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برئاسة صاحب السمو امللكي األمري
عبد العزيز بن طالل بن عبد العزيز

أســس  والتنميــة  للطفولــة  العربــي  املجلــس 
بمبــادرة كريمــة مــن صاحــب الســمو امللكــي األمــري 
طــالل بــن عبــد العزيــز ، رحمــه اهلل، عــام ١٩٨٧.  



يأتي العدد 36 من مجلة خطوة ليحمل ملفه عنوان »الطفل واللغة«، وذلك إداركًا من هيئة املجلة 

بأهمية هذه القضية وما تواجهها من حتديات، فهي قضية ال ترتبط باملاضي واحلاضر فقط، إمنا 

األخطر إنها قضية استشرافية لها انعكاسات مستقبلية. 

التنشئة  في  اجلديد  منوذجه  ويطبق  يبني  وهو  والتنمية،  للطفولة  العربي  املجلس  إن  والواقع 

وعي  بناء  نحو   رؤيته  رسم  قد  عقل جديد إلنسان جديد يف مجتمع جديد«  األمل:  »تربية 
الثورة الصناعية  الطفل من املستقبل، والدخول لعصر  عقالنى مستنير  للطفل، ميكن ويهيئ 
القرن  مهارات  ويكسبه  واإلبداع،  الناقد  التفكير  في  طاقاته  يطلق  حيث  املعرفة؛  ومجتمع  الرابعة 

احلادي والعشرين، ويبني قدراته في التعلم املستمر والعمل واحلياة، كله ذلك لن يتأتي إال من خالل 

اتقان الطفل للغته األم واالنفتاح على كل اللغات األخرى، مبا يتيح له االنطالق نحو العالم اخلارجي 

والعاملي. الكامل في مجتمعه احمللي  واالندماج 

ومن أجل اهمية هذا امللف فسوف يناقش هذا العدد والعدد القادم قضية الطفل واللغة مبختلف 

أبعادها وارتباطها بالطفل تربوّيًا وثقافّيًا واجتماعّياً. كما يقدم هذا العدد إلى جانب موضوعات ملفه، 

مجموعة أخرى من املقاالت والتجارب والعروض التي نأمل أن حتقق اإلفادة للقارئ دوماً. 

الباحثني  وكل  واالستشارية،  العلمية  الهيئة  ونخص  العدد،  إصدار  في  شارك  من  كل  نشكر 

واخلبراء الذين قدموا اساهماتهم العلمية والعملية من أجل تنمية الطفل في هذه املرحلة العمرية 

املبكرة، سعيًا نحو مستقبل نرنو إليه جميعًا من أن يصبح فيه الطفل العربي ُمكنًا ومؤهاًل للتعامل 

مع كل أدوات هذا املستقبل ومعطياته. 

وهللا الموفق، 

أ.د.حسن البيالوي 
ف العام عىل المجلة  الم�ش

 

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

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



دور املوسيقى يف تربية الطفل

أحوال  تبّدل  في  غرابة  ال  أن  واحلّق 

املجتمعات العربية نحو هذا االغتراب النفسي 

نتيجة  يحُصل  ذلك  أّن  مبا  والثقافي  واملاّدي 

اضطرابات سياسية عميقة أّثرت على الوعي 

األخالق  مثل  مبدئّية  ملسائل  فهمه  في  العام 

موضوعات  وكذلك  والّدين،  والفنون  والعلوم 

أهّمّية. تقل  ال  أخرى 

ورمّبا ملنا ملثل هذا النوع من املقاربات ألّننا 

قد الحظنا مدى تكرّر بعض املوضوعات العاّمة 

وماّدة  عمومًا  الفنية  املواد  بأنشطة  املتعلّقة 

تتعّدى  ال  والتي  املوسيقّية خصوصاً،  التربية 

مرحلة الوصف، وهي بعيدة عن الرّؤية الشاملة 

في  نحاول  ونحن  الغنّية.  املاّدة  لهذه  والهادفة 

هذا الّطرح اخلروج عن منطّية مخنقة في تناول 

بتخصيص  وذلك  املوسيقى«،  »تعلّم  موضوع 

هذه الورقات إلحدى ركائز البيداغوجيا احلديثة 

في الّتعليم املوسيقي أال وهي مرحلة »التعبير« 

التي أصبحت من ركائز بناء الّدرس بالنسبة 

إلى املتعلّم. فكيف يتجّسم التعبير في أنشطة 

التربية املوسيقّية؟ وما مدى أهّمّيتها في نحت 

شخصّية املتعلّم واستكمال تكوينه؟ وهل من 

عالقة بني »الّتعبير املوسيقي« ومسائل الّذوق 

واكتساب آداب احلوار؟

   ١- التعبري بالفنون

هو أحد أكثر أنواع التعبير عمقًا إلى جانب 

»اللغة«. فبالفّن قد نعّبر عّما ميكن جتاهله أو 

ذاتّية.  أو  موضوعّية  ألسباب  باللغة  حتاشيه 

من ذلك أّن الفّنان التشكيلي يقول الكثير من 

د. فراس الطرابلسي  
أستاذ علوم موسيقية وتراث - جامعة صفاقس- تونس

إّن قيمة هذا املدخل الّتربوي املتواضع تكمن يف كونه يبحث يف مسألة حّساسة ُتَعّد ُصلب إحدى أهّم 
املعارف املستهدفة ضمن أغلب البرامج الّرسمّية لوزارات الّتربية والّتعليم يف أغلب األقطار العربية، 
وهي ماّدة مشحونة مبقّومات التعبير، ال سّيما أنها تخاطب-على الّسواء- اجلانب الوجداني والّروحي 
والعقلي يف اإلنسان: هكذا هي خصوصّيات ماّدة التربية املوسيقّية يف صلب البيداغوجيا احلديثة، ال 
ّيًا. فمثل هذه  تفّرق بني موهوب وغير موهوب أو بني من له حّس موسيقي وآخر يفتقده جزئّيا أو ُكلِّ
املواّد أو املعارف مجعولة لفسح املجال أمام املتعّلمني للتعبير ولصنع شخصّيتهم ولتهذيب أخالقهم 
وذوقهم ولتكسبهم حسن إدارة احلوار والّتخاُطب، خاّصة يف ظّل ما تعيشه األجيال اجلديدة - ونحن 
ق مركزّيًا باالستالب والّذوبان يف اآلخر  يف زمن ما بعد احلداثة-من مخاطر ثقافّية محدقة بهم تتعلَّ
كذلك  تبثه  وما  التلفزيونية  املواد  مبتابعة  وانشغالهم  لديهم  العفوي  اللعب  أوقات  تقّلص  نتيجة 

القنوات االتصالية األخرى كاإلنترنت والهواتف الذكية.

العدد ٣٦ - ٢٠١٩ 4

التعبري بالفنون أكثر 
أنواع التعبري عمقًا



5العدد ٣٦ - ٢٠١٩

خالل لوحاته دون أن يكتب لنا صفحة واحدة. 

حلظة  في  املسرحّي  إلى  بالنسبة  كذلك 

الشعور  فيك  يعّمق  قد  الرّكح  على  صمت 

دون  معه،  التفاعل  وبالتالي  الفرحة  أو  باأللم 

أن يبوح ولو بكلمة واحدة. واألمر سواء بالنسبة 

له  من  كذلك  أو  الرّقص  فّن  ميارس  من  إلى 

موهبة التلحني املوسيقي؛ بحيث يعّبر صاحب 

مقطوعة موسيقّية معّينة عن أشياء عديدة قد 

يفهمها متقّبل بطريقة تختلف عن اآلخر، وقد 

ّي إلى ما ال يستطيع  يرمي من وراء عمله الفّن

الواقع  يحاكي  أن  أو  غيره،  أحد  يتصّوره  أن 

ب  ُلِقّ مثلما  للشعب«  »فّنانا  فيكون  املعيش 

.١٩١٩ ثورة  أّيام  درويش«  »سّيد 

عملّية  في  فاعلة  وسيلة  إذن  فالفنون 

التعبير؛ فهي تنّميها وتغّذيها وتثريها لتجعل 

إالَّ  خباياها  يعرف  ال  للحرّّية  ساحة  منها 

ممارسوها. لذلك فإّن العملّية التربوّية احلديثة 

من  الّنوع  هذا  تعميم  إلى  جاهدة  تسعى 

شخصّية  يثري  أن  شأنه  من  الذي  التعبير 

ويعمل   - األمر  نهاية  في   - اإلنسان  املتعلّم 

حّد  على  احلديثة  البيداغوجيا  مواكبة  على 

سواء في املواّد العلمّية واملواّد الفنّية، من ذلك 

- في تونس مثاًل - إنشاء معهد للفنون يختتم 

بشهادة البكالوريا )موسيقى/ رسم/ مسرح(.

ونظرًا إلى أهّمّية املسألة سنحاولنا التطرّق 

في  التعبير  مسألة  إلى  تخّصصنا-  -بحكم 

هذا القسم الثاني من ورقتنا من خالل عالقتها 

مبادة التربية املوسيقّية.
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٢- التعبري باملوسيقى
أحد  املوسيقي  الفّن  أفالطون  »اعتبر 

هي  للبشر..  الّسامية  الرّئيسة  احملرّكات 

الّصدق واحلقيقة التي توجد منذ بدء اخلليقة 

له  وحتقق  النظام  العالم  عرف  خاللها  ومن 

في  البشرّية  خدمت  فاملوسيقى   )...( التوازن 

حتقيق التوحيد بني أحاسيس البشر ومختلف 

ومتكنت  الواحد،  املجتمع  في  احلياة  عناصر 

من التعبير عن الفرد وعن اجلماعة في تنسيق 

ووحدة«. 

هكذا إذن عرّف صاحب املدينة الفاضلة فّن 

أحاسيس  عن  تعبير صادق  فهي  املوسيقى؛ 

إلى  نضيف  نحن  وها  ومشاغله.  اإلنسان 

التعريف توضيحًا ألركان هذا التعبير؛  إذ إنَّ 

هما:  أساسينْي  ركننْي  املوسيقي  للتعبير 

- معنوي.

- لفظي.

ر عنها.  ُيَعبَّ التي  أما املعنوي فهو األفكار 

وأما اللفظي فهو األلفاظ والعبارات التي ميكن 

مرتبطان  والركنان  أفكار.  عن  بها  التعبير 

األفكار  ترتبط  حيث  البعض.  ببعضهما 

املختلفة.  اللفظي  التعبير  بوسائل 

من  الفّني  التعبير  بأهّمّية  القول  وميكن 

التالية: النقاط  خالل 

يعد التعبير عمومًا ضرورة للفرد واملجتمع، 

حياته  مراحل  في  عنه  يستغني  ال  واإلنسان 

ال  للفرد شيئًا  الرتبية  تعطي  »ال 
يستطيع الحصول عليه من نفسه 
أن  يستطيع  ما  تعطيه  أنها  إالَّ 
عليه من نفسه على نحو  يحصل 

أقّل«.)لسنج( وبجهد  أسرع 



فروع  وبقية  غاية  التعبير  أن  كما  املختلفة. 

في  تصب  اللغة  فروع  فجميع  وسيلة،  اللغة 

التعبير. فمن خالل التعبير نستطيع أن نحكم 

على الشخص في جوانب مختلفة؛ ولهذا فإن 

عن شخصية  يعطينا صورة صادقة  التعبير 

اإلنسان الذي يكتب أو يتحدث أو يبدع عماًل 

راقصة  لوحة  أو  موسيقّيًا  أو  )تشكيلّيًا  فنّيًا 

أو عماًل مسرحّيًا راقيًا أو حتفة فّنّية خزفّية( 

الفّن(  )الكالم/  اللغة  فروع  جميع  أن  ونالحظ 

التعبير.  وهو  واحدًا  فرعًا  تخدم 

ويستمد التعبير أهميته من جوانب أهّمها:

دراسة  من  املنشودة  الغايات  أهم  أنه   -

جوانب  أحد  وهو  اإلفهام  وسيلة  ألنه  اللغات؛ 

التفاهم.  عملية 

وأداة  بغيره،  الفرد  التصال  وسيلة  أنه   -

لتقوية الروابط الفكرية واالجتماعية بني األفراد. 

- أنه يغطي فنون اللغة بأنواعها: احلديث 

والكتابة ولغة الفنون، ويعتمد امتالك زمامهما.

في  كبيرًا  أثرًا  التعبير  عن  للعجز  أن   -

وتأخر  بالنفس،  الثقة  وفقد  التالميذ،  إخفاق 

والفكري.  االجتماعي  منوهم 

عليه  يترتب  التعبير  في  الدقة  عدم  أن   -

الفائدة.  وضياع  الفرص  فوات 

- أنه وسيلة لالتصال بني الفرد واجلماعة، 

فبواسطته يستطيع إفهامهم ما يريد.

الشخص في حتقيق  عماد  التعبير  أن   -

غيره. مع  وتفاعله  وشخصيته  ذاتيته 

الرُّوّاد  عماد  )مثالً(  املعبرة  الكلمة  أن   -

والقادة ولو لم ميلكوها ما سلكوا الطريق إلى 

والقلوب.  العقول 

التفوق  أسس  من  اجليد  التعبير  أن   -

فإذا  غيره.  وفي  اللغوي  املجال  في  الدراسي 

دراسته  في  تفوق  تعبيره  في  التلميذ  تفوق 

اللغوية املتنوّعة وفي حياته الدراسية، بل تفّوق 

العملية.  احلياة  من  بعدها  فيما 

عمومًا  التعبير  عوائد  إذن،  هي،  هذه 

يلي  فيما  لكن  الفّني بصفة أخّص.  والتعبير 

محاولة للخروج بإيجابّيات التعبير في العملّية 

املوسيقّية  التربية  ماّدة  خالل  من  التربوّية 

املدرج ضمن  الفنون  عالم  من  جزًءا  بوصفها 

التونسي. التربوي  للنظام  الرّسمّية  البرامج 

فإّن  أعاله،  »لّسنج«  قولة  أدرجنا  فكما 

يستطيع  ال  شيئًا  للفرد  تعطي  ال  التربية 

ما  تعطيه  أّنها  إالَّ  نفسه،  من  عليه  احلصول 

يستطيع أن يحصل عليه من نفسه على نحو 

أسرع وبجهد أقّل«، وال يكون ذلك في رأينا إالَّ 

الّدروس  في  التعبير  مرحلة  تثمني  خالل  من 

في  فاعاًل  طرفًا  التلميذ  يصبح  إذ  املعتمدة؛ 

درسه. بناء 

٢-١ التعبري يف مرحلة االستماع
على  عمومًا  املوسيقّية  التربية  ماّدة  تعمل 

التالية: األنشطة  من  املتعلّم  متكني 

- االستماع والتذّوق.

- اإلنشاد املَُساَير باألنشطة اإليقاعّية.

- القراءة والكتابة املوسيقّية.

اللغة  باستعمال  والّتواصل  التعبير   -

. املوسيقّية

وتهدف من خالل ذلك إلى تهذيب الّصوت 

جانب  إلى  اإليقاعي،  واحلّس  الّسمع  وحاّسة 
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وملكة  املوسيقي  العمل  تقدير  ملكة  تنمية 

الفّني. الّتعبير  وتطوير  الّنقدي  الفكر 

املوسيقّية  التربية  في  االستماع  ومرحلة 

هي إحدى أهّم املراحل الثالث التي يكون فيها 

حّصة  مكّونات  في  مكّماًل  عنصرًا  التعبير 

التربية املوسيقّية؛ إذ تنقسم - في حّد ذاتها- 

مختلفة: مراحل  إلى 

-االستماع العاطفي.

-االستماع الواعي.

-االستماع التحليلي.

ميكن تلخيصها في الرسم البياني التالي:

يرتبط التعبير في مراحل االستماع األولى 

خاّصة باحلركة واإليقاع؛ إذ يجد التلميذ نفسه 

العاطفي والواعي، وهما  في مرحلة االستماع 

املوسيقي،  األثر  واكتشاف  التعرّف  مرحلتا 

في  بجسده  عفوّية  بطريقة  األنغام  ويحاكي 

مرحلة أولى ثّم في مرحلة ثانية بترديد بعض 

اجلمل التي ترسخ في ذهنه.

وقع  على  احلركة  أّن  »مانهامير«  »يذكر 

اليقظ« االستماع  على  تشّجع  املوسيقى 

فللموسيقى إذن »ميزة خفّية أكثر غموضًا 

من إثارة الوجدان وهي القدرة على خلق صور- 

الذي  األدب-  عادة  بها  يّتصف  وهذه خاّصّية 

املتعلّم - في غالب  لذلك نرى  يفّسر ويعلق«. 

األحيان - عندما يتفاعل مع النغم املوسيقي 

يتأرجح مينة ويسرة أو يغمض عينيه، فكّل ذلك 

طرق في التعبير مختلفة فيها تفاعل ملختلف 

احلواّس.

وعندما ينتهي املتعلّم من مرحلة االستماع 

العاطفي والواعي لألثر، يقع االنتقال تدريجّيًا 

إلى مرحلة أخرى من التعبير وهي التي تخّص 

االستماع التحليلي. وللمرّبي في هذه املرحلة 

ما  نحو  التعبير  معالم  توجيه  في  كبير  دور 

إذ يجب أن يجتهد  الكفايات املستهدفة؛  يهّم 

األستاذ في حتديد بعض األسئلة التي يطرحها 

بصفة عفوّية على تالميذه قصد استفزاز ملكة 

العقل فيهم؛ بحيث يصبح املتعلّم مجبرًا على 

التركيز لفهم جوانب أخرى من األثر املسموع: 

في  والّسرعة  )حاّدة/غليظة(  الطبقة  كتغّير 

العزف)شديد/  ونوعّية  التنفيذ)بطيء/سريع( 

العقل  باستعمال  تعبير  ذلك  وفي  خفيف(، 

والتفكير.

٢-٢ التعبري يف مرحلة القراءة واإلمالء 
معنى  يتحّول  بالذات  املرحلة  هذه  في 

التعبير إلى ما قد نطلق عليه »اإلبداع«؛ بحيث 

يطّبق املتعلّم في هذه املرحلة اخلاليا اإليقاعّية 

إيقاعّية  عناصر  إليها  ويضيف  املدروسة 

جديدة لن يستوعبها ذهنه إالَّ إذا جنح املرّبي 

املوسيقّية  األشكال  مع  جّيدًا  مقارنتها  في 

الفرق.  يّتضح  حّتى  آنفًا  املدروسة 

واإلمالء  للقراءة  املخّصص  الوقت  ويتحّول 

فقرات  مختلف  بني  يؤلف  شامل  نشاط  إلى 

احلّصة وما يكتسبه التلميذ من خاللها. مثالً:

- مُيّكن »االستماع« التلميذ من استيعاب 

في  إدراجها  خالل  من  وذلك  املدروسة  اخللّية 

جملة حلنّية يبتكرها بنفسه، وهو ما يدّعم فيه 

روح املبادرة واجلرأة واخللق وبالتالي التعبير.

سرعة  خلق  من  اإلمالء  مرحلة  مُتّكن   -

اخللّية  استنتاج  في  التلميذ  لدى  البديهة 

مجموع  بني  من  ومتييزها  اللحنّية  اإليقاعّية 

جملة  إطار  في  األستاذ  ميليها  التي  اخلاليا 

يختارها. حلنّية 

وجتدر اإلشارة إلى أّن مرحلة التعبير حتتاج 

إلى أسس نظرّية لتدعيم الكفايات املستهدفة 

ثّم  التطبيق  إلى  ومنها  التلميذ،  ذهن  في 

التعبير، من ذلك أن يدرك العالقة بني أشكال 

الترقيم والنبض، أو الّصوت والنبض. وفي هذا 

اإلطار »اهتّم دلكروز بصهر اخلبرات احلّسّية 

والذهنّية اعتقادًا منه أّن أقّل املهارات واملدارك 

والتالحم  االندماج  على  أصاًل  ُتبنى  وأعظمها 

بني املعلومات النظرّية ثّم التطبيق عليها، أي 

أو  املمارسة  في  الفّعال  التاّم  االندماج  على 

املوسيقّية«. اخلبرة 
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٢-٣ التعبري يف مرحلة اإلنشاد
لإلنشاد  املوسيقّية  العناصر  تختلف 

واجلانب  الّنغمة  اإليقاع،  الكلمة،  في:  وتتمثل 

هذه  فإّن  وبالتالي  احلال.  بطبيعة  الّتعبيري 

العالقة تلّخص انصهار جميع هذه العناصر 

يوّظف  التلميذ  جتعل  ها  إنَّ حيث  بعض؛  مع 

بالّتعبير  وذلك  ومكتسباته  اقتداراته  جميع 

الغناء واإلنشاد: آٍن واحد من خالل  عنها في 

كما  باإليقاع،  غناءه  ويصاحب  ينشد  فهو 

ينشد ويتفاعل مع طبيعة املوضوع املصاحب 

للنغم، وقد ترتفع نسبة التعبير عنده إذا كان 

النبيل  لإلحساس  نبش  فيه  اإلنشاد  موضوع 

األّم  وموضوع  واألخوّة  والعشق  احلّب  مثل 

والوطن.

لذلك ميكن اإلقرار بأّن مرحلة التعبير لدى 

احلّصة  من  الزّمني  احلّيز  هذا  في  التلميذ 

استحسانًا  لديه  يلقى  لإلنشاد  املخّصص 

يكون  اإلنشاد  من  جزًءا  أّن  خاّصة  كبيراً، 

بتنفيذ جماعي حيث يجد التلميذ راحة نفسّية 

عجيبة جتعله يطلق العنان لصوته في فضاء 

القسم دون أّي اعتبارات، فال خجل وال خوف 

يتعلمه.  ما  حذق  يحاول  فهو  اخلطأ،  من 

وقد يتكامل التعبير ويتألق إذا توفرت في 

القسم الظروف املالئمة لذلك، وهي:

- أن تتوّفر اآللة املوسيقّية التي تصاحب 

الغناء.

- أن تتوّفر الوسائل الّسمعّية والبصرّية.

بتقدمي  تالميذه  األستاذ  يشّجع  أن   -

بعض »الهدايا« ملن يرى أّنه يتقّدم ويسير نحو 

األفضل، وبذلك تتكّون املنافسة بني املتعلمني 

تعلّقهم  وبالتالي  املاّدة؛  لطبيعة  حّبهم  ويكبر 

التعبير  فضاء  ويصبح  ينمو  باملوسيقى 

شاسعًا.

و«الغناء يحّقق أغراضًا تربوّيًة مهمة إضافة 

إلى دعمه ملستوى التعبير، من ذلك: 

يتعلّق  فيما  اجلسدّية  التربية  يقوّي  أّنه 

يوّسع  أّنه  كما  الّصوتّية،  واألجهزة  باحلنجرة 

يقوّي  نفسه  الوقت  وفي  وينشطهما،  الرّئتني 

بني  التمييز  على  ويعّودها  الّسمع  حاّسة 

منها  املتجانسة  واألحلان  املختلفة  األصوات 

ُحْسن  يعّودها  عاّمة  وبصفة  واملتنافرة، 

اإلصغاء. 

- أّنه يكّمل دروس بعض املواد )مثل الّتربية 

ُحْسن  على  ويساعد  والوطنّية...(،  الّدينّية 

عموماً«. املدرسة  في  االنتظام 

٢-٤ التعبري وحدة متكاملة يف بناء 
الدرس

ة  ي ب �ت ال درس  ة  ّص ح إّن  ول  ق ال ة  الص خ

ىّلي  ك ال اد  م ت االع اً  اس أس ي  ه ة  ّي ق ي وس م ال

ال  ع وأف وال  أق ن  م ذ  ي الم ت ال اوالت  ح م ىل  ع

ب  ج ي ارات  ب ت االع ذه  ه ّل  ك ف ات،  اع ب ط وان

إذ  ه.  درس اء  ن ب ي 
�ف ا  ه الل غ ت اس م  عّل م ال ىل  ع

ا  ه ن م ق  طل ن ن ل  ب ذ،  ي م ل ت ال رة  ك ف ض  رف ن ال 

ي  اع م ج ال اع  ن ت واالق ا  ه ن م أ  ط خ ال اج  ت ن ت الس

ن  ع از  ي ت ام ب اً  ّ �ب ع م م  عّل ت م ال ون  ك ي ف ك.  ذل ب

ّدرس. ال اح  ج ن

فمنذ حلظة دخوله للقسم يجب أن يشعر 

كانت  مهما  وأهّمّيتها  املاّدة  بقيمة  التلميذ 

نسبة أهّمّيتها وسط املنظومة العاّمة لبرمجة 

املواّد، وهذا من مشموالت املرّبي. إذ باتت عقلّية 

التلميذ العربي داخل منظومة احلداثة والعوملة 

متأّثرة باالنتهازّية والفردانّية، وهذا من شأنه أن 

يضعف تكوين التلميذ. لذلك وجب زرع عقلّية 

التحليل والتأليف بني مجموع املكتسبات التي 

متييز  دون  املواّد  مجموع  من  التلميذ  ينهلها 

 - رأينا  في   - املنهج  وهذا  أخرى.  على  ماّدة 

رّد  فكرة  اعتمدنا  إذا  إالَّ  إيجابّيا  يتراكم  لن 

للتلميذ وآرائه دون تهميشها، والبناء  االعتبار 

عليها في املقابل. في نهاية األمر، يجب ترك 

املجال للتعبير، للحرّّية، إلبداء الرّأي لبناء معالم 

الّدرس، وتوجيه هذه النوازع حّتى نسيطر على 

ترسيخها. املراد  الكفايات 

لهذا فإن عنوان أّي حّصة من ماّدة التربية 

املوسيقّية أو غيرها هو:

معّينة  معارف  عن  التعبير  يساوي  العلم 

بواسطة وسائل محّددة: أي- ونحن في إطار 

في  نهيئ  أن  يجب  املوسيقّية-  التربية  ماّدة 

ينتج  واملعرفة  للحوار  مناسبًا  مناخًا  احلّصة 

فيه التلميذ جمال حلنّية في احلّيز املخّصص 

موسيقّية  عناوين  ويقترح  واإلمالء،  للقراءة 

وتعبير  بإتقان  وينشد  يستمع،  ملا  مشابهة 

اإلنشاد. مرحلة  في  أمكن  إن  مبتكر  إيقاعّي 
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تسلية األطفال .. بناء، أم دمار؟

فيها اليابانية والبرتغالية والعربية. ومن جوائز 

»لعبة العام« حازت الشركة أربع من أصل ثماٍن 

كما  مستقلني،  نقاد  هيئة  سنويًا  تختارها 

تنشرها  التي  واملراهقني  األوالد  كتب  حصدت 

»أوتو ماير فرالج« ما يزيد على 90 جائزة أدبية 

األخيرة. العشر  السنني  في 

 ويعتبر األنصار املتحمسون إلنتاج الشركة 

فوق  يظهر  الذي  املزخرف  »رافنزبورجر«  اسم 

للتسلية  مرادفًا  التجارية،  األزرق  املثلث  عالمة 

العائلية الرفيعة املستوى، وتشرق وجوه األطفال 

الصغار لدى إمتامهم لعبة »أحجيتي األولى«، 

إلى  بالتعرف  سّنًا  األكبر  األوالد  يسر  بينما 

النسخة  خالل  من  وأوضاعه  السير  إشارات 

وتتحلق  »الذاكرة«  الرائجة  للعبة  التعليمية 

العائالت حول ألواح مثيرة مثل »أمسك بالقبعة« 

د. عواطف كراكيش  
باحثة وكاتبة - املغرب

ي صناعة ألعاب الأطفال رصخة مدوية تقول: »ل« لألعاب 
منذ ما يقرب من قرن أطلق رواد ألمان �ف

القلوب  تخاطب  ي 
ال�ت العائلية  والقيم  المثل  عىل  القائمة  للتسلية  و»نعم«  والسالح،  الحرب 

ي عرص شبكة 
ف الأطفال . أما اليوم �ف والعقول ولم تكن تلك الألعاب سوى مشاركات تمثيلية غالباً ب�ي

العرصية  الألعاب  كابوس  فقد ظهر  اضية  الف�ت والألعاب  ي 
التق�ف التقدم  ومع  العالمية،  نت  ن�ت الإ

ي كل 
ف لتحصد أرواحهم بمنتهى اليرس والسهولة، وأصبحنا �ف ف المأزوم�ي القاتلة لالأطفال والمراهق�ي

ي إصابة الطفل بـ »التوحد« 
ة أبسطها يتسبب �ف ونية جديدة مميتة وخط�ي يوم نسمع عن لعبة إلك�ت

عالمية جديدة  يعات  ترسش َسنَّ  تستوجب  ألعاب  فكلها  والديه،  ي حمـى 
و�ف بيته  ي 

�ف ، وهو  ي
و�ف لك�ت الإ

وة توعية الأم والأب بمخاطر تلك التسلية القاتلة. لمنعـها حماية لالأرسة والطفل مع رصف

ذات يوم من العام 1981 جمع فرنر شليجل، 

نشر  لدار  التابع  األلعاب  تطوير  قسم  مدير 

»أوتو ماير فرالج« في رافنزبورج بأملانيا، خمسة 

كنتم  »حني  وسألهم:  الشركة  مستخدمي  من 

تفضلونها؟«،  كنتم  التي  اللعبة  ما  صغاراً، 

وفنان  شاٍر  من  املؤلفة  املجموعة  فأجابت 

تخطيطي وتقني: »الشرطة واللصوص«. فاقترح 

مثلها.  لعبة  اختراع  لنحاول  شليجر: 

وأقالم  للتحريك  قابلة  بقطع  الفريق  »زود 

متَّ  ما  وسرعان  فارغة،  سباق  وألواح  رصاص 

أن  البد  للعبة  املثالي  اإلطار  أن  على  االتفاق 

وقطارات  وحافالت  أجرة  على سيارات  يحتوي 

اللص  أمام  متعددة  سبل  لفتح  وزوارق  نفقية 

الشرطة. من  للفرار 

اللعبة  عقبات  رسمت  أشهر  ستة  وخالل 

اخلفية وسيطر التوتر على فريق العمل بينما 

كانت اللعبة في تطور مستمر. وإذ حتددت مدينة 

لندن مسرحَا للعبة، أتت التسمية في محلها: 

»لعبة  بجائزة  فوزها  ومنذ  »إسكوتلنديارد«. 

»إسكوتلنديارد«  باتت  العام 1983،  في  العام« 

العالم. ألعاب الشركة رواجًا في  أكثر 

اخليال  حتفز  التي  األلعاب  كانت  هكذا 

األسرة  مشاركة  وبالتالي  الطفل،  لدى  والذكاء 

كلها أب وأم وإخوة في اللعبة مما يعطى نوعًا 

اللعبة. ممارسة  عند  اإليجابية  الرقابة  من 

واملواهب  املتراكمة  اخلبرات  جعلت  وقد 

في  األولى  فرالج«  »أوتوماير  من  املشحوذة 

وإحدى  وسويسرا  والنمسا  الغربية  أملانيا 

تباع  وأصبحت  أوربا.  في  الطليعية  الشركات 

منتجاتها في 56 بلداً، وتترجم إلى 12 لغة مبا 
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و»مالفتس« و»ساجاالند«، وبدأ إنتاج ما أسماه: 

ومفيدة«. قيمة  مسلية  »نشاطات 

كانت اللعبة األولى سباقًا دعاها أوتو: »رحلة 

حول العالم« حيث تتحرك في هذه اللعبة متاثيل 

وملونة  قصدير  من  مصنوعة  الصغر  بالغة 

باليد فوق تضاريس بالد مختلفة مرسومة على 

لوح، وأول من يتّم الدورة يكون الرابح. 

ومع لعبة »رحلة حول العالم« حتددت املقاييس 

كانت  فتعليماتها  الشركة،  ألعاب  جلميع 

واضحة وبسيطة حيث تطلبت فكرًا وليس حظًا 

فقط، واألهم من ذلك أن أفراد العائلة بكاملها 

استطاعوا أن يشتركوا فيها. وسرعان ما تلتها 

ألعاب أخرى وكتب إرشادية مفيدة وسلسة من 

منشورات بعنوان »العب واعمل«. 

ألعاب لبناء البالد
بعد وفاة أوتو روبرت ماير في العام 1925، 

وكانوا  وأويجن،  وكارل  أوتو:  أوالده  األمر  تولى 

فتحمسوا  اجلديدة  األفكار  وراء  دوما  يسعون 

نيفس(،  )نيتشه  األملاني  األعمال  رجل  لعرض 

لعبة كان قد استنبطها فأصابت جناحًا بارزًا 

بالقبعة«  »أمسك  اسم  حتت   1927 العام  في 

وهي ما زالت مطلوبة على الرغم من مرور أكثر 

من 90 عامًا على إطالقها، ألنها لعبة مشتركة 

بني أفراد العائلة أو األصدقاء.

إلنتاج  عرضًا  بحزم  أوتو  اإلخوة  رفض  وقد 

غنّيًا  واحدًا  العبًا  جتعل  ألنها  جديدة  لعبة 

على حساب اآلخرين وبالتالي تثير تغيرًا في 

نفوسهم. فقد كانت فلسفة والدهم ترمي إلى 

جعل منتجات الشركة تؤدي إلى »حتسني ما 

الذوق  حاسة  و»تثقيف  والقلوب«  العقول  في 

الناشئة. على  والتركيز  الرفيع« 

العالم  الكبير في  بالرواج  الشركة  تباِل  ولم 

للعبة »أل مونوبولي«، كما لم يندم أبناء ماير 

وكان  أويجن،  مقتل  وبعد  قط.  قرارهم  على 

العاملية  احلرب  خالل  اجليش  في  ضابطًا 

الثانية، أضافوا مبدأ جديدًا إلى عملهما هو: 

واحلرب«. األسلحة  عن  كتَب  وال  ألعاَب  »ال 

بلغ إنتاج الكتب ذروته حني تاق األملان إلى 

بناء بالدهم  النفس إلعادة  كتب االعتماد على 

هذه  على  الطلب  واشتد  احلرب،  دمرتها  التي 

الكتب بحيث نفدت عشرة اآلالف نسخة التي 

طبعت من »كتيب البناء« في 1949، وهو العام 

الذي نشر فيه، على رغم ثمنه الباهظ حينها، 

تعلم  التي  »باوهاوس«  تصاميم  كتب  ولعبت 

املرء كيف يبني بيته بنفسه، وصحيفة جتارية 

تعلم املهندسني املعماريني األساليب العصرية 

في البناء ، دورًا مميزًا في إعادة التعمير بعد 

احلرب. 

لعبة الذاكرة: ذات يوم نشر وليم هرتر، وهو 

مهندس من بازل، 36 مربعًا من الورق املقوى 

على طاولة إرفن جلوجنر، خبير األلعاب األول 

في رافنزبورجر. وألصقت باملربعات مجموعات 

مزدوجة من صور قصت من مجالت متشابهة 

من  هرتر  طلب  ثم  مقلوبة،  جميعها  ووضعت 

املبدأ كان:
ال ألعاب وال كتب عن 

األسلحة والحرب 
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جلوجنر مشاركته في رفعها بالتناوب ووضعها 

مقلوبة من جديد. فهل يستطيع مع التقدم في 

اللعبة أن يتذكر موقع الصورة املطابقة للصورة 

أمكنه  ذلك،  في  جنح  هو  إن  يرفعها؟  التي 

يحصل  الذي  والالعب  بالصورتني.  االحتفاظ 

على أكبر عدد من الصور يكون هو الرابح. 

واختبرها  منزله  إلى  اللعبة  جلوجنر  وحمل 

موظفون  أيضًا  فعل  وهكذا  عائلته.  أفراد  مع 

»الذاكرة«. لعبة  فولدت  آخرون.. 

لم يتبقَّ سوى أسابيع قليلة الفتتاح معرض 

يجتذب  الذي  نورمبرج  في  السنوي  األلعاب 

أوربا،  أنحاء  من  الرئيسني  اجلملة  زبائن 

قطع  فني،  عمل  لتصميم  الوقت  توافر  ولعدم 

إليها  وضمَّ  الشركة  كتب  من  جلوجنر صورًا 

صورًا فوتوغرافية ألحد أبنائه. وكانت »الذاكرة« 

حدث املعرض املثير حينذاك فتهافت الناس في 

سنتها األولى على شراء نحو سبعة آالف منها، 

وهو رقم قياسي في تاريخ الشركة، وبيعت من 

مليون   40 قرابة  املختلفة  بأشكالها  »الذاكرة« 

وحدة.

إلى  املقطعة  الصور  أحاجي  وأضيفت   

برنامج إنتاج الشركة في العام 1964 وأصبحت 

بدعة رائجة، واكتسبت شهرة عاملية ودفع األملان 

- الذين طاملا اعتبروا األحاجي ألعابًا سخيفة 

- تصميم رافنزبورجر املميز إلى بعث املناظر 

الطبيعية الرائعة، كما أعجبوا باملستوى الرفيع 

الذي بلغته ألعابه. وعلق هانز أولريش شنايدر 

»شفيبشه  صحيفة  في  األلعاب  عمود  محرر 

ألعاب  »تصنع  بقوله:  ذلك  على  تسايتوجن« 

من  فعاًل  ينتقل  وبعضها  لتدوم،  رافنزبورجر 

إلى آخر«. جيل 

كابوس » التوحد » اإللكرتوني
وإذا كان اللعب يشكل أهمية كبيرة في تنشئة 

والتسلية،  واملرح  باللهو  وإسعادهم  األطفال 

بجانب أنه يخلصهم من الطاقة الزائدة، وينمي 

إدراكهم عبر عمليات التخيل والتذكر والتفكر 

اللعب  فإن  لعبه،  خالل  الطفل  ميارسها  التي 

ومنوه  النفسي  نشاطه  لتنمية  أيضًا  يؤدي 

الكثير  كشفت  وقد  شخصيته،  وبناء  الذهني 

من الدراسات العلمية عن العالقة اإليجابية بني 

الذكاء واللعب املفيد.  ارتفاع نسبة 

األلعاب  وجود  ومع  املعاصر  عاملنا  وفي 

اإللكترونية التي أصبحت في متناول كل طفل 

أن  ننكر  ال  والتي  األسرة  أبناء  من  ومراهق 

بعضها مفيد خاصة ما يعمل منها على تنمية 

وحتفيز الذكاء لدى األطفال وتنشيط ذاكراتهم 

اإلدراكية. ومهاراتهم  تفكيرهم،  وسرعة 

بعضها  من  واألمهات  اآلباء  نحذر  أننا  إال 

تولد  مما  واالكتئاب؛  العنف  على  يحث  الذي 

اغتال  الذي  اإللكترونية  األلعاب  كابوس  معه 

السلوكي  لالنحراف  ودفعهم  الصغار  براءة 

إلى  وانتهت  مشبوهة  عالقات  في  والدخول 

جرائم االنتحار والقتل خالل تنفيذهم تعليمات 

حياتهم. على  قضت  افتراضية  إلكترونية 

اإللكترونية  األلعاب  بعض  أن  عن  ناهيك 

التي حتتوي على مشاهد غير أخالقية وألفاظ 

عادات  من  تغير  منحرفة  وسلوكيات  نابية 

الصغار االجتماعية واألخالقية املتعارف عليها 

رقابية  غيبة  في  هذا  يحدث  وقد  بيئتنا،  في 

األوالد  أن  االطمئنان  خداع  الوالدين حتت  من 

باملنزل.  ميكثون 

األطفال  فإن  الصحي،  الصعيد  وعلى 

تطبيقات  مع  املتعاطني  املراهقني  وحتى 

فريسة  يقعون  ما  سرعان  اإللكترونية  األلعاب 

والنفسية،  والعضوية  السلوكية  لالضطرابات 

وما  اإللكتروني،  بالتوحد  يعرف  ما  بينها  من 

يترتب عليه من انطواء وعزلة، ومما يجعل من 

كشفت الدراسات العلمية 
عن العالقة اإليجابية بني 

ارتفاع نسب الذكاء واللعب 
املفيد 

11العدد 36 - 2018



أمراض االكتئاب نتيجة حتمية الندماجهم في 

مع  التواصل  عن  فيه  يغيبون  افتراضي  عالم 

الواقع، وفي ظل غياب رقابة أسرية واجتماعية 

القاتل. الغول  هذا  من  حتميهم 

والطامة الكبرى أن األسر باتت تريح نفسها 

من مسئولية رعاية الصغار وإزعاجهم واالنشغال 

بهم فترمي بهم في أحضان فيديوهات األلعاب 

األولى،  عمرهم  سنوات  في  املتحركة  والرسوم 

فبدًءا من سن ثالث السنوات يشاهدون الرسوم 

مبكرة  سن  في  يعرضهم  ما  وهو  املتحركة، 

الضطرابات في نشاط املخ واألعصاب والنطق 

والكالم وقصر النظر.

اإللكترونية  األلعاب  على  الصغار  ويشّب   

مضامني  على  يحتوي  معظمها  التي  املميتة 

وتدمير  اآلخرين  بقتل  االستمتاع  على  حتفز 

كما  وعدواناً،  ظلمًا  عليهم  واالعتداء  أمالكهم 

ي لديهم  ها ُتعِلمهم طرق ارتكاب اجلرمية وتنمِّ أَنّ

اآلخرين.  على  واالعتداء  العنف  مشاعر 

ومؤخرًا انتشرت عدة ألعاب إلكترونية مرعبة 

مبا  واملراهقني  الصغار  ووجدان  عقل  شغلت 

لكنها  وغموض  وتشويق  إثارة  من  احتوته 

أصابت األهالي من آباء وأمهات بالذعر خوفًا 

على فلذات أكبادهم، مثل لعبة »مرمي« و»جنّية 

جو«،  و»البوكيمون  شارلي«،  و»حتّدي  النار« 

عقول  سلبت  التي  و»مومو«،  األزرق«،  واحلوت 

ودفعتهم  واألطفال  املراهقني  من  مستخدميها 

لالنتحار.

إن األلعاب اإللكترونية صارت صناعة كبيرة 

واضحًا  العاملي  االقتصاد  على  تأثيرها  وبات 

وهو ما تؤكده أرقام حجم صناعتها الذي يقدر 

املتوقع  ومن  دوالر،  مليارات   110 بنحو  حالّيًا 

وصوله إلى 200 مليار دوالر بحلول 2020. مما 

يستوجب على األم واألب واألهل اتباع احلكمة 

في اختيار نوع اللعبة وما يتناسب مع العمر 

أي اجلودة والسن املناسبة.

أساليب مكافحة األلعاب التدمريية
اللعب  هذه  مخترعي  أن  من  الرغم  وعلى   

يقضون عقوبة السجن، وعلى الرغم من إغالق 

املجموعات اخلاصة بهذه اللعب في صفحات 

املواقع،  إدارات  قبل  من  االجتماعي  التواصل 

األوامر  يتعاطون  أناس  هناك  يزال  ال  فإنه 

اإلنترنت  شبكة  على  لتوفرها  اللعب  هذه  من 

العاملية بشكل كبير حتى بعد إزالتها، وال تزال 

هذه اللعب املجانية تنتشر بصورة كبيرة بني 

الصغار  حياة  يهدد  إرهابها  ليظل  األطفال، 

وهم في أحضان والديهم وهو أشد خطورة من 

والقاعدة. داعش  إرهاب 

اإلرهاب  من  النوع  هذا  أن  نتصور  ثم  ومن 

يحتاج ملوقف دولي حازم ينطلق أواًل من مؤسسة 

اليونيسف املعنية بالطفولة لقيادة حمالت دولية 

حلجب أي مواقع إلكترونية تتيح هذا التطبيق 

القاتل. وكذلك فإن منظمة اليونسكو يقع على 

عاتقها دور مهم في قيادة رأي عام ثقافي دولي 

وجترمي  إلكتروني.  عدواني  فكر  أي  يناهض 

النماذج  لعبة جديدة من هذه  أي  إنشاء  ومنع 

بالقانون اإللكتروني الصارم وبالرقابة املطلوبة 

من الدولة أوالً، ومن األهل ثانّيًا مع التوعية في 

املساجد والكنائس واملدارس واجلامعات.

بكل  الكارثية  اللعب  هذه  أن  في  والشك 

احلياة  في  اإلنسان  حق  تنتهك  املقاييس 

وتخالف كل الشرائع السماوية واألرضية؛ ومن 

ثم فإن كل أصحاب الديانات مطالبون بتوحيد 

العصري  الشيطان  هذا  مكافحة  في  موقفهم 

وأمثاله املستقبلية عبر خطط توعية مبخاطرها 

مما  الناشئة؛  األجيال  وسالمة  أمن  على 

يستدعي َسنَّ تشريعات قانونية جترم صناعة 

د حرية املراهقني  وإنتاج مثل هذه األلعاب وتقيِّ

استخدامها. في 

الشيطانية  اللعب  هذه  مكافحة  أجل  ومن 

العصرية وأمثالها املستقبلية، بدأت في أملانيا 

أحفاد  من  تزعمها جيل جديد  إيجابية  حركة 

أوتو روبرت ماير- مخترع األلعاب الذهنية البناء 

العليا  واملثل  القيم  استخدام  على  التي حتث 

اجليدة  لأللعاب  استرشادي  دليل  بوضع   -

التي ُتنمي الذكاء وحُتفز املواهب لدى األطفال، 

وتعلمهم املنافسة مثل سباق السيارات واأللعاب 

ومفيدة  سليمة  بدائل  تكون  لكي  الرياضية؛ 
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وُتلبي الرغبة في االنتصار والفوز لدى األطفال.

ومازال هناك متسع لألفكار اجلديدة نذكر منها 

على سبيل املثال كتاب »آخر أوالد شيفنبورن، 

رواية  وهو   ، املستقبل؟«  إلى  نظرتنا  أهذه  أو 

رقيقة للشباب كتبها جودرون باوزفاجن، وصف 

فيها التأثيرات احملتملة النفجار نووي في أوربا، 

وقد فازت هذه الرواية بسبع جوائز كما ترجمت 

إلى سبع لغات.

الرئيس  املنافس  كان  الذي  التلفزيون  أما 

للشركة على اجتذاب األوالد فقد أصبح حليفًا 

األسبوعي  التلفزيوني  البرنامج  فمثاًل  جديداً. 

لألطفال في أملانيا املعروف باسم »كروكوديل« 

مرتكز على مفهوم رافنزبورجر للتسلية وتسوق 

ألعاب  وعروض  لألطفال  فيديو  أفالم  الشركة 

والبديهة معاً. العقل  تثير 

 تقول دوروثي هس ماير: »إننا نعلم املهارات 

الضرورية للتقنيات اإللكترونية التي حلت مكان 

الطرق املعتمدة سابقًا في تعلم األوالد ولعبهم، 

التكنولوجي  التقدم  طبيعة  كانت  مهما  ولكن 

وما يحمله املستقبل من خفايا- فسوف نلتزم 

املبادئ التي وضعها جدنا قبل قرن: »الوصول 

إلى قلوب األطفال وعقولهم«.

اء  الأب ة  ب اط خ م ل ة  ي ل م ع ة  ق ري ط اك  ن وه  

ن  م ال  ف الأط ة  اي م ح ل ات  م عل م وال ات  ه والأم

ة  ل رح م ال ذه  ه ي 
�ف ة  �ي ط خ ال اب  ع الأل ك  ل ت

ة: م ه م ال ة  ري م ع ال

ة  ب ع ل ال ن  ع ل  ف ط ال ع  م دث  ح ت ال وا  اول ح  -

ا؛  ه ب ه  ق عل ت ب  ب س وا  ف ش ت واك ا،  ه ب ح ي ي 
�ت ال

ة  ب ع ل ال ل  ف ط ال وا  ارك ش ت أن  م  ك ي ل ع م  ن ث وم

ة  ن م ي ه ة م ارك ش م ة وال داق ص ون روح ال ك كي ت ل

ه. ل ق ع ىل  ع ة  ب ع ل ال ر  ط ي س ت ال  ف واء  الأج ىل  ع

ل؛  ف ط ع ال ب م ع ل اً ل ن ي ع داً م وع ددوا م - ح

ان  إدم ىل  ع روا  ط ي س ت أن  م  ك ن ك م ي ا  ن ه ن  وم

ب. ع ل ال ىل  ع ل  ف ط ال

م  رس ال ف ة،  وح ل م  رس ل  ف ط ال وا  ارك ش  -

ىل  ده ع اع س ا ي م ة ك ن ام ك ل ال ف ط ة ال اق رج ط خ ي

ي 
ا�ف ق ث ز  رك م ي 

�ف ه  ت ارك ش أو م داع،  ب والإ ل  ي خ ت ال

داده  إم ع  م ا،  ه ل ض ف ي ي 
�ت ال ة  واي ه ال ة  ارس م م ل

ر. م ت س م ال ع  ي ج ش ت وال الأدوات  ب

ل  ب ة ق ب ع ل ىل ال ة ع الم س ادات ال رءوا إرش - إق

ره ول  م ع ة ل ب اس ن ون م ك ل، وأن ت ف ط ل ا ل ه ائ رسش

ال  ا، ف ه ب ب  ع ل ي ا  دم ن ولي ع ف ط ال ه  س ؤذي ح ت

د. ص �ي ق ن غ ل ع ف ط ة ال ب ع ل رصف ال ت

س  ح ال ي  م ن ت اب  ع أل اء  رسش إل  ادروا  ب  -

د  ي ف ت س ي اءه ف ي ذك م ن ل وت ف ط د ال ن ري ع ك ف ال

ا  ه ورائ ن  م ب  ب س ال ون  ك ي ول  ة  ب ع ل ال ن  م

ط. ق ف اً  ّي ه ي رف ت

ة  ردي ف ال اب  ع الأل ن  ع ل  ف ط ال دوا  ع أب  -

وا  ن وِّ ك ت ف ة؛  ي اع م ج ال اب  ع الأل ه  ع م وا  ارك وش

ن  دوه ع ع ب اء وتُ دق ع والأص م ت ج م ب ال ه ح دي ل

اب. ئ ت والك ة  زل ع ال

ة  ي اض ري ن ال اري م ت و ال ح م ن ك ل ف وا ط ه - وج

رج  خ وت ه  م س ج ة  اق رش ىل  ع ظ  اف ح ت ي 
�ت ال

اب  ع ن الأل ده ع ع ب ه وت ل ي داخ
ة �ف ن ام ك ة ال اق ط ال

ه. ل ق ع ىل  ع ر  ط ي س ت د  ق ي 
�ت ال ة  ي دوان ع ال

اً،  م دائ ل  ف ط ال س  ف ن ي 
�ف ة  ان ص ح ال وا  ن اب  -

ف  ال خ وم ار  ض و  ه ا  م ل  ك ن  ع اً  ّي ذات د  ع ت ب ي ل

د. ي ال ق ت وال ادات  ع ل ل

ل  ب ق ل  ف ط ل ل ص  ص ق ال راءة  ق ىل  ع روا  اب ث  -

ب  ح رس  غ ل ة؛  ي ل س م اً  ص ص ق ن  ك ت ول وم  ن ال

ذاب  ج دأ الن ب ي ه، ف ل داخ ة ب ع ال ط م راءة وال ق ال

ىل  ع ه  دي ل ه  ي ف �ت ال ت  وق رص  ت ق ي ل  �ت  وح ا  ه ل

ة.  ي ون �ت ك ل الإ اب  ع الأل

حددوا موعدًا معينًا للعب مع 
الطفل؛ ومن هنا يمكنكم أن 
تسيطروا على إدمان الطفل 

على اللعب



ديك برونا ... صاحب األرنبة ميفى

في   1927 أغسطس  في  برونا  ديك  ولد 

مدينة أوتريخت الهولندية )هي مدينة هولندية 

املدن  أكثر  وتعد  أوتريخت،  مقاطعة  وعاصمة 

كثافة سكانية في املقاطعة، كما تعد رابع أكبر 

السكانية.  الكثافة  حيث  من  الهولندية  املدن 

والعمائر  املباني  من  بالعديد  املدينة  وتزخر 

القدمية، كما أنها مقر جلامعة أوتريخت أكبر 

جامعات هولندا إضافة إلى عدد من املؤسسات 

املدينة  تعد  كما  العليا.  والبحثية  التعليمية 

الثقافية  النشاطات  في  نسبة  أعلى  صاحبة 

في هولندا بعد مدينة أمستردام(، وهي مدينه 

ميسورة  راقيًا ألسرة  حتمل طابعًا كالسيكّيًا 

الكتب،  وبيع  صناعة  مجال  في  تعمل  احلال 

ولها فروع تغطى هولندا حتى محطات املترو. 

بقصاصات  يوم  كل  برونا  الصغير  يلعب 

أحمد عبد النعيم     
كاتب ورسام - مصر
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ي 
عندما يجلس الرسام عىل طاولة الرسم يحط بأنامله خطوط عمل جديد فإنه يبحث عادة �ف

سكتش(، بعده  ي رسم الخطوط الأولية )الإ
ذاكرته البرصية عن المعادل البرصي لعمله ويبدأ �ف

الآخرين ح�ت  مع  تتشابه  ل  بخطوط خاصة  يع�ب  أن  ويحاول  للعمل  الفعىلي  التنفيذ  ي 
�ف ع  ي�ش

ف المتلقي رسومه دون الحاجة إىل توقيع . وقد تتحرك داخل الرسام ذاتية الأنا فيصنع  تحفظ ع�ي

ي رسومه لتبدو لنا قدرته الفنية العالية؛ ربما اعتقاداً منه أن البساطة تفقده قدرته 
تعقيداً ما �ف

اً عن قاعدة  ون . إل أن حديثنا عن ديك برونا يخرج بنا كث�ي ف أو قد يهرب منه النا�ش عىل التم�ي

ف البساطة الشديدة والنجاح المدوي .  ف بزحمة الخطوط وتشابكها إىل ح�ي التم�ي
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النشر،  دار  صاحب  اجلد  مكتب  على  الورق 

ويصنع من القصاصات أشجارًا وبيوتًا ويؤلف 

الصغير من شباك  ويرى  احلكايات مبخيلته، 

والشجر  الطيور  الكالسيكي  الريفي  املنزل 

واألرانب الصغيرة، ويفكر كيف يصنع حكاية 

كتاب. دفتي  بني  املنزل  عناصر  حتمل 

مساحة  إلى  الورق  قصاصات  فتحولت 

البيئة  عناصر  الصغير  عليها  يرسم  بيضاء 

احمليطة مبنزلهم اجلديد بعد أن انتقلت األسرة 

إلى مدينه أخرى هربًا من احلرب، ومع مساحة 

برونا  الصغير ديك  الهدوء واخليال متكن  من 

من أن يصنع لنفسه عامله اخلاص عبر الرسم 

بتركيب  املفردات  صياغة  وإعادة  الورق  وقص 

خاص.  جرافيكى 

له  فسمح  بالرسم  ابنه  شغف  األب  أدرك 

ثقافات  على  أكثر  ويتفرج  ليتعرف  بالسفر 

البصرية  ذاكرته  ويشبع  أخرى  دول  وفنون 

مبعادل بصري مختلف.. سافر برونا إلى لندن 

وباريس، وشاهد املتاحف ورسوم فناني عصر 

النهضة، وجلس في ساحة الفن بباريس يرسم 

أن  يشعر  مرة  كل  وفى  الشارع،  رسامي  مع 

داخله  فبحث  يحبها،  ال  زحمة  تزداد  خطوطه 

عن خطوط خاصة حتمل ذاته احلائرة التي لم 

بعد. تستقر 

وفي منتصف اخلمسينيات عاد برونا إلى 

دار نشر والده التي بدأت في نشر سلسلة من 

الكتب البوليسية لكسر حالة الركود في سوق 

فاخرة  طباعة  ذات  بوليسية  روايات  الكتب. 

حققت جناحًا أعاد للدار بريقها املفقود. 

أغلفة  يصمم  أن  برونا  ديك  مهمة  كانت 

كتب مميزة تصنع للدار هوية خاصة بني دور 

النشر.. مهمة ليست بالسهلة رمبا روح التحدي 

هي ما جعلته يقبل املغامرة ويبدأ في صناعة 

أغلفة بأداء جرافيكى، مستخدمًا خبرته ورؤيته 

البصرية في متاحف أوربا وتأثره بفنون عصر 

حققت  املختلفة..  بيكاسو  ومراحل  النهضة 

أو  الفاخرة  بالطباعة  النجاح سواء  الدار  كتب 

الطباعة الشعبية على ورق مقوى، وحقق برونا 

جناحًا خاّصًا ولكن ظلت تراوده فكرة بساطة 

اخلطوط. 

مصممًا  برونا  جناح  من  الرغم  على  لكن 

للكتب وصانع أغلفة وبوسترات ومواد دعائية، 



الدار  أسهم  رفع  في  النجاح  هذا  صب  فقد 

بأي  برونا ظل ال يشعر  أن  إال  النشر  وسوق 

ينتظره. آخر  شىء  فهناك  جناح 

األرنبة )ميفى( حلم برونا
في عام 1955 وفي أثناء جلوس ديك برونا 

صغيرة  أرنبة  شاهد  الشواطئ،  أحد  على 

وخفة.  برشاقة  الرملية  الكثبان  بني  جترى 

شكلها  بيده  يخط  وراح  لألرنبة  برونا  ابتسم 

على الرمال، وبعد أن انتهى ابنه الصغير من 

اجلري واالستحمام حتى صاحبه إلى حجرته 

وراح يقص علية حكاية األرنبة الصغيرة عبر 

ملجرد  مرتبة  غير  برونا  تأليف  من  حكايات 

الفكرة،  اكتملت  بعدها  الصغير.  ينام  أن 

الرمال  خيوط  تتحول  ال  ملاذا  يتساءل:  وراح 

األبيض؟  الورق  من  مساحة  على  رسوم  إلى 

مجرد فكرة بسيطة ال يدري برونا أنها حلمه 

الدائم البحث عنه.. حلظات كان يجلس بعدها 

على طاولة الرسم يرسم األرنبة املختفية وراء 

واختصر  أكثر  الورقة  وداعب  الرملية  الكثبان 

األرنبة  خرجت  حتى  يختصر  وظل  اخلطوط 

نايتشيه  أي   »Nijintje« اسم  »ميفي« حتت 

بالهولندية.

ميفى يف كتب 
الصغيرة  البيضاء  األرنبة  فكرة  حتولت 

والوجه  الطويلة  واألذن  املختزلة  اخلطوط  ذات 

الدائري األبيض إلى سلسلة كتب بلغت سبعاً، 

وحتركت تروس املطابع لتخرج كتب ديك برونا 

النجاح؛  حتقق  لم  املتوقع  غير  وعلى  للنور، 

تسويق  في  برونا  ديك  والد  خبرة  لعدم  رمبا 

كتب األطفال أو عدم تقبل املتلقي لهذا النوع 

يفكر  لم  املدرسة..  قبل  ما  ملرحلة  الكتب  من 

برونا في إنهاء التجربة والعودة إلى التصميم 

التجربة  عاود  ولكنه  فيه،  الناجح  اجلرافيكى 

الصغير،  كف  لتناسب  للكتب  أصغر  بقطع 

وزاد من جرعة االختصار في شخصية األرنبة 

االختزال،  حد  إلى  بخطوطه  واقترب  ميفى 

سوداء  نقطة  عن  عبارة  العيون  وأصبحت 

واألبيض اللون الغالب في العمل مع استخدام 

واجلو  احلالة  عن  للتعبير  الصريحة  األلوان 

العام، والكلمات قليلة وبسيطة جّداً، ومساحة 

بعد  الصغير  لنظر  مريحة  العمل  في  الفراغ 

واتسمت  السنية،  للمرحلة  املطلوب  دراسة 

اخلط  واستخدام  والدقة..  بالثبات  الرسوم 

السميك األسود في خطوط ثابتة.. فاألرنبة ال 

حتمل تعبيرات معقدة ولكنها أحادية التعبير 
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رسوم ديك برونا تميزت 
بالبساطة الشديدة 

والبعد عن زحمة الخطوط 
وتشابكها 



املطلوبة  االنفعاالت  كل  نظرتها  وراء  تخفى 

على  ميفي  تركب  فحني  احلركة  عن  للتعبير 

ظهر السلحفاة تنظر إليك والقدم تبدو أطول 

بقليل عنها وهى متوقفة عن احلركة، وعندما 

دون  بيضاء  كتلة  اليد  تظهر  الدراجة  تركب 

تشريح ألصابع اليد وهى متسك بيد الدراجة.

بالطائرة  متسك  وهي  ميفى  رسَم  وحني 

الورقية ظهر تشريح مبسط لليد بحيث يظهر 

خيط  بطرف  املمسكة  اليد  ألصابع  اختصار 

إلى  تنظر  دائمًا  ميفى   .. الورقية  الطائرة 

يبحث  كما  عنه  تبحث  وهي  الصغير  الطفل 

عنها وال تختفي وراء ابتسامة باهتة أو تعبير 

الهدوء  صفة  حتمل  هادئة  هي  بل  منفعل، 

تكملها مساحة من اللون األبيض تأكيدًا على 

سكينة األرنبة.. ولم يستخدم برونا املنظور في 

الرسم.. فاألرنبة تنظر إليك حتى وهى تركب 

الدراجة؛ ألن جميع عناصر العمل في مواجهة 

الطفل الصغير .. واختصر برونا كل عناصر 
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عمل الشجرة في إعمال خطوط حادة باأللوان 

الصريحة فالضفدع الصغير يحمل نقطة متثل 

مختصر،  واحد  تكوين  اجلسم  وباقي  العني 

أكثر  عريضة  بخطوط  املثلثة  األوربية  والبيوت 

أقرب  هندسية  وأشكال  مربعات  في  سمكًا 

تقليدها  من  ميكنه  مبا  الصغير  ذهن  إلى 

حاملة البساطة والعفوية ولكن بتمكن واضح 

وباختصار ال يخل بالعمل، كما ميكنك معرفة 

التمساح والثعبان والشجرة والكاجنارو والبطة 

وأدوات  األطباق  حتى  اللون  صفراء  الصغيرة 

الرسم بسيطة متسك بها األرنبة إلجناز عملها 

ميفى  يد  في  صفراء  دائرة  والبالون  الفني، 

أعلى.  إلى  مرفوعة 

لغات  كل  إلى  برونا  كتب  ترجمت  وقد   

مليون   80 بلغت  مبيعات  وحققت  العالم، 

الصغيرة.  مليفى  مسلسالن  وأنتج  نسخة، 

عيد ميالد ميفى 
على جنس  برونا  لكتب  املتابع  يتعرف  لم 

األرنبة الصغيرة فهي صاحبة الوجه البسيط 

في  السابع  كتابه  برونا  أصدر  وعندما  لها، 

امليالد  عيد  أثناء حفل  في  السبعينيات  بداية 

األحمر  اللون  من  فستانًا  األرنبة  ارتدت 

األرنبة  أدركنا جميعًا جنس  عندها  الصريح. 

ميفى، وضحكنا وابتسم معنا برونا واستكمل 

عمله على طاولة الرسم، واكتفى الرسام بإجناز 

لتظهر  األعمال وتولى اآلخرون تسويق األرنبة 

منها  وصنع  الصغار،  وشنط  املالبس  على 

مخصص  متحف  لها  وأقيم  الكبيرة  الدمية 

ألعمال ميفى بهولندا.. وحمل عدد من املطاعم 

على  ورسمت  الصغيرة،  األرنبة  واسم  صورة 

أيقونة  إلى  وحتولت  الصني،  في  القطارات 

للصغار بآسيا .. وحصد برونا اجلوائز واملال 

حقيقة. إلى  بفكرة حتولت  إميانه  من 

وفى كتابه األخير حملت األرنبة الصغيرة 

الزرقاء  بخلفيته  الكتاب  غالف  على  دمعة 

وتوقف القلم وانتظرت الريشة دواية احلبر، بعد 

أن توقفت دقات قلب الرسام الكبير لتعلن وفاة 

صاحب األرنبة ميفى عن عمر يناهز 89 سنة.. 

وبقيت األرنبة حتمل بهجة برونا وفرحتنا ونحن 

نبتسم لها وتنظر إلينا بحنني صادق.

ترجمت كتب برونا إىل 
كل لغات العالم وحققت 
مبيعات بلغت ٨٠ مليون 

نسخة 



الطفل والنشاط الزائد

هند محمود حجازي محمود   
مدرس- كلية التربية-جامعة دمنهور - مصر

كثرة  من  واألمهات  املعلمات،  بعض  تشكو 

األطفال. بعض  لدى  الزائد  والنشاط  احلركة، 

السيطرة  التستطيع  إنها  األمهات  فتقول 

على نشاطه الزائد، ويصعب عليها إطعامه، وال 

يستطيع أن يجلس بهدوء إال مبشقة شديدة.

  وتقول املعلمات إنه طفل ال يتبع األوامر، وال 

يندمج في الروضة، وقليل التركيز، يرغب في 

اللعب، واجلري، والقفز طوال اليوم دون هدف 

دون  من  أخرى  إلى  لعبة  من  ويتحول  محدد، 

وسريع  حركاته،  في  عدواني  أنه  كما  توقف، 

االنفعال.

أسباب ذلك:
نتيجة  أسباب عضوية  إلى  ذلك  يرجع  وقد 

تلف في خاليا املخ. أو إلى أسباب اجتماعية 

ونفسية منها خالفات الوالدين، وسوء معاملة 

بيئية  أسباب  وإلى  البدني.  والعقاب  الطفل، 

وامللونة  والكيماوية  احلافظة  املواد  وجود  منها 

املعلبة. واملشروبات  واحللويات،  األطعمة،  في 

فكيف تتعامل املعلمات أو األمهات مع 
هذه الظاهرة؟ 

- أشعري الطفل باحلب، واألهمية.

- ال ترغمي الطفل على النوم، واشتري له 

واملفيدة. الهادئة،  والتركيب  الفك،  ألعاب 

- اجلسي مع الطفل وعلميه بطريقة مشوقة 

باستخدام الكتب، والقصص املصورة واجلذابة.

التعامل  في  األوامر  أسلوب  ابتعدي عن   -

طفلك. مع 

تخلص  أهمية  مدى  املعلمات  تدرك  ال   -

الطفل من الطاقة الزائدة عن طريق الفنون من 

رسم، وتلوين، وموسيقى، وغناء؛ فذلك يساعد 

حالته  من  والتخلص  االسترخاء،  على  النفس 

السلبية. النفسية 

تعاون،  الزائد في  - استغلي نشاط طفلك 
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نسان، يكتسب فيها القيم،  ي حياة الإ
تعد مرحلة الطفولة المبكرة من المراحل المهمة �ف

الطفل  شخصية  تشكيل  ي 
�ف مهّماً  دوراً  وتلعب  الجتماعية،  والعادات  والتجاهات، 

يجب  ي 
ال�ت والضطرابات  المشكالت،  من  الكث�ي  المرحلة  تلك  ي 

�ف تظهر  كما  مستقبالً، 

سلوكية  انحرافات  إىل  به  وتؤدي  نموه،  عىل  سلبّياً  تؤثر  ل  ح�ت  مبكرة  سن  ي 
�ف عالجها 

الزائد. الحركي  النشاط  ومنها  مستقبالً،  ة  خط�ي
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وشيء نافع، فمثالً: علمي طفلك كيفية ترتيب 

غرفته منذ الصغر.

اليدوية  األلعاب  في  طفلك  شاركي   -  

والفوم،  امللون،  الورق  باستخدام  املختلفة 

الطبيعة. وخامات 

- ال تطلبي من الطفل أكثر من عمل في 

وقت واحد، واجعليه يثق في قدراته مهما كانت 

محدودة؛ لذلك كلفيه بأعمال بسيطة ينجح في 

أدائها.

 - شجعي طفلك على االشتراك في األلعاب 

الرياضية املختلفة التي يحبها؛ ليجري، ويلعب، 

وينطلق، ويفرغ الطاقة الداخلية لديه. فاأللعاب 

لدى  الطاقة  تفريغ  منافذ  منفذ من  الرياضية 

اإللكترونية،  الشاشات  عن  بعيدًا  الطفل، 

املعنوية  الروح  يرفع  مما  املغلقة؛  والغرف 

لذلك  الذهني؛  التفتح  على  ويساعد  لألطفال، 

األماكن  إلى  آلخر  وقت  من  طفلك  اصطحبي 

الواسعة، واملفتوحة في الهواء الطلق؛ ليتمكن 

األلعاب  خالل  من  الزائدة  طاقته  تفريغ  من 

احلبل. شد  مثل:  اإليجابية 

 - العبي مع طفلك األلعاب التي تناسبه، 

الطفولي. مستواه  إلى  وانزلي 

بعض  ممارسة  على  طفلك  شجعي   -  

ولعب  التمثيل،  في  طاقته  لتفريغ  األدوار؛ 

املهارات  بعض  على  والتدريب  والدراما  الدور، 

االجتماعية، وإدخال الفرح والسرور واملرح عليه.

- ساعدي الطفل على تفريغ الطاقة الزائدة 

لديه في أنشطة الصلصال الصحية املختلفة.

جتاهل  األم  أيتها  عليك  الصعب  من   -

كوني  ولكن  الوقت،  طوال  طفلك  تصرفات 

وإذا  املستطاع،  بقدر  البال  طويلة  صبورة 

تذكريه  وال  غضبك،  تظهري  فال  شيئًا  حطم 

بالسلوكيات غير املرغوبة التي يقوم بها أمام 

عنيداً. طفاًل  يكون  ال  حتى  اآلخرين 

   - ال توبخي طفلك أمام اآلخرين فالتربية 

الصراخ؛  وعلى  الضرب  على  تقوم  ال  الذكية 

ألن الضرب في هذا العمر يعود بآثار سلبية 

عليه. كثيرة 

- تأديب طفلك باللطف ال بالعنف والعقاب، 

فعقاب الطفل بشكل دائم على نشاطه الزائد 

فابتعدي عن استخدام  عنادًا وعدوانية.  يزيده 

أسلوب التهديد والوعيد معه، وعامليه بأسلوب 

الترغيب، والتعزيز.

التحدث  من  أكثر  طفلك  إلى  استمعي   -

معه.

الفعالة  الطرق  من  السباحة  تعد   -

الشعور  ومنحه  الطفل،  ونشاط  طاقة  إلفراغ 

. باالستقالل
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ملف العدد »الطفل واللغة«
خصص ملف هذا العدد من مجلة خطوة عن موضوع »الطفل واللغة« ادراكاً بأن اللغة قضية متعددة األبعاد، وحتتاج في 

مناقشتها لزوايا متنوعة ومختلفة، وذلك الرتباطها بقضايا أخرى مهمة مثل الهوية والعوملة والتنشئة واملواطنة، وتواصلها 

مع جوانب أخرى تتعلق بأسس اكتساب ومنو اللغة في هذه املرحلة العمرية املهمة وتأثير ذلك نفسيًا وتربوّيًا واجتماعّياً. 

وقد تضمن ملف هذا العدد خمسة موضوعات ناقشت موضوع اللغة وارتباطها باإلعالم اإللكتروني والهوية وتأثير القصة، 

وجاءت على النحو التالي: 

ي مواقع التواصل االجتماعي« حتدث األستاذ عرفات إبراهيم استشاري التنمية البشرية، منوها بالطرق 
حول »لغة االأطفال �ف  -

التي يتواصل خاللها األطفال عبر هذه الوسائل احلديثة مستخدمني أشكال واختصارات وتداخل ما بني احلروف 

العربية والالتينية وتأثير ذلك على األطفال، مطالبًا بإعداد  وتطبيق إستراتيجيات عربية للنهوض باحملتوى الرقمي 

لألطفال مع توعية الوالدين في هذا املجال.

زيد  أبو  أسماء  الدكتور  جاء موضوع  الثقافية؟«  للهوية  انفتاح عىل الحضارات أم تهديد  االأجنبية  اللغات  االأطفال  »تعليم  وعن   -

املدرس بإعالم جامعة القاهرة، لتقدم فوائد وايجابيات تعلم األطفال اللغات األجنبية في هذه املرحلة العمرية املبكرة، 

مستندة إلى جتارب دول أخرى، وداعية إلى أهمية إعادة بناء مناهج تعليم اللغة وطرق تدريسها مبا يعود بالفائدة 

على أطفالنا، فتعليم األطفال اللغات األجنبية سبيل لالنفتاح على حضارات وبلدان العالم.

»لغات بال كلمات« هو عنوان موضوع الدكتور أحمد عبد الرحيم العمري املدرس بكلية التربية للطفولة املبكرة بجامعة   -

القاهرة، تناول من خالله اللغات اخلاصة التي يستخدمها ذوي اإلعاقة مثل لغة العصا البيضاء أو لغة اإلشارات 

وخالفه، وكيف أن تلك اللغات اخلاصة أسهمت في اتاحة الفرصة لهذه الفئة للتعبير عن احتياجاتهم وللتفاعل مع 

األخرين، مبا ساعد على اندماجهم في املجتمع.

ومن خالل موضوع »قصة الطفل والتفاعل المجتمعي« تشير الباحثة والكاتبة جنالء عالم إلى ثالث قصص لألطفال كنماذج   -

قدمت قضايا مجتمعية أثبتت إمكانية تفاعل الطفل مع محيطه االجتماعي. 

وعن تأثير القصة أيضًا قدمت الدكتورة سلمى عادل املعداوي استشارية األسرة والتدريب موضوع »تأث�ي القصة عىل   -

وتزوده  الطفل  على  تؤثر  أن  التي ميكن  االدبية  األساليب  أقدر  القصة هى  أن  تبني  اللغوية للطفل«؛ حيث  المهارات 

والسلوكية.  والنفسية  والوجدانية  الثقافية  باخلبرات 



لغة األطفال
يف مواقع التواصل االجتماعي

عند  مشتركة  عالقة  واللغة  النمو  بني  ما 

جديدة  )بهمهمات(  يبدءون  فهم  األطفال، 

لهم،  قيل  ما  ليرددوا  آذانهم  تلتقطه  ما  وفق 

األطفال،  مع  تدريجّيًا  النمو  في  اللغة  وتبدأ 

والقواعد  تتطور املصطلحات  الطفل  ومع منو 

اخلاصة بها، ولكن في عالم اإلنترنت والتواصل 

االجتماعي يختلف األمر فقد أصبح اعتيادّيًا 

أكثر  إمالئية  بها أخطاء  يومّيًا جماًل  تقرأ  أن 

لقواعد  ومخالفات  نفسها  اجلملة  كلمات  من 

السرعة  بسبب  وهذا  جّداً،  كثيرة  النحو 

يكون  أن  التواصل حيث ميكن  في  والسهولة 

املواصالت.  عبر  متنقاًل  أو  مشغواًل  املتحدث 

اإللكترونية محادثات  وقد أصبحت اخلطابات 

اللغة  في  الدقة  الكبار  فيفقد  رسمية  غير 

لذلك  أطفالنا؛  إلى  تدريجّيًا  العدوي  وتنتقل 

ألطفالنا  ينقل  ما  إلى  واالنتباه  التنوية  وجب 

انتشار  اللغوي، ومع  وكيف نصحح مسارهم 

أجنبية  للغة  والتأسيس  الدولية  املدارس 

لدى  أصبحت  جّدًا  مبكرة  سن  من  لألطفال 

األطفال ازدواجية في اللغة ، وكل هذه ملفات 

يجب أن تناقش بدقة حتى تتم معاجلة جوانب 

التواصل  عملية  عىل  كب�ي  أثر  له  حيث  االأطفال  وخاصة  جّداً  حيوي  الجميع  عند  اللغة  موضوع  يعد 

ي تساعد عىل 
، واللغة هي الجرس القوي الذي يع�ب لالأجيال محمالً بالعلم واالأرسار ال�ت ف البرسش والتفاعل ب�ي

ف معهم إىل هذا  ات المخصصة لالأطفال والعامل�ي التطور والتقدم واالزدهار، ونأمل أن تلتفت كل النرسش

ي فعال لالأطفال ومساعدتهم عىل التعلم واالبتكار، والتوجيه  الموضوع لمعالجته جذريّاً ولخلق مناخ إيجا�ب

الصحيح لهم من خالل توصيات تساعد عىل ترقية ذوقهم وطرق التعب�ي عن أفكارهم.

عرفات إبراهيم   
استشاري تنمية بشرية - مرص
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أطفالنا،  فيها  يقع  التي  واألخطاء  القصور 

التخفي  أسباب  عن  نبحث  أن  أيضًا  وعلينا 

خلف لغات جديدة خاصة بهم وطرق التواصل 

معهم.

ملاذا التخفي خلف لغة جديدة؟
ملعاجلة لغة األطفال يجب البحث عن سبب 

انتشار لغات مختلفة بني األطفال وبعدهم عن 

اللغة األم، ووجود صعوبة في قواعدها النحوية 

والتنظيمية.

الكالم  وطريقة  اللغة  يغيرون  أطفالنا 

اخلاصة بهم أمام الكبار؛ لكي يحافظوا على 

يجعلهم  وهذا  لديهم.  اخلصوصية  مساحة 

يتجنبون  جديدة  لغة  ابتكار  إلى  يسعون 

مع  املوضوع  هذا  ناقشت  وعندما  الكبار،  بها 

األطفال في سن املراهقة من ١٢ إلي ١٨ سنة، 

عن طريقة كالمهم بني بعضهم البعض، ظهرت 

شفاهية  األولي  دارجتان  لغتان  األطفال  بني 

كتابية. واألخرى 

الطريقة األوىل
يصعب  حتى  الكلمة  إلى  حروف  إضافة 

)هتينل  مثال  بسهولة  فهمها  أو  قراءتها 

ندا  غتى  معاتينانا  نخرج  تاتى  ستنوفا 

)هل  هى  وترجمتها  نيقه(،  احلديتى  نله  اتى 

ستخرج معنا غدًا إلى احلديقة؟(، وأيضًا جملة 

فتنى  ونتنخرج  الشتنله  جنتنمع  )عيزيتنني 

االجاتى نازه(، وترجمتها )عاوزين جنمع الشلة 

طريقة  األطفال  ويغير  األجازة(.  في  ونخرج 

الكتابة والكالم بإضافة حرفي التاء والنون قبل 

آخر حرف أو حرفني من الكلمة، وقد انتشرت 

التسعينيات،  أواخر  األطفال  بني  اللغة  هذه 

عمن  متيزهم  اللغة  هذه  أن  األطفال  ويرى 

احلديث  أطراف  نقل  من  ومتكنهم  حولهم 

مساحات  وكسر  اجلميع،  أمام  مرن  بشكل 

الثقة بشكل مفاجئ مما يجعلهم يبحثون عن 

لهم.  مفيدة  غير  كانت  وإن  حتى  أخرى  طرق 

لذلك عالج هذه النقطة يكمن في توعية األطفال 

املتابعة  وتعديل أسلوب  بهم،  بالوسط احمليط 

الشخصية بني ولي األمر وطفله، على أن تكون 

تتحول  وال  للطرفني  مرضية  املتابعة  أساليب 

اجليد  النصح  ويتخللها  وتتبع،  مراقبة  إلى 

املرضية. البسيطة  والطرق  املقبول 

اللغة الثانية
وهى أكثر اننشارًا للجميع وهى )الفرانكو 

قبل  من  مقصودة  غير  اللغة  وهذه  عرب(. 

على  الكبار  يستخدمها  كان  بل  األطفال 

شبكات اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي 

وهى استخدام احلروف الالتينية لكتابة اللغة 

)كتابة كالم عربي بحروف إجنليزية(،  العربية 

والسبب هو انتشار الهواتف الذكية في بداية 

في  منها  األعم  األغلب  وكان  الثانية،  األلفية 

عربية  لغة  وجود  ولعدم  ُمَعرَّب،  غير  البداية 

الالتينية  الهاتف جاء استخدام احلروف  على 

أمرًا معاجلًا للتواصل من خاللها حيث يصلك 

الهواتف  انتشار  وبعد  الكالم.  من  املعنى 

عنها  االستغناء  متَّ  العربية  باللغة  املدمجة 

بني الكبار وإقتصرت هذه اللغة على األطفال 

لغة  استخدامها  على  ساعد  مما  واملراهقني؛ 

سرية لهم حيث كل ما تتطلبة اللغة هو معرفة 

نطق احلروف فقط، وأيضًا بعد إضافة األرقام 

يعني   2 )رقم  مثال  احلروف  عن  بدياًل  أيضًا 

 4 رقم   / ع  حرف  يعني   3 رقم   / ق  حرف 

يعني حرف ش أو ذ / رقم 5 يعني حرف خ 

/ رقم 6 يعني حرف ص أو ط / رقم 7 يعني 

 9 رقم   / ظ  حرف  يعني   8 رقم   / ح  حرف 

و(. حرف  يعني 

اجلديدة  الطرق  هذه  ضرر  ويقتصر  هذا 

على  واملراهقني  األطفال  قبل  من  املبتكرة 

يؤثر  حيث  اللغوية؛  وصالبتهم  األطفال  ثقافة 

خالل  من  الفكري  النهج  على  أيضًا  ذلك 

األفضل  متابعة  دون  من  البدائل  عن  البحث 

لهم، ورمبا نحتاج إلى طرق جديدة من احلوار 

كل  تفعيل  خالل  من  األطفال  مع  واملناقشة 

ومعلوماتهم،  بأفكارهم  واملواقع  الصفحات 

حتي  والتحفيزية  الثقافية  املسابقات  ونشر 

التواصل  مواقع  عبر  الصحف  حول  يلتفوا 

ويغيروا من الطرق التقليدية ويلتزموا باخلطوط 

فاألطفال  والكتابة،  التواصل  في  الصحيحة 
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يعلمون بعضهم البعض بطريقة سهلة وجذابة 

لطفل(.  طفل  من  )نهج  لهم 

أسباب قصور اللغة عند األطفال
النقاش  وحلقات  األبحاث  بعض  من خالل 

ومسجلة  اإلنترنت  مواقع  على  املنتشرة 

بدراسات حول أسباب القصور في اللغة لدى 

إلى  املوجهة  البرامج  معظم  أن  نرى  األطفال، 

الرسوم  وأفالم  التلفزيونات  في  العربي  الطفل 

األكثر  الدراسات  التي عدتها معظم  املتحركة 

جذبًا لألطفال، أغلبها أجنبي ولم يكن حاضرًا 

نفسْيهما. واجلاذبية  بالقوة  العربي  اإلبداع 

إلى  يومًا  العربي  اإلعالم  يستند  لم 

موجه  بإعالم  للنهوض  واضحة  إستراتيجيات 

احملطات  كثرة  من  الرغم  على  العربي  للطفل 

املستهلكني  أكبر  منا  يجعل  وهذا  العربية، 

القيم  وفق  بناؤها  يتمُّ  التي  األطفال  لبرامج 

واملبادئ اخلاصة بهم وال يكلفنا سوى ترجمة 

العلم  مع  العربية،  اللغة  إلى  العمل  ودبلجة 

لهذه  املرئية  والصورة  السمعي  احملتوى  أن 

ثقافته  أو  العربي  عاملنا  يعكسان  ال  الرسوم 

وإمنا ينقالن لنا كالمًا عربّيًا وصورة غربية مما 

يعرض وعي أطفالنا لصدمات تسبب خلاًل في 

التواصل بني عاملهم وعالم الفضائيات، ويحول 

أفسدته. ما  إصالح  دون 

مقرتحات وحلول لتصحيح اللغة
والتنمية  للطفولة  العربي  املجلس  نظم 

مؤمترًا  العربية  الدول  جامعة  مع  بالشراكة 

عصر  في  العربي  الطفل  »لغة  عنوان  حتت 

العوملة«، متخضت عنه وثائق ودراسات تتوخى 

العربي  للطفل  املقدمة  اللغة  على  احلفاظ 

هى  املؤمتر  لهذا  النتائج  وأهم  أبرز  وإحدى 

تعالج  التي  املهمة  التوصيات  ببعض  اخلروج 

ما أتلفه اإلعالم من خالل بعض البرامج وأفالم 

تعزيز  على  والعمل  الغربية،  املتحركة  الرسوم 

اإلعالم.  وسائل  في  األطفال  لغة 

ات: ي وص ت ذه ال ن ه وم

- اعتماد اللغة العربية لغة لبرامج األطفال 

اإلذاعية والتلفزيونية في البلدان العربية.

- إلزام اإلعالميني بالعربية الفصحى على 

األقل في برامج األطفال.

- توجيه برامج إذاعية وتلفزيونية 

تفعيل  بهدف  العربية؛  اللغة  لتعليم 

املهجر،  في  أوالدنا  مع  احلوار 

ومناقشة  اللغة  أصول  وتعليمهم 

بصفة  والتراثية  الثقافية  القضايا 

. مستمرة

للقراءة  مسابقات  إنشاء   -

والكتابة باللغة الفصحى، من خالل 

الدول  مستوى  على  اإلعالم،  وسائل 

على  األطفال  لتشجيع  األعضاء 

النطق والكتابة بها، واالستماع إليها.

التعليمي  اإلنتاج  تشجيع   -

ه لألطفال، عن طريق  والترفيهي املوجَّ

واملسموعة،  املرئية  اإلعالم  وسائل 

على األداء باللغة العربية امليسرة، مع 

املواد بطريقة جذابة  تلك  احلرص على عرض 

وشائقة.

- التوصية للجهات املعنية بفرض نوع من 

الرقابة اللغوية على املنتجات الثقافية املصورة 

للغة  دعمًا  العربي؛  للطفل  واملطبوعة  واملذاعة 

العربية.

لألطفال  كلّيّا  مخصصة  قنوات  إنشاء   -

بالعربية. فيها  التداول  يكون  أن  على 

- مطالبة الدول العربية ِبَسنِّ تشريع مينع 

استخدام غير اللغة العربية في اإلعالنات بجميع 

أشكالها، وإعادة النظر في كل اإلعالنات التي 

املوجهة  وخاصة  العربية،  التلفزيونات  تقدمها 

صحيحة،  عربية  بلغة  تقدميها  ليتمَّ  للطفل؛ 

ومبسطة وسلسة في الوقت ذاته.

ات  ات ب ي وص ت ذه ال ل ه ي ع ف رى أن ت ك ن ذل ل

ت  ن �ت ن االإ م  ال ع ي 
�ف ا  م ي الس  ، ة  ي م االأه ة  اي غ ي 

�ف

ع  واق ة م اص ي وخ اع م ت ل االج واص ت وات ال ن وق

ن  م ه  ل م ح ي ا  م ل وب(  ي وت ي )ال ل  ث م و  دي ي ف ال

ر  م ع ن  م ال  ف االأط ا  ه اول ن ت ي ة  ي الم إع واد  م

ىل  ع د  ي أك ت ال ع  م م،  عل ت وال ة  ي ل س ت ل ل ف  �ي ام ع

ور،  االأم اء  ي أول ة  ي وع ت ل ة  وازي م وات  ن ق ح  ت ف

د  ق ي 
�ت ال ف  واق م وال داث  االأح ذه  ه ة  ه واج وم

ل  ائ وس ة ب اص خ ال ات  ي وص ت ال ىل  اً ع ب ل ر س وث ت
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تعلُّم األطفال اللغات األجنبية انفتاح على 
الحضارات، أم تهديد للهوية الثقافية؟

د. أسماء أحمد أبوزيد عالم    
مدرس بكلية اإلعالم - جامعة القاهرة

معلومات  اكتساب  يمكن  خاللها  فمن  نسان،  الإ عمر  من  مرنة  ة  ف�ت الطفولة  مرحلة  تعد 

النفس  علماء  عليها  أطلق  هنا  ومن  كلها؛  حياته  ة  ف�ت خالل  نسان  لالإ مالزمة  تبقى  ومعارف 

خاللها. مختلفة  معارف  الطفل  اكتساب  نتيجة  التكوينَية(  ة  )الف�ت اسم: 

ية؛ ويعت�ب إتقان  عداد لمستقبل أغىل وأثمن ما تملكه الب�ش ي الطفولة التخطيط والإ
وتع�ن

ذات  اللغات  أصبحت هذه  المهنية؛ حيث  الحياة  ي 
�ن النجاح  مفتاح  غالباً  الأجنبية  اللغات 

ايدة، لذلك تحرص بعض نظم التعليم عىل تعليم الأطفال لغات أجنبية منذ  ن أهمية م�ت

اتيجيات والسياسات التنموية  س�ت الصغر؛ حيث تحتل مرحلة الطفولة مكانة مهمة ضمن الإ

ي المجتمعات المتقدمة كافة.
�ن
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السلبية  االحتماالت  من  اخلوف  هو  الدافع 

في املستقبل، على سبيل املثال قد ال يحصل 

أطفالهم في املستقبل على وظيفة جيدة أو قد 

تكون أجورهم ضئيلة بسبب عدم قدرتهم على 

جيد. بشكل  عاملية  بلغات  التحدث 

تشكيك يف جدوى تعلم األطفال للغات 
األجنبية

على اجلانب اآلخر هناك مبالغة في تقدير 

قيمة تعليم اللغات األجنبية لألطفال في سن 

مبكرة. فقد يكون تعّدد اللغات حجر عثرة أمام 

الذين ينمون لغة معينة على حساب اللغة األم 

التي تضعف. ومع تزايد عدد املعلومات بغزارة 

عبر لغة معينة، ال يعود في استطاعة الذاكرة 

تخزين هذا الكم الهائل من املعطيات في أكثر 

من لغة؛ مما يؤدي إلى اضمحالل اللغة.

مع  اللغات  تداخل  فإن  أخرى،  جهة  من 

ب حاالت من الصعوبة  بعضها البعض قد سبَّ

إلى  أدى  مما  اجلمل؛  وتركيب  التعبير  في 

تشويش الطفل، فال يعود قادرًا على التمييز 

يؤثر  أن  شأنه  من  أن  كما  اللغات،  باختالف 

فوائد وإيجابيات تعلم األطفال للغات 
األجنبية

مرحلة  في  األجنبية  اللغة  األطفال  تعلم 

مبكرة يجعلهم أكثر إتقانًا لها في املستقبل.

أن  للطفل  األفضل  من  أنه  البعض  ويرى 

يبدأ في سن مبكرة سماع اللغة الثانية إضافة 

إلى لغته األم، وهذا يساعد كثيرًا على إعداد 

الطفل للمستقبل، وخاصة إذا أراد هذا الطفل 

الحقًا أن يتعلم اللغة الثانية بشكل جيد؛ ألن 

في  اكتشافها  يتّم  اللغوية  واملهارات  املفاهيم 

األساسيات  أن  كما  العمر،  من  مبكرة  مرحلة 

في تعلم أي لغة، أي النطق الصحيح والقواعد، 

في  أسهل  بشكل  اإلنسان  ذهن  في  تترسخ 

الطفولة.  سن 

ويساعد تعدد اللغات على أن يكون الطفل 

أكثر انفتاحًا وراحة في التعبير بأكثر من لغة 

وأكثر من وسيلة. كما يؤدي ذلك إلى تنشيط 

إلى  إضافة  اآلخرين،  مع  والتخاطب  احلوار 

يتقن  فعندما  غريبة،  لغات  مع  التأقلم  إمكان 

يندمج  أن  يستطيع  لغة،  من  أكثر  الطفل 

كما  والتكنولوجيا.  التطور  عصر  ويجاري 

بحرية ووعي عن حاجاته  التعبير  يتمكن من 

للجميع. ورغباته 

االنفتاح على الحضارات والبلدان 
والقارات األخرى أمر ضروري 

أفق  يفتح  لغات  بعدة  التحدث  أن  كما 

إذ  اآلخرين؛  مع  والثقافي  احلضاري  التبادل 

يشرع املجال أمام طالبي العلم أو العمل في 

كما  وسهولة،  بسالسة  التأقلم  على  اخلارج، 

بني  والثقافة  الوعي  نسبة  زيادة  في  يساهم 

أفراد املجتمع للنهوض بنشء أفضل واملشاركة 

بنا. احمليطة  العاملية  األحداث  فهم  في 

تعليم  على  األهالي  يعمل  ما  وغالبًا 

مبكرة،  سن  في  األجنبية  اللغات  أطفالهم 

األكثر  اللغة  باعتبارها  اإلجنليزية  خاصة 

يكون  ما  فغالبًا  حالّياً،  العالم  في  انتشارًا 

هذا  إن  إذ  الطفل.  عند  النطق  على  سلبًا 

يخفف  أن  ميكن  الواحدة  اجلملة  املزج ضمن 

ألنه  جديدة؛  كلمات  اكتساب  على  قدرته  من 

بني  يفصل  أن  املرحلة  هذه  في  عليه  يصعب 

لغات عدة، مما يبطئ  الكلمات املسموعة في 

مخزونه  يكون  بحيث  املفردات،  اكتساب  من 

عدة. لغات  بني  مقسمًا  اللغوي 

مع  اللغة  اضطرابات  ترتبط  ما  وغالبًا 

التحصيل الدراسي املنخفض، فاألطفال الذين 

هم  اللغوية  املهارات  في  ضعف  من  يعانون 

أكثر عرضة للخطر على حتقيق القراءة والذي 

اللغوي. النمو  من  املزيد  دون  يحول 

اللغات  األطفال  تعلم  أهم حتديات  وتتمثل 

األجنبية في سن مبكرة  فى نفى الثقافة أو 

الهوية املتفردة خاصة عندما تتكون من جوانب 

واألخالقية؛  االجتماعية  والقيم  والتراث  الدين 

مما أدى إلى حتويل الثقافة إلى صناعة وجتارة 

عاملية؛ نتيجة غياب الثقافة العامة التى كانت 

منو  ذلك  على  وترتب  حكومي؛  بدعم  حتظى 

ظاهرة االستهالك الفردى للثقافة على حساب 

اجلماعى. االستهالك 

وهو ما ميثل حتديًا أكبر أمام الدول النامية 

للثقافة  املخصصة  املساحة  تقليص  بشأن 

الوطنية لتطوير ذاتها. فاملالحظ فى كثير من 

وخارجية  داخلية  قوى  هناك  أن  النامية  الدول 

تسعى إلى تقليص املساحة التى ميكن فيها 

أو ما يسمى باحليز  الثقافات احمللية  تطوير 

على  الناس  قدرة  وتقليص  احمللى،  الثقافى 

الطفل يف سن مبكرة 
أكثر قدرة على اتقان 

أكري من لغة



وقيم  السوق  قيم  وإشاعة  املستقل،  اخليار 

الثقافية  السلع  وانتشار  الغربى،  اإلعالن 

املعبأة.

متى يتعلم األطفال اللغة الثانية؟
ممكن  وقت  أفضل  املبكرة  الطفولة  تعّد 

يختبرون  الذين  فاألطفال  ثانية،  لغة  لتعلم 

ناطقني  عادة  يصبحون  مولدهم  منذ  لغتني 

البالغون  يعاني  بينما  اللغتني،  لكلتا  أصليني 

عادة في تعلم اللغة الثانية وقلما  يصلون إلى 

األصليني. املتحدثني  طالقة 

تعلم  يبدءون  األطفال  أن  األبحاث  وتظهر 

والدتهم  وبعد  يولدوا،  أن  قبل  اللغة  أصوات 

بني  الفارق  متييز  من  الوالدة  حديثو  يتمكن 

األخرى. واللغات  األم  اللغة 

حيث يحظى الطفل عند والدته بقدرة عقلية 

أنه  ذلك  يعني  800 صوت.  بني  التمييز  على 

عند هذه املرحلة ميكن لألطفال أن يتعلموا أي 

لغة يتعرضون لها. وبالتدريج مييز األطفال أي 

األصوات يسمعونها أكثر من غيرها.

لكن دراسات حديثة قدمت حتلياًل عن مدى 

العمر،  بنا  تقدم  كلما  باللغات  عالقتنا  تطور 

للراغبني  نتائج مبشرة  الدراسات  وحتمل هذه 

في تعلم اللغة في الِكبر.

عمرية  مرحلة  كل  متنحنا  عام،  وبشكل 

يستطيع  إذ  اللغة.  لتعلم  تهيئنا  ميزة جديدة 

الرضيع متييز األصوات املختلفة بدقة، وعندما 

يتعلم املشي، يكتسب اللهجة األصلية بسرعة 

االنتباه  على  قدرته  تزيد  البلوغ،  وعند  فائقة، 

والتركيز لفترات أطول، وتتحسن بعض املهارات 

والكتابة  القراءة  تعلم  مهارة  مثل  األساسية، 

التي متكنه من توسيع حصيلة مفرداته سواء 

في اللغة اجلديدة أو في لغته األم.

تعلم  في  بارعون  الصغار  فاألطفال 

عمرية  مرحلة  لكل  لكن  األصلية،  اللهجات 

عوامل  ثمة  الواقع  وفي  خاصة.  لغوية  ميزة 

اللغات  عدد  على  تؤثر  السن،  غير  عديدة، 

التي نتحدثها، ودرجة إتقاننا لكل منها، مثل 

وحتى  التدريس،  وطرق  االجتماعية،  األوضاع 

الصداقة. عالقات 

سّنًا  األكبر  املتعلمني  فإن  أخرى،  وبعبارة 

حولهم،  من  وبالعالم  بأنفسهم  دراية  أكثر 

معاجلة  في  اخلبرة  هذه  من  يستفيدون  وقد 

اجلديدة. املعلومات 

أما األطفال، فقد تفوقوا على الشباب في 

من  الالشعوري  أي  الضمني،  التعليم  سياق 

للغة  األصليني  الناطقني  إلى  االستماع  خالل 

الطريقة  هذه  أن  من  الرغم  على  ومحاكاتهم، 

مع  طويل  وقت  قضاء  تتطلب  التعلم  في 

اللغة. لهذه  األصليني  الناطقني 

طرق تعليم اللغات األجنبية لألطفال
إذ  ألطفالهم؛  واملثال  القدوة  األهل  يشّكل 

منذ  لغة  من  بأكثر  الكالم  على  يحضونهم 

الصغر، فتكرار الكالم بلغة معينة  يحفز الطفل 

على استعمالها ويشجعه على التخاطب بها 

مفرداتها. وتنمية 

في  للمساهمة  عوامل  عدة  وتتداخل 

اكتساب اللغة، مثل النضج الدماغي والفكري 

عند الطفل، والبيئة الثقافية والكالمية احمليطة 
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ضرورة إعادة بناء مناهج 
اللغة وطرق تدريسها 

بشكل مفيد



به، والسن التي يبدأ فيها تعلم اللغة، وكثافة 

وغيرها. اللغة  استخدام 

وميكن مساعدة األطفال على اكتساب أكبر 

عدد من املفردات في لغات مختلفة في البيت 

واملجتمع؛ ملساعدة املدرسة على تلقني الصغار 

أكثر من لغة؛ إذ ميكن االستعانة ببعض األلعاب 

التي  والترفيهية  التربوية  والوسائل  الثقافية 

تساعد على التمرس في الكالم، وتشجع على 

االستماع إلى لغات مختلفة؛ وبالتالي اكتسابها.

إيصال  في  فعالة  اإلعالم  وسائل  أن  كما 

التلفزيون  عبر  العديدة،  اللغات  في  املعلومات 

والقصص  الكتب  إلى  إضافة  والراديو، 

واإلنترنت  باألطفال،  اخلاصة  واملنشورات 

الطفل  التخاطب االجتماعي، كما أن  ووسائل 

التسلية  عبر  بالكالم  هائاًل  كّمًا  يستوعب 

املدرسي  اجلو  عن  بعيدًا  واللعب،  والترفيه 

واالمتحانات.

التجربة األملانية فيما يتعلق بتعليم 
اللغات األجنبية لألطفال

تعلم  بلغاتها  األوربية  األمم  اعتزاز  أعاق 

األوربي  االحتاد  أن  غير  أخرى،  لغات  أبنائها 

ودخول زمن ما بعد احلداثة أظهرا حاجة ماسة 

لغة.  أكثر من  اتقان  إلى 

أملانيا  في  طويل  لوقت  قناعة  سادت  فقد 

يشكل  الصغر  في  اللغات  تعليم  أن  مفادها 

عبئًا على كاهل الطفل وثقاًل مينعه من التمتع 

بطفولته. غير أن املتغيرات العاملية غيرت هذه 

قضية  في  التفكير  إعادة  إلى  ودفعت  النظرة 

لألطفال. اللغات  تعليم 

وفي هذا السياق، أثبتت الدراسات العلمية 

احلديثة أن تعليم اللغات في الصغر سيساعد 

على ملء ثغرات النظام التعليمي األملاني في 

كل  بدأت  األساس  هذا  وعلى  البعيد.  املدى 

منذ  األجنبية  اللغة  تعليم  أملانيا  في  املدارس 

االبتدائي. الثالث  الصف 

التجربة السويسرية لتعليم اللغات 
األجنبية لألطفال

يلعب تعلم اللغة دورًا حيوّيًا في سويسرا، 

يتعلم  اإللزامية،  الدراسة  سنوات  أثناء  ففي 

الكونفدرالية،  في  ثانية  رسمية  لغة  التالميذ 

الدستور  ويضع  اإلجنليزية،  عن  فضاًل 

وهي:  للتعليم،  األساسية  القواعد  السويسري 

أن التعليم االبتدائي إجباري لكل طفل، والتعليم 

مجاني في املدارس العمومية، أما لغة التدريس 

أو  اإليطالية  أو  الفرنسية،  أو  األملانية،  فهي 

اإلقامة. منطقة  على  اعتمادًا  الرومانش؛ 

التجربة املصرية وتعليم اللغات 
األجنبية لألطفال

تستهدف الرؤية اإلستراتيجية للتعليم في 

مصر حتى عام 2030 إتاحة التعليم والتدريب 

إطار  وفي  متييز  دون  عالية  بجودة  للجميع 

ومرن،  ومستدام  وعادل  كفء  مؤسسي  نظام 

وأن يكون مرتكزا على املتعلم واملتدرب القادر 

على التفكير واملتمكن فنّيًا وتقنّيًا وتكنولوجّياً، 

وأن يسهم أيًضا في بناء الشخصية املتكاملة 

ملواطن  مدى  أقصى  إلى  إمكاناتها  وإطالق 

وقابل  ومسئول  ومبدع  ومستنير  بذاته  معتز 

للتعددية، يحترم االختالف وفخور بتاريخ بالده 

وشغوف ببناء مستقبلها وقادر على التعامل 

والعاملية. اإلقليمية  الكيانات  مع  تنافسّيًا 

اللغة  مناهج  بناء  إعادة  يستوجب  مما 

اإلجنليزية وإعادة طريقة تدريسها بشكل مفيد، 

فعلى الرغم من تعلم الطالب أكثر من عشر 

ال  فإنه  اجلامعة،  قبل  اإلجنليزية  للغة  سنوات 

قواعد. أو  كلمات  بضع  منها سوى  يستفيد 

والعمل  املعلمني،  تدريب  يتطلب  ما  وهو 

على أن يكونوا أكفاء، فمن الضروي أن ميلك 

الذي  املجال  في  كبيرة  معرفية  قاعدة  املعلم 

مهارات  اكتسابه  إلى  إضافة  بتدريسه،  يقوم 

وصول  لضمان  املبسط  والشرح  التواصل 

املعرفة  جانب  إلى  فاملهارة  للطالب،  املعلومة 

الطالب  من  جيل  عنهما  سينتج  للمعلم 

املتميزين.

يمكن مساعدة األطفال 
على اكتساب أكرب عدد 

من املفردات يف اللغات يف 
البيت واملجتمع
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لغات بال كلمات
لغات خاصة لذوي اإلعاقة

لغة العصا البيضاء
العصا  هذه  أن  شديدة  ببساطة  واإلجابة 

البيضاء تعّد رمزًا للكفيف والستقالليته ولقدرته 

على التحرك والعمل واالندماج في املجتمع مثله 

مثل األفراد اآلخرين، كما تعّد دلياًل ولغًة للكفيف 

في السير. وتتميز خامات صنعها مبنحها وزنًا 

بسيطًا فيسهل على الكفيف حملها دون أن 

تؤثر على توازنه في أثناء املشي، كما أنها ذات 

للطاقة  موصلة  وغير  للريح،  بسيطة  مقاومة 

الكفيف  عصا  وتلعب  احلرارية،  أو  الكهربية 

البيضاء دورًا أساسّيًا في حماية أجزاء اجلسم 

باألشياء؛  االصطدام  من  للكفيف  السفلية 

له السير بحرية واستقاللية وأمان.  يتيح  مما 

خامات  من  البيضاء  املكفوفني  عصا  وتصنع 

والفيبرجالس  واألملنيوم  كاخلشب  مختلفة 

والبالستيك، كما أنها تتوافر بأحجام وأشكال 

متعددة وذلك وفق عمر وطول واحتياج الشخص 

لها. املستخدم  الكفيف 

من  متكنه  لغة،  البيضاء  الكفيف  ولعصا 

يسير  التي  األرض  وخصائص  نوع  معرفة 

أسفلتية،  أم  صخرية  أم  كانت  رملية  عليها، 

من  وذلك  متعرجة  أم  جافة، مستوية  أم  رطبة 

خالل نقلها لالهتزازات الصادرة عن احتكاكها 

منطقة  إلى  السفلي  طرفها  من  باألرض 

املقبض؛ تلك االهتزازات التي تختلف باختالف 

التربة أو األسطح التي تصطدم بها وذلك دون 

إلى  باإلضافة  هذا  مزعجاً،  صوتًا  تصدر  أن 

أنها تؤِّمن خطوات سير الكفيف من العوائق 

وحجم  نوع  فتحديد  سبيله،  تعترض  قد  التي 

في  املوجودة  العقبات  أو  العوائق  ومساحة 

تقابله  التي  واملنخفضات  واملرتفعات  الطريق  

ومدى هذا االرتفاع أو االنخفاض بالتالي ميكنه 

في  الوقوع  أو  بها  االصطدام  وعدم  جتنبها 

الرسائل  ومن خالل  وجودها.  حالة  في  احلفر 

التي ترسلها إليه ميكنه حتديد مسار السير 

أو  الطريق  عرض  وحتديد  املكان  في  والتوجه 

اتساعه، وتتبع األرصفة واجلدران وكذلك تتبع 

بعض العالمات اخلاصة التي توضع للمكفوفني 

مثل العالمات األرضية التي توضع في أرصفة 

القطارات أو احلافالت. ويستمر احلوار القائم 

واملتبادل بينهم خطوة بخطوة، فهي حني حتدثه 

والعوائق  واحلواجز  االجتاهات  إلى  وترشده 

الصعب  يكون من  قد  أشياء  وتغنيه عن ملس 

أو اخلطر ملسها وبذلك فهي حتميه من كثير 

مبعلومات  تزويده  إلى  باإلضافة  األضرار،  من 

كثيرة يفتقدها بسبب افتقاده حلاسة البصر 

وبسبب عجز احلواس األخرى عن تزويده بها، 

وهو حني يحدثها يعبر لها عن سعادته واعتزازه 

الكفيف  تكلمت عصا  )إذا  الكفيف«.  »لغة عصا  البيضاء  العصا  تتحدث  عندما 

ي 
نا؟(. هل سبق لك رؤية شخص كفيف يس�ي �ف الكفيف. وبماذا تخ�ب فبماذا تخ�ب 

جابة  الإ كانت  وإذا  ؟  ف بالمكفوف�ي الخاصة  ة  الشه�ي الس�ي  عصا  يده  ي 
و�ف الطريق  

ي الس�ي للشخص 
بنعم .. فال بد أنك قد تساءلت عن فائدة هذه العصا البيضاء �ف

فها عن أي عصا أخرى، ولماذا تتشابه هذه العصا البيضاء لدى  الكفيف، وماذا يم�ي

؟  ف المكفوف�ي جميع 
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ي نعرفها، وتتضمن حروفاً وأرقاماً منطوقة أو مكتوبة .. إنما 
يش�ي هذا المقال إىل وجود لغات خاصة غ�ي تلك ال�ت

عاقة من  هي لغات بال كلمات، تستخدم للتواصل ع�ب إشارات أو صور أو أدوات أو أجهزة، تيرس وتمكن ذوي الإ

ي المجتمع.
التأهيل والندماج �ف
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مستقاّلً  حرًّا  منه شخصًا  لكونها جتعل  بها 

قادرًا على العمل والتنقل أينما شاء وقتما شاء 

الصامتة.  لغتهم  عبر  حديثهما  ويستمر 

وفي املقابل تخاطب العصا البيضاء املارة 

املبصرين بلغة ال تخطئها العني؛ فييسر اللون 

األبيض سهولة رؤية املبصرين للعصا باختالف 

انتباههم  جذب  على  ويعمل  اإلضاءة  درجات 

وتعريفهم بأن صاحبها مكفوف' وبالتالي حثهم 

االصطدام  أو جتنيبه  له  املساعدة  تقدمي  علي 

املركبة  قيادة  سرعة  من  التخفيف  أو  بعائق 

لتمكينه من عبور الطريق وغير ذلك من األمور 

يقف حوارها  وال  املكفوف،  يحتاجها  قد  التي 

من  أكثر  األمر  يتعدى  قد  بل  احلد  هذا  عند 

إلى  البيضاء  العصا  ترمز  حني  فعلي  ذلك. 

املكفوفني فقط جندها مع شريط أحمر يوضع 

على اجلزء السفلي من العصا يرمز إلى معاناة 

حاملها من فقدان البصر مع الصمم أو ضعف 

السمع، وتكاد ال تخلو عصا بيضاء من حتديد 

إمكانية  من  تزيد  حتى  بها  فسفوري  جزء 

أقل مستوى إضاءة، هذا  في  رؤيتها ومتيزها 

باإلضافة إلى كونها لغة إنسانية عاملية. فحني 

يرفع الشخص الكفيف عصاه إلى األمام فهذه 

رسالة إلى السيارات املارة بتحويل إشارة املرور 

املارة  السيارات  وعلى  األحمر  للون  إنسانّيًا 

التوقف والسماح له باملرور، كما مينح اللونان 

األبيض والفسفوري شكاًل جمالّيًا لهذه العصا.

عديدة:  أنواع  البيضاء  املكفوفني  ولعصا 

العصا  منها  اخلارجي  املظهر  حيث  فمن 

البيضاء التقليدية الطويلة، ومنها التي تتكون 

طيها،  يسهل  حتى  للطي  قابلة  أجزاء  من 

فيصغر  بعض  في  بعضها  يدخل  ما  ومنها 

حجمها وميكن مسكها بقبضة اليد أو وضعها 

باجليب أو احلقيبة عندما ال تكون هناك حاجة 

الستخدامها؛ وذلك حتى تتيح للشخص الكفيف 

سهولة احلركة والتنقل بها وخاصة عند االحتياج 

إلى التنقل عبر وسائل املواصالت املختلفة. أما 

من حيث وظيفتها أو الهدف من استخدامها 

والشكل الذي تأخذه فنجد منها خمسة أنواع 

كما يلي: العصا البيضاء الرمزية وهي عصا 

البيضاء  العصا  فيها شروط  تتوفر  خاصة ال 

حاملها  بأن  للتعريف  وتستخدم  كامل  بشكل 

من ذوي اإلعاقة بصرّياً، وغالبًا ما تكون خفيفة 

الوزن وأقصر من العصا التقليدية. وقد ظهرت 

هذه العصا في الرسوم الفرعونية القدمية كما 

العصا  وهناك  السماوية.  الكتب  في  ذكرت 

البيضاء التقليدية وهي عصا طويلة مصممة 

لتسهيل حركة الكفيف ويعتمد طولها على طوله 

لذلك فهي تختلف من شخص إلى آخر وغالبًا 

ما يوازي طولها املسافة بني اجلزء األسفل من 

فتمكن  واألرض،  للمستخدم  الصدري  القفص 

املكفوف من اكتشاف العوائق أو العقبات التي 

ويأخذ  بها،  االصطدام  وجتنبه  طريقه  تعترض 

أشكااًل  العصي  من  النوع  هذا  أطراف  شكل 

متنوعة فقد تكون مدببة الشكل أو مخروطية أو 

كروية. ويوجد أيضًا ما يسمى بالعصا البيضاء 

املساندة وهي عصا مصممة بشكل خاص لكي 

بشكل  التوازن  من  الكفيف  املستخدم  متكن 

وغالبًا ما تصنع من  أثناء احلركة  أفضل في 

مواد صلبة أو تكون خشبية لكي تتحمل االتكاء 

عليها. وتعد فائدة هذا النوع من العصي في 

العصا  قليلة. كما جند  العوائق  على  التعرف 

البيضاء اإلرشادية التي تتميز بامتداد طولها 

وتفيد  بقليل  املستخدم  خصر  فوق  ما  إلى 

األرض  وتضاريس  نوع  معرفة  في  املكفوفني 

التي يسيرون عليها وحتديد حواف الرصيف أو 

درجات السلم، وتصنع في العادة من األملنيوم. 

فهي  اخلاصة  البيضاء  التضاريس  عصا  أما 

عصا مقوسة الشكل يستخدمها الكفيف في 

األماكن الوعرة والطرق الصخرية وفي األماكن 

التي ال ميكن أن تستخدم بها العصا التقليدية 

من  األعلى  اجلزء  فوق  ما  إلى  طولها  ويصل 

الصدري.  القفص 

وتوفر تكنولوجيا ذوي اإلعاقة أنواعًا متطورة 

من العصا البيضاء يأتي على رأسها من حيث 

شيوع االستخدام على املستوى العاملي، عصا 

بالعصا  كبير  حد  إلى  الشبيهة  تلك  الليزر، 

أن  إال  الشكل،  حيث  من  الطويلة  التقليدية 

يجعلها  بها  املوجود  اخلفي  الطاقة  مصدر 

تستخدم بطريقة تختلف عن العصا التقليدية، 

فما على الشخص الكفيف إال أن يضغط على 

ملتصق  صغير  صندوق  طريق  عن  معني  زر 

العلوية  العوائق  حتديد  من  ليتمكن  بالعصا 

األمامية واجلانبية واملنخفضة على بعد خمسة 

تشغيلها  عند  ترسل  الليزر  فعصا  أمتار. 

املرئية  غير  األشعة  من  مختلفة  حزم  ثالث 

التي  بالعوائق  احلزم  هذه  تصطدم  وعندما 

تقع في نطاق فاعليتها فإنها ترتد على وحدة 

وعلى  العصا  محور  على  املوجودة  االستقبال 

الفور ينطلق صوت ذبذبات ليحذر الكفيف من 

وجود العوائق في الطريق. وحيث إن هذه احلزم 

مختلفة وتتجه في ثالثة اجتاهات إلى األعلى 

ملسية  ذبذبات  تصدر  فإنها  واألمام  واألسفل 

اجتاه،  أو  لكل حزمة  ذات شدة وصوتًا مميزًا 

الكفيف مصدر هذا  وعندها يفسر الشخص 

االرتداد فيأخذ حذره ويحول طريقه إذا اقتضى 

األمر ذلك. وبطبيعة احلال يحتاج الكفيف إلى 

تدريب مكثف حتى يتمكن من تعلم تلك اللغة 

وتفسير الذبذبات اللمسية التي يحس بها من 

البيضاء. الليزر  خالل عصا 

وعلى املستوى النفسي تخبرنا هذه العصا 

البيضاء عن مدى تقبل الكفيف إلعاقته ورضائه 

مبا كتب الله له، فيعّد استخدام الكفيف لعصا 

السير البيضاء داللة على مدى تكيفه مع إعاقته؛ 

حيث مييل الشخص الكفيف غير املتكيف مع 

البيضاء  العصا  استخدام  عدم  إلى  إعاقته 

السير  في  املبصر  املرافق  استخدام  ويفضل 

كفيفاً،  باعتباره  ومتييزه  إدراكه  عدم  في  أماًل 

على حني مييل الشخص الكفيف املتكيف مع 

إعاقته إلى استخدام العصا البيضاء والتنقل 

تعلن  بأنها  علمه  من  الرغم  على  باستقاللية 

للجميع كونه كفيفاً؛ لكونه راضيًا مبا قسم الله 

له، مؤمنًا بقدراته ومعتزًا بذاته.

لغة الجسد
)إذا  اجلسد«  »لغة  اجلسد  يتحدث  عندما 

ومباذا  صاحبه،  يخبر  فبماذا  اجلسد  تكلم 

يخبرنا؟(.



هل تعلم أن للجسد لغة؟ فجسدك يتحدث 

نيابة عنك لآلخرين دون أن يصدر صوتًا وميكن 

له أن يخبرك ويخبر اآلخرين مبعلومات غزيرة 

ومهمة عنك دون أن ينبس بكلمة واحدة، فيخبر 

فيختلف  الزمني  عمرك  عن  اآلخرين  جسدك 

حجم ومظهر اجلسد باختالف العمر الزمني، 

عن  يختلف  الرضيع  الطفل  ومظهر  وحجم 

حجم ومظهر طفل الروضة، وبدوره يختلف عنه 

في املرحلة االبتدائية واإلعدادية وكذلك يختلف 

الطفل عن املراهق، والشاب عن الشيخ، والشيخ 

عن الكهل الهرم وهكذا.

بكونك  لآلخرين  عنك  نيابة  وينطق جسدك 

طوياًل أم قصيراً، سمينًا أم رفيعاً، قوى البنية 

أم ضعيفاً، أسمر أم أبيض، كامل البنيان أم 

تعاني من عجز أو قصور في عضو من أعضاء 

اجلسد اخلارجي. 

فيمكن  الصحية  بحالتنا  ويخبرنا جسدنا 

لكل منا أن يجرى فحصًا أولّيًا لذاته من خالل 

النظر إلى جسده في املرآة ورؤية أي عالمات 

غير صحية أو غريبة أو حديثة الظهور كشحوب 

لون البشرة أو اصفرارها، وجود هاالت سوداء 

تكن  لم  األورام  بعض  ظهور  العينني،  أسفل 

وغيرها  العينني...  احمرار  قبل،  من  موجودة 

إلى  واحلاجة  صحي،  غير  بعرض  ينذر  مما 

الطبيب. مراجعة 

األطفال  طبيب  من  كل  ويعتمد 

الطفولة  مجال  في  العاملني  واالختصاصيني 

على ما تخبرهم به مالمح الوجه وحجم بعض 

اخلارجي  اجلسدي  واملظهر  اجلسد  أعضاء 

ذوي  األطفال من  بعض حاالت  في تشخيص 

اإلعاقة، منذ حلظات اخلروج إلى احلياة وهو ما 

يعرف بالتشخيص القائم على أساس املظهر 

املالمح اجلسمية  على  يعتمد  والذي  اخلارجي 

التي تصاحب بعض احلاالت املرضية وبعض 

قد  للعني  اخلارجي  فاملظهر  اإلعاقة،  فئات 

يحدد بشكل قاطع معاناة الطفل من مشكالت 

بصرية خطيرة قد تصل إلى درجة فقد القدرة 

على اإلبصار نهائّياً، وكذلك ما يتعلق بشكل  

ومظهر وحجم األذنني واليدين والرجلني والفك 

واللسان وعدد وحجم ومظهر األصابع، واألمر 

ال يختلف كثيرًا فيما يتعلق باإلعاقة العقلية، 

اإلعاقة  متالزمات  من  يعانون  الذين  فاألطفال 

مالمحهم  تخبرنا  داون  أعراض  كزملة  العقلية 

في اجلسم  امتالء   - القامة  )قصر  املتشابهة 

ومفلطح  صغير  الرأس   - قصيرة  الرقبة   -

الصدر  منتصف  في  انخفاض  اخللف-  من 

- احلركة غير رشيقة أو غير مالئمة - قامة 

منثنية وبطن بارز للخارج - وجود حتدب في 

الذراعان   - وخفته  الشعر  نعومة   - الظهر 

صغيرتان  القدمان   - نسبّيًا  قصيرتان 

ومسطحتان، وأصابع القدمني قصيرة وممتلئة 

والثانية  األولى  اإلصبع  بني  فجوة  وجود   -

اليد  راحة  في  خطوط  وجود   - القدمني  في 

صغيرة  األذن   - واحدًا  خّطًا  تشكل  ملتحمة 

املستوى  عن  ومنخفضة  طبيعي  شكل  ذات 

عميقة  به شقوق  اللسان صغير   - الطبيعي 

توجد   - الفم  خارج  دائمًا  اللسان  مقدمة   -

للعني  الداخلية  الزاوية  تغطي  اجللد  من  ثنية 

- الرموش قصيرة وقليلة - وجود نقط بيضاء 

حول قزحية العني - العيون منسحبة إلى أعلى 

وعظمة  نسبّيًا  صغير  األنف   - اخلارج  وإلى 

األسنان  ظهور  في  تأخر   - منخفضة  األنف 

وتكون ضعيفة وغير منتظمة بإصابتهم بتلك 

اإلعاقة، علمًا أنه يوجد ما يزيد على اخلمسني 

متالزمة مختلفة في مجال اإلعاقة العقلية، كما 

يتصف األطفال املعوقون عقلّيًا والذين يعانون 

من حاالت استسقاء الدماغ بكبر حجم الرأس 

وبروز اجلبهة، واألطفال الذين يعانون من حاالت 

اجلمجمة  محيط  بكبر  اجلمجمة  حجم  كبر 

وزيادة حجم وزن الدماغ، واألطفال الذين يعانون 

حجم  بصغر  الدماغ  حجم  صغر  حاالت  من 

املخروطي  الشكل  الرأس  واتخاذ  اجلمجمة 

األذنان  وتظهر  مجعداً،  الرأس  جلد  ويبدو 

بحجم كبير. وفي هذا السياق هناك الكثير من 

املشكالت التي ميكن التعرف عليها والتنبؤ بها 

في سن مبكرة من خالل التعرف على مظهر 

اجلسد اخلارجي املميزة لها مما يساعد على 

التشخيص املبكر لتلك احلاالت وإمكان التدخل 

احلالة.  تفاقم  دون  واحليلولة  املبكر  العالجي 

وعلى الصعيد نفسه ال توجد إلى اآلن أي 

فحوصات طبية أو معملية متكننا من تشخيص 

حاالت طيف التوحد، ويظل التشخيص قائمًا 

على ما يخبرنا به جسد الطفل من أعراض وما 

يصدر عنه من سلوكيات، كما يعتمد تشخيص 

واحلسية  اجلسمية  اإلعاقات  من  الكثير 

الطفل  بني  الدائر  احلوار  لغة  على  واالنفعالية 

واالختصاصي  اجلسد  لغة  إشارات  خالل  من 

القائم على التشخيص، ومن أمثلة دلك الشلل 

الدماغي واضطراب نقص االنتباه وفرط احلركة.

لغة اإلشارة
لغة  تعتبر  السمعية  اإلعاقة  مجال  وفي 

اإلشارة أقدم لغة استخدمها اإلنسان منذ بدء 

اخلليقة للتحاور والتواصل؛ نظرًا إلى بساطتها 

واعتمادها على احلركة والرموز واإلمياءات. وهي 

غير مقصورة علي فئة الصم فقط؛ ففي معظم 

املجتمعات احلضرية والريفية يستخدم األفراد 

العاديون إمياءات وإشارات يفهمونها ويقومون 

املتنوعة،  حاجاتهم  عن  للتعبير  بإنتاجها 

في  اإلشارات  الستخدام  أحيانًا  نلجأ  وقد 

في ظروف خاصة  ونعتمدها  اليومية،  حياتنا 

كالتواصل مع شخص ال نفهم لغته، وتستعمل 

بعض الهيئات الرسمية اإلشارات في ميادين 

لغة عاملية يفهمها اجلميع مثل:  عملها، وهي 

إشارات املرور واإلشارات التي يؤديها العاملون 

في البورصة أو السكك احلديد أو في اجليش 

أو مجال الطيران أو البحرية أو الكشافة وتبني 

أن هذه اإلشارات يصعب االستغناء عنها في 

مجتمعنا.
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وليست  بذاتها  قائمة  لغة  اإلشارة  ولغة 

ترجمة للغة املنطوقة، ولها نظام محدد مييزها 

أن  مييزها،  ما  أبرز  ومن  املنطوقة،  اللغة  عن 

وتعبيرات  اليد  هي  فيها  املستخدمة  األداة 

عبارة  وهي  املختلفة.  اجلسم  وأعضاء  الوجه 

مصحوبة  مرئية  يدوية  وحركات  أشكال  عن 

عن  للتعبير  لفظية؛  غير  جسمية  بتعبيرات 

علي  تعتمد  والتي  لغوية،  ومفاهيم  كلمات 

من  بداًل  الرسالة  استقبال  في  البصر  حاسة 

األذن، لتسمع الصم عن طريق حاسة البصر، 

الذي  األصم  عقل  في  ذهنية  صورًا  ولتكوِّن 

بيديه. ويتكلم  بعينيه  يسمع 

)إذا  الصورة«  »لغة  الصورة  تتحدث  عندما 

ومباذا  حاملها،  تخبر  فبماذا  الصورة  تكلمت 

تخبرنا(.

لغة الصورة
البديل  التواصل  لغة  للصورة  أن  تعلم  هل 

الصور؟ باستخدام 

لسهولة استخدام الصورة ولبالغتها اللغوية 

بواسطة  الزمان  قدمي  منذ  استخدامها  متَّ 

وفيما  لغتهم  تتحدث  ال  دول  إلى  املسافرين 

يتعلق باالحتياجات األساسية لهم، كما يشاع 

استخدام الصورة في تعليم اللغة نفسها وذلك 

تستخدم  كما  ومدلولها.  الكلمة  بني  للربط 

البرامج  خالل  من  بالصور  التواصل  طريقة 

الطرق  إحدى  بوصفها  اإلعاقة  بذوي  اخلاصة 

املساندة لتعليم األطفال الصم واملعاقني عقلّيًا 

معظم  فتظهر  التوحد.  طيف  اضطراب  وذوي 

حاالت اإلعاقة العقلية عجزًا واضحًا في مجمل 

عمليات التواصل في عملية اللغة والكالم مما 

يؤدي إلى خلل واضح في الوظائف التواصلية؛ 

ولذلك كانت احلاجة إلى توفير وسائل تواصل 

أخرى غير اللغة. كنظام التواصل بتبادل الصور 

أو جداول النشاط املصور للتعبير عما يريدونه. 

 Communication وتعد مشكالت التواصل

التي  املشكالت  أعقد  من   Impairments
يعانى منها أطفال طيف التوحد؛ حيث يعجزون 

بني  ما  فيظل  اللغة،  واستخدام  اكتساب  عن 

20%-50% من هؤالء األطفال بكمًا طوال حياتهم 

بينما تعانى النسبة املتبقية منهم من القادرين 

على الكالم من مشكالت لغوية عديدة وهى:

 Functional ضعف منو الكالم الوظيفي -

Speech
Echolalia ترديد الكالم -

Pronominal reversal قلب الضمائر -

حيث  اإليقاعي  للجانب  الصوت  افتقار   -

 Problems with الفتور  أو  باجلمود  يتسم 

.prosody
وصعوبات التواصل السابق ذكرها ليست 

تتضح خطورتها  وإمنا  ذاتها  مشكلة في حد 

أهمها  ومن  عليها،  املترتبة  اآلثار  خالل  من 

الطفل  تنتاب  التي  السلوكية  االضطرابات 

اتصال  وسيلة  امتالكه  لعدم  نتيجة  املتوحد 

متكنه من التعبير عن رغباته، سواء كانت هذه 

الوسيلة لفظية أو غير لفظية؛ مما ُيلجئه إلى 

السلوكيات التي ميكنها أن تؤثر على اآلخرين 

وتدمير  قذف  الضرب،  كالبكاء،  حوله  من 

األشياء املوجودة أمامه، وغيرها من السلوكيات 

تهدئة  حملاولة  يسارعون  اآلباء  جتعل  التي 

احملببة  األشياء  كل  عليه  يعرضوا  بأن  الطفل 

إليه من أجل حتديد ما يريد؛ مما يعزز سلبّيًا 

تلك السلوكيات لدى الطفل ويقوى من ظهورها 

باستمرار. 

هكذا تتضح أهمية التواصل الوظيفي التي 

احتياجاتهم،  ليعبروا عن  األفراد  إليها  يحتاج 

مع  متبادل  اجتماعي  تفاعل  في  وليشتركوا 

اآلخرين.

لغة  )الكالم،  ومنها  التواصل  طرق  وتتعدد 

اإلشارة، الصور….(؛ مما يعني أن الطفل الذي 

يتعلم  أن  اللغة ميكن  منو  من ضعف  يعاني 

أشكال  من  شكل  تعلم  خالل  من  التواصل 

الصور  مثل  املرئي  أو  العيني  التواصل 

واإلشارات.

نظم  يسمي  مبا  االهتمام  بدأ  لذلك 

 Augmentative البديلة  التواصل 

 ،Communication Systems ACS
والتي متَّ إعدادها لتستخدم مع ذوى صعوبات 

النظم: تلك  أمثلة  ومن  الشديدة،  التواصل 

.Sign language لغة اإلشارة

 Communication لوحات التواصل

.Boards
 Electronic أجهزة التواصل اإللكترونية

.Communication Devices
إال أن تلك النظم تشوبها بعض الصعوبات 

لغة  تتطلب  حيث  فعاليتها؛  من  حتّد  التي 

اإلشارة أن يتمتع الطفل مبهارة التقليد احلركي 

motor imitation، هذا باإلضافة إلى أنها 
الطفل  مع  يتعامل  من  لكل  مفهومة  تعّد  ال 

حيث تتطلب تدريبًا خاّصًا على فهمها،بينما 

يكون  أن  التواصل  لوحات  استخدام  يتطلب 

الطفل باستمرار بصحبة أحد األشخاص حتى 

الصورة  إلى  أثناء اإلشارة  رؤيته في  يستطيع 

تتطلب  في حني  التواصل،  لوحة  علي  املعلقة 

الطفل  يكون  أن  اإللكترونية  التواصل  أجهزة 

والكتابة.  القراءة  على  قادرًا 

إيجاد  إلى  ملحة  حاجة  هناك  كانت  لهذا 

الطرق  في  ما  تالفي  ميكنها  أخرى  طريقة 

التواصل  نظام  ويعّد  صعوبات،  من  السابقة 

 Picture Exchange الصور  باستبدال 

Communication System PECS
إلى  )بيكس(  نظام  ويهدف  النظم،  هذه  أحد 

محتوى  خالل  من  التواصل  مهارات  تنمية 

ذي معنى بالنسبة إلى الطفل مبا يدعم دوره 

البادئ لعملية التواصل أكثر من اعتماده على 

الكبار. من  اآلخرين 
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قصة الطفل والتفاعل املجتمعي

أنشودة العودة:
للكاتبة  العودة«  »أنشودة  قصة  تقدم 

عفاف طبالة مقابلة بني طفلة وبطة، فالطفلة 

والبطة  ما.  إعاقة  لديهما  طاط  والبطة  جنالء 

الثعلب؛  طاط خلصت جناحها األمين من فم 

ولهذا ال تستطيع حتريكه مما جعلها ال تطير. 

تتكلم،  وال  التسمع  فهي  جنالء  الطفلة  أما 

من  الرغم  على  الطيران  البطة  تعلم  وبني 

من  الناس  مع  التواصل  جنالء  وتعلم  اإلعاقة 

الرواية  تسير  اإلعاقة،  من  الرغم  على  حولها 

طاط  البطة  أحداث  يسرد  األول  اجتاهني:  في 

والثاني يسرد أحداث الطفلة جنالء إلى أن يتمَّ 

اللقاء بينهما، وتبدأ كل منهما مساعدة األخرى 

طاط  تفقد  حيث  اإلعاقة؛  حاجز  اجتياز  على 

عليها،  غريبة  منطقة  في  وتبقى  السرب  أثر 

أشهر  ستة  ملدة  جنالء  أسرة  تسافر  بينما 

وتبقى هي مع جدها وجدتها في مكان غريب 

لألحبا،ء  باحلنني  منهما  كل  وتشعر  عليها، 

ال  والتواصل  احملبة  من  عالقة  بينهما  وتنشأ 

حتتاج إلى كلمات، وتقرر جنالء االحتفاظ بطاط 

الشفاء.  على  ومساعدتها  وحمايتها 

)كان األستاذ جالل منكّبًا على لوحة أمامه، 

عندما وصل لسمعه صوت بطة. رفع رأسه من 

بحفيدته جنالء شاخصة  ففوجئ  اللوحة  على 

أمامه بزيها املدرسي، حتمل بني ذراعيها بطة 

بصوت  تنهج  جنالء  كانت  اجلناحني.  مكتوفة 

ويختلط  وجهها  من  يتصبب  والعرق  مرتفع 

قام  ودهشته.  قلقه  منظرها  أثار  بدموعها. 

إليها واألسئلة احليرى تتسابق كلماٍت من بني 

شفتيه ونظراٍت من عينيه. 

أدركت جنالء أنها أمام الفرصة األخيرة، وما 

َعها. ألقت وراء ظهرها بخجلها من  كانت لُتَضيِّ

خطها السيئ وحرجها من أخطاء يصححها 

جدها. لم تنتظر أن يناولها جدها كعادته قلًما 

ويدعوها لكتابة ما تريد. سارعت هي في هذه 

املرة والتقطت بنفسها أقرب قلم ليدها، وكتبت.  

لكنها  ترتعش،  يدها  كانت  البداية،  في 

كل  بالقلم  وسطرت  نفسها  متالكت  وبإرادة 

أنقذتها،  وكيف  البطة،  رأت  أين  حدث:  ما 

جلدها  ووصفت  حجرتها؟  في  أخفتها  وكيف 

وكيف  البطة  بنجاة  سعادتها  مشاعرها:  كل 

ذكرتها بأختها سكينة، وخطتها إلخفاء البطة، 

يجابية  تستحوذ القصة عىل أفئدة الصغار، وتأرسهم وتقدم لهم القيم الإ

من  ثالثة  حول  إضاءة  نقدم  الدراسة  هذه  ي 
و�ف نسانية،  الإ التجربة  وخالصة 

ي قدمت الطفل المتفاعل مع مجتمعه القادر عىل التأث�ي 
الأعمال القصصية ال�ت

وهي:   فيه 

فؤاد  للكاتب  البتسامات،   -  2 طبالة.   عفاف  للكاتبة  العودة،  أنشودة   -1

 . ي
الشارو�ف يعقوب  للكاتب  الطالبات،  بيت  أرسار   -3 حجازي. 

نجالء عالم
كاتبة وباحثة - مصر



املطبخ. في  رأته  مما  وذعرها 

وفي نهاية الرواية تكون البطة طاط قد متَّ 

عالجها وتعلمت الطيران، بينما تكون الطفلة 

املجتمع  مع  التواصل  استطاعت  قد  جنالء 

أتقنتها  التي  الكتابة  خالل  من  بها  احمليط 

جدها.  من  اخلط  فنون  وتعلمت 

اعتمدت الكاتبة »عفاف طبالة« على أسلوب 

البطة  وحياة  جنالء  الطفلة  حياة  بني  املقابلة 

طاط، وجعلت لكل منهما سيرة ذاتية كمفتتح 

يعطينا  ما  وهو  بها؛  اخلاص  السردي  للجزء 

مما  الشخصيات؛  تاريخ  عن  بانورامية  فكرة 

يحّد  الذي  باك  الفالش  عناء  الكاتبة  عن  أزال 

قصة  أول  هذه  ولعل  األحداث.  استرسال  من 

جنالء؛  اسم  حتمل  فيها  البطلة  الطفلة  أجد 

رمبا لصعوبة نطق الكلمة، وأعتقد أنها مغامرة 

من الكاتبة، وعلى الرغم من أن الرواية كتبت 

للطفل فإن اللغة متيزت بحس شاعري ومفردات 

عاطفية.   بدالالت  مليئة 

تغطس  وهي  البطة  تراقب  )جلست جنالء 

المت  سعادة.  في  السمك  وتصطاد  وتعوم 

الطبيعية  حياتها  من  حرمتها  ألنها  نفسها 

اصطحابها  في  تفكر  ولم  الشهور،  هذه  كل 

للبحيرة.   

ترامى  حني  بالعوم  تستمتع  طاط  كانت 

في  ظنت  الترحال.  أنشودة  صوت  لسمعها 

البداية أن ما تسمعه هو أماٍن من وحي اخليال. 

رفعت رأسها ألعلى فرأت سرًبا من البط يحلق 

على ارتفاع. دققت السمع والنظر لتتحقق: هم 

أهلها، سربها، ما كانت أذنها لتخطئ نشيدهم 

وال  وهيئتهم،  لونهم  لتخطئ  عينها  كانت  وال 

حلمها  هو  ها  إحساسه.  ليخطئ  قلبها  كان 

الذي لم يفارقها منذ شهور يتحقق(.

االبتسامات
فؤاد  للكاتب  »االبتسامات«  قصة  أما 

في  األطفال  نظر  وجهة  تتبنى  فهي  حجازي 

تصرفات الكبار التي تبدو أحيانًا غير مفهومة 

وعابسة، وفي هذه الرواية يتطلع األطفال إلى 

اختراع يزيل العبوس والتكشيرة من على وجوه 

ولهذا  االبتسامة؛  منها  بداًل  ويضع  الكبار 

يلتقي سالم وراجي وهبة ورحمة في اجتماع 

ويطرحون  الكبار،  حال  فيه  يتداولون  عاجل، 

لوقف  األوان  آن  سالم:  )قال  الكبير:  السؤال 

وجوهنا. في  التكشير 

ألف  ستسمعون  وقالت:  بسانيا  متطت 

عليكم. قلبنا   .. مصلحتكم  قصدنا   .. حجة 

رد راجي بانفعال: ال نريد هذه املصلحة! 

اللحظة،  هذه  حتى  صامتة  رحمة  ظلت 

بان  وحني  أصدقاؤها،  يعرضه  ما  تستوعب 

طرحت  جديدًا  تضيف  أن  تستطيع  أنها  لها 

يبتسمون؟!(. جنعلهم  كيف   : السؤال 

وهكذا ينبري األطفال في جمع االبتسامات 

يعيدوا  حتى  بها  واالحتفاظ  مكان  كل  من 

نثرها على الوجوه العابسة وقت احلاجة إليها، 

البسمات  جمع  أن  يكتشفون  األطفال  ولكن 

يحتاج إلى عدد كبير يقوم بهذه املهمة وأيضًا 

لكائنات ميكنها دخول كل األماكن دون ريبة، 

فتتمُّ االستعانة بقطط الشوارع أواًل ثم تعاونهم 

البيوت، ولكن األطفال يكتشفون  بعدها قطط 

أيضًا أن إعادة استخدام البسمات يحتاج إلى 

تسخينها لدرجة حرارة معينة فيتّم استخدام 

يكتشفون  وبعدها  الغرض،  لهذا  الكشافات 

صفراء  ابتسامة  فهذه  البسمات  أنواع  أيضًا 

مغشوشة، وأخرى غير صادقة ملجرد املجاملة، 

بسمات  صورة  في  متنكرة  تكشيرات  وأخرى 
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ويظهر  أخيرًا  التجربة  وتنجح  الكثير،  وغيرها 

تنثر  هبة  تكد  )لم  االمتحانات  في  مفعولها 

كشافها  عليها  سلطت  أن  بعد  ابتسامتها، 

بابتسامة  املراقب  قابلها  حتى  املقررة،  املدة 

عريضة، وحني همت بوضع كتاب كان في يدها 

أمام باب اللجنة، قبل دخولها نصحها املراقب 

وأن  متسٌع.  الوقت  في  فمازال  قلياًل  بالتمهل 

تتصفح الكتاب لعلها تلتفت إلى شيء فاتها، 

اإلجابة  أوراق  املراقب  وزع  بنصيحته.  فأخذت 

واألسئلة وطلب من التالميذ عدم التسرع في 

قبل  واثنتني  مرة  السؤال  يقرءوا  وأن  اإلجابة 

الكتابة.  في  الشروع 

رهبة  من  توترها  هبة  زايل  الوقت  ومبرور 

االمتحان، وفكرت في رؤية قبل أن تخط بالقلم(.

مدرسة  درجات  وكانت  النتيجة  وظهرت 

البنات التي مت نثر البسمات بها، أفضل كثيرًا 

من درجات مدرسة األوالد، ومتَّ تعميم التجربة 

في  »مبتسمة  بعنوان  اإلنترنت  على  ونشرها 

االبتسامات  الناس  يتبادل  وأخد  مكان«،  كل 

واملؤسسات  البيوت  وتغيرت  الشارع  وتغير 

كل  في  االبتسامات  انتشرت  حيث  احلكومية 

مكان. 

لعلنا هنا نالحظ األثر التفاعلي الذي قام به 

األطفال حني نثروا البسمات في كل مكان، لقد 

غيروا من مجتمعهم وجعلوه أفضل إذ اختفت 

العمال،  إنتاج  وزاد  الناس  بني  املشاحنات 

وأصبح التعامل داخل اجلهات احلكومية أيسر 

كثيراً، أما االنعكاس احلقيقي للتغير فكان مع 

االبتسامات من  قربتهم  الذين  واألمهات  اآلباء 

أبنائهم وأصبحوا أصدقاء.

حجازي  فؤاد  للكاتب  »االبتسامات«  رواية 

كتبت بأسلوب رشيق ولغة مناسبة؛ فاملفردات 

واعتمد  سريع،  إيقاع  ذات  واجلملة  بسيطة 

على الراوي العليم  وابتعد عن ضمير املتكلم 

والتعاطف  بالغنائية  اإلحساس  يعطي  الذي 

اللغة بقدر  اًل أن تتميز  مع الشخصية، ُمَفضِّ

من احليادية. والرواية مقسمة إلى مقاطع وفق 

البناء الدرامي الذي اعتمد بشكل مباشر على 

الطبيعي. األحداث  تسلسل 

أسرار بيت الطالبات
للكاتب  الطالبات(  بيت  وفي قصة )أسرار 

رجاء  حول  األحداث  الشاروني  جتري  يعقوب 

بنت احلاج عبد املنعم اجلمايلي. فتاة صعيدية 

ولذا  القيود؛  وكسر  للحرية  طامحة  قنا،  من 

تتأخر غالبًا في مواعيد العودة لبيت الطالبات، 

وتقول معبرة عن هذه احلالة :

لنعيش في   ، »خرجنا من أسوار عائالتنا 

هذا البيت الذي يحيُط به سور واحد«.

للحرية،  املتطلعة  الفتاة  عن  رجاء  تعبر 

لها  يسبب  رمبا  أو  أحيانًا  إيجابي  في مترد 

مشكالت في أحايني أخرى، وتبدي تأففها من 

ومعنوّياً. مادّيًا  بها  احمليط  اإلسار 

بيت  في  زميلتها  شيماء  أن  حني  في 

الوضع،  من  األخرى  هي  تتبرم  الطالبات، 

للتحرر  تطلعها  في  رجاء،  مع  وتتفق ضمنّيًا 

ولكنها ال متلك جرأتها، فتكتفي باالستسالم، 

وال تستطيع املواجهة، مثل رجاء، تقول شيماء:

أو  كلمة  كل  حول  تلتف  أسوار  هي  »بل 

ا«. َعنَّ تصدر  حركة 
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قراءة القصص مع  
أطفالك ستعينك على 
إرساء القيم اإليجابية 

لديهم



واندفاعها  بنزقها  رجاء  توصيف  أردنا  ولو 

رؤية  من  أفضل  جند  فلن  التلقائي،  الفطري 

تقول:  حني  لها،  شيماء 

»تثير املشكالت، ثم تعاني للتغلب عليها«.

أهالي  بعض  رؤية  أيضًا  الرواية  وُتبرز 

لسان  على  جاء  كما  املرأة،  لتعليم  الصعيد 

املنعم: عبد  احلاج  رجاء؛  والد 

اجلمايلية،  عائلة  اعتراضات  كل  »واجهت 

اجلامعة«.  أدخلتها  حتى 

إنها صورة ظالمية عن املرأة مازالت تعشش 

رؤية  وهي  مصر،  بجنوب  كثيرين  عقول  في 

قاصرة تتحكم أحيانًا في مصيرها، خاصة في 

بعض البيئات القبلية ذات الطبيعة اخلاصة.

بأستاذتها  رجاء  تعلّق  النص  في  ويتضح 

د. هناء؛ أستاذة علم النفس بالكلية؛ رمبا ألنها 

إليها  بالنسبة  فهي  حذوها،  حتذو  ألن  تاقت 

مثل أعلى وقدوة.

في  رجاء  لتلميذتها  هناء  د.  رؤية  وتتبلور 

ابنته  قدرات  يعرف  ال  الذي  أبيها،  على  ردها 

جيدًا:

شاء  إن   .. طالباتي  أفضل  من  »رجــاء 
البكالوريوس  على  شهور  بعد  حتصـل  الله 

بتفوق«.

احلقيقية،  رجاء  مشكلة  بجالء  تظهر  ثم 

التي تدفعها لتعمد الرسوب في بعض املواد؛ 

هروبًا من التخرج حتى ال تتزوج من ابن عمها 

في  والطامع  وتعليماً،  ثقافة  األقل  مصطفى، 

أرضها، عندما يلومها والدها قائالً:

ينتظرك  مصطفى  عمك  ابن  أن  »تعرفني 

سنوات«. منذ 

لكنها  صعيدية،  )كارمن(  ـ  ل منوذج  إنها 

وتثور  تتمرد  نفسه،  اجلامح  بنزقها  ليست 

أرادت. ما  حتقق  حتى 

القصص  كتابة  الشاروني،  يعقوب  يجيد 

بلغة محكمة، يغزلها مبهارة وحنكة، مبوضوعية 

حيلة  ويقدم  التفاصيل  بكل  يعتني  ومنطق، 

بنبذة  قصصه  غالبًا  يبدأ  حيث  ذكية  درامية 

الكامن  الصراع  أو  املشكلة،  أو  القضية  عن 

داخل األحداث، وكأنه يفاجئ القارئ / الطفل، 

أحداث  عرض  في  يبدأ  ثم  حواسه،  ويستنفر 

الشخصيات  تتناول  صغيرة،  مبقدمة  القصة 

غالباً، ويلتف السرد، ليعود إلى نقطة البداية، 

خيوط  وبدأت  أكثر،  تبلور  وقد  الصراع،  وهو 

الظهور. في  احلل 

القضايا االجتماعية التي تناولتها 
القصص الثالثة

تناولتها  التي  االجتماعية  القضايا  إن 

الكتب الثالثة املقدمة في هذا االجتاه، تتميز 

االحتياجات  ذوي  مشكلة  بني  فما  بأهميتها؛ 

عن  التعبير  على  الطفل  قدرة  إلى  اخلاصة، 

إلى  االجتماعي،  محيطه  في  والتغيير  نفسه 

معينة،  ة  بيئـ في  مجتمعية  لظاهرة  التعرض 

الثالثة  القصـص  على  الغالبة  واملالحظات 

هي:

أحداث  على  الواقعية  املعاجلة  تغلب   -  1

املقدمة. القصص 

2 - تقدمي البطل في صورة الطفل الفاعل 

اإليجابي  التغيير،  على  القادر  مجتمعه  في 

بغض  القصة،  داخل  للحدث  احملرك  النزعة، 

مثالّياً.  كونه  عن  النظر 

أبطال  بني  كبيرًا  متاّسًا  نالحظ   -  3

والريف  املدينة  في  األطفال  وبني  القصص 

املتوسطة. الطبقة  أبناء  وخاصة 
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وال يخفى علينا دور القصة وأهميتها في 

تلبية حاجات األطفال املختلفة، من حاجة إلى 

التوجيه واحلب واحلاجة إلى النجاح واحلاجة إلى 

االجتماعي،  التقدير  إلى  واحلاجة  االستقالل، 

وبناًء على هذه احلاجات املختلفة تنمي القصة 

العقلية  الناحية  الطفل من  النمو عند  جوانب 

واالجتماعية والنفسية واملعرفية.

فالقصة تنمي لدى الطفل القدرات العقلية 

والتفكير  والتخيل  التذكر  مثل،  املختلفة 

املشكالت.  حل  على  والقدرة  والنقد  والتحليل 

كما أنها تعرف الطفل مبجتمعه ومقومات هذا 

املجتمع وأهدافه ومؤسساته، ولها أثر بالغ في 

هذه  في  الطفل  عند  النفسية  اجلوانب  تنمية 

املرحلة ملا فيها من احلوار والتأمل في النفس 

العواطف  ترقيق  في  وتسهم  والقدوة احلسنة، 

والوجدان وتنمية املشاعر واإلحساس، وتخفيف 

من  النفس  وتخليص  االنفعالية  التوترات 

واالجتاهات.  امليول  وتكوين  الضارة  االنفعاالت 

اكتساب  في  حيوّيًا  دورًا  للقصة  أن  كما   

وتصحيح  السليمة  اللغوية  للمفردات  الطفل 

النطق اللغوي فيصبح أكثر حتكمًا في مخارج 

احلروف وأكثر إتقانًا في نطقه للكلمات، وتزداد 

كلمات  خالل  من  للطفل  اللغوية  احلصيلة 

النطق  وتعويده  العربية  اللغة  وعبارات  القصة 

املفردات  الطفل  يكتسب  فعندما  السليم، 

قادرًا  ويصبح  محصول  لديه  يتكون  اللغوية 

على تركيب الكلمات واجلمل ثم يصبح قادرًا 

على اكتساب املهارات اللغوية من قراءة وكتابة 

ومهارة االستماع والتحدث، وبذلك تصبح عند 

لغوية. طالقة  الطفل 

من  البد  أنه  على  التأكيد  يجب  هنا  ومن 

التعرف على القصة وأثرها على الطالقة اللغوية 

عند أطفال ما قبل املرحلة التمهيدية؛ ملا لها من 

أثر كبير على الطفل وعامله وشخصيته ولغته.

فالقصة لها املقام األول في تربية الناشئني 

وتعليمهم، وهي لون من ألوان األدب املسموع، 

د. سلمي عادل املعداوي  
استشارية أسرية وتربوية - مصر

ي النفس؛ فهي السبيل للدخول إىل عالم 
ي تعمل عىل تنمية الفضائل �ف

القصة من أقدر الأساليب الأدبية ال�ت

ي نفسه ووجدانه. فالطفل يستمع للقصة بكل حماسة وشغف؛ لأنها مصدر للمتعة 
الطفل ويبقى أثرها �ف

ي حياة 
ي سماعها ومتابعة أحداثها، وبذلك تكون القصة لها أثر بالغ �ف

ي وقتاً ممتعاً �ف
بية، فيق�ف والتسلية وال�ت

ات الثقافية والوجدانية والنفسية والسلوكية. الطفل وتربيته. وتزويده بمختلف الخ�ب

القصة تنمي جوانب النمو 
املختلفة عند الطفل

تأثري القصة
على املهارات اللغوية عند الطفل



خالل  من  يثيرهم  ما  إلى  األطفال  ويحتاج 

القصص في سن مبكرة، وذلك لعدة أسباب؛ 

خبراتهم،  تقوية  على  تساعدهم  فالقصص 

لديهم. اللغة  وتنمية 

تنمية  في  القصة  لدور  عرض  يلي  وفيما 

القراءة«.  - التحدث   - »االستماع  مهارات 

١.مهارات االستماع:
ميارس األطفال االستماع قبل أن ميارسوا 

أي فن آخر من فنون اللغة. وتعتبر تلك املهارة 

اللغة،  اكتساب  في  دور  فلها  التلقي،  أساس 

وتعلم  بالثقافة،  والتزود  الشخصية،  وتنمية 

املعارف املختلفة؛ لذا فإن تنمية هذه املهارة لدى 

األطفال من األهمية مبكان. وللقصة دور كبير 

في ذلك، فمن خاللها ميكن أن يحصر الطفل 

ذهنه وانتباهه أطول مدة ممكنة عند االستماع 

يجعل  القصة  في  األحداث  فتتابع  إليها؛ 

من  بغيرها  اإلحاطة  من  أسهل  بها  اإلحاطة 

األلوان األخرى، كما أن فيها من اخلصائص ما 

يجعلها قادرة على استثارة الطفل، وترغيبه في 

االستماع؛ لذا يجب التنوع في أشكال القصة.

وحتى تؤدي القصة دورها في تنمية مهارات 

االستماع لدى األطفال يجب مراعاة ما يلي:

على  تقرأ  التي  املواد  انتقاء  ضرورة   -

املوضوعات  املتنوعة  القصص  من  األطفال 

واملمتعة، واملشوقة األساليب، واملناسبة لسنهم، 

التي  املختلفة  وباملناسبات  ببيئتهم  واملرتبطة 

متر بهم. والتدرج في هذا االختيار مبا يتماشى 

مع املستوى الذي يصل إليه األطفال، واحلرص 

على أن تكون القراءة متأنية، وصحيحة النطق، 

وسليمة األداء، مع احلرص على إخراج احلروف 

احلركات. إشباع  ومراعاة  من مخارجها، 

- التنويع في وسائل االستماع حتى ال ميل 

األطفال، واستخدام وسائل التعليم احلديثة مثل 

األجهزة املسموعة واملرئية، وتوظيف املسرح في 

من  االستفادة  مع  االستماع،  على  التدريب 

متثيل األدوار واملواقف.

تنوع  على  والتدريب  بالصوت،  االهتمام   -

الشخصيات  عن  للتعبير  والنغمة  اإليقاع 

تبعًا  اإللقاء  سرعة  على  واحملافظة  املختلفة، 

الصوت حتى  املناسبة، مع وضوح  لالنفعاالت 

كاملة  القصة  سماع  من  األطفال  كل  يتمكن 

وبوضوح.

أو  اإللقاء  أساس  على  القصص  تنوع   -

اخلبرات  مثل  ألوانها،  من  لكثير  االستماع 

الشخصية واحلكايات والنوادر والفكاهات، وال 

التعلم  القصة؛ ألن  على حفظ  لإلصرار  داعي 

بها. باالستمتاع  مرتبط  فيها 

٢.مهارات التحدث:
التعبير  ألوان  أهم  من  القصص  حكاية 

الشفهي، فاألطفال يهتمون بها، وينتبهون لها 

وملا يدور حول أحاديثها وأشخاصها من نقاش 

وحوار ومساءالت، فهي أحسن الوسائل إلجادة 

الشفهي. واإلنشاء  احملادثة 

ومن خالل استماع األطفال للقصص ميكن 

تدريبهم على ذكر املالمح الدقيقة والتفصيالت 

وشخصياتها،  قصة  كل  بأحداث  املرتبطة 

على  األطفال  يساعد   - ذاته  في حد   - وهذا 

اكتساب دقة املالحظة والتركيز واالنتباه، كما 

يساعدهم على اكتساب مفردات لغوية جديدة، 

وتنمية قدرتهم اللغوية على التعبير والوصف 

الشفهي. وقد أشار بعض التربويني إلى مراعاة 

استغالل  عند  بها  االلتزام  يجب  عامة  مبادئ 

القصة في تنمية مهارات التحدث لدى األطفال، 

تتمثل في:

- ترك احلرية الكاملة لألطفال في احلديث 

والتعبير عن شيء يدركونه بحواسهم في البيت 

والشارع واملدرسة.

- مراعاة استيعاب األطفال ألحداث القصة 

وفقًا حلاجاتهم الصحية واملزاجية والعمرية.

- املناقشة بعد القصة.

- سؤال وجواب.

إذ ينبغي أن تعقب حكاية القصة مناقشة 

مثل  والتقومي:  املوازين  عن  البحث  فيها  يدور 

أمتع جزء في القصة، وأحسن شخصية فيها.

3.مهارات القراءة والتهجي:
لألطفال  القراءة  تعليم  في  القصة  طريقة 

املبتدئني تعتمد على طريقة اجلملة في تعليم 

القراءة؛ حيث يتمُّ التركيز على حتليل القصة 

إلى جمل، ثم جعل اجلملة هي العنصر والوحدة 

في عملية التعلم.

والدافع إلى استخدام القصة ككل يستند 

إلى أن لها معنى أشمل وأكبر وأعم من اجلمل، 

وترديد  ومتثيلها  بحفظها  يفرحون  فاألطفال 

جملها.

ويجب علينا في مجتمعنا العربي تشجيع 

القراءة وتوجيه األم واألب التخاذ القصة صديقًا 

لتوعية الطفل واملساعدة على تعديل السلوك..

الواجب طرحها  األفكار  من  العديد  ويوجد 

استخدام  على  واألمهات  اآلباء  لتشجيع 

اإلعالنات  مثل  األطفال  تنمية  في  القصص 

والندوات.

37العدد 36 - ٢٠١٩



العدد ٣٦ - ٢٠١٩ 38

األساسية  املهارات  من  اللغة  تعتبر 

والتعامل  اآلخرين  مع  للتواصل  والضرورية 

العوامل  من  إتقانها  ويعتبر  معهم،  والتفاعل 

الضرورية في حتقيق جناح الفرد وتواصله مع 

أفراد مجتمعة، فالقدرة على فهم اللغة وتكوين 

اللغوى  والتواصل  والتعبير  لغوية  حصيلة 

يشكل  وسليم  واضح  بشكل  االجتماعى  

للطفل،  العامة  األساسية  العقلية  القدرات 

التعلم  لعمليات  الطفل  إعداد  على  ويساعد 

املعرفي  والنمو  احلياتية  اخلبرات  واكتساب 

مع  السليم  والتكيف  واالجتماعى  واالنفعالى 

الواقع املعيش من حيث بناء عالقات اجتماعية 

اخلارجى  واملجتمع  األسرة  داخل  مناسبة 

الشخصي. والسلوك  االنفعاالت  في  والتحكم 

- ويعّد نقص احلصيلة اللغوية من املشاكل 

الرئيسة التى يعانى منها األطفال ذوو اإلعاقة 

أن  كما  للتعلم،  قابليتهم  خاصة  العقلية 

على طبيعة  بالضرورة  يؤثر  اللغوى  التواصل 

اجتماعية  عالقات  وبناء  النفسي  التكيف 

للطفل.  العامة  والبيئة  األسرة  داخل  مناسبة 

هذا  فعالية  وقياس  الأطفال  لدى  المتعددة  الحواس  إىل  موجه  لغوى  برنامج  تصميم  إىل  الدراسة  هدفت 

استخدمت  وقد  للتعلم.  ن  القابل�ي فئة  من  عقلّياً  ن  المعوق�ي الأطفال  لدى  اللغوية  الحصيلة  تنمية  ي 
�ن نامج  ال�ب

ن  عاقة العقلية القابل�ي ن من الأطفال ذوي الإ ، كما تكونت عينة الدراسة من مجموعت�ي ي الدراسة المنهج التجري�ب

عاقة العقلية )مجموعة ضابطة(، وكان  للتعلم )مجموعة تجريبية( ومجموعة أخرى من الأطفال من غ�ي ذوي الإ

العمر  عن  أما  سنوات.   6-4 من  مجموعة  لكل  العمر  وكان  مجموعة  لكل  أطفال   10 بواقع  طفالً   20 العينة  عدد 

عاقة العقلية البسيطة متوسطها 50- ي مدى فئة الإ
العقىل للمجموعة التجريبية موضع الدراسة فبنسبة ذكاء �ن

70، وللتحقق من فروض الدراسة استخدمت الأساليب الإحصائية وفق اختبار ويليكوكسن الذي يقيس فعالية 

للتعلم. ن  القابل�ي عاقة عقلّياً  الإ الأطفال من ذوي  اللغوية لدى  الحصيلة  تنمية  ي 
�ن الحواس  المتعدد  نامج  ال�ب

عرض : نجالء مأمون
باحثة بكلية اآلداب - جامعة عني شمس - مصر

فاعلية برنامج متعدد الحواس يف تنمية
الحصيلة اللغوية لدى عينة من األطفال
من ذوي اإلعاقة الذهنية القابلني للتعلم

العرض لدراسة ماجستير 
للطالبة منى جمعة حسن ،  
2016 - إشراف ا.د إيناس عبد 

الفتاح كلية اآلداب - قسم علم 
النفس - جامعة عني شمس 



الدراسة  في  املستخدم  البرنامج  طبيعة  وعن 

بصرية  مثيرات  على  يحتوى  برنامج  فهو 

قدرات  إنها  حيث  وملسية  وحركية  وسمعية 

بالضرورة،  اللغوية  احلصيلة  على  تؤثر  عامة 

كما أن البرنامج يقدم موادَّ تعّد وسائل فعالة 

تعمل على مساعدة األطفال من ذوي اإلعاقة 

ترسيخ حصيلة  على  للتعلم  القابلني  العقلية 

بالبرنامج  قبلهم  من  االحتكاك  عبر  لغوية 

عام. نحو  على  احلواس  تنمى  حيث 

إنسانية  مشكلة  العقلية  اإلعاقة  تعد 

كل  على  آثارها  وتتضح  األهمية  في  غاية 

املجتمعات على حد سواء وهى متثل خسارة 

بشرية فادحة لكل املجتمعات اإلنسانية؛ ألنها 

وتشير  املجتمع  أفراد  بعض  كفاءة  تضرب 

اإلحصائيات إلى أن عدد ذوي اإلعاقة في عام 

سكان  من  تقريبًا  مليون   530 حوالى   1922

مجموع  من   %15 حوالى  ميثلون  فهم  العالم 

سكان العالم، وفي مصر هناك حوالى املليون 

ونصف املليون من ذوي اإلعاقة قابلني للزيادة.

أهداف الدراسة:
كان الهدف من الدراسة هو تنمية احلصيلة 

العقلية  لدى األطفال من ذوي اإلعاقة  اللغوية 

برنامج  ممارسة  خالل  من  للتعلم  القابلني 

املتعددة،  احلواس  يخاطب  تنموى  إرشادى 

أنفسهم  عن  التعبير  على  القدرة  ويحقق 

على  وانفعاالتهم  احتياجاتهم  عن  والتعبير 

نحو أفضل، كما يعمل على تفعيل عالقاتهم 

وتكوين  حولهم  من  واملجتمع  األسرة  بأفراد 

صداقات مع ذويهم ومن الفئة العمرية نفسها 

بهم.  اخلاصة 

على  التعرف  إلى  أيضًا  الدراسة  هدفت 

واحلصيلة  اللغة  تصيب  التى  االضطرابات 

العقلية  لدى األطفال من ذوي اإلعاقة  اللغوية 

ومحاولة معرفة مدى ما يقدمه البرنامج الذي 

نحو  األطفال  لهؤالء  املتعددة  احلواس  يخاطب 

زيادة حصيلة اللغة لديهم وأثرها على النواحى 

االجتماعية  البيئة  مع  والتكيفية  املعرفية 

في  فروق  هناك  وهل  التجريبية(،  )املجموعة 

هذا الصدد دالة إحصائّيًا مع األطفال اآلخرين 

الضابطة(. )املجموعة 

حدود الدراسة:
تطبيق البرنامج على املجموعتني املجموعة 

التجريبية واملجموعة الضابطة في فترة زمنية 

 3 بواقع  أشهر من خالل 36 جلسة   3 تبلغ 

جلسات أسبوعّيًا مدتها 30 دقيقة.

واحلدود البشرية هنا 20 طفاًل مبركز رعاية 

ذوى االحتياجات اخلاصة ملعرفة مدى فاعلية 

البرنامج املستخدم.

أدوات الدراسة:
- مقياس املستوى االقتصادى االجتماعى 

لألسرة.

- مقياس ذكاء ستانفورد بينيه للذكاء 

)الصورة الرابعة(.

- اختبار اللغة العربية.

- استمارة البيانات األساسية.
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احلصيلة  لتنمية  احلواس  متعدد  البرنامج   -

اإلعاقة  ذوي  األطفال  من  عينة  لدى  اللغوية 

للتعلم. القابلني  العقلية 

املفاهيم األساسية للدراسة:
- مفهوم اإلعاقة العقلية والتى تعرف بأنها 

أداء عقلى وظيفي منخفض انخفاضًا دااّلً على 

املتوسط، وينتج عنه أو يرتبط بخلل مصاحب 

إحصائية  داللة  ويظهر  التكيفي،  السلوك  في 

لدى  املتوسط  عن  االنحراف  مستوى  في 

القياس النفسي في اختبارات الذكاء املتوسط.

الذين  وهم  للتعلم  القابلون  اإلعاقة  ذوو   -

 ،70-50 مابني  لديهم  الذكاء  نسب  تتراوح 

حتى  املدرسي  التعليم  على  القدرة  ولديهم 

االبتدائى. الثالث  الفصل 

العدد  هى  للطفل  اللغوية  احلصيلة   -

يعرفها  التى  املفردات  أو  للكلمات  الكلى 

وهى  لسماعها،  ويستجيب  عام  بوجه  الطفل 

واملعبر  بها  املنطوق  اللغوية  احلصيلة  أيضًا 

عنها، ويقصد بها العدد الكلى للكلمات التى 

ينطقها الطفل ويستخدمها فعلّيًا في مختلف 

احلياتية. املواقف 

أو  املفهومة  اللغوية  احلصيلة  وهناك 

اجلانب االستقبالى للحصيلة اللغوية، ويقصد 

بها العدد الكلى للكلمات التى يفهمها الطفل 

ذهنية  أو صورة  ويقابلها منط  سماعها  عند 

لها. مقابل  ذهنّيًا  يستحضرها 

- البرنامج الذي صممته الباحثة املخاطب 

للحواس املتعددة يتفاعل مع النواحى السمعية 

والبصرية واللمسية والشمية للطفل؛ لذلك يطلق 

عليه أنه برنامج متعدد احلواس، والذي طبقته 

بداية  األطفال  من  املجموعتني  على  الباحثة 

املجموعة  مقابل  في  التجريبية  املجموعة  من 

األسوياء. األطفال  أى مجموعة  الضابطة 

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن تطبيق 

البرنامج متعدد احلواس أثر إيجابّيًا وبدرجات 

اللغوى  احملتوى  على  إحصائية  داللة  ذات 

للتعلم  والقابلني  عقلّيًا  املعاقني  لألطفال 

وأن  املتوسط،  عند  التجريبية  املجموعة  أى 

إعداد البرامج التى تتفاعل مع هؤالء األطفال 

والقابلني للتعلم على مستوى احلواس املتعددة 

البصرية والسمعية واللمسية والشمية تظهر 

مقارنة  املتوسط  في  إيجابية  داللة  له  تطورًا 

أى  العقلية  اإلعاقة  ذوي  غير  من  بعينة 

الضابطة. املجموعة 
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ــا نســتمتع -  ــوم كن ي وحــىت الي
ــدءاً مــن خمســينيات القــرن المــا�ض ب

ي كانــت تلعــب 
ومازلنــا - ونحــن أطفــال بقــراءة مجــات الأطفــال الــىت

ــا  ــا، وتثقيفن ــا، و�ض إمتاعن ــكيل وجدانن ي تش
ــّياً �ض ــاً وأساس دوراً جوهريّ

ي 
ــتخدمة �ض ــة المس ــعادة باللغ ــعد كل الس ــا نس ــر ... وكن ــكل مبه بش

ض  ت�ي ــه�ي ــ�ي الش ــم�ي ومي ي س
ــىت ــك مجل ــص بذل ــات، وأخ ــذه المج ه

ض عــن مؤسســة دار الهــال الصحفيــة العريقــة؛ باعتبارهمــا  الصادرتــ�ي

ــال. الأقــدم والأشــهر عــى مســتوى مجــات الأطف

اللغــة يف مجــالت األطفـال
)مجلة سمري املصرية نموذجًا(

وأتصور أن أحد أسباب السعادة الغامرة التي كنا نشعر بها هو اللغة 

اخلفيفة اللطيفة التي كانت تستخدم في القصص املصورة على لسان 

الشخصيات الكارتونية املختلفة سواء في مغامرات ميكي أو مغامرات 

سمير.

منتصف  وحتى  سمير  مجلة  صدور  عام  وهو   ،1956 عام  ومنذ 

املختلفة  املصورة  القصص  في  املستخدمة  اللهجة  كانت  السبعينيات 

للمجلة هي اللهجة العامية، فجميع الشخصيات آنذاك كانت تتحدث فيما 

بينها باللهجة العامية دون أدنى قيد باللغة العربية الفصحى البسيطة 

املستخدمة اآلن في كل مجالت األطفال املصرية والعربية على حد سواء.

 د. شهرية خليل    
رئيس حترير مجلة سمير - مصر
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واستمرَّ احلال على ما هو عليه، حتى انتشرت مجلة سمير على 

مستوى الوطن العربي، وأصبح لها قراء في جميع الدول العربية.

قراء مصر  األطفال من  كبيرًا بني  فحققت مجلة سمير جناحًا 

والدول العربية الذين كانوا يستمتعون مبا تقدمه لهم من مغامرات 

شائقة باللهجة العامية املصرية الرشيقة، التي أحبها وتأثر بها كل 

من قرأها سواء من أبناء مصر أو من أبناء الدول العربية الشقيقة.

وعلى الرغم من انتشار مجلة سمير على نطاق كبير، فإن 

إدارة املجلة وقتها، باالتفاق مع إدارة مؤسسة دار الهالل وإدارة 

مؤداه  السبعينيات  أواخر  في  جماعّيًا  قرارًا  قرروا  التوزيع 

اللهجة  من  للمجلة  املصورة  القصص  في  اللغة  تتحول  أن 

فأصبحت  البسيطة،  الفصحى  العربية  اللغة  إلى  العامية 

الشخصيات التي كانت تتحدث بلهجة عامية دارجة تتحدث 

بلغة عربية فصحى بسيطة، وأعتقد أن ذلك كان انتشار 

املجلة انتشارًا كبيرًا في معظم الدول العربية؛ إذ كان البد 

كل  في  األطفال  كل  يقرؤها  موحدة  لغة  هناك  تكون  أن 

أنحاء الوطن العربي.. وأظن أن هذا التحول 

قد عاد بالنفع على املجلة آنذاك 

يضرها. ولم 

 

وأصبحت 

مجلة سمير 

تقدم لألطفال 

- مبغامراتها 

الشائقة 

وموضوعاتها القيمة 

- وجبة لغوية، محببة؛ 

فاللغة في القصة املصورة 

تتسم بالبساطة وِقَصر اجلمل 

املستخدمة وقوتها، فيتعلق 

الطفل بها، وخاصة أنها تقال على 

لسان بطل من أبطاله احملببني.

أما املوضوعات املختلفة التي تضمها 

املجلة ما بني تساٍل وقصص وموضوعات 

علمية ودينية وفنية، فهي كانت ومازالت تكتب 
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باللغة العربية الفصحى البسيطة، التي تراعى املرحلة 

السنية للقراء، وتعمل على زيادة حصيلتهم اللغوية 

املكتسبة.

 - ومازالت   - سمير  مجلة  ارتبطت  لذلك 

كل  من  قرائها  لسان  على  الشهيرة  باملقولة 

القراءة«. علّمتنا  سمير  »مجلة  األجيال: 

وهذا هو ما كان ومازال يحدث حتى 

يومنا هذا؛ فمجلة سمير كانت تساهم 

مساهمة كبيرة في إثراء اللغة عند 

زيادة  وفى  الصغار،  من  قرائها 

خالل  من  اللغوية  حصيلتهم 

تتّم  كانت  التي  القراءة  عملية 

العادلة  غير  املنافسة  عن  بعيدًا  باستمتاع شديد 

للوسائل التكنولوجية التي ساهمت في تشويه اللغة عند األطفال 
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أراب«  »الفرانكو  لغة  بظهور  وخاصة  واملراهقني، 

االجتماعي  التواصل  وسائل  في  املستخدمة 

املختلفة، وهي التي تكتب بحروف إجنليزية وتنطق 

له. معنى  ال  غريب  مزيج  في  العربية  باللغة 

حقيقي  تشويه  في  لألسف  ساهم  املزيج  هذا 

للغة العربية الفصحى البسيطة التي نعمل جاهدين 

على أن يستوعبها أطفالنا بشكل محبب، فتأتى هذه 

نقوم  ما  بكل  لتعصف  الكتابة،  املستغربة في  الطريقة 

به من جهد سواء في املجالت أو الكتب.. هذا من ناحية.

حالّيًا  واألمهات  اآلباء  بعض  يقوم  أخرى،  ناحية  ومن 

باللغة  أجنبية ضاربني  لغات  تعلم  على  أبنائهم  بتشجيع 

العربية عرض احلائط؛ باعتبار أن ذلك نوع من أنواع الوجاهة 

االجتماعية؛ فتقلص بذلك دور األسرة في تشجيع الطفل على 

القراءة باللغة العربية السليمة، بل عدم اكتراثهم.

ولألسف الشديد، تأثر الطفل مبفردات وتراكيب لغوية 

غريبة عنا يسمعها مرارًا وتكرارًا في األغاني الهابطة أو 

األفالم أو املسلسالت التي تعرض في القنوات الفضائية 

املختلفة أو من خالل وسائل التواصل االجتماعي، وكلها 

تساهم في تدنى ذوقه بل في انحراف سلوكه في أحيان 

كثيرة.

اهتمامنا بتعليم أطفالنا اللغة العربية السليمة البسيطة 

ليست مهمة ثقافية ُتْعَنى فقط بتهذيب سلوكه وضبط لسانه 

من خالل قراءته لكتاب أو مجلة، بل أتصورها مهمة قومية 

وطنية تزيد من انتماء الطفل إلى وطنه، وحتببه وتشجعه على 

لغات  إتقان  في  التفكير  قبل  وإتقانها  األم،  لغته  استخدام 

أجنبية أخرى.
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دور االتصال اللفظي وغري اللفظي 
يف فاعلية نقل املعاني لألطفال

للتعرف  للمديرة  ذهبت  التالي  اليوم  في 

مبهارات  األطفال  معلمات  تأهيل  كيفية  على 

اتصال أساسية تناسب املراحل العمرية التي 

يتعاملون معها، فوجدت أن املهارات األساسية 

التي يتّم التركيز عليها هي مجموعة صفات 

على رأسها، أن تتمتع معلمة االطفال بالهدوء 

والصبر وحسن املظهر وبعض الصفات األخرى 

دون تأكيد على قواعد االتصال ومهاراته لتنمية 

الطفل والتعامل معه بكفاءة وفاعلية.

يقوم االتصال بوظائف شديدة األهمية في 

حياة الناس، منها نقل التجارب، التواصل بني 

والنصيحة،  اإلرشاد  تقدمي  التعليم،  الناس، 

املعلومة، اخلبر، التحذير، التنبيه، التهديد، نقل 

األفكار وحفظ التراث، دمج األفكار وتطويرها، 

وغيرها.

االتصال  منها  أنواع،  عدة  له  واالتصال 

االتصال  أما  اللفظي.  غير  واالتصال  اللفظي 

اللفظي فعلى رأسه تأتي اللغة، ونظم العالمات 

واملعادالت،  الرياضية،  والقوالب  البنائية، 

الهندسية. واألشكال 

الرسائل  ينقل  اللفظي  غير  واالتصال 

واملعاني واألفكار بوسائل غير األلفاظ املنطوقة 

واجتاهاته  اجلسد،  لغة  ويشمل  املكتوبة،  أو 

وحركاته، ونبرة الصوت ودرجة شدته، واملؤثرات 

الصوت،  وطبقة  الصوت،  ونغمة  الصوتية 

وتعبيرات الوجه خاصة تعبيرات العينني والفم.

كلها  والّتذوق،  واللمس  والشم  املسافة،  إن 

وتكمن  اللفظي،  غير  االتصال  لهذا  قنوات 

صعوبة االتصال غير اللفظي في تعدد أشكاله 

وقنواته، ويرى علماء االتصال أنه من الصعوبة 

د.نادية النشار    
إعالمية - مصر

ي من 
ن عادت ابن�ت ي مراحل عمره الأوىل، أتذكر ح�ي

ي حياة كل إنسان، ويزداد هذا الأثر �ن
هناك مواقف مؤثرة �ن

ي الثالثة من عمرها، بوجه شاحب، وغضب كب�ي جّداً، لكنها لم تتحدث 
ي التحقت بها وهي �ن

الحضانة ال�ت

ي 
�ن بالمسئولة  اتصلت  ساعات،  الحال  واستمرَّ  الكالم،  رفضت  بل  ضايقها  أحد  عن  أو  أزعجها  ء  ي

�ش عن 

ي ح�ت 
ابن�ت أتحدث مع  بال وظللت  يهدأ ىلي  تام. لم  ومرَّ بسالم  كان طبيعّياً  اليوم  أن  فأكدت  الحضانة 

عرفت منها أن معلمة الفصل طلبت من الأطفال عدم الكالم، 

ي الأمر حرفّياً 
وذيلت ذلك الطلب بجملة: ول نفس، فنفذت ابن�ت

ينتهي،  السباحة ولن  ي 
ي تمرين غطس �ن

كأنها �ن أنفاسها  وحبست 

ي أنفاسها خلسة ح�ت شعرت 
فاذا انشغلت المعلمة التقطت ابن�ت

المعلمة  أن تشعر  بإجهاد شديد، وتوتر وخوف، كل ذلك دون 

ي اتجاه خاطئ، بل استمتعت بفصل هادئ 
بأن شيئاً ما قد حدث �ن

دون مشاكل ومن وجهة نظرها َمرَّ اليوم بسالم، وأي سالم!



حسم اجلدل في مظاهر االتصال غير اللفظي، 

االتصال  أن  االتصال  إثنوجرافيا  باحثو  ويرى 

ويتخطى  اجلسم  أعضاء  يشمل  اللفظي  غير 

ذلك إلى مظاهر أخرى تؤثر في االتصال بني 

الثياب  العطور واختيار  الناس مثل استعمال 

وتنسيق الزهور وفنون الطهي والسيرك، فكلها 

بعضهم  ذهب  وقد  لالتصال،  ومظاهر  قرارات 

إلى قول إن االتصال غير اللفظي يطابق مجال 

الثقافة بصفة عامة.

والعالمات غير اللفظية سواء كانت مرتبطة 

بالكالم أو مستقلة عنه، هي عالمات اصطناعية 

ترتبط برموز العالم التي اتفق عليها الناس في 

الرموز  إلى  ويشير  محدد،  ومكان  معني  زمان 

والتنظيمات ونظم التفكير، فهو عالم من صنع 

هذا  بعضها،  عن  احلضارات  ومييز  اإلنسان، 

العالم ال يتم توارثه بيولوجّيًا بل تتناقله األجيال 

وتطوره باستمرار التواصل.

يبدأ الطفل في االتصال منذ والدته، ينصت 

بطريقته حني تتحدث أمه أو حني يحادثه أحد، 

إشارات  يرسل  أن  يتعلم  األولى  وخالل أشهره 

فمه  يحرك  النقاش،  في  بها  يشارك  جسدية 

ووجهه كأنه يستعد لعملية الكالم التي ستبدأ، 

وتسمى  ووظيفّياً،  عضلّيًا  لها  نفسه  ويجهز 

ال  املرحلة  هذه  وطوال  الكالم،  قبل  ما  مرحلة 

ميلك الطفل إال مهارات االتصال غير اللفظي، 

ورغباته  مشاعره  عن  خاللها  من  يعبر  التي 

دون  بها  يتواصل  أدوات  وكلها  واحتياجاته، 

مجرد  مرسومة،  وال  مكتوبة  وال  منطوقة  لغة 

الوجه  وتعبيرات  لغة جسد،  وإشارات،  حركات 

اليدين والقدمني، والبكاء واالبتسامات،  وحركة 

واالقتراب اجلسدي من احملبني واملقربني، والبعد 

بعدها  يغضبه،  عمن  البعد  أو  الغرباء،  عن 

املتمثل  اللفظي  االتصال  محاوالت  أولى  تبدأ 

نطق  في  يبدأ  ونطق احلروف، حني  اللغة  في 

كلمات واضحة املخارج، مفهومة املعنى، ثم يبدأ 

مهارات  من  ومهارة  أخرى  أداة  استخدام  في 

بقلم  اإلمساك  يحاول  حني  اللفظي  االتصال 

عنها.  والتعبير  أفكاره  لرسم 

إلى  األطفال  مع  بالتواصل  القائم  يحتاج 

وفقًا  واحتياجاتهم  ومهاراتهم  قدراتهم  معرفة 

كي  الطفل  يعيشها  التي  العمرية  للمرحلة 

تنمي  ناجحة  مواقف  في  الدخول  من  نتمكن 

حيث  وسلوكياته؛  وافكاره  ومدرجاته  الطفل 

اللفظي  االتصال  أنواع  كل  الطفل  يستقبل 

وغير اللفظي، لكن بدالالت مباشرة وفقًا خلبراته 

احملدودة، وإذا لم ينتبه الكبار حني يتعاملون مع 

بأنواعها، فإننا  الصغار إلى مهارات االتصال 

العمرية  مراحله  عبر  تتراكم  ملشاكل  نتعرض 

املختلفة، وتترسب خبرات وتتكون الشخصية. 

فكيف ميكن التواصل بفاعلية وأثر إيجابي 

مع األطفال؟ 

دلياًل  تقدم  أن  حاولت  عديدة  دراسات 

األطفال،  مع  الناجح  للتواصل  استرشادّيًا 

والثقة  احملبة  مشاعر  بدعم  جميعها  أوصت 

بعض  التخاذ  لهم  الفرص  وترك  والكرامة 

القرارات والتشجيع حني يقومون بفعل ناجح أو 

عرض فكرة أو انتقاد بعض املواقف واألوضاع، 

يؤدي  ألنه  التخويف  عن  البعد  أهمية  كذلك 

تلبية  ودمج  مرغوبة،  غير  لنتائج  الغالب  في 

والعقلية  واالجتماعية  العاطفية  االحتياجات 

سواء في الرسائل االتصالية املباشرة أو غير 

مجتمعه  في  مندمجًا  يجعله  فذلك  املباشرة، 

أكبر. بصورة  وفعاالً 

سوف  مستقبلية  حلياة  األطفال  نعد  إننا 

االتصال  قنوات  كانت  إذا  طيبة  ثمارًا  تؤتي 

بيننا  مفتوحة ومفهومة وذات دالالت مشتركة 

وبينهم، وتعتمد على إحساس الطفل باألمان 

ما  أخطر  إن  وألفكاره.  له  واالحترام  والثقة 

التام  الهدوء  التزام  هو  األطفال  من  نطلب 

أن  على  قادرون  فهم  لهم  نستمع  أن  قبل 

مينحونا هدوءًا وهمّيًا بينما يصارعون أفكارًا 

ومشاعر، لن ندرك إال آثارها السلبية اخلطيرة 

مستقباًل.
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إحياء الهمة بكلمة
د. نيفني الحبشي  
معلمة رياض أطفال - مصر

ي أحمل من 
ي عامي الأول معلمة رياض أطفال، كم هي عظيمة تلك المهنة ال�ت

إنه يومي الأول �ف

ي 
اعم المتفتحة بمنتهى الأمانة، متسلحة وأنا أؤديها بما وهب�ف َّ إبالغها لهؤلء ال�ب خاللها رسالة علي

ي ل سبيل للوصول إليها دون المرور 
هللا من قدرة عل قيادة هذه العقول الغضة المتفتحة وال�ت

ي ل تفتح إل بمفتاح الحب.
يئة ال�ت بقلوبهم ال�ب

العدد ٣٦ - ٢٠١٩ 46



47العدد ٣٦ - ٢٠١٩

أطفالي  الستقبال  قاعتي  أعددت  قد  كنت 

بأجمل زينة محملة ببالونات ألوانها زاهية إال 

أنها لم تنسهم الشعور باخلوف من البعد عن 

لهم  األول  األمان  وصمام  احلنان  مصدر  األم 

فتعالت من حولي أصوات بكاء البعض منهم؛ 

ببكاء؛  بكاء  مبادلتهم  على  غيرهم  حفز  مما 

املغادرة  عدم  األطفال  هؤالء  أمهات  من  طلبت 

نلعب  معًا  اليوم  من  جزًءا  لنقضي  ودعوتهم 

الشهية. احللوى  ونأكل  ونغني  ومنرح 

ومع اللعب واملتعة والفرح تناثرت االبتسامات 

والضحكات على وجوههم، وبدأ الشعور باأللفة 

اليوم األول وقد  إلى نفوسهم، وانتهي  يتسلل 

ما  القلوب  امتالك  في  املكاسب  من  حققت 

بشرني بأن الغد سيكون أجمل مبشيئة الله.

األنشطة  منارس  األيام  مرور  مع  وبدأنا 

الذي  عمار  طفلي  استوقفني  وقد  املتنوعة، 

في صمت، فالحظت  أراقبه  أن  على  حرصت 

أنه منطٍو معظم الوقت وقليل الكالم وال يحب 

إلى  املتسللة  عينيه  نظرات  أن  إال  املشاركة، 

قلبي حتدثني بذكائه الكامن الذي يبحث عن 

فرصة لالنطالق، فقررت أن أتيح لأليام القادمة 

الفرصة. هذه 

دعواتي  مع  العام  نصف  إجازة  وأقبلت 

لصغاري بأن يقضوها في مرح ولعب ومتعة. 

نور  لطفلتي  أثناء اصطحابي  وفي  يوم  وذات 

عمارًا  أرى  بي  إذا  بالنادي،  التمرين  ألداء 

أمامي فلم أتردد في النداء عليه واالجتاه إليه 

متسائلة: وصافحته 

- كيف حالك يا عمار ؟ لقد افتقدتك كثيرًا 

خالل األيام املاضية، ماذا تفعل هنا؟

قال لي:

- أنا أمترن جمبازاً.

بادرته قائلة في نبرة كلها فخر وتشجيع:

- إذًا أنت بطل عظيم، فتلك الرياضة حتتاج 

إلى مهارات كبيرة وعالية.

صافحته  بالنادي  صادفته  كلما  وصرت 

العظيم( بالبطل  )أهاًل  قائلة: 

عمار  أقبل  اإلجازة  من  عودتنا  وبعد 

العزيزة  ابتسامته  صارت  وقد  مسرعًا  عليَّ 

أن  على  وحرصت  اجلميل،  وجهه  تفترش 

مبدية  بالقاعة  أقرانه  أمام  اللقب  بهذا  أناديه 

واالعتزاز،  بالفخر  شعوري  صوتي  نبرة  في 

بأيديهم  يحيونه  وهم  نحوه  برءوسهم  والتفوا 

وصيحاتهم، والح في عينيه بريق الثقة بالنفس 

فأصبح أكثر األطفال مشاركة وتفاعالً، وبدأت 

تلوح فحرصت على استدرارها وكانت  قدراته 

في  خاصة  أتوقع  مما  أكثر  استجابته  دائمًا 

املهارات الرياضية مما شجعني على أن أطلق 

)النابغة(. عليه 

وقد  مفتاحاً،  طفل  لكل  أن  لديَّ  تأكد  لقد 

)كلمة(.  مجرد  في  املفتاح  هذا  يكمن 



العروسة الورقية 

يسعد مجلة خطوة أن تقدم عبر صفحاتها هذا النشاط الذي يحمل عنوان: اصنْع 

.. العْب .. تعلَّْم. حتى تستطيع كل أم/ أو معلمة أن تقوم بهذا النشاط خطوة 

خطوة مع الطفل، وتتيح له فرص اللعب بأبسط اخلامات وأقل اإلمكانات 

املمكنة.

الخامات املستخدمة:
ورق ملون مقوى - زراير أو عيون متحركة- مقص - أعواد شيش 

طاووق - قلم رصاص - مسدس شمعي  أو غراء - ألوان فلوماستر.

صـدام العدلـة
فنان عرائس - اليمن
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طريقة صنع العروسة :
1. اختْر لونًا مناسبًا ليكون هو وجه العروسة، وارسم دائرة قطرها 5 سم ثم قصها 

باستخدامك املقص، وارسم تفاصيل الوجه وألصق

العينْي أو ارسمهما.

2. قم بطي ورقتي A4 بلوني مختلفي على 

هيئة األكورديون »املروحة الورقية«.

ْم اصنْع .. العْب .. تعلَّ
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3. قم بلف إحدى األوراق لتكون نصف دائرة، وأضف الورقة 

الثانية من الورق املثني ليكون الشكل املرفق بالصورة.

4. قم بتثبيت عود شيش الطاووق من اخللف باستخدامك مسدس 

الشمع أو الغراء.

6. اصنع بنطااًل للعروسة وقدمْي.

5. ارسم كّفًا على قطعتي كما تبي الصور، ثم قْم بإلصاقها 

في جسم العروسة.

العروسة يف شكلها النهايئ

عروستك اآلن جاهزة للعمل.



- أال يزيد حجم املقال أو املادة العلمية على ست صفحات A4 )1200 – 1500 كلمة(.

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

وبلغة عربية مبسطة.  

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

املعنى للقارئ.  

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

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

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

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

ثالث سنوات سابقة.

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

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

العمل....(. ورش  املؤمترات، 

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

   والوعي بقضايا الطفولة. 

ـ  يتم عرض جميع املوضوعات الواردة على الهيئة العلمية للمجلة.

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 م  ظِّ 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 ىل  ك ع وذل

ملف العدد 
القادم:

الطفل واللغة

قواعد النشر بمجلة خطوة

االستفسارات واملقرتحات واالشرتاكات 
املجلس العربي للطفولة والتنمية - إدارة حترير مجلة خطوة 

تقاطع شارعي مكرم عبيد مع منظمة الصحة العاملية - مدينة 

نصر - القاهرة - مصر.

هاتف: ٢349٢٠٢3/٢4/٢9 )٢٠٢+( فاكس: ٢349٢٠3٠ )٢٠٢+( 

media.accd@gmail.com  -  www.arabccd.org

محاور وملفات األعداد القادمة
- الطفل والسينما. - الطفل واملواطنة. 
- الطفل واملسرح. - الطفل والتغذية. 

- الطفل والبيئة. - األطفال املهمشون. 
- تحسني االستعداد املدرسي.

- الطفل يف ظل النزاعات املسلحة.








