدما  والعطاء  واألخذ  واملسئولية، 

- يبدأ الطفل تعلم مهارات االستعداد القرائي، والكتابي، واحلسابي.

التعامل مع األطفال  أكبر منه سّناً، وكذلك  التعامل مع األطفال ممن هم  يتعلم كيفية   -

عنه. املختلفة  والطباع  واخلصائص  الصفات  ذوي  اآلخرين 

- يتعلم الطفل كيفية بناء العالقات االجتماعية والصداقات.

- يتعلم الطفل كيفية اللعب مع األطفال اآلخرين.

- يتعلم الطفل أسلوب حل املشكالت بنفسه.

بالنسبة إىل األم
- تتعاون احلضانة مع األمهات في تربية الطفل وتنشئته اجتماعّياً.

- ساعات وجود الطفل باحلضانة تتيح لألمهات الفرصة ليتحررن من أعباء ومتاعب االنشغال 

باألطفال فترة من النهار.

- تفرح كثيرات من األمهات بدخول ابنها احلضانة؛ فهي فرصتها ملشاهدة طفلها ومقارنته 

بأقرانه باملكان، فتتعرف على ما ينقصه وما يتميز به أيضاً.

- في حالة وضع الطفل في مكان آمن تشعر االم باالطمئنان والراحة النفسية، إضافة إلى 

ثقتها في توفير الصحة النفسية لطفلها؛ ما يدفع األمهات ملمارسة أعمالهم خارج البيت. 
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املظاهر النمائية لألطفال من امليالد حتى سنتني
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ص
ح

ي ي
ك
ول

ن؛ 
ري

خ
أل
جابة ل

ست
مة ا

سا
البت

دم ا
خ

ست
وي

م 
س

- يبت

كبار.
ت ال

را
عبي

د ت
- يقل

ني.
وف

ص املأل
خا

ش
أل
ر ل

كث
ط أ

شا
ب بن

جي
ست

- ي

ك.
ح

ض
دأ بال

- يب

ق.
ضي

ر بال
ع
ش

ني ي
ح

ي 
ك
- يب

ب.
ض

غ
وال

ف 
و
خل

وا
شة 

ه
د
ل( ال

ت )مثا
ال
عا

النف
ض ا

ع
هار ب

ظ
دأ بإ

- يب

علية.
ب التفا

عا
ألل

ي ا
ك ف

شار
- ي

م.
ه
من

ب 
را

القت
د ا

عن
ق 

ويقل
ني 

وف
ر املأل

غي
ص 

خا
ش

أل
يًا با وع

ر 
ه
ظ

- ي

رعاية.
دم ال

مق
ج 

زا
م
ف 

ال
خت

يًا با وع
ر 

ه
ظ

- ي

رعاية.
دم ال

مبق
طًا 

ر ارتبا
ه
ظ

- ي

ني.
وف

رعاية املأل
ي ال

م
د
مق

ن 
ع
ل 

صا
النف

د ا
عن

ر قلقه 
ه
ظ

- ي

م.
ه
ها ل

م
د
م أو يق

ه
من

عبة 
ذ ل

خ
ويأ

م 
ه
ث إلي

د
ح

ويت
م 

ه
س

م
د يل

وق
ن 

ري
خ
آل
ل ا

طفا
أل
ب ل

جي
ست

- ي

ن. 
ري

خ
آل
ر ا

ع
شا

مل
ب 

جي
ست

- ي

ل( 
ولة )مثا

ه
س

ت ب
شت

ن يت
ك
ول

ها 
ختار

ي ي
ت الت

طا
شا

ى الن
عل

ز 
رك

وي
النتباه، 

ى ا
عل

ظ 
حاف

ت 
ما يلف

ى 
ب أو إل

عا
ألل

ى ا
ل إل

و
ص

و
ر لل

ويثاب
رعة، 

س
ت ب

و
ص

ر ال
صاد

م
د 

دي
حت

ن 
م
ن 

ك
م
يت

ره.
ظ

ن

عة 
وق

مت
ق 

ر
ط

وفة ب
مأل

شياء 
دم أ

خ
ست

وي
وله 

ح
ن 

م
شياء 

ال
دام ا

خ
ست

كيفية ا
ما ل

ه
ور ف

ط
- ي

ها.
د
ري

ي ي
شياء الت

أل
ى ا

ر إل
شي

ل( ي
)مثا

ما 
يء 

ش
ل 

ع
جل

ختلفة 
م
قًا  ر

ط
ف 

ش
ك
ست

وي
جة 

والنتي
ب 

سب
ني ال

القة ب
ع
ما أوليا لل

ه
ى ف

د
- يب

اً. دد
ج

م
ل 

م
ع
واتًا لت

ص
ر أ

د
ص

ت ت
كان

عبة 
ز ل

ه
وي

ب 
ر
ض

ل( ي
ث )مثا

د
ح

ي

د أو 
ح
وا

د 
ع
ق ب

وف
شياء 

أل
جلة ا

عا
مب

دأ 
ويب

ها 
صنيف

وت
شياء 

أل
ع ا

مي
جت

و 
ح

ًا ن مًا أولي
ه
ي ف

د
- يب

ود.
م
ع
ل او 

م
حا

ى 
عل

شبية 
خ

ت 
حلقا

ع 
ض

ل( ي
عينة )مثا

م
صفة 

ت 
ال
ك
ش

ل امل
ح

ي 
طأ ف

خل
وا

حملاولة 
ب ا

و
سل

دم أ
خ

ست
وي

كلة 
ش

ل امل
ح

ت 
جيا

راتي
ست

ور إ
ط

- ي

عقة.
ها باملل

كل
ع أ

طي
ست

ال ي
ما 

د
عن

عه 
صاب

رونة بأ
ك
ل امل

ك
ل( يأ

)مثا

ي 
ها ف

م
د
خ

ست
ما ي

ك
ي 

م
ها

إلي
ب ا

ع
ي الل

شياء ف
أل
دم ا

خ
ست

وي
ي، 

م
ها

إلي
ب ا

ع
ي الل

س ف
م
غ
- ين

ها 
ك ان

م
عل

ك لي
ح

ض
م ي

ن ث
وم

وم، 
را بالن

ه
ظا

مت
سه 

ى نف
ط

غ
وي

طاء 
غ
ب ال

ح
س

ل( ي
ع )مثا

واق
ال

ر.
ه
ظا

يت

شياء.
ال
وا

وه 
ج
و
ى ال

ر ال
ظ

- ين

ر 
ري

س
ال

ب 
عا

ال
ب 

ر
ض

ل( 
)مثا

ن 
ري

خ
ال
ا
د 

ع
س

ت
ي 

الت
ت 

وكيا
سل

ال
رار 

ك
ت
ل 

حاو
ي
 -

ها.
ركت

ح
اثناء 

ي 
ف

وفة.
شياء املأل

ال
وا

ن 
ألماك

وا
ص 

خا
ش

أل
ًا ل ز

متيي
ر 

ه
ظ

- ي

رية.
ش

غة الب
ي الل

ب ال
جي

ست
وي

ي 
ويناغ

ي 
ك
- يب

ساكنة.
ت ال

وا
ص

أل
رر ا

ك
وي

ت 
وا

ص
أل
ن ا

م
ل 

س
ال

س
رر 

ك
- ي

ت.
وا

ص
أل
د ا

دا بتقلي
- يب

ت.
جا

ر
خ

ى امل
عل

ل 
ص

ح
ل لي

عا
ألف

رر ا
ك
وي

جة 
والنتي

ب 
سب

وعيه بال
ر 

ه
ظ

- ي

ع.
ودا

د لل
ح بالي

وي
ل التل

مث
طة 

سي
ل الب

عا
ألف

د ا
- يقل

ى 
عل

ض 
ر
عت

وي
ص 

خا
ش

أل
وا

شياء 
أل
ا
ن 

ع
ث 

ح
ويب

يء 
ش

ال
لبقاء 

مه 
ه
ف
ر 

ه
ظ

ي
 -

يء.
ش

ال
ك 

ذل
بإزالة 

يء 
ش

ف 
خل

ت 
ج
ر
ح
د
ت
عبة 

ل
ع 

رف
وي

شياء 
أل
ا
ختفاء 

ا

ها.
ميت

س
د ت

عن
شياء 

أل
ى ا

ر إل
ظ

وين
وفة 

ت املأل
ما

كل
م ال

ه
- يف

ما.
ما

ل 
ل( قب

طة )مثا
سي

ت الب
طلبا

ب لل
س

منا
ل 

ك
ش

ب ب
جي

ست
- ي

ى.
ألول

ت ا
ما

كل
ث بال

د
ح

- يت

ىل أن:
اً ع ل أن يكون قادر

طف
ة ويتوقع من ال

ي حركية الكب�
ت ال

أ- المهارا

ده 
ي ي

ل( يثن
ر)مثا

خ
ى أ

ن إل
كا

م
ن 

م
ل 

والتنق
ن 

واز
ب الت

سا
دأ باكت

- يب

ف.
كت

ن ال
م
ى 

عل
ى أ

و
ست

مب
ما 

ه
علي

ظ 
حاف

وي
ي 

زئ
ج

ل 
ك
ش

ب

ت 
وا

ط
خ

و ب
ط

خ
ل( ي

ي )مثا
رك

حل
ق ا

س
والتنا

ي التآزر 
زيادة ف

ر 
ه
ظ

- ي

قليلة.
ني 

جل
ر
ني ال

سافة ب
ن امل

و
ك
وت

متتالية، 

ل( 
رة )مثا

كبي
ت ال

ال
ض

ع
دام ال

خ
ست

ب ا
طل

وعة تت
متن

طة 
ش

وم بأن
- يق

ن 
دو

ن 
م
ب 

رك
ى ال

عل
ع 

رك
وي

ق، 
سل

ملية الت
ع
ًا ب ع

متا
ست

ر ا
ه
ظ

ي

دة.
ع
سا

م

ىل 
اً ع ل أن يكون قادر

طف
ة ويتوقع من ال

ي صغ�
حركية ال

ت ال
أن:ب- المهارا

ني 
ن اثن

م
جا 

ر
ى ب

ل( يبن
ل )مثا

ص
منف

ل 
ك
ش

ديه ب
كلتا ي

دم 
خ

ست
- ي

ض
ألر

ى ا
عل

ب 
عا

ألل
ب ا

رت
وي

ت، 
عبا

ك
م
ث 

ال
لث

ني 
ع
ركة ال

ح
ني 

ما ب
ي التآزر 

ًا ف د
زاي

مت
ورًا 

ط
وت

مًا 
ك
حت

ر 
ه
ظ

م ي
- ث

 6
ن 

م
ًا  ج

ر
ي ب

ل( يبن
طة )مثا

سي
ركية ب

ح
ت 

هارا
مب

وم 
ما يق

د، بين
والي

شياء.
أل
ن ا

م
ألغلفة 

زع ا
وين

ر، 
كث

ت أو أ
عبا

ك
م

املجال االنفعالي واالجتماعي
يف واللغوي

املجال املعر
سدي والحركي

املجال الج

ىل 
الولدة إ

شهر
6 أ

ة:
ي حركية الكب�

ت ال
رسعة المهارا

ب وزنآ وطول ب
س

يكت

رج.
ح
د
- يت

ودا.      
سن

م
س 

جل
- ي

سه.   
رأ
ك 

ر
ح

- ي

ة:
ي صغ�

حركية ال
ت ال

المهارا

ها.
ل إلي

ص
وي

شياء 
أل
ى ا

ر إل
ظ

- ين

عه.
صاب

وأ
ديه 

ر ي
ختب

- ي

ده.
ضة ي

شياء بقب
أل
ك ا

س
مي

 -

ى.
ر
خ
ى أ

د إل
ن ي

م
شياء 

أل
ل ا

- ينق

ة:
ي لكب� حركية ا

ت ال
المهارا

دة. 
ع
سا

مب
ف 

- يق
و.     

حب
- ي

دة. 
ع
سا

م
ن 

دو
س 

جل
- ي

ت.
وا

ط
خ

ع 
ض

ي ب
ش

مي
 -

ده            
ح
و
ف ل

- يق

ة:
ي صغ�

ل حركية ا
ت ال

المهارا

شة.
ما

ك
ريقة ال

ط
ى 

عل
ده 

شياء بي
أل
ك ا

س
مي

 -

عاً.
م
ديه 

ق ي
س

- ين

شهر
من 6 أ

سنة
ىل 

إ

يف
املجال املعر

املجال اللغوي
املجال الحركي 

ن المرحلة العمرية: من عمر سنة إىل سنت�ي

ي 
ض ف

ر
ع
ى ي

ذ
ط ال

سي
الم الب

ك
مًا لل

ه
ي ف

د
ويب

ستقبالية 
ال
غة ا

هارة الل
م
ور 

ط
- ي

ك؟
ن أنف

ل أي
مث

ت 
عبارا

ود ب
ص

م املق
ه
ل( يف

ف )مثا
و
مأل

ق 
سيا

ت، 
ما

كل
ال

شبه 
ت
تًا  وا

ص
وأ

ت 
شارا

إل
ا
دم 

خ
ست

وي
رية 

عبي
الت

غة 
الل

هارة 
م
ور 

ط
ي
 -

ن 
ع
ها 

الل
خ

ن 
م
ر 

عب
دة لي

ح
وا

مة 
كل

ق 
ط

ين
ل( 

)مثا
ل 

ص
وا

الت
ي 

ف
دة 

ح
وا

مة 
وكل

ملة.
ج

ع 
مت

ست
رأ له وي

ما يق
د
عن

رة 
صي

رة ق
س لفت

م
غ
رأ له وين

ن يق
ب وأ

كت
ع بال

مت
ست

- ي

عينة.
م
حة 

صف
ى 

ر إل
ظ

ف لين
وق

ب ويت
كتا

ت ال
حا

صف
ب 

ل( يقل
رة )مثا

خلب
با

سالمة العامة
صحة وال

ال

ىل ان:
ل أن يكون قادراً ع

طف
يتوقع من ال

دة 
ع
سا

مب
ب 

ر
ش

وي
س 

كأ
ال

ك 
س

مي
ل( 

)مثا
حية 

ص
كيفية 

ت
ت 

وكيا
سل

ور 
ط

ي
 -

ر.
كبا

ال

دام 
خ

ست
ل با

م
كا

ل 
ك
ش

سه ب
م نف

ع
ط

ل( ي
حية )مثا

ص
كيفية 

ت ت
وكيا

سل
ر 

ِّ و ط
- ي

عقة.
املل

العمر
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ىل أن:
ل أن يكون قادرا ع

طف
يتوقع من ال

دا 
عقي

ر ت
كث

ويا أ
غ
ما ل

ه
ي ف

د
ي يب

ستقبالية أ
ال
غة ا

هارة الل
م
ور 

ط
- ي

ك.
ذل

منه 
ب 

طل
ما ي

د
عن

مه 
س

ج
زاء 

ج
ي أ

ر ال
شي

ل( ي
)مثا

سئلة 
وا

طة 
سي

ال ب
م
ج

دم 
خ

ست
ي ي

رية أ
عبي

غة الت
هارة الل

م
ور 

ط
- ي

ماء 
س

ن أ
ع
ل 

ص
وا

مت
ل 

ك
ش

ل ب
سأ

ل( ي
ر )مثا

كث
وأ

ت 
ما

كل
ث 

ال
ن ث

م
ف 

تتأل

ح.
حي

ص
ل 

ك
ش

مة ب
كل

ني 
س

م
خ

ي 
وال

ح
دم 

خ
ست

وي
ص 

خا
ش

أل
وا

شياء 
أل
ا

ل( 
ص )مثا

خ
ش

ن 
م
ر 

كث
ع أ

م
وار 

ح
ي 

ك ف
شار

ي ي
وار أ

حل
شاركة با

- امل

عام.
ط

ل ال
رة أثناء تناو

س
أل
راد ا

ع أف
م
ث 

دي
حل

ل ا
يتباد

ىل أن:
ل أن يكون قادرا ع

طف
يتوقع من ال

ر 
كث

ي أ
و
غ
ى ل

و
ست

مل
مًا 

ه
ى ف

د
ى يب

ستقبالية أ
ال
غة ا

هارة الل
م
ور 

ط
- ي

ي 
عن

م
ل 

م
حت

ي 
ت الت

عبارا
ض ال

ع
ًا ب جي

ري
د
م ت

ه
ل( يف

دا )مثا
عقي

ت

جه إليه.
و
ى ت

سئلة الت
أل
ود با

ص
م املق

ه
ويف

هة 
الفاك

ن 
ع
ورا 

ط
ر ت

كث
ال أ

م
ج

دم 
خ

ست
ى ي

رية أ
عبي

غة الت
هارة الل

م
ور 

ط
- ي

ن 
م
ن 

ك
م
ل( يت

غة )مثا
ى الل

عل
رة 

ط
سي

ر 
كث

دو أ
ويب

سابقة 
حلة ال

ر
امل

ل 
ك
ش

ع ب
م
جل

غ ا
صي

و
ر 

مائ
ض

دم ال
خ

ست
وي

ره 
م
وع

سه 
جن

و
مه 

س
ر ا

ك
ذ

دقة.
ر 

كث
أ

ب 
ل قِّ ل( ي

ل )مثا
ض

كتابه املف
رأ 

ر بأنه يق
ه
ظا

ويت
ب 

كت
ع بال

مت
ست

- ي

ور.
ص

دام ال
خ

ست
صة با

رد الق
س

د 
عي

وي
ب 

كتا
ت ال

حا
صف

ص 
خ

ش
ن 

م
ر 

كث
ع أ

م
وار 

حل
ى ا

ك ف
شار

ى ي
وار أ

حل
ى ا

شاركة ف
- امل

ي اثناء
رة ف

س
أل
راد ا

ع أف
م
ث 

دي
حل

ل ا
ل( يتباد

)مثا

ىل أن:
اً ع ل أن يكون قادر

طف
يتوقع من ال

ع 
مي

ج
ع 

ض
ي
ل( 

)مثا
ت 

شتتا
امل

ن 
م
م 

رغ
بال

دفه 
ه

ق 
ق
ح

ي
ى 

حت
ما 

ًا  ط
شا

ن
ل 

م
ك
ي
ي 

أ
النتباه 

ا
ى 

عل
ظ 

حاف
ي
 -

ق.
دو

صن
ال

ي 
ف
ت 

عبا
ك
امل

ددة 
ع
مت

مة 
ه
م
ألداء 

شياء 
أل
دم ا

خ
ست

ي ي
ك
ط 

ط
خ

ي ي
ك
وله ل

ح
ن 

م
شياء 

أل
دام ا

خ
ست

كيفية ا
ًا ل مًا أولي

ه
ور ف

ط
- ي

زانة.
خل

ح ا
ما يفت

ف 
د
ه
ق 

قي
ح

عليه لت
د 

ع
ص

وي
ي 

س
ر
ك
ر ال

ج
طة به، ي

حملي
شياء ا

أل
دم ا

خ
ست

ل( ي
ت )مثا

وا
ط

خل
ا

ع 
وق

مت
ر 

غي
يء 

ش
ث 

دو
ح

د 
عن

ب 
سب

ن ال
ع
ث 

ح
دا بالب

ي يب
جة أ

والنتي
ب 

سب
ني ال

القة ب
ع
ًا لل ما أولي

ه
ف
ي 

د
- يب

عينة.
م
حة 

رائ
م 

ش
ما ي

د
عن

داده 
ع
م إ

ي يت
ذ
عام ال

ط
وع ال

ن ن
ع
ر 

س
ستف

ل( ي
)مثا

ل( 
)مثا

هة 
شاب

املت
ص 

صائ
خل

ا
ت 

ذا
شياء 

أل
ا
ع 

م
ج

ي
ي 

أ
ها 

صنيف
وت

شياء 
أل
ا
ع 

مي
جت

و 
ح

ن
أوليًا 

مًا 
ه
ف
ي 

د
يب

 -

ق.
دو

صن
ي 

ف
ق 

ألزر
رز ا

خل
ل ا

ك
ع 

ض
ي

ي 
عل

س 
جل

ي
ل( 

)مثا
طة 

سي
ب
ت 

ال
ك
ش

م
ل 

حل
به 

صة 
خا

طة 
خ

دم 
خ

ست
وي

كلة 
ش

ل امل
ح

ت 
جيا

راتي
ست

ور إ
ط

ي
 -

ذائه.
ح

داء 
ن ارت

م
ن 

ك
م
ض ليت

ألر
ا

ىل أن:
اً ع ل أن يكون قادر

طف
يتوقع من ال

ي 
ألغان

ك با
شار

ل( ي
ت )مثا

شتتا
ن امل

م
م 

رغ
دفه بال

ه
ق 

ق
ح

ي ي
حت

ما 
طًا 

شا
ل ن

م
ك
ى ي

النتباه أ
ى ا

عل
ظ 

حاف
- ي

ص.
ص

رد الق
س

س ل
ما

ح
ع ب

م
ست

وي

 -
م 

)القل
ًا  ح

حي
ص

مًا 
دا

خ
ست

ا
شياء 

أل
ا
دم 

خ
ست

ي
ل( 

)مثا
وله 

ح
ن 

م
شياء 

أل
ا
دام 

خ
ست

ا
كيفية 

ما ل
ه
ف
ور 

ط
ي
 -

ن(.
و
التليف

ل( 
ع )مثا

وق
مت

ر 
غي

يء 
ش

ث 
دو

ح
ب 

سبا
ن أ

ع
ث 

ح
دأ بالب

ى يب
جة أ

ب والنتي
سب

ني ال
القة ب

ع
مًا أوليًا لل

ه
ي ف

د
- يب

سبة.
س املنا

الب
ل وامل

و
ص

ني الف
ط ب
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يتوقع من الطفل أن يكون قادراً عىل أن:

)مثال(  بالذات(  )العناية  الشخصية  العناية  سلوكيات  يطور   -

يغطى أنفه أو فمه عندما يسعل، ويشرب عندما يعطش، ويغسل 

ويجففها. احلمام  استخدام  بعد  يديه 

يتوقع من الطفل أن يكون قادراً عىل أن:

)مثال(  بالذات(  )العناية  الشخصية  العناية  سلوكيات  يطور   -

يلبس بنفسه، ويغسل يديه ويجففهما، ويستخدم امللعقة في األكل، 

ويغسل أسنانه، ويعبر عن إحساسه بالبرد والدفء، ويتعرف على 

فوائد األطعمة.

يتوقع من الطفل أن يكون قادراً عىل أن:

- يبدي ثقة باملربية ويندمج في عالقات اجتماعية أي يسلك 

بثقة وارتياح متزايد في مواقف متنوعة وفي غياب األشخاص 

الكبار الذين يألفهم معتمدا على العالقات التي طورها معهم 

)مثال( يتقبل وجوده خارج البيت بعيدًا عن األم، ويشعر 

بالسعادة أثناء تواجده باحلضانة.

يتوقع من الطفل ان يكون قادرا عىل ان:

- يبدي ثقة باملربية ويندمج في عالقات اجتماعية )مثال( 

يظهر سعادة في أثناء تفاعله مع املربية واألطفال في 

احلضانة.

- ينظم الطفل سلوكه أى يعرف ما هو السلوك املتوقع منه 

في موقف معني )مثال( يظهر ميال إلى الطاعة.

- يظهر تعاطفًا نحو اآلخرين أى يستجيب ملشاعر اآلخرين 

)مثال( يواسي رفاقه أو إخواته في حال حدوث مشكلة معهم.

- يظهر شكرا لنعم الله عز وجل )مثال( يستخدم بعض 

العبارات الدينية مثل )تالوة دعاء قبل الطعام - احلمد لله 

بعد إنهاء الطعام(.

- يتعلم كيف يصبح عضوًا في جماعة )مثال( يطور صداقة.

الصحة والسالمة العامة املجال االجتماعي اإلنفعالي

ت
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تابع املظاهر النمائية لألطفال من سنتني إىل أربع سنوات

محاور وملفات األعداد القادمة

- الطفل والتكنولوجيا.
- الطفل واإلعالم. - الطفل واملواطنة.  
- الطفل والعنف.  - الطفل والتغذية.  

- الطفل يف ظل النزاعات املسلحة. - الطفل والبيئة.   
- تحسني االستعداد املدرسي. - األطفال املهمشون.  
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ن  �ي م عل م وال ور،  الأم اء  ي )أول ن  �ي بوي �ت ال ن  �ي ارس م م ل ل ات  �ب خ وال الت  ق م ال �ش  ن ب ة  ل ج م ال ب  رح ت

ات  �ب خ الت وال ق م ة ال ل ج م ل ال ب ق (، وت ي ر�ب ع ا ال ن ن ي وط
ة �ن ول ف ط أن ال ش ن ب �ي م ت ه م ات، وال م عل م وال

ة،  ول ف ط ال ا  اي ض ق ب ة  ي رب ع ال الأرسة  ي  وع ظم  تُع ي 
�ت ال ة  ي دول وال ة  ي رب ع وال ة  ي ل ح م ال ارب  ج ت وال

 : ي
الآ�ت ق  وف ك  وذل

- 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 معروض للنشر في مكان آخر.

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

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

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

عن ثالث سنوات سابقة.

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

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

العمل....(. ورش  املؤمترات، 

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

   والوعي بقضايا الطفولة. 

ـ  يتم عرض جميع املوضوعات الواردة على الهيئة العلمية للمجلة.
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