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يصدر هذا العدد الذي بني أيدينا اآلن )37( من مجلة خطوة ليستكمل ملف »الطفل واللغة« من زوايا 

وأبعاد جديدة، خاصة بعدما القاه العدد السابق من اهتمام بني األوساط املتخصصة؛ باعتبار أن اللغة 

في ظل املتغيرات الراهنة ومع هذه املرحلة العمرية املهمة في حياة الطفل، قد أفرزت عددًا من القضايا 

املستحدثة، فلم تتطرق املجلة إلى مظاهر النمو اللغوي لطفل هذه املرحلة فحسب، بل جتاوزته إلى قضايا 

أخرى مثل وجود لغات خاصة لفئات معينة، إضافة إلى عرض الواقع اللغوي وما يواجهه من حتديات في 

ظل الثورة الرقمية التي نعيشها ونتطلع إلى متكني أطفالنا منها حاضرًا ومستقبالً. 

نسعى إلى أن يكون ملف هذا العدد قد جاء تواصاًل وإثراء ملا سبق عرضه في العدد السابق، ذلك 

إلى جانب ما تضمنه هذا العدد من مقاالت وجتارب وعروض وأنشطة، مبشاركة نخبة من األكادمييني 

واملمارسني املتخصصني؛ حرصًا منا دومًا على أن تكون مجلة خطوة - عبر موضوعاتها - اجلسر الذي 

يربط الفكر والعلم باملمارسة، ثم نقدم املمارسة لتغني الفكر والعلم؛ وبذلك يتحقق شعارنا في مجلة خطوة 

»من وإلى املمارسني«.

ويسعدنا أن نعلن أن العدد القادم من مجلة خطوة سيتناول في ملفه موضوع »الطفل والسينما«، هذا 

الفن الغائب عربّيًا إال من مبادرات مضيئة متناثرة، داعني من خالل املجلة إلى االهتمام بهذا الفن من قبل 

كل املؤسسات املعنية عربّياً.

نشكر كل من ساهم في اعداد هذا العدد، كما نشكر القراء األعزاء؛ آملني أن تكون »خطوة« محل 

إفادة لهم دوماً.

وهللا الموفق، 

د.حسن البيالوي

ف العام عىل مجلة خطوة    الم�ش

افتتاحية العدد

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

»خطــوة« مجلــة علميــة تعنــى بمرحلــة الطفولــة املبكــرة )مــن ســن امليــالد - ٨ ســنوات(، تنشــر الفكــر 
ــة  ــي اتجاهــات إيجابي ــرة، وتنم ــة املبك ــة الطفول ــني بمرحل ــن وإىل املمارســني واملعني ــوي املســتنري م الرتب
لتنشــئة الطفــل يف الوطــن العربــي، وفــق مقاربــة حقوقيــة تنمويــة يف ضــوء متطلبــات مجتمــع املعرفــة.
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ملاذا يبكي األطفال؟

أنه ليس من السهل على اآلباء أن  الواقع 

أطفالهم،  بكاء  جتاه  سيفعلون  ماذا  يعرفوا 

تناقل  عن  محيطهم  يتوقف  ال  عندما  خاصة 

مناذج  هنا  نسوق  التي  األفكار  من  العديد 

منها: 

الذي  هو  فإنه  وإال  يبكي،  ابنك  »اترك 

إليه،  ُهِرعت  إذا  إنك  ويوجهك.  سيحكمك 

»ال  ُيسَيرك«.  وسوف  مدلالً.  يصبح  فسوف 

حتمل طفلك، فإنه سيتعلم عادات سيئة ويغدو 

طيلة الوقت محمواًل بني ذراعيك«. »من املفيد 

لطفلك أن يبكي، فالبكاء يفيده لتنمية رئاته«. 

»ابنك يبلغ ثالثة أشهر من عمره، وهذا مناسب 

ويترك  ينام  أن  يتعلم  أن  عليه  يبكي،  لتركه 

إلخ. دوء«،  هـ في  ديه  ـ وال

جرت العادة أن يردد احمليط بشكل عام هذه 

األفكار، وذلك عن جهل تربوي بطبيعة الطفل 

هؤالء  أن  الظن  وأغلب  األساسية،  وحاجاته 

يحصلوا  ولم  الكيفية  بهذه  تربوا  األشخاص، 

على العطف واحلنان الضرورينْي للتعاطف مع 

ذواتهم ومع اآلخرين. ومن هنا تقتضي الضرورة 

فهم بكاء الطفل وداللة دموعه؛ حتى نعمل على 

إشباع حاجاته وال يحس بالنبذ واإلهمال. 

أواًل: أسباب بكاء الطفل
الثالثة  األشهر  خالل  الطفل  بكاء  يعبر 

وحاجاته.  انفعاالته  كل  عن  حياته،  من  األولى 

، ال يملك سوى الدموع  ي
ء - كائن إنسا�ن ي

إن الكائن الصغ�ي الذي نحيطه بعنايتنا، هو - قبل كل �ش

ة. ه حاجاته، مادام ال يملك بعُد الكلماِت المع�ب لُيفهم غ�ي

ي يحتاج إىل الطعام، وإىل دفء االأم وعطفها ورعايتها. وإن فهمنا للطفل من 
نسا�ن االإ الوليد 

هناك  ليس  أنه  خاٍف  وغ�ي  المناسب.  الوقت  ي 
�ن المناسبة  المساعدة  له  نقدم  يجعلنا  أن  شأنه 

. جيد  بشكل  مساعدته  العمل عىل  وبالتاىلي  كأمه،  جيداً،  فهماً  الطفل  فهم  بوسعه  شخص 

ي يطلب فيها الطفل المساعدة، ويستسلم إىل البكاء 
ة، ال�ت لنتساءل إذن، عن اللحظات العس�ي

ي المجتمع عن بكاء الطفل. 
ة �ن ي غيابها، وإىل أي حد ينبغي االمتثال للأفكار النمطية المنت�ش

�ن

د. أحمد أوزي
أستاذ علوم التربية - جامعة محمد اخلامس - املغرب



فالدموع تشكل جزءًا مندمجًا في حياة الطفل 

الصغير. وهو ال يبكي من دون سبب. وهناك 

إال  تبكي  ال  التي  هي  األطفال  من  قليلة  فئة 

األطفال  من  والعديد  فقط.  باجلوع  إذا شعرت 

من  العديد  يجعل  ما  وهذا  باستمرار؛  يبكون 

املمزوج  الشديد  القلق  ضحية  يقعون  اآلباء 

القدرة  وعدم  الكفاية  بنقص  باإلحساس 

يشكل  للغضب.  أحيانا  واالستسالم  واإلنهاك 

بكاء الطفل خالل األشهر الثالثة األولى مصدر 

وطبيعة  الطفل  فهم  أخطاء  في  الكبار  وقوع 

بكائه. حّقًا إن اجلوع يعد أكثر األسباب إثارة 

لبكاء الطفل خالل األشهر الثالثة األولى. فهو 

بحاجة إلى الغذاء كل ثالث ساعات أو أقل من 

ذلك، خاصة إذا كان يتغذى بحليب األم الذي 

يعرف سرعة في هضمه. وال ينبغي ترك طفل 

وقت  تنظيم  بدعوى  للبكاء؛  يستسلم  جائعًا 

على  تدليله،  في  أي خطر  هناك  فليس  أكله، 

حاجاته  إشباع  متَّ  الذي  فالطفل  ذلك،  عكس 

األساسية ال يهدأ فقط ألنه متَّ إطعامه، وإمنا 

لطلبه. استجابا  أبويه  ألن  كذلك  يهدأ 

الطفل  بكاء  على  التعرف  ويسهل  هذا 

بسبب اجلوع. فهو بكاء يبدأ قوّياً، وتليه حلظة 

صمت يستنشق فيها الهواء، ثم يستمر في 

على  يحصل  لم  إذا  يتعالى  الذي  الصراخ 

. الطعام 

وبشكل عام، فإن الطفل يبكي للتعبير عن 

من  املساعدة  وطلب  عنها،  والتبليغ  انفعاالته 

محيطه.  أفراد 

إن الطفل مبجرد ما يشعر بالتعب والتوتر 

والقلق واخلوف والغضب ينطلق في البكاء؛ ألن 

كل هذه االنفعاالت تسبب له االضطراب؛ لذلك 

يطلب املساعدة لإلحساس بالراحة، وليس لديه 

أسلوب آخر ليعبر به غير البكاء.

ثانيًا: بكاء الطفل تعبري عن حاجاته
التي  العديد من احلاجات املهمة  إن هناك 

احلنان  إلى  مثل احلاجة  يبكي،  الطفل  جتعل 

واحلاجة  غيره،  مع  عالقة  إقامة  إلى  واحلاجة 

اللعب،  إلى  واحلاجة  بالفرح،  الشعور  إلى 

واالرتياح،  بالهدوء  اإلحساس  إلى  واحلاجة 

عندما  يبكي  الطفل  إن  إلخ.  واألمان،  واألمن 

وضمه  لعناقه  أقربائه  أحد  اقتراب  في  يرغب 

وضعه  وتغيير  وحتريكه  الذراعني  بني  وأخذه 

عندما  كذلك  الطفل  يبكي  للتنزه.  وإخراجه 

شيئًا  يعد  فالتعب  والتعب.  بامللل  يشعر 

ضعف  بسبب  األطفال؛  صغار  لدى  متداواًل 

الطفل،  ُيْسَتثر  لم  وإذا  التركيز.  على  قدرتهم 

فإنه يشعر بأنه متجاوز ومهمش، فينطلق في 
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عكس ما نعتقد 
الطفل ال يبكي دون 

سبب



تغيير املوقف جتاهه.  البكاء لالحتجاج وطلب 

كما جند أن الطفل في الغالب عندما يبحث 

ويبكي،  يضطرب  له،  واالستسالم  النوم  عن 

كما لو كان يصارع ضد النوم. إن العديد من 

وغير  غامضة  بأحاسيس  يشعرون  األطفال 

النوم.  إلى  يحتاجون  عندما  مريحة 

أن  إلى  ليشير  أحيانًا  الطفل  يبكي  وقد   

الهدوء والراحة ضروريان بالنسبة إليه، وأحيانا 

امللل  عن  ليعبر  يبكي  فهو  ذلك؛  أخرى عكس 

احلركة. في  الرغبة  ويبدي 

الطفل  بأن  يعتقدون  اآلباء  من  كثيرًا  إن 

إشباع  في  الرغبة  يبدي  عندما  إال  يبكي  ال 

حاجاته الفسيولوجية، أي عند الشعور باجلوع 

أو العطش أو احلرارة أو البرودة أو الرغبة في 

إلخ. حفاضاته،  تغيير 

لتذكير  أحيانًا  يبكي  الطفل  كان  إذا 

من  العديد  فإن  األكل،  وقت  بحلول  الراشدين 

اآلباء يظنون بأن البكاء يدل دائمًا على الشعور 

باجلوع، فيسرعون إلى تقدمي الطعام في أول 

إشارة بكاء. إنه في الواقع فخ كبير يقعون فيه، 

احلاجة  وبني  الطفل  بكاء  بني  يربطون  عندما 

إلى الطعام، وهو اختزال يزعج الطفل بسبب 

عدم فهم ثراء انفعاالته وحاجاته. فقد تتأسس 

عن ذلك، عادة الربط بني الطعام وبني االنفعال، 

بحيث يغدو أنه : » عندما يشعر بانفعال عدم 

يهدئه«. الطعام  فإن  االرتياح، 

لغة  تتعدد  الصغير  الطفل  دموع  إن 

التواصل  الراشد  من  يقتضي  مما  تعبيرها؛ 

معه، والنزول إلى عامله، واالهتمام به، واالنتباه 

الشديد إليه، وربط العالقة العاطفية معه، ومن 

فهمه. للراشد  ميكن  ال  ذلك  دون 

ثالثًا: الطفل يعرب عن األلم بالبكاء
هذا النوع من البكاء مختلف، يعرفه اآلباء 

بسهولة بشكل حدسي. وهذا ما يقودهم إلى 

الطبيب. الطفل الستشارة  أخذ 

ضعف  حالة  في  اإلنساني  الكائن  يولد 

شديد، ويسلم للنيات احلسنة للبالغني. ويظل 

بقاؤه على قيد احلياة متعلقًا مبحيطه وعنايته 

اخلاصة. فهو يستريح بني يدي والديه. وعليهما 

البرد  من  وحمايته  ولباسه  في طعامه  يعتمد 

وهو  كاملة؛  تبعية  لهما  تبعيته  إن  واحلرارة. 

ذلك  يظهر  كما  كائنًا ضعيفًا  منه  يجعل  ما 

من خالل انفعاالته القوية التي تسيطر عليه، 

التوقف  للبكاء وال يستطيع  وجتعله يستسلم 

مبفرده. عنه 

األربعة  األشهر  خالل  الدماغ  مناطق  تقوم 

واإلبالغ  احلماية  بوظيفة  احلياة  من  األولى 

باألخطار احملدقة بنا. فيعيش الطفل في حالة 

من الترقب واحلذر. وعندما يواجه وضعية غير 

يتملكه  ما  سرعان  فإنه  غامضة،  أو  متوقعة 

إلى  بسرعة  ويحتاج  والغضب.  والقلق  اخلوف 

ويحسسه  باألمان  شعوره  عدم  يفهم  راشد 

باالطمئنان واألمن ويواسيه ويحبه على ما هو 

عليه.

 

رابعًا: الفروق الفردية بني األطفال يف 
الحساسية االنفعالية

تختلف احلساسية االنفعالية لدى األطفال. 

فهناك بعض األطفال الذين يستجيبون بسرعة 

بالبكاء.  املشكالت  أبسط  أو  املثيرات  ألقل 

وهناك أطفال آخرون ينظرون إليهم باشمئزاز 

مختلفة  االنفعالية  فاحلساسية  واستغراب. 

ذلك.  قبل  أو  والدته  منذ  اإلنسان  لدى  احلدة 

لهذا، فإن هناك من الباحثني من يرجع اإلفراط 

البكاء، إلى عوامل مزاجية وجينية ترتبط  في 

بتكوين الطفل. فهذه العوامل هي التي جتعل 

واالستسالم  االنفعال  سريعي  األطفال  بعض 

بأنها  األطفال  من  الفئة  هذه  وتعرف  للبكاء. 
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الجوع أحد أهم أسباب  
بكاء الطفل يف الشهور 

الثالثة األوىل، ولكن 
هناك أسباب أخرى.



وتعاني صعوبات  والدتها،  منذ  بسرعة  تنفعل 

شديدة  أنها  أو  الساطع،  الضوء  مع  التكيف 

واحلفاضات.  اللباس  لنسيج  احلساسية 

إيجابي  لها جانب  هذه احلساسية  أن  ويبدو 

إلى  األطفال سيميلون  فهؤالء  في وقت الحق، 

فهم  غيرهم.  مع  التعاطف  من  املزيد  إظهار 

يتفاعلون ويستجيبون بسرعة ملشاعر غيرهم 

من األطفال، وكذلك مع احليوانات. إنهم خالل 

تفاعالتهم االجتماعية يبكون أكثر من غيرهم، 

كذلك. أكثر  يضحكون  لكنهم 

 

خامسًا: ملاذا تشتد انفعاالت بعض 
األطفال ؟

النفعاالته  واستسالمه  الطفل  غرق  يدل  ال 

أنه  إلى  ذلك  يشير  وإمنا  على عالمة ضعف، 

به  يشعر  ما  شدة  عن  التعبير  يستطيع  ال 

التعبيرية  فانفعاالته جتد وسيلتها  بالكلمات، 

يستطيع  ال  التي  اللغة  غياب  في  البكاء  في 

ومن  بعد.  اكتسابها  لعدم  بها؛  التعبير  بعد 

األطفال يسامحون بسهولة زميل اللعب الذي 

بعض  أن  هي  املشكلة  آلخر.  حني  من  يبكي 

اآلباء واألمهات يفسرون أحياناً، وبطريقة غير 

صحيحة، بكاء طفلهم بأنه دليل على الفشل 

على  توافرهم  وعدم  رعايته،  في  جانبهم  من 

للتربية. الالزمة  الوالدية  الكفايات 

سادسًا: مساعدة األبوين على مواجهة 
االنفعاالت الحادة ألبنائهم

يحتاجون  االآباء  بعض  أن  شك،  غ�ي  من 

االنفعالية  النوبات  مواجهة  ي 
�ن المساعدة  إىل 

الحساسية  الشديدي  الأطفالهم  الشديدة 

بعض  أن  كما  جهاد.  االإ عىل  القدرة  وعدم 

االأطفال بدورهم بحاجة إىل معرفة كيفية تدب�ي 

أن  المفيد  من  ولهذا  وتوتراتهم.  ضغوطهم 

المساعدة: رشادات  االإ بعض  إليهم  نقدم 

طفل  هو  بالبكاء،  ينفجر  الذي  الطفل  إن   -

ت هذه اللحظة لتوقيفه  طاٍف عاطفّياً، فإذا اخ�ت

معاكس  تأث�ي  له  سيكون  ذلك  فإن  البكاء،  عن 

، فمن االأفضل أن تريحه ح�ت يتمكن  وسيبكي أك�ش

السيطرة عىل عواطفه. استعادة  من 

يعتقدون  الأنهم  يبكون؛  االأطفال  بعض   -

أو  آبائهم  انتباه  لجذب  الوحيدة  الطريقة  أنها 

معلميهم. إذا كنت تعتقد أن هذا هو الحال، 

عندما  بطفلك  االهتمام  من  مزيًدا  فاكتسب 

تريدها. ي 
ال�ت بالطريقة  يترصف 

- اجعل طفلك يفهم أن هناك بدائل للبكاء. 

ا كان يمكن أن يفعله عوض البكاء وعن  اسأله عمَّ

ن  ك�ي أسباب عدم رضاه. ثم ساعد طفلك عىل ال�ت

عىل السلوك الذي أدى إىل المشكلة.

خاص  بشكل  كان  إذا   ، يبكي طفلك  اترك   -

يعرف حالة من االضطراب، فإن محاولة إيقافه 

تزيد من انفعاله، إنه سوف يستعيد القدرة عىل 

انفعاالته.  مراقبة 
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في   )Enfant( طفل  مفهوم  أن  جند  هنا 

الالتينية  اللفظة  من  مشتق  الفرنسية  اللغة 

الذي   « معنى  على  تدل  التي   )Infans(
البكاء  سوى  للطفل  فليس  لهذا  ؛  يتكلم«  ال 

حاجاته. عن  لغيره  للتعبير 

رياض  في  الصغار  األطفال  عام،  بشكل 
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مص اإلصبع عند الطفل
بني الضرر والضرورة 

إلى  بالنسبة  مهّمًا  عضوًا  الفم  يشكل 

الطفل، فعند الوالدة يتوقف بكاء املولود حديثًا 

على الرضاعة الغريزية حيث يتبناها اللسان 

والشفاه؛ ومن ثم يصبح الفم الوسيلة األساسية 

الستكشاف احمليط حوله، فعن طريقه يكتشف 

ويعتبر  أقدامهم.   وأصابع  أيديهم  األطفال 

املص العالى النضج أمرًا وظيفّيًا يوِّمن للطفل 

الغذاء والنشوة والسعادة إال أن استمراره إلى 

عادة  منه  يجعل  العمر  من  متقدمة  مراحل 

السلبية. تأثيراتها  لها  ضاغطة 

ويتم تعريف هذه العادة بأنها ممارسة ثابتة 

تنتج عن تكرار مستمر لعمل ما ، يكون إرادّيًا 

في بادئ األمر ثم يتطور إلى ممارسة الإرادية 

العادات  من  العديد  هناك  ولذا  بعد.  فيما 

في  ومعاجلتها  إليها  االنتباه  يجب  التي 

مضاعفات  أي  حلدوث  جتنبًا  املناسب  الوقت 

الشاذ،  والبلع  اللسان،  دفع  مثل:  مستقبلية 

متعلقة  أخرى  ومضاعفات  الفموى،  والتنفس 

وغيرها. بالشفتني، 

السنة  خالل  تبدأ  العادة  هذه  أن  ويالحظ 

األولى  األشهر  وفي  الطفل  حياة  من  األولى 

الذكور  بني  متساٍو  وبتوزيع  حتديداً،  منها 

واإلناث، وأن األغلبية تقلع عنها عند بلوغ عمر 

سنوات.  4  -  3.5

ما  مرحلة  فى  املص  بدء  لوحظ  كما 

جهاز  باستعمال  أمكن  حيث  الوالدة  قبل 

بالصدي  الرسم  أو  الصوتية  فوق  املوجات 

اإلبهام  مص  حاالت  مشاهدة   Chographic
الثامن.  األسبوع  فى  اجلنني  لدى 

وقد تبني أن املص ذو جذور غريزية موجودة 

لهذا  وتكون  الثدييات،  جميع  فى  الوالدة  عند 

ضرورية  وظائف   - الغريزى  املص   - الفعل 

فى  منعكس  أنه  إال   ، حديثًا  املولودين  حلياة 

املراحل األولى بعد الوالدة ، ففى األسبوع األول 

 . جيد  بشكل  مميز  وغير  محدد  غير  يكون 

وميكن تنشيطه بعدة عوامل مبا فيها الرائحة 

والتذوق، ثم يصبح في األسابيع التالية محددًا 

بعوامل خاصة أخرى. ويثار  ومميزًا 

وتعود بداية تكون عادة مص اإلصبع عند 

عادة  يمـارسون  الأطفال  - 54% من  أن حوالي %13  العالمية  الصحة  لمنظمة  أخ�ي  تقرير  �ف  ورد 

بهام، وقليل منهم يمص الأصابع الأخرى. وتحظى عادة مص  صبع ومعظمهم يمصون الإ مص الإ

ي 
صبع لدى الطفل باهتمام اختصاصي الصحة، وتشكل مجالً لهتمامات الوالدين والأرسة ال�ت الإ

ورى أن يتفهم طبيب الأسنان هذه العادة ليكون قادراً  يمارس طفلها هذه العادة؛ لــذا من ال�ف

عىل مساعدة الوالدين وطفلهما المرتبط بهذه العادة؛ وبالتالي تحديد حالة الطفل السنية.

د. هبة مهران
أستاذ علم نفس ونائب رئيس جامعة دمنهور - مصر

 
الفم وسيلة أساسية 
من خالله يكتشف 

الطفل محيطه



العصبي  التناسق  تطور  مرحلة  إلى  الطفل 

العضلي حيث يصبح الفم واملناطق احمليطة به 

أولى املناطق التى يبلغ فيها التناسق العصبي 

العضلي درجة ال بأس بها من النضج، وعندما 

واملضغ،  العض  يظهر منعكس  األسنان  تبزغ 

فإنه  قادرًا على املسك  الطفل  وحينما يصبح 

يأخذ أى شىء ويضعه فى فمه للتعرف عليه. 

احمليطة  واألنسجة  الفم  يعتبر  هذا  وعلى 

أداتنْي استكشافيتنْي للطفل فى احلياة املبكرة، 

كما تعتبر عادة مص اإلصبع عند الكثير من 

امتدادًا  العمر  من  متأخرة  ملرحلة  األطفال 

للمرحلة االستكشافية ، ويحدث هذا في العمر 

بني 6- 12 سنة.

األسباب
يكون  املص  من  معينًا  مقدارًا  إن 

الفموية  حول  ليطور عضالته  للطفل  ضرورّيًا 

والكفاية  الغذائية  ملتطلباته  ويستخدمها 

بحثًا  الرضاعة  عملية  تعتبر  ولهذا  العاطفية؛ 

وهو  اآلخر  الهدف  إلى  باإلضافة  الغذاء،  عن 

اإلرضاء النفسى الذى هو حاجة طبيعية فى 

الطفولة. مرحلة 

عن  مينعون  الذين  األطفال  أن  لوحظ  وقد 

أخرى  عوامل  أي  أو  املرض  بسبب  الرضاعة 

وسريعى  متململني  يصبحون  ما  غالبًا 

فاترى  جندهم  األحيان  بعض  وفى  الغضب. 

الهمة.

ومن الأسباب الرئيسة لحدوث

صبع: عادة مص الإ

1- قلق الطفل وسرعة غضبه بسبب ظروف 

اجتماعية معينة.

سوء  دون  من  أو  مع  نفسية  مشكلة   -2

ية. التغذ

األشهر  خالل  أمه  عن  الطفل  فصل  ـ  ـ  3

كافية. تغذية  وجود  برغم  األولى،  الستة 

 4 ـ والدة طفل جديد وانتقال االهتمام منه 

اجلديد. الوليد  إلى 

5 ـ عدم كفاية لنب األم دون االستعانة بلنب 

باجلوع. الطفل  وشعور  صناعي 

6- تأخر فطم األطفال عن الثدى؛ حيث تكون 

غالبية املص لديهم أقل من األطفال الذين 

يفطمون في وقت مبكر.

ومواجهة  املدرسة  إلى  الطفل  دخول   -7

اجلديد. املجتمع 

8- موقف األهل غير املتفهم لطبيعة العادة 

وأساليبهم فى كبحها.

9- قد تبدأ مع بزوغ األسنان للمساعدة فى 

احلك، ثم تتوقف بعد متام البزوغ.

وقد أظهرت معظم الدراسات التي أجريت 
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أن عادة مص اإلصبع ميكن أن تكون عرضًا 

يعيشها  التي  والثقافية  االجتماعية  للبنية 

العامل  هى  التي  النفسية  وللناحية  الطفل، 

اإلصبع. مص  عادة  تطور  في  األهم 

األعراض والتشخيص
يجب أواًل التعرف على التاريخ املرضي أو 

يساعد  ثم  األم،  خالل  من  السريرية  القصة 

السيفالومتركى  والتصوير  السريرى  الفحص 

حتقيق  على  وغيرها  اجلبسية  واألمثلة 

املعاجلة. فى  واملساعدة  التشخيص 

أما أعراض عادة مص اإلصبع فهي تظهر 

على شكلني؛ إما داخل الفم وإما خارجه:

أ-  داخل الفم:
تعتمد درجة التشوه على املدة وتكرار وشدة 

فعالية العادة، ويتجلى التشوه في سوء إطباق 

يتميز بإحدى الصور األتية أو كلها أحياناً:

1- تكون العضة مفتوحة أمامية أو جانبية.

2- انزياح أمامي للفك العلوي وحدوث سوء 

إطباق. 

السنية  السنخية  املنطقة  تشوه   -3

مية. األما

4- عضة معكوسة خلفية مع سقف حنك 

عميق وضيق.

املنطقة  فى  السفلى  القوس  تسطح   -5

األمامية.

6- تطور قابلية عالية لعض الشفة، وتطور 

املفتوحة  العضة  بسبب  اللسان  دفع  عادة 

األمامية.

تصحيحها  التشوهات  ألغلب  وميكن 

الطفل  توقف  إذا  نفسها  تلقاء  من  وشفاؤها 

عن ممارسة عادة املص في عمر ما قبل 10-8 

سنوات ، وإن إيقاف العادة في عمر 6 سنوات 

يجعل اإلطباق يعود إلى الشكل الطبيعى عند 

عمر 12 سنة.

ب - األعراض الفموية الخارجية:
الطفل  ميصها  التى  اإلصبع  تبدو   -1

حالة  وفى  قصيرة  واألظافر  مدببة  نظيفة 

وقد  الليفي  الثألول  يشبه  ما  يظهر  اإلدمان 

اإلصبع. تتشوه 

تترافق عادة مص اإلصبع بعادات  2- قد 

أخرى، فقد يعبث الطفل بأنفه أو أذنه، أو يقوم 

باهتزازات إيقاعية كلما بدأ مبص إصبعه.

3- شفة علوية قصيرة ناقصة التوتر.

املعالجة
أطباء صحة  من  كل  جهود  تضافر  يجب 

الطفل والتقومي والنفس وعلم الكالم فى تقدمي 

معاجلة ناجحة ، كما أنه تقع مسئولية كبيرة 

إجناح  فى  رئيس  دور  لهم  حيث  األهل  على 

املعاجلة  إلى  الوصول  أجل  ومن  املعاجلة، 

منها: متعددة  عوامل  توفر  يجب  الناجعة 
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يجب وقف مص اإلصبع 
عند األطفال عند سن 

الرابعة



املريض  الطفل  تعاون  على  أولً: احلصول 

تبني  أمثلة  بإظهار   ، إقناعه  طريق  عن  وذلك 

العادة.  هذه  نتيجة  احلاصل  التشوه  مدى  له 

ومن ثم يقدم الطبيب وسائل يستطيع الطفل 

هذه  من  التخلص  على  لتساعد  استعمالها 

السبب  عن  الكشف  ذلك  ويتطلب  العادة، 

وتعزيز   ، الفموية  العادة  تلك  لنشوء  النفسى 

أن  اخلطأ  من  ويكون   ، بنفسه  الطفل  ثقة 

نستمر فى تعنيف الطفل حول عادته؛ ألن هذا 

العادة وجعله يرفض أي  إلى ترسيخ  سيؤدى 

منها. للتخلص  التعاون  أو  إلزالتها  محاولة 

ثانياً: ضمان تعاون الوالدين للمساهمة فى 

املعاجلة من خالل شرح خطوات العالج لهما، 

وضرورة إظهار أن العقاب ميكن أن يرسخ هذه 

العادة.

من وسائل املعاجلة النفسية استخدام أمور 

غير عادية مرغوبة من قبل الطفل؛ حيث ميكن 

وضع رباط أو طالء أظافر ُمر الطعم أو مواد 

قدرة  من  تنقص  مميزًا  مذاقًا  تعطى  أخرى 

الطفل على مص إصبعه. 

   كما ننصح األهل مبراعاة النواحى التالية 

في أثناء املعاجلة النفسية:

الطفل  عند  املفضلة  العالقة  تعزيز   -1

املباشر. محيطه  مع  لالتصال 

2- تزويد الطفل مبواد لعب مناسبة لعمره 

وتطوره.

الطفل  جتعل  مناسبة  فرصة  إيجاد   -3

والعباً. ومستكشفًا  فعااًل 

4- تخفيض التدخل في حياة الطفل إلى 

الضروري فقط، وتزويده باحلرية قدر املستطاع.

صبورْين  يكونا  أن  الوالدين  على   -5

إدخال  على  وقادرْين  وعطوفنْي  ومتفهمنْي 

الطفل. قلب  إلى  البهجة 

ويجب تنبيه األهل إلى أن فشلهم في قهر 

لطفلهم  يوحون  يجعلهم  ال  أن  يجب  العادة 

طبيب  أن   - والعقاب  التهديد  خالله  من   -

أسنانه  على  شىء  بوضع  سيقوم  األسنان 

ملنعه من مص إصبعه. إن اعتقاد الطفل بهذا 

للمعاجلة إال  لن يجعله ينجح في أي محاولة 

الطفل  من  يستخرج  أن  الطبيب  استطاع  إذا 

هذه. معتقداته 

استخدام  أيضًا  املعاجلة  وسائل  ومن 

كجهاز  املتحركة  امليكانيكية  األجهزة  بعض 

األمامية  األسنان  بروز  يخفف  بحيث  حولى 

العلوية ويغلق الفراغات بني السنية، وتضاف 

لوقاية  احلنك  سقف  مقدمة  فى  أسالك  إليه 

األصابع واللسان، وقد تكون هذه األجهزة من 

الثابت. النوع 

الخالصة 

طبيعي  مظهر  هو  صبع  الإ مص  إن 

ويجب  الحياة،  من  ف  ْ الأولي�ي ف  السنت�ي ي 
�ف

تشكل  لأنها  ة  الف�ت هذه  ي 
�ف إيقافها  عدم 

استمرت  وإذا  الطفل،  نفسية  عىل  خطراً 

هذه العادة إل ما بعد سن الرابعة يجب 

تعتمد عىل  ي 
ال�ت بالمعالجة  البدء  عندئذ 

مع�ف  ذات  العادة  كانت  إذا  ما  تحديد 

ذلك. غ�ي  أو  نفىس 
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تطور التفاعل بني األم والطفل
من امليالد حتى سن سنتني

التفاعل البصري:
األم  نحو  بصره  بتوجيه  الطفل  قيام  إن 

والعكس  نحوه،  بصرها  تركيز  إلى  يدفعها 

صحيح أيضاً؛ فتوجيه بصر األم نحو الطفل 

يدفع الطفل إلظهار السلوك ذاته ومبادلة األم 

النشاط البصري، وهناك اتفاق على أن التفاعل 

البصري بني الطفل واألم ال يقتصر على تبادل 

النظرات، بل يتعدى ذلك إلى قيام كال الطرفني 

شيء  نحو  يتوجه  مشترك،  بصري  بنشاط 

بالنشاط  النشاط  ويقارن هذا  ما في احمليط، 

األم  بصر  بني  فالتزامن  املتبادل،  البصري 

 )Pointing( وإشارة إصبعها إلى شيء محدد

األم  بني  التفاعل  تطور  في  األهمية  غاية  في 

والطفل. 

ففي السنة األولى من العمر، تنظر األم إلى 

ويستمر  إليها  هو  ينظر  مما  أكثر  الصغير 

األم  تنظر  إذ  الثانية؛  السنة  أثناء  في  ذلك 

إليها. وميكن  ينظر هو  أكثر مما  الطفل  إلى 

تفسير ذلك بأن األم حتاول إبقاء الطفل حتت 

الصغير  إلى  ببصرها  تتوجه  فاألم  مراقبتها. 

بينما  دقيقة،  ثالثني  خالل  مرة  وستني  إحدى 

يفعل الصغير ذلك خمس عشرة مرة، وتستمر 

األم في النظر إلى الطفل خالل 31% من مدة 

املالحظة، بينما ينظر الطفل إلى األم 4.7% من 

هذه املدة، ويصل التبادل البصري بني االثننْي 

تستمر  التي  املالحظة  مدة  من   %15.5 إلى 

دقيقة.  ثالثني 

ة من الأهمية والتعقيد؛ مما يحتم إجراء  ن الأم والطفل عىل درجة كب�ي إن مسألة التفاعل ب�ي

ي أثناء هذا التفاعل 
ي تظهر �ن

تحليل وصفي متنوع لمختلف جوانب السلوك ال�ت

ن الأبويْن: فإذا  ي الحديث عن هذه المرحلة أن نتحدث أولً عن العالقة ب�ي
ويجدر بنا قبل البدء �ن

نجاب؛ لأنهم  ي امتداد هذه العالقة من خالل الإ
ن الأبويْن تكون هناك رغبة �ن كانت العالقة طيبة ب�ي

ي 
ي الطفل. أما إذا كانت العالقة غ�ي طيبة، فال تكون هناك رغبة �ن

ون عن مشاعرهم الطيبة �ن يع�ب

نجاب بدأت رحلة المشاكل الحقيقية للطفل الوليد. نجاب، واذا حدث الحمل والإ الإ

د. خالد النجار 
أستاذ بكلية التربية للطفولة املبكرة - جامعة القاهرة - مصر



خالل  والطفل  األم  بني  اجلسد  لغة  وتأخذ 

اللغة  اكتساب  في  كبيرة  أهمية  األول  العام 

الوجهية  التعبيرات  في  ممثلة  االستقبالية 

واكتساب  وتعلم  انطالق  قاعدة  تصبح  والتي 

واخلوف  والغضب  والكدر  اللذة،  النفعاالت 

وتظهر  الرفض،  أو  واالشمئزاز  واحلزن  والفرح 

بشكل جلي خالل األشهر األولى وتتأثر قلياًل 

كلغة  االبتسام  كذلك  االجتماعية،  باحلياة 

تواصل بني األم والطفل ثم يبدأ التقليد حيث 

ميكن مالحظة التقليد باملعنى الدقيق في هذه 

لنماذج  السنة  عمر  حتى  متتد  التي  املرحلة 

جديدة، ويظهر الطفل سلوك التقليد بحضور 

النموذج )التقليد املباشر( في عمر أحد عشر 

شهراً. عشر  اثنى  أو 

التفاعل اللمسي:
أهم ما مييز التفاعل اللمسي خالل العام 

وجدانّيًا  موقفًا  بوصفها  الرضاعة  هو  األول 

واملشاعر  األحاسيس  تبادل  يتيح  عاطفّيًا 

اجلسدية  املالمسة   - االحتضان   - والنظرات 

والتي تتيح تكوين معنى اإلحساس عند الطفل 

من خالل الطريقة التى تالمس بها األم جسم 

تتأثر  لم  التي  الثقافات  معظم  وفي  الطفل. 

تأثيرًا كبيرًا باحلضارة احلديثة، يتم االتصال 

واسع  نطاق  على  واألم  الطفل  بني  اللمسي 

تتبعها  التي  فالطرق  اجتماعية.  قيود  دون 

االتصال  فرص  للطفل  توفر  املجتمعات  هذه 

من  عقبات،  دون  حاجاته  وترضي  اجلسدي 

بطريقة  وإرضاعه  للمؤثرات  تعريضه  حيث 

من  يجعل  احلاجة؛  عند  وتنوميه  طبيعية، 

اخلارجي. للعالم  وتنبهًا  يقظة  أكثر  الطفل 

أخرى،  إلى  ثقافة  من  العالقة  هذه  وتتغير 

ففي املجتمعات الصناعية واملدنية تقل الفرص 

التي متكن الطفل من االتصال اللمسي باألم، 

من  األولى  السنة  يتجاوز  عندما  خصوصًا 

واملشي،  اجللوس  من  يتمكن  وعندما  العمر، 

ليتناول  خاص  كرسي  في  وضعه  يتم  حيث 

اخلاص  سريره  في  الوالدة  منذ  وينام  وجبته، 

فالطفل  األم،  مالمسة  من  يتمكن  أن  دون 

يتناول  الثمانية عشر شهرًا  اعتبارًا من عمر 

اللمسي  االتصال  من  يتمكن  أن  دون  طعامه 

الفاصلة  املسافة  قصر  من  بالرغم  باألم، 

بينهما، فاألم في املجتمعات الصناعية الغربية 

ال تسهل هذا النوع من االتصال بل تعمل على 

املجتمعات  في  يالحظ  ما  عكس  على  منعه، 

العربية التقليدية، وفي مجتمعات كثيرة حيث 

تكون األم جاهزة في كل وقت للتبادل اللمسي 

الطفل.  مع 

التفاعل الصوتي
إن التبادل الصوتي بني الطفل واألم يحدث 

دوره  منهما  كل  يأخذ  بحيث  محدد  بتناسق 

املبادرة  تأخذ  األم  وإن  لآلخر،  الفرصة  تاركًا 

الطفل  يقوم  عندما  خاصة  التبادل،  هذا  في 

بإصدار نشاط صوتي، ويتضح ذلك مع تقدم 

باتخاذ  الطفل  يقوم  حيث  العمر؛  في  الطفل 

املبادرة مبتابعة النشاط الصوتي عندما تطول 

فالطفل  النشاط،  هذا  عن  األم  توقف  فترة 

يتفاعل مع الصوت الكالمي بعد عشرين دقيقة 

الوالدة. من 

حول  األطفال  أمور  أولياء  سؤال  وعن 

احلديثة  اإللكترونيات  استخدامهم  كيفية 

تبنيَّ  الباكرة؛  العمر  مراحل  في  أطفالهم  مع 

تلك  أمام  طويلة  لساعات  أطفالهم  تركهم 

بأعباء  النشغالهم  اإللكترونية  الشاشات 

وجود  وعدم  األحيان  بعض  في  كثيرة  يومية 

يرون  وأنهم  األطفال،  مع  للجلوس  كاٍف  وقت 

في  اإللكترونيات  تلك  من  يستفاد  قد  أنه 

تقدمي بعض املعلومات، وجاءت إجابة البعض 

اآلخر أنهم يشعرون بأنها احلل السحري بل 

األمثل النشغال األطفال بها على مدار اليوم، 

ومن  األطفال  تساؤالت  أعباء  من  وللتخفيف 

عدم معرفتهم ما الذي يجب تقدميه لهم في 

العمرية.  املرحلة  هذه 

التفاعل الشمي
بني  التفاعل  في  الرائحة  تأثير  أن  يبدو 

حديثاً.  الباحثني  اهتمام  أثار  قد  والطفل  األم 
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التجارب  من  بجملة   Macfarlane قام  فقد 

لدراسة هذه الظاهرة؛ حيث وضع قطعتني من 

الوالدة  حديث  الطفل  رأس  مبحاذاة  القماش 

إفرازات  )رائحة  األم  رائحة  إحداهما  حتمل 

أو  رائحة محايدة  الثانية  بينما حتمل  الثدي( 

رائحة أم أخرى، ووجد أنه يتجه بحركاته إلى 

مصدر رائحة األم باملقارنة مع رائحة محايدة، 

رائحة  باملقارنة مع  األم  رائحة  تفضيل  ويتابع 

أم أخرى، لقد اعتبر هذا الباحث حركة الرأس 

الطفل  لتفضيل  الرائحة مؤثرًا  باجتاه مصدر 

ومتييزه لرائحة ثدي األم، وقد أشارت نتائج هذه 

للرائحة يالحظ  الطفل  أن متييز  إلى  الدراسة 

اعتبارًا من اليوم السادس بعد الوالدة، ويصبح 

في  أكثر وضوحًا  األم  لرائحة  الطفل  تفضيل 

عشر. الثامن  اليوم 

للطفل  مهدئًا  دورًا  تلعب  األم  رائحة  إن 

ومتييز  بكاء.  أو  توتر  حالة  في  يكون  عندما 

يترك  مبكرة  مرحلة  في  األم  لرائحة  الطفل 

بأن  القائل  االفتراض  أمام  مفتوحًا  الطريق 

االتصال الشمي يلعب دورًا مهّمًا في التعلق 

الرضا  عالمات  فظهور  والطفل،  األم  بني 

واالنبساط عند تعرض الطفل لرائحة األم، يؤثر 

تظهرها  التي  والعطف  احلنو  استجابات  في 

جتاهه. بدورها  األم 

وقد متَّ في جتربة ثانية وضع قطعة قماشية 

على جسد الطفل ملدة تتراوح بني اثنتي عشرة 

بهدف حتميلها  ساعة؛  وعشرين  وأربع  ساعة 

القطعة  هذه  تعرض  وبعدها  الطفل  رائحة 

من  تخلوان  أخريني  قطعتني  مع  القماشية 

لقد  عينيها.  عصب  بعد  األم  على  رائحة  أي 

على  تتعرف  األم  أن  التجارب  هذه  أوضحت 

رائحة الطفل، وأن املؤثرات احلسية التي تتبع 

الوالدة - كاملالمسة اجلسدية - ميكن أن تؤثر 

في قدرة األم على التعرف على رائحة الطفل.

التأثري املتبادل بني األم والطفل:
بالطفل  األم  لعالقة  التقليدي  التحليل  إن 

من  أي  واحد،  جانب  من  التأثير  على  يركز 

أن  إال  العالقة،  هذه  تطور  في  األم،  جانب 

البحوث احلديثة متيل إلى األخذ بعني االعتبار 

دراسة  في  والطفل  األم  بني  املتبادل  التأثير 

هذه العالقة، حيث يسهم كالهما في التبادل 

وخالل  التفاعل.  من  معقد  سياق  في  القائم 

األم  سلوك  يتميز  العمر،  من  الثانية  السنة 

يتعلق  عندما  الداللة  ذي  بالترابط  والطفل 

)املداعبة،  واأللفة  والتقليد  النداء  األمر بسلوك 

فسلوك  ....(؛  االبتسام  العطاء،  التقبيل، 

إلى  به  ويرتبط  يؤثر في سلوك اآلخر  الواحد 

كبير. حد 

ويكفي في نهاية هذا العرض اإلشارة إلى 

أن مراحل تطور اللغة السوى عند األطفال مير 

 - اللغة  قبل  ما  مرحلة  هي:  مراحل  بخمس 

املناغاة  مرحلة   - الوجدانية  األصوات  مرحلة 

الكالم  ة  ـ مرحل  - اللغوي  التقليد  مرحلة   -

من  مراحل  أربع  وأن  اللغة...  وفهم  احلقيقي 

الثانية  سن  قبل  اخلمس حتدث  املراحل  هذه 

العمر. من 

التفاعل باللمس بني األم 
وطفلها يخلق مشاعر 

وأحسايس بينهما
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رسوم كتب األطفال
تناغم الصورة مع الكلمة 

الطفل والرسوم:
الطفل،  حياة  في  كبيرة  أهمية  وللرسوم 

وعيه  تساعد  فهي  املبكرة،  طفولته  من  بداية 

على التفتح، وتضع أولي خطواته على طريق 

أبوابه،  أوسع  ليدخله من  الرحب  القراءة  عالم 

وحني يقول لنا طفل في سن الثالثة إنه يقرأ، 

فمعني هذا أنه يتأمل صورة في كتاب »وتعتبر 

إذا  خاصة،  قراءة  الصورة  إلى  التطلع  عملية 

كانت هذه الصورة ملونة، وبحجم كبير وألوانها 

مبهرة والعنصر املرسوم فيها مبسط، وعندما 

التي  األشياء  أسماء  يردد  الطفل  إليها  ينظر 

في الصور، أو يقلد ما بها من حيوانات«. ومع 

تقدم الطفل سّنًا جنده يصنع عالقة جديدة مع 

الرسوم تتعدى حدود تقليد وترديد األشياء التي 

في الصور. ففي سن الرابعة تصدر عنه بعض 

الوجدانية  املشاركة  على  تدل  التي  التعليقات 

التي تسعد بها األسرة، كما يخلق من خالل 

يستمدهم  له  أصدقاء  والرسوم  الصور  هذه 

فصور  املؤلف،  كتبها  التي  الشخصيات  من 

أن  ويجب  األهمية،  بالغة  الشخصيات  هذه 

أو  السادسة  سن  ومع  للطفل.  محببة  تكون 

السابعة تأخذ الكلمات القليلة املكتوبة بحروف 

كبيرة حيزًا بجوار الصور سواء قرأها الكبير 

للصغير، أو تعلم الطفل قراءتها بنفسه، ولكن 

هي  املرحلة  هذه  خالل  والرسوم  الصور  تظل 

يجد  التي  األطفال،  لكتب  احلقيقي  البطل 

العالم  على  التعرف  في  املتعة  الطفل  عبرها 

احمليط به، فهي بالنسبة إليه طريق السعادة، 

التي تنمي قدرته على التخيل وتساعده على 

تعد رسوم كتب وقصص الأطفال عنرصاً أساسّياً لجذب انتباه الطفل للقراءة؛ فهي مادة حية لها 

ها؛ من  ي تأث�ي
ي بعض الأحيان - المادة المكتوبة �ف

ي قد تفوق - �ف
ة ال�ت قيمتها الجمالية والثقافية الكب�ي

ز معانيه، فهي بالنسبة إىل الطفل لغة وشكل  حيث كونها توضح أفكار المؤلف وتجسد شخصياته وت�ب

ي قدرة الطفل عىل التخيل والنقد  ي توضح المفاهيم وتع�ب عن القيم، وت�ث
من أشكال التعب�ي »ال�ت

ي نفس 
وروح المرح، فهي تشكل مع المادة المكتوبة وحدة فنية متكاملة« وما أعظم وقع الصورة �ف

الطفل، وما أعمق أثرها عىل صفحة مخيلته البالغة الصفاء، فهي تعكس الحياة حوله، لذلك يعلق 

ي تكوين وتثقيف الطفل. ول عجب أن نرى اهتمام دور 
بية الأهمية القصوي �ف عليها علماء النفس وال�ت

ف  ي لكتب الأطفال، فنجدها تنفق عليه بسخاء، وتستع�ي
ي بلدان العالم المتقدم بالجانب الف�ف

الن�ث �ف

ف وألمعهم من أجل إخراج أجمل الكتب رسماً وتصميماً وطباعة . بأك�ب الفنان�ي

خلف أحمد أبو زيد
كاتب - مصر
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تقوده  التي  النقدية  حاسته  وتنمية  تطوير 

وحتفزه في النهاية إلى التفكير اخلالق واملبدع

الفنان الذي يرسم:
الفنان  أن  مهمة،  حقيقة  على  نؤكد  بداية 

مبثابة  هو  األطفال،  كتب  برسم  يقوم  الذي 

)املايسترو( الذى يجب أن يتمتع مبوهبة وعلم 

وخبرة ودراسة، مع حاسة مرهفة ووعى كامل 

بدنيا األطفال وأدبهم وثقافتهم وفنونهم، ودوره 

»املخرج  دور  عن  اليقل  الكتاب،  إخراج  في 

بالنسبة إلى املسرحية أو الفيلم السينمائى«. 

فهو األستاذ األول لتعليم األطفال التذوق الفني 

وتشكيل خيالهم وتربية أذواقهم، ومن هنا تقع 

على كاهل فنان رسوم كتب األطفال مسئولية 

كبيرة، تتطلب منه بذل اجلهد في البحث عن 

األسلوب األمثل، الذي يستطيع من خالله أن 

يربط بني الرسوم وبني سن الطفل املوجه إليه 

الكتاب، ومع كل مرحلة تختلف مسئولية هذا 

الفنان الذي يجب عليه أن يتقمص روح الطفل 

بألوانه  إليها  يتوجه  التي  العمرية  الفئة  في 

وريشته، بتقدمي نص يتوازى فيه إبداع ممائل 

كلمات  تستطع  لم  مبا  الطفل  لعالم  ورؤية 

الرسوم  تتحول  »وعندما  أن جتسدها  الكاتب 

مع  الطفل  خيال  فإنها حترك  مواٍز  نص  إلي 

على  فتعينه  الكتاب،  في  املصاحبة  الكلمات 

االنطالق والتحرر واإلبداع، فيشكل صورًا عن 

األفكار وينال الطفل الفرصة ليزداد إحساسه 

في  الفنان  ينجح  ولكي  ثراًء«.  وخياله  رهافة 

هذه املهمة، التي تبدو شاقة، فيجب أن تتسم 

املكتوبة  للنصوص  املصاحبة  ورسومه  صوره 

باآلتي. 

١ - لتحدث إىل الطفل بلغته :
كتب  رسام  به  يهتم  أن  يجب  شيء  وأول 

واللغة  بلغته،  الطفل  إلى  يتحدث  أن  األطفال، 

هنا ليس مقصودًا بها لغة النص املكتوب، بل 

إن كل ما فى الكتاب من نص وعناوين ورسوم 

وهوامش ومساحات لونية وفراغات وماكت، إلى 

فيجب  الطفل،  إلى  تتحدث  لغة  هو  ذلك  آخر 

مع  وتتفق  تفكيره،  طريقة  مع  تتناسب  أن 

خصائصه وقدراته في مرحلة النمو التى أعد 

لها الكتاب، كل ذلك يقدم في إطار فنى جميل؛ 

حيث إن األطفال يغلب عليهم لونان من ألوان 

التفكير  أى  احلسي،  »التفكير  هما  التفكير 

والتفكير  ملموسة،  بأشياء محسوسة  املتعلق 

بالصور  يستعني  الذى  التفكير  أو  بالصور، 

تفكيرهم  أن  املعروف  ومن  املختلفة،  احلسية 

املعنوى  التفكير  مستوى  إلى  بعُد  يصل  لم 

املجرد، وعلى هذا فإنهم عندما يقرءون قصة، 

يستعينون بتكوين )صور بصرية( كأنهم يرون 

أمامهم«، مائاًل  يقرءون  ما 

٢ - البساطة والوضوح :
املقدمة  الرسوم،  تتسم  أن  يجب  كما 

للطفل بالبساطة والوضوح، خالية من التعقيد 

سن  صغرت  كلما  »ألنه  املربكة؛  والتفاصيل 

ممكن  حد  أقصى  إلى  اإلقالل  وجب  الطفل، 

من تفاصيل الرسوم املقدمة إليه، مع االهتمام 

بوضوحها الشديد؛ ذلك أن كثرة التفاصيل أو 

اإلعتام أو الغموض في بعض جوانب الصورة 

إلى  ويؤدي  اهتمامه  ويشتت  الطفل  يربك 

االنصراف  إلي  به  ينتهي  ثم  الفهم،  صعوبة 

عن الكتاب« )6( فبالنسبة إلى السن الصغيرة 

جّداً، يجب أن تكون الرسوم في وحدات مكبرة 

بأقل  إبرازها  مع  غيرها،  عن  منفصلة  شبه 

نسميه  أن  ميكن  ما  وهو  ممكنة،  تفاصيل 

لسن  الطفل  يصل  وعندما  املقربة«.  »اللقطة 

السادسة ميكن استخدام ما ميكننا أن نطلق 

إظهار  ميكن  حيث  املتوسطة«؛  »اللقطة  عليه 

في  األشياء  وأجزاء  األشياء،  من  قليل  عدد 

وتفاصيلها  واضحة  تكون  أن  على  الصورة 

معقولة، ذلك أن الوضوح والبساطة خالل هذه 

السن من األشياء املرغوب فيها، كما أن األطفال 

في هذه السن يفضلون الصور الكبيرة، التي 

قد تشغل الصفحة كلها. ومع سن الثامنة أو 

التاسعة وما بعدهما ميكن استخدام اللقطات 

األشياء  من  الكثير  تشمل  التي  العامة، 

حتى  الفنان  على  يجب  ولكن  والتفاصيل، 

أال يسرف في استخدام هذه  السن  في هذه 

اللقطات العامة، بل يجب أن يتضمن الكتاب 

 
الصور والرسوم هي 
البطل الحقيقي لطفل 
مرحلة ما قبل املدرسة
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عددًا معقواًل منها، مع االهتمام والتركيز على 

واملقربة.  املتوسطة  اللقطات 

٣- األسلوب:
األطفال،  رسوم  فنان  على  يجب  كما 

كتاب  لرسم  األمثل  األسلوب  عن  يبحث  أن 

كي  األسلوب  هذا  في  التجديد  مع  األطفال، 

يواكب التطور العاملي السريع في رسوم كتب 

ذلك  على  الفنان  يساعد  ما  وأكثر  األطفال، 

هو استخدام الرسوم ذات األساليب الواقعية، 

العالم احمليط بالطفل بطريقة  التي تعبر عن 

في  دوره  الطفل  كتاب  يؤدى  حتى  مفهومة؛ 

استخدام  أن  هذا  معنى  ليس  ولكن  النهاية، 

األسلوب الواقعي في الرسوم، يعني أن تكون 

من  األصل  طبق  والرسوم صورة  الصور  هذه 

أن  الفنان  من  فاملطلوب  العكس.  بل  الواقع، 

واألشكال  واالبتكار  اخليال  من  عليها  يضفي 

اجلديدة، مراعيًا فكرة وطبيعة كل كتاب على 

الكتب  يناسب  الذي  »األسلوب  املثال:  سبيل 

غير  والرياضية  والعلمية  والدينية  التاريخية 

اخليالية  لألساطير  يصلح  الذي  األسلوب 

والشعبية، وهما يغايران األسلوب الذي يناسب 

احلكايات الفكاهية« وهكذا. ولكن يظل مفتاح 

جناح رسوم كتب األطفال هو براعة الفنان في 

بالطفل  الذي يؤدي  استخدام األسلوب األمثل 

تدل  ما  الطفل  فهم  سرعة  أي  الوضوح،  إلى 

جعل  على  تساعده  التي  الرسوم  هذه  عليه 

إليه. بالنسبة  ومتعة  سهولة  أكثر  القراءة 

٤ - األلوان:
انتباه  جذب  في  كبيرة  درجة  اللون  يلعب 

بالتجربة  لوحظ  وقد  له،  املقدم  للكتاب  الطفل 

أن أكثر األلوان استحواذًا على اهتمام األطفال 

األلوان  هي  ألبصارهم  وجذبًا  السن  صغار 

واألحمر؛  واألزرق  األصفر  الثالثة:  األساسية 

تكون  أن  يجب  لذلك  زاهية.  تكون  أن  بشرط 

النصيب  الثالثة  األساسية  األلوان  لهذه 

مرحلة  في  للطفل  املقدمة  الرسوم  في  األكبر 

بينها ودون أن  املبكرة، دون أن منزج  الطفولة 

يستخدم الفنان أي ظالل أو تدرجات من اللون 

ينفر  أو  الطفل  يرتبك  ال  حتى  وذلك  الواحد؛ 

واخلامسة  الرابعة  ي  سنِّ وبعد  الصورة.  من 

ميكن أن يضيف الفنان إلى األلوان األساسية 

والبرتقالي.  األخضر  مثل  أخري  ألوانًا  الثالثة 

أيضًا  أن يستخدم  السابعة ميكن  وبعد سن 

بحذر.  ولكن  الواحد،  اللون  من  درجات  عدة 

وبعد سن التاسعة أو العاشرة ميكن استخدام 

في  أنه  ذلك  املختلفة؛  ودرجاتها  األلوان  كل 

الصور  استخدام  أيضًا  ميكن  املرحلة  هذه 

الفوتوغرافية امللونة، ويالحظ أنه إذا كان صغار 

فإنهم كلما  الزاهية،  األلوان  األطفال يفضلون 

الباهتة،  األلوان  إلى  مالوا  العمر  في  تقدموا 

كذلك أنه من أهم املبادئ التي يجب أن يلتزم 

بها الفنان الذي يرسم كتب األطفال أن تكون 

هدفها،  والتكوين  التلوين  ناحية  من  رسومه 

الفني وتذوقه  الطفل إحساسه  تنمي في  وأن 

اجلمالي. 

٥ - اختيار املواقف التي تربي الطفل 
تربية سليمة:

األطفال  كتب  رسوم  فنان  على  يجب  كما 

تربي  التي  املواقف  اختيار  رسالته  الواعي 

الطفل تربية سليمة، وذلك باالبتعاد عن رسم 

الصور املبتذلة أو تصوير املواقف التي تغرس 

تصوير  مثل  العدوانية  النزعة  الطفل  في 

مناظر القتل وإسالة الدماء، أو املناظر املفزعة 

والشخصيات املخيفة، ، فاألطفال ال يتحملون 

من احلياة جانبها املؤلم أو املعتم، بل يبحثون 

أمر  وهو  واملضيء  املشرق  اجلانب  عن  دائمًا 

املوضوعات  رسم  في  حتى  مراعاته  من  البد 

عليها  التحايل  ميكن  التي  املؤملة،  أو  احملزنة 

بتكوينات فنية أخرى، وال ننسي أن رسم مثل 

الطفل  عقل  في  يحفر  أن  األشياء ميكن  هذه 

ذلك.  بعد  بتقليدها  ليقوم 

 
قصص طفل ما قبل 

املدرسة يجب أن تراعي 
خصائص نموه
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ملف العدد »الطفل واللغة«
»الطفل واللغة« هو موضوع ملف هذا العدد من مجلة خطوة، والذي جاء استكمااًل مللف العدد السابق؛ حيث حوى 

هذا امللف خمسة موضوعات تنوعت في محاورها وطرق تناولها، إال أنها إجمااًل أكدت على أهمية قضايا اللغة مع طفل 

هذه المرحلة العمرية المهمة. وقد ضمَّ امللف املوضوعات التالية: 

ي سن الطفولة المبكرة« للدكتور مومن محمد األستاذ في علم االجتماع وعلوم 
-   جاء موضوع »تعليم اللغات الأجنبية �ف

التربية باملغرب، ليؤكد على أهمية اكتساب اللغة في السنوات األولى من حياة الطفل، وأضاف بأنه على ضوء التطور 

التكنولوجي فإنه البد من تعليم األطفال في هذه السن املبكرة لغة أو أكثر، إلى جانب لغتهم األصلية انفتاحًا على 

هذا العالم االفتراضي، دون أن يكون هناك تخوف من تأثير أو عرقلة للمدركات املعنوية للطفل في لغته الوطنية.

الباحة  وعن »لغة الطفل واضطرابات النطق والكالم«، جاء موضوع الدكتور محمد محمود العطار األستاذ بجامعة   -

واللجلجة  الثأثاة  في  تظهر  الطفل  لدى  له من اضطرابات  تتعرض  قد  وما  اللغة،  أهمية  إلى  السعودية، مشيرًا 

احتواء  في  األسري  بالدور  مدعمًا  العالجي  التدخل  أهمية  وأوضح  الطفل.  على  لذلك  السلبي  والتأثير  والتلعثم، 

مجتمعه.  مع  ومندمجًا  ايجابّيًا  ليكون  الطفل  وتشجيع 

-   أما د.عمرو عبد احلميد األستاذ املساعد لإلعالم باجلامعة القاسيمية بدولة اإلمارات العربية املتحدة فقد حتدث عن 

ي والقنوات الفضائية... تحديات الهوية وجهود تبحث عن داعم«، ليوضح أهمية دور القنوات الفضائية  »لغة الطفل العر�ب

في تشكيل الهوية اللغوية لدى األطفال، وهو ما يعني أهمية أن يكون احملتوى اإلعالمي جيدًا ليسهم في تنمية 

اللغة، وذلك لن يتأتي إال من خالل جهود عربية وصواًل إلى برامج تلفزيونية لألطفال تنعكس إيجابّيًا على ثقافته 

وهويته وقيمه األساسية في العالم التكنولوجي متسارع اخلطى.  

ي نمو اللغة لدى طفل ما قبل المدرسة«  للكاتبة غادة هيكل التي ركزت على 
-   ويأتي بعد ذلك موضوع »القصة وأثرها �ف

القصة كفن أدبي يؤثر على تنمية لغة الطفل، وهو ما يحتاج من كاتب القصة أن يلم بخصائص منو الطفل ويقدم 

له القصة وفق مجموعة من اخلصائص املرتبطة بطبيعة تلك املرحلة عقلّيًا وجسمانّيًا وانفعالّيًا واجتماعّياً، ويواكب 

املتغيرات الراهنة، ضمانًا ألن حتقق القصة أهدافها في تنمية لغة الطفل.

-   في موضوع بزاوية جديدة جاء موضوع »الهجائية ليست البداية الصحيحة لبناء المهارات اللغوية« للدكتورة التربوية وفاء 

الطجل من السعودية، والتي شددت على أن التعليم املبكر ليس تعليم حروف وتدريب كتابة بقدر ما هو دعم منو 

األطفال وجاهزيتهم للتعلم عبر مجموعة من املهارات اللغوية.   

ملـــف العـــدد



تعليم اللغات األجنبية
يف سن الطفولة املبكرة

ما اللغة؟
املتداولة هي عبارة عن  التعاريف  اللغة في 

على  جتمع  والرموز  األصوات  من  مجموعة 

شكل كلمات وجمل وتكون على شكل تراكيب 

من  وهي  مختلفة،  معاٍن  أو  معنى  لها  لغوية 

اختصاص اإلنسان. ونظام صوتي يستخدمه 

الفرد لالتصال والتعبير، بها عدد من الكلمات 

جيل  من  تنقل  تركيبية،  عالقة  تربطها  التي 

املعرفة  لتمرير  وسيلة  أنها  كما  جيل،  إلى 

االجتماعية  والتنشئة  االجتماعي  ولالتصال 

ُيعبر  وتفاعلها.  االجتماعية  العالقات  وتكوين 

وأفكاره  ومشكالته  حاجاته  عن  الفرد  بها 

حوله.  من  فهم  على  تساعده  كما  ومشاعره، 

اللغة  الكتساب  العوامل  من  الكثير  هناك 

منها: البيئية، والعقلية، واجلسمية، والنفسية، 

مظاهر  من  مظهر  هي  واللغة  واالجتماعية. 

النمو العقلي واحلسي - احلركي عند اإلنسان 

النفس  علم  علماء  بعض  ويرى  الطفولة.  مند 

اإلنسان،  مع  تولد  وال  مكتسبة  أنها  اللغوي 

على  وتكون  الكتسابها،  استعداد  لديه  وإمنا 

اللغوية،  املعارف  تشمل  عقلية  قدرة  شكل 

تنظمها  التي  والقواعد  واملفردات،  واملعاني، 

جميعاً. ويتساءل وليفيي ربول  )1925- 1992(

القابلية  وله  مستعّدًا  االنسان  يجعل  عما 

اإلنسان  بني  الفرق  بأن  فيجيب  للتعلم، 

واحليوان هو العقل ثم فطرة اإلنسان ووجوده 

اجتماعية. بيئة  في 

فرديناند  السويسري  اللّغوي  العالم  يعرف 

دي سوسير )1857 - 1913( اللغة بأنها نظام 

بينها،  فيما  املتمايزة  العالمات  من  متناسق 

النشاط  خالل  من  اعتباطًا  الفرد  يكتسبها 

الفعلي للفرد )املتكلم(، مبعنى أن اللغة مؤسسة 

اجتماعي،  سياق  في  إال  توجد  ال  اجتماعية 

بية والنفس والعلوم البيولوجية أن  ف علماء ال�ت َّ بوية، وقد ب�ي إن تعلُّم اللغة من أساسيات العملية ال�ت

السنوات الأوىل من حياة الطفل من أهم مراحل العمر لكتساب اللغة؛ حيث يتبلور الذكاء وتتم عمليات 

وتنحو   . والتفك�ي ي  العص�ب الجهاز  وبناء  ي 
نسا�ف الإ المخ  نمو 

التعب�ي  ف بدقة  ي هذه المرحلة نحو الكمال فيتم�ي
لغة الطفل �ف

ي آخر مرحلة 
ويتوسع معجمه اللغوي إىل أن يصل إىل ألف كلمة �ف

ي عالمنا الجديد ومع تطور الحياة وتضاؤل 
الطفولة المبكرة. �ف

خدمات  ع�ب  العالم  أنحاء  مختلف  ع�ب  الفاصلة  المسافات 

وري ربط شبكات من التواصل وإتقان  نت، بات من ال�ف ن�ت الإ

لغات عّدة تماشياً مع عالم التكنولوجيا المتطور، وأصبح لبّد 

ف أو ح�ت ثالثاً إىل جانب لغتهم الأصلية؛ لتطوير ثقافتهم  من تعليم الأطفال، منذ الصغر، لغة أو اثنت�ي

ية لالنفتاح عىل الحضارات والبلدان  وحّضهم عىل س�ب غور العالم الواسع، من دون عوائق لغوية أو تعب�ي

اعات. ات ويعارص الخ�ت التغ�ي والقارات الأخرى ضمن مجتمع يواكب 

د. مومن محمد 
أستاذ باحث في علم االجتماع وعلوم التربية - املغرب
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لغوًياً.  متجانسة  بشرية  مجموعة  إطار  في 

 )1982-1896( جاكسون  رومان  عند  واللّغة 

هي نظام تواصلّي اجتماعّي مكّون من رموز 

اللغوي  العالم  أما  اعتباطاً.  مكتسبة  صوتّية 

اللغويات  مؤسس   )1928( تشومسكي  نعوم 

التوليدية والتي هي امتداد للغويات التطبيقية، 

بعمق  اللغة  اكتساب  في  أفكاره  متيزت  فقد 

معرفي يرفض النظرية السلوكية التي تنبني 

أن  يرى  فهو  اللغة.  اكتساب  التقليد في  على 

األداء اللغوي هو ممارسة وتدرب، متى ما توفرت 

يختلف  ال  هذا  وتصوره  املناسبة.  البيئة  لها 

اللغات  أّن  الذي الحظ  ابن خلدون  عن تصور 

جميعها ملكات شبيهة بالصناعة، أي أّن اللغة 

تتعلم كما ُتتعلم صناعة ما، وامللكة عنده هي 

التعلم.   تكتسب عن طريق  ثابتة  مهارة 

تعليم اللغات االجنبية يف مرحلة 
الطفولة املبكرة

اكتساب  ظاهرة  فإن  سبق؛  مما  انطالقًا 

والنظريات  الثانية(،  واألجنبية/أو  )األم  اللغة 

جّداً،  املهمة  املوضوعات  من  تفسرها،  التي 

احلديث  النفسي  اللغة  علم  بها  يهتم  التي 

اهتمامًا بالغًا في القرن العشرين؛ ألن األطفال 

يكتسب  جتعله  فطرية  قدرات  ولديهم  يولدون 

لغته األم بسرعة. ففي زمن قصيٍر يتقن الطفل 

لغته األم من دون أن يبذل جهدًا متعمدًا يذكر 

في التعرض لها. ففي أغلب األحوال يلم الطفل 

العالقات  ويدرك  للغته،  األساسية  بالبنى 

في  الكلمات  بني  القائمة  األساسية  الوظيفية 

اجلمل، وميتلك القدرة على الكالم وهو في سن 

يولدون ولهم  صغيرة، وهذا يظهر أن األطفال 

اكتساب  عملية  تضبط  بيولوجية  استعدادات 

اللغة. 

ظاهرة  إلى  القدامى  العرب  اللغويون  تطرق 

اكتساب اللغة )األم والثانية(، في موسوعاتهم 

تقريباً.  قرنًا  عشر  اثني  منذ  القيمة،  العلمية 

ومن بني هؤالء الذين حتدثوا عن هذه الظاهرة 

عند األطفال اجلاحظ حيث يقول: وامليم والباء 

أّوُل ما يتهّيأ في أفواه األطفال، كقولهم: ماما، 

وبابا؛ ألنهما خارجان من عمل اللسان، وإمنا 

يظهران بالتقاء الشفتني. فهذان احلرفان هما 

أول ما ينطقهما األطفال عند اكتسابهم أصوات 

اللغة باإلضافة إلى األلف الذي ينطقونه حلظة 

والدتهم؛ وأنهما أسهل احلروف عليهم؛ لكونهما 

يكون  الذي  اللسان  فعل  إلى  يحتاجان  ال 

-عادة - ثقياًل عليهم في النطق في مستهل 

اكتسابهم للغة. يرى جان بياجيه أن منو اللغة 

بنائه، أي أن  للنمو املعرفي في طريقة  مماثل 

تعلمه  عما  يعبر  لكي  الكلمات  يتعلم  الطفل 

من التنقيب الفعال في البيئة.  فاكتساب اللغة 

في رأى بياجيه ليس عملية اشتراطية بقدر ما 

هي وظيفة إبداعية بناء على تفاعل الطفل مع 

البيئة اخلارجية، أي وجود استعداد للتعامل مع 

تنشأ  مفاهيم  عن  تعبر  التي  اللغوية،  الرموز 

من خالل تفاعل الطفل مع البيئة منذ املرحلة 

األولى وهي املرحلة احلسية احلركية. كما يؤكد 

شومسكي أن البرامج املدرسية التعليمية التي 

تتبنى أسلوب التعليم باللغة األم ثم بلغة ثانية 

في  ملحوًظا  جناًحا  أثبتت  بعد  فيما  أجنبية 

حققت  أنها  كما  العالم،  مناطق  من  العديد 

الصعيد  على  سواء  مهمة  إيجابية  نتائج 

النفسي أو االجتماعي أو التربوي للطفل؛ حيث 

تساعد الطفل على توظيف القدرات واملهارات 

ثانية  لغة  تعلم  باللغة األم في  اكتسبها  التي 

فيما بعد.

أن  اللغوية،  األصوات  علم  دراسات  وأكدت 

املجال الصوتي لدى الطفل يتكون في سنوات 

العمر األولى وفي هذه السن يكون أقدر على 

اكتساب أكثر من لغة دون أن يؤثر ذلك على 

أن  إلى  يرجع  ذلك  في  السبب  األصلية،  لغته 

إلى  يرقيان  ال  العقلي  ونضجه  الطفل  تكوين 

أن يحلل ويبحث، فيكتفي باكتساب املفردات 

الباحث  رأي  هذا  ويؤيد  البسيطة.  واملبادئ 

املثلى  الفترة  إن  بقوله  مايزل،  يورجن  اللغوي 

السن  بني  ما  هي  األجنبية  اللغات  لتعلم 

الثالثة واخلامسة حيث يستطيع الطفل التقاط 

األصوات اللغوية وقواعد النحو بسرعة. ويؤكد 

السنوات األوىل 
يف حياة الطفل من
أهم مراحل العمر 

الكتشاف اللغة
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أحمد أوزي هذا الرأي بالتشديد على أن الطفل 

في هذه املرحلة يكون متميزًا بنشاط وحيوية 

فائقنْي فهو ال يتعب من احلركة وال يكل .. أما 

منوه اللغوي فهو يعرف إيقاعًا سريعًا وحتسنًا 

اللغوية.   املهارات  مهّمًا من حيث استخدام 

إذن .. كيف نعلم لغةُ أجنبية للطفل؟
في  اكتسبت  سواء  األجنبية  اللغة  تفتح 

لكن  متعددة،  آفاقًا  األسرة  داخل  أو  املدرسة 

السؤال الذي يطرح هو: هل ميكن أن يكون هذا 

الفعل مصدرًا لالرتباك بالنسبة إلى تعلم اللغة 

األم؟ أكدت الباحثة الفرنسية  ما زالي أنه كلما 

عن  مختلفة  لغة  تعلم  في  الطفل  مع  ابتدأنا 

لغته األم خالل مرحلة الطفولة الصغرى التي 

حتددها فيما بني 3و6 سنوات، فإنه يستقبل 

ويسترجع أصواتًا مختلفة عن لغته؛ ألن ذاكرته 

فهمًا  ويفهمه  سمعه،  مبا  حتتفظ  اللفظية 

ما  يسترجع  لكنه  اآللي،  الترابط  على  يعتمد 

خزنه في الذاكرة من أجل التذكير به.. وفي سن 

 Commencer تضعف  القدرة  هذه  فإن   12

tôt c’est parler mieux فأن تبدأ في وقت 
مبكر هو أن تتكلم أحسن، كما تؤكد مازالي. 

األم  لغة  عن  بعيدة  امللقنة  اللغة  كانت  وكلما 

كانت للطفل القدرة على نقل املهارات املكتسبة 

تدريجّيًا  سيحصل  حيث  أخرى؛  لغات  لتعلم 

وعزل  املعنى  خللق  بناؤها  متَّ  معالم  على 

وتدريجيا،  بنائها.  وحفظ  وحفظها  الكلمات 

سوف ميارس مهارات الفهم الشفهي ومهارات 

الحقة  مرحلة  إلى  لالنتقال  الشفوي  اإلنتاج 

من الفهم واإلنتاج املكتوب. ومن الضروري أن 

يقود تعلم اللغة األجنبية إلى اإلمتاع والطقوس 

التفاعلية؛ حيث إن الكلمات املمتعة واألصوات 

كلها ستكوِّنان طفاًل متعطشًا إلى االستمرار 

هاجيج  ويؤكد  جديدة.  لغة  بلذة  االنتشاء  في 

العالم اللغوي )1936( أنه ال وجود للمخاوف، 

التي يعرب عنها في كثير من األحيان بعض 

اآلباء، من عبء تعلم لغة أخرى في سن مبكرة، 

ألن  للطفل؛  واالجتماعي  الفكري  التوازن  على 

اللغة  تعلّم  تقوية  على  يساعد  التعلّم  هذا 

االم.  وعندما يتعلم الطفل اللغة األجنبية فهو 

ال  والثقافة  فاللغة  ثقافتها،  في  يغوص  كذلك 

اكتشاف  هو  أخرى  لغة  واكتساب  ينفصالن. 

نظرة  يلقي  أن  للطفل  فرصة  وهي  لثقافتها، 

بعيدة عن ثقافته. ويكتشف العالقات املتشابهة 

واملختلفة في العاملني عامله والعالم اآلخر الذي 

إلى  ينتمي  طفل  فكل  لغته.  تعلّم  بصدد  هو 

ملا  العالم مطابق  أن  ثقافة وعرق معني، يظن 

ذلك  يقوده  لغته  غير  لغة  تعلم  فإذا  يعيشه، 

الصور  وجتاوز  متثالته،  تنويع  إلى  بسالسة 

منهم  العربي،  الطفل  إلى  وبالنسبة  النمطية. 

أجنبية  لغات  تعلّم  في  قابليته  أن  يرى  من 

عن  إجابة  ثقافته  في  يجد  ال  أنه  إلى  ترجع 

يريد  التي  امللتبسة  الوضعيات  من  مجموعة 

سندًا  له  يجد  ال  الرأي  هذا  أن  إال  معرفتها، 

التربوية العربية وال ميكن  قويًا في الدراسات 

بصحته.  اجلزم 

البيداغوجيا تعلم اللغات األجنبية 
احلديثة  التربوية  األعمال  جميع  ركزت 

التربوية  املؤسسة  بني  الوثيقة  العالقة  على 

وتطوير  وتنشئته  الطفل  تربية  في  واألسرة 

معاجلة  ومهارات  الشفهي  الفهم  مهارات 

مرة،  ألول  الروضة  دخوله  عند  فالطفل  اللغة. 

عن  يجيبه  الوالدين،  غير  آخر  براشد  يلتقي 

له،  والثقة ويستمع  باألمان  أسئلته ويحّسسه 

ومفهومة.  واضحة  لغة  ويكسبه  لغته  يصّحح 

إلى  إال  التربية  مهمة  توكل  أن  إذن  ميكن  ال 

فباإلضافة  الطفولة  مجال  في  املتخصصني 

الى التكوين، يجب أن يكون املربي مزدوج اللغة 

لتدريسها.  مهارات  على  ويتوفر  متعددها  أو 

الصغير  الطفل  واضحاً؛ ألن  نطقه  يكون  وأن 

يجب  أيضًا  يسمعه،  ما  بالضبط  يستنسخ 

الفصل  في  املقترحة  املواد  أصوات  تكون  أن 

مثل )قرص مدمج، فيديو( عالية اجلودة. ويقوم 

تدريس اللغات األجنبية في املؤسسات التربوية 

على:  الصغرى  للطفولة 

األطفال يولدون ولديهم  
استعدادات بيولوجية 
تضبط عملية اكتساب 

اللغة



 

الوسائط البيداغوجية 
الوسيط البيداغوجي هو كل من/ما يساعد 

الطفل على استيعاب املضمون التربوي ويسعى 

إلى إشراك الطفل في العمليات التربوية. يعّد 

املربي وسيطًا تربوّيًا بامتياز إال أن الوسائط 

التربوية احلديثة وأضحى  املناهج  في  تعددت 

خاصة  بيداغوجّياً،  وسيطًا  التربوي  النشاط 

ذلك الذي يعتمد على اإلنصات واالستماع ألنه 

اللغة  لتحويل  مهارات  اكتساب  على  يساعد 

إلى معنى وظيفي. واالستماع هو أول اتصال 

والقصة  احلكاية  خالل  من  باللغة  للطفل 

القصيرتني والقراءة املسترسلة. أوتلك الوسائط 

واحلركة  والرؤية  االستماع  على  تعتمد  التي 

والكميشيبايي.  الدمى  ومسرح  كاملسرح 

األدوار  كلعب  اجلسد  على  تعتمد  التي  أو 

تلك  أو  اليدوية،  األعمال  ومحترفات  والرقص 

التي تعتمد على الصوت كاألناشيد واألغاني 

تثري  البيداغوجية  الوسائط  وهذه  التربوية، 

معجم الطفل، كما أنها تسهل عملية النطق، 

وسائل  تطور  ومع  األصوات.  واستنساخ 

التكنولوجيا، اخترع محترفون في هذا املجال 

تطبيقات تعليمية افتراضية مخّصصة لتلبية 

االحتياجات الفريدة لتعلم اللغة عند الصغار. 

حديثة  تربوية  مؤسسات  قررت  السبب  ولهذا 

في العالم تبني برمجيات في 190 دولة، منها 

احلواسب  في   Mondly موندلي  تطبيق 

لألطفال  موجه  والتطبيق  الذكية.  والهواتف 

تعلم  هو  املدرسة:  قبل  ما  مرحلة  من  بداية 

ويستعني   ATi Studios أنشأته  الذي  اللغة 

باألطفال  خاصة  مؤسسات  في  املربون  به 

املنازل. متت تسمية  في  اآلباء  يستعمله  كما 

التطبيق »أفضل تطبيق جديد« من قبل فريق 

من  والعديد  أملانيا  في   Apple أبل  حترير 

تنزيله  ومتَّ   ،)2016 )يناير  في  األخرى  البلدان 

أكثر من 20 مليون مرة حول العالم. وقد صّمم 

مع  لألطفال  موندلي  تطبيق   ATi Studios
الطبيعية  واالجتاهات  االحتياجات  مراعاة 

التطبيق: هذا  ميزات  ومن  املستقبل،  ألجيال 

1.  جودة الصوت.

في  الصوتية  واملؤثرات  املتحركة  الرسوم   .2

يجعل  وهذا  األطفال،  من  قريبة  التطبيق 

إثارة. أكثر  بهم  اخلاصة  التعلم  جتربة 

3. يساعد األطفال على تعلم القواعد النحوية 

من اللغات األخرى.

أشياء  بني  )من  لألطفال  موندلي  ويقدم 

الذاكرة؛  وبطاقات  الكلمات  ألعاب  أخرى( 

دينامية  أكثر  اللغات  تعلم  يجعل جتربة  مما 

التطبيق  ينشر  ذلك،  إلى  باإلضافة  وإثارة. 

األطفال  يشعر  لكيال  يوم؛  كل  جديدة  دروًسا 

ويغّطي  نفسها.  األشياء  تعلّم  من  بامللل 

التطبيق مجموعة كبيرة من اللّغات: اإلجنليزية 

األمريكية،  اإلجنليزية  اإلسبانية،  البريطانية، 

اإليطالية،  البرتغالية،  الفرنسية،  األملانية، 

الصينية املاندرين، الروسية، اليابانية، العربية، 

السويدية،  النرويجية،  التركية،  الهولندية، 

اليونانية،  الرومانية،  الكورية،  الدمناركية، 

العبرية،  اإلندونيسية،  الهندية،  الفيتنامية، 

الكرواتية،  األوكرانية،  البولندية،  البلغارية، 

التايالندية  الفارسية،  الفنلندية،  التشيكية، 

إفريقية. ولغة  والهنغارية، 

إن االهتمام باكتساب اللغة في سن مبكرة 

اليوم  االفتراضي  العالم  عليه  يراهن  والذي 

شومسكي  عليه  أكد  فيما  إرهاصاته  يجد 

ميل  له  الطفل  أن  من  وغيرهما  خلدون  وابن 

ومعرفة فطرية باللغة، وإن تعلمه للغة أجنبية 

يصدر عن تفاعله مبا يحمل له من متعة ومرح، 

وقد قارب املهتمون بالطفولة املوضوعات التي 

حتدث انفعاالت نفسية ايجابية وتأثيرها على 

عملية النمو السليم واملتوازن، وكذلك احملفزات 

التربوية  والسياسة  األسرة  ودور  االجتماعية 

والتي  حدة،  على  مجتمع  كل  ينهجها  التي 

تنفتح على العالم من خالل اللغات مند سن 

مبكرة. وهنا ال بد من االعتراف بأن املجتمعات 

العربية لم تنخرط جميعها في إدخال اللغات 

قبل- ما  التعليم  مؤسسات  في  األجنبية 

ثانية  لغة  إدخال  بأن  منها  اعتقادًا  املدرسي 

تلويثها  على  يعمل  الوطنية  اللغة  جانب  إلى 

لغته.  في  للطفل  املعنوية  املدركات  وعرقلة 

مع التطور التكنولوجي 
البد من تعليم األطفال 

لغة أو لغتني أو حتى ثالثة 
إىل جانب لغتهم األصلية
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لغة الطفل واضطرابات
النطق والكالم

يلجأ  التي  األساسية  الوسيلة  هي  واللغة 

إليها اإلنسان في حياته اليومية؛ حيث يتوقف 

قسم كبير من جناح تفاعلنا اليومي وحتقيق 

أهدافنا، على سالمة استخدام اللغة والتمكن 

منها.

نسعى  جياشة،  ورغبة  وأمل  حلم  والطفولة 

إلى حتقيقها بدافع الغريزة التي أوجدها اخلالق 

التطور  وفق سنة  عباده  في  وتعالى  سبحانه 

الله سبحانه وتعالى  وقانون احلياة، وقد ميز 

في  يستخدمها  فهو  واللغة،  بالكالم  اإلنسان 

الذين يعيشون  التعامل والتقارب مع اآلخرين 

معنا أو بعيدًا عنا، كما يستخدمها في نقل 

أفكاره وفي اإلجابة عن األسئلة التي توجه إليه. 

واللغة ليست مجرد أصوات مسموعة، وإمنا 

واملوضوعات  األشياء  على  يدل  معنى  هي 

واألشخاص، فالكلمات املنطوقة التي ال حتمل 

ويعتمد  اإلطالق،  على  لها  قيمة  ال  معنى 

من  الكلمات  استقبال  على  اللغة  استعمال 

اآلخرين، والقدرة على االتصال بهم نتيجة فهم 

الفرد ملعاني الكلمات واملفردات واجلمل.. وإذا 

بواسطة  ُتستقبالن  ومعانيها  األصوات  كانت 

املعلومات  فإن  والبصر،  السمع  حاستي 

بإجراءات  تعالج  واملعاني  واألصوات  املتعلمة 

أخرى ترتبط بتخزينها في الذاكرة واستدعائها 

واستخدامها.  إليها  احلاجة  عند 

أطفالنا..واللغة:
جاهدًا  يحاول  حياته  مستهل  في  الطفل 

االتصال مبن حوله، وتفهم تلك البيئة احمليطة، 

والتكيف معها، ويحاول إفهام اآلخرين ما يريد، 

وتدريبه  مساعدته،  يحاولون  بدورهم  واألهل 

أو اجلمل.  الكلمات  على نطق بعض 

عملية  وتنجح  واألهل،  الطفل  يفلح  وقد 

العملية؛  تلك  تخفق  وقد  اللغوية،  التنشئة 

فيتعثر الطفل أو يتأخر أو يصاب باضطرابات 

وغيرهما.  والتهتهة  كاللجلجة  املختلفة  الكالم 

إن اللغة احلقيقية تنمو وتذخر داخل موضع 

التفاعل  عن  ناجتة  فهي  معني،  اجتماعي 

املتبادل بني الفرد والبيئة االجتماعية، وليست 

بل  لإلنسان،  مالزمة  بيولوجية  صفة  اللغة 

للذكاء  ونتاج  مكتسبة  إنسانية  ظاهرة  إنها 

اإلنساني.

السنوات  في  للغة  السريع  النمو  إن 

ثم  ومن  كبير؛  الطفل  عمر  من  األولى  األربع 

ملمارسة  الفرص  الطفل  إعطاء  الضروري  من 

مجاالت  جميع  ي 
�ف قيمتها  ولها  العظمى،  هللا  نعم  من  اللغة  تُعّد      

ف الب�ش وأداة تعب�ي عن مكنونات  الحياة، كما تعت�ب اللغة وسيلة اتصال ب�ي

ات العالم وأفكار  النفس وفهم واستيعاب الموضوعات والمفاهيم ومتغ�ي

نسان للتخاطب والتفاهم  االآخرين، وهي عبارة عن ظاهرة اجتماعية وأداة االإ

مع االآخرين، وهي نمط من السلوك لدى االأفراد والجماعات، فالجماعة ال 

المجتمع هويته، وكيانه،  اللُّحمة، ويكتسب  بها تتحقق  تتحقق دون لغة، 

ي المجتمعات.
ه عن با�ق ف ّ وتم�ي

د. محمد محمود العطار 
أستاذ مساعد - جامعة الباحة - السعودية 
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فعن  تنميتها،  ميكن  التي  اللغوية  املهارات 

طريق اللغة ميكن للطفل تعلم األفكار واملشاعر 

واالجتاهات السائدة، كما تقوم اللغة بدور مهم 

والطمأنينة  باألمن  الطفل  شعور  حتقيق  في 

النفسية. لصحته  ضرورية  مشاعر  وهي 

أهمية اللغة يف حياة أطفالنا:
األغراض  بعض  لتحقق  اللغة  تستخدم 

معني،  حديث  عن  التعبير  أولها:  للطفل، 

نفسه.  الطفل  منظور  من  لآلخرين  ووصفة 

اجتماعية،  اتصال  وسيلة  اللغة  أن  ثانيها: 

ويحاول  اخلارجية،  البيئة  يفهم  الطفل  جتعل 

معها.  التكيف 

مع  الطفل  لتكيف  وسيلة  اللغة  أن  ثالثها: 

نفسه، فكل طفل يتصور أن اآلخرين يفكرون 

كما يفكر هو، كما أن كلماته وتأكيداته جتعالن 

رأيه هو الصحيح. 

يتمكن  أن  البد  الطفل؛  ينمو  أن  أجل  ومن 

وأن  يسمعها،  التي  الرموز  معاني  تعلم  من 

يسيطر على املهارات اللغوية األساسية وهي: 

االستماع والتحدث والقراءة والكتابة، وكل ذلك 

البد أن يتم في بيئة غنية باخلبرات احلسية.

أطفالنا..واضطرابات النطق والكالم:
للسنوات األولى تأثيراتها احلاسمة في قدرة 

أدوات  من  أداة  والكالم  الكالم.  على  اإلنسان 

استغالل الشخصية، وهو كذلك إحدى أدوات 

وتأثرها. تأثيرها  ميدان  توسيع 

االتصال  وسائل  أهم  من  الكالم  ويعتبر 

باألخرين، فعن طريقه يعبر الطفل عن حاجاته 

التي يريد إشباعها، وأيضًا أفكاره التي يريد 

أن تصل لآلخرين كبارًا وصغارًا حتى يتمكنوا 

فهمه. من 

أن  منوه  مراحل  في  الطفل  ويستطيع 

يكتسب القدرة على الكالم السليم إذا ما كان 

كان  ما  وإذا   ، مالئم  عاطفي  جو  في  يعيش 

ذكاؤه وسمعه طبيعينْي. وكذلك إذا ما تكاملت 

اخلاصة  العصبية  واملراكز  املخ  مراكز  عنده 

بوظيفة الكالم وباألجهزة العصبية.. وأيضًا إذا 

قوية. واعية  بحافظة  يتمتع  الطفل  كان  ما 

ويضطرب الكالم عندما يضرب النطق حيث 

يعانى بعض األطفال من اضطراب في نطق 

من  أكثر  أو  واحدة  ويعانون  الكلمات  بعض 

التحريف  أو  احلذف  وهي  االضطرابات  هذه 

وجود  يعنى  ما  وهو  اإلضافة؛  أو  اإلبدال  أو 

غير  فتأتي  لكلمات  أصوات  إخراج  في  خلٍل 

عادية حيث يستبدل الطفل احلرف املراد نطقه 

بحرف آخر قريب الشبه منه، أو يشترك معه 

الراء  يستبدل حرف  كمن  إخراجه  منطقة  في 

بحرف العني فيقول: »متعني« بداًل من مترين، 

أو حرف السني مكان حرف الثاء فيقول »ثبورة« 

بداًل من سبورة، وحرف اجليم مكان حرف الدال 

فيقول: »دمل« بداًل من جمل.. وهكذا.

النطق  اضطرابات  أكثر  من  الثأثأة  وتعد 

فيما  خاصة  وبصفة  األطفال،  بني  انتشارًا 

إبدال  أى في مرحلة  والسابعة،  بني اخلامسة 

األسنان وغالبًا ما يبرأ املصابون بهذا القصور 

األسنان. إبدال  عملية  تتم  بعدما 

في  التلعثم  وهو  آخر  اضطراب  وهناك 

ال  بسرعة  الطفل  أفكار  تتداعى  حيث  الكالم؛ 

يتلعثم  ثم  ومن  مجاراتها؛  شفتاه  تستطيع 

في كالمه، كما أن التلعثم عند بعض األطفال 

يرجع إلى االضطراب العصبي، كما قد يكون 

نتيجة خوفه ويستحسن أن يتحدث الوالدان أو 

اإلمكان  بقدر  وبطء  بوضوح  الطفل  مع  املعلم 

نفاد صبرهم  إظهار  أو  لكالمه  تصحيح  دون 

واإلعجاب؛  فقد احلب  بأنه  يشعر  ودون جعله 

أو اخلجل. بالعجز  الطفل  يشعر  حتى ال 

شائع  كالمى  اضطراب  فهي  اللجلجة  أما 

بالتردد  الكالم  تدفق  تعوق  حيث  األطفال  بني 

وبتشنجات  الكالم  لعناصر  سريع  وبتكرار 

عضالت التنفس أو النطق؛ مثال ذلك من يريد 

محمد  ممم  بلجلجة  محمد  كلمة  ينطق  أن 

)نطق حرف امليم أو احلاء أكثر من مرة(، كذلك 

وووردة. فيقول  وردة  كلمة  نطق 

واللجلجة ال حتدث في كل األوقات بالدرجة 

ذاتها؛ فقد ال يلجلج الطفل عندما يكون مبفرده 

اللجلجة  تظهر  بينما  أصدقائه،  أحد  مع  أو 

عندما يكون مع أحد مصادر السلطة بالنسبة 

إليه سواء كان الوالدين أو املعلم.

ومن هنا فإن إصابة الطفل بأى اضطراب 

في عملية النطق تترك آثارها السلبية عليه؛ ملا 

يتركه هذا االضطراب الكالمى من تغير نظرة 

الكبار إلى الطفل والصغار أيضًا ؛ حيث تقلل 

من قيمته ومكانته بني أصدقائه، باإلضافة إلى 

لوالديه؛ حيث  قلق  من  الطفل  هذا  يسببه  ما 

يرى الوالدان أن هذا االضطراب الكالمى ميكن 

أن يؤثر في مستقبل ابنهم املهنى؛ نظرًا إلى 

ما تتطلبه الكثير من املهن في هذا العصر من 

النجاح في استخدام اللغة استخدامًا جيداً.

املشكالت  بعض  الطفل  لدى  يظهر  وعندما 
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كبيرة  كانت  إذا  وخاصة  بالكالم  يتعلق  فيما 

عالج  يتمَّ  أن  يجب  والتلعثم،  التهتهة  مثل 

بالكالم  واالهتمام  العناية  طريق  عن  الطفل 

إلى  والكالمي  النفسي  العالج  ويتجه  واحلوار، 

درجة  وتقليل  املريض،  الطفل  مشكالت  فهم 

على  مساعدته  مع  للتلعثم،  املصاحبة  التوتر 

الطرق  ومن  سليمة.  بطريقة  احلروف  نطق 

اجلديدة في العالج التسجيلي، وأساس العالج 

أن املتلعثم يزداد توتره عندما يستمع إلى ذاته، 

ال  بحيث  انتباهه  تشتيت  استطعنا  إذا  وأنه 

بطالقة،  الكالم  يستطيع  صوته،  إلى  يستمع 

بنفسه. ثقته  ذلك  ويعزز 

كيف تتعامل مع اضطرابات النطق والكالم؟

الطفل،  وتقومي نطق  الشروع في عالج  قبل 

يلزم أوالً حتديد أسباب القصور بدقة متناهية. 

الذي  الطفل  لدى  الكالم  اختبار  يكون  ولكي 

فعااًل  النطق  في  القصور  بعض  عنده  يظهر 

ومؤثراً، يجب أن يرتكز هذا االختبار على أسس 

معينة وأن يتم على ثالث مراحل هي:

أن  يجب  الذي  طبي:  كشف  اختبار   )1(

السمعي  اجلهاز  فعالية  ومدي  وظيفة  يحدد 

للجهاز  والفسيولوجي  التشريحي  واالكتمال 

العصبي.

موجه  وهو  الصحيح:  النطق  اختبار   )2(

الكالم  تركيب  أوجه  إلى دراسة  رئيسة  بصفة 

املختلفة لدى الطفل، وبصفة خاصة من ناحية 

مخارج احلروف واألصوات، وكذلك عدد الكلمات 

وكذلك  ونوعيتها،  بعلمها  الطفل  يحيط  التي 

وفهم  اجلملة  بناء  على  الطفل  قدرة  دراسة 

به هو. يتكلم  الذي  الكالم 

)3( االختبار النفسي: ويجب فيه أن نعطي 

أهمية كبيرة لدراسة األسرة والبيئة االجتماعية 

على  عالوة  الطفل،  فيها  نشأ  التي  والثقافية 

تعميق اجلوانب العاطفية.

الفريق  فإن  للكالم،  العميق  االختبار  وبعد 

يتولى  والتربوي سيحدد ملن  والطبي  النفسي 

تقومي نطق الطفل الطريقة املثلى والصحيحة 

للعالج )مترينات لألجهزة الصوتية - مترينات 

للنطق - تركيب وبناء اجلملة - احلوار ...إلخ(، 

بيد  ويختلف أسلوب العالج من حالة ألخرى، 

أنه من املهم أن تقدم وسيلة العالج بشكل مرح 

للطفل(. )يروق 

ويجب أال يقتصر عالج وتقومي النطق على 

ويدعمه  يكمله  أن  يجب  بل  الفردي،  املستوى 

التقدم  على  نحافظ  لكي  اجلماعي  العالج 

خالل  من  إليهما.  التوصل  متَّ  الذى  والنجاح 

ثروة  كذلك  نزيد  ولكي  واأللعاب؛  التمرينات 

املفردات. في  اللغوية  الطفل 

ومن خالل العالج اجلماعي ميكن القيام بكل 

على  أكثر  تركيز  مع  احلواس  تربية  مترينات 

تلك التي تخص السمع والبصر واللمس التي 

وعلى حتكم  انتباهه،  زيادة  على  الطفل  تعني 

كثير  أفضل في حواسه. كما ميكن ممارسة 

من التمرينات على شكل ألعاب، مثل متارين 

التنفس إلى جانب متارين النطق والهجاء.

املتحركة  العرائس  استخدام  أن  كما 

وتدريس  القصيرة،  واملسرحيات  )األراجوز( 

واحملادثة  واحلوار  الصغيرة،  القصائد  بعض 

اللغوية. الثروة  زيادة  في  يفيد  واألناشيد 

الذى  الطفل  أسرة  على  يجب  هنا؛  ومن 

من اضطرابات  أكثر  أو  من اضطراب  يعاني 

اإلرشادات: هذه  اتباع  والكالم  النطق 

- أن تتحلى األسرة بالهدوء، وإبعاد الطفل 

عن املشاجرات التي حتدث داخل األسرة.

مبشاعر  الطفل  على  األسرة  تعطف  أن   -

األسري. واحلنان  احلب 

االجتماعية  األنشطة  في  الطفل  إدماج   -

ليكون  صداقات؛  وعمل  اللعب  مثل  تدريجّيًا 

مجتمعه. مع  ومتفاعاًل  إيجابّيًا 

العالج،  اختصاصي  بإرشادات  االهتمام   -

للطفل. واملطلوبة  الالزمة  التدريبات  وعمل 

أسرة الطفل عليها 
دور كبري يف عالج 
اضطرابات النطق 
والكالم عند األطفال
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لغة الطفل العربى والقنوات الفضائية 
تحديات الهوية وجهود تبحث عن داعم 

برامج األطفال وتشكيل الهوية اللغوية 
العربى:  للنشء 

أظهر العديد من الدراسات العربية واألجنبية 

السنوات  في  التلفزيونية  للبرامج  مهّمًا  دورًا 

داخل  سلوكه  أن  خاصة  الطفل  حلياة  األولى 

للتقليد  كبيرة  بدرجة  مييل  املدرسة  أو  املنزل 

األطفال  لبرامج  ميكن  هنا  ومن  واحملاكاة، 

وتطوير  اللغوية  املعارف  تكوين  فى  تؤثر  أن 

مهارات  مستوى  على  الدراسي  التحصيل 

إلى  النتائج  وأشارت  لألطفال،  القراءة  وعادات 

عندما  سنوات  خمس  عمر  في  األطفال  أن 

فإن  جيدًا  معّدًا  تربوّيًا  مضمونًا  يشاهدون 

ي مساعدة الأطفال عىل مراقبة 
يمتد دور قنوات الأطفال - بجانب وظيفتها الأساسية �ف

متاع  فيه والإ البيئة المحيطة بهم - ليشمل تدعيم الحق �ف التعليم والمساعدة �ف ال�ت

واكتساب المهارات اللغوية.

ل �ف استكشاف  ف وأصبحت كث�ي من الفضائيات العربية عامالً مساعداً للمدرسة والم�ف

الأطفال لمجتمعاتهم، ول يخلو أى حوار داخل كل أرسة عربية من الحديث عن القنوات 

الفضائية ال�ت يشاهدها الأطفال، وما تفضيالتهم المختلفة، والأسس ال�ت تقوم عليها 

أو  النفىس  أو  اللغوى  النمو  المختلفة، سواء عىل صعيد  اتها  وتأث�ي المشاهدة  أنماط 

الجتماعى؛ نظراً إىل ما تشكله برامج الأطفال من خطورة عىل هوية النشء العر�ب ع�ب 

كم هائل من المعلومات والمصطلحات والصور الذهنية لتكون �ف مجموعها انطباعات 

الأطفال حول العالم المحيط بهم

د. عمرو محمد عبد الحميد 
أستاذ اإلعالم املساعد بكلية االتصال - اجلامعة القاسمية  - اإلمارات 



مهاراتهم اللغوية في القراءة تكون عادة أفضل 

من األطفال الذين يشاهدون التلفزيون قلياًل أو 

اإلطالق. على  يشاهدونه  ال 

اإلسهام في  اإلعالمى  للمحتوى  كما ميكن 

العملية التعليمية وتنمية لغة الطفل من خالل 

السليمة  اللغوية  واملصطلحات  النماذج  تقدمي 

التي متد األطفال باملعارف واملهارات احلياتية 

وتوفر  املبكرة  الطفولة  مرحلة  في  خصوصًا 

وتقليدها،  اللغة  إلى  االستماع  فرص  لهم 

كما ميكن مساعدة األطفال على متييز وفهم 

كما  املختلفة،  واألشكال  الهجائية  احلروف 

»عالم سمسم« حيث ساعد  برنامج  في حالة 

احملتوى املقدم على تطوير املهارات التعليمية 

وإمدادهم  سنوات   5-3 سن  من  لألطفال 

باملهارات اللغوية وتعريفهم باحلروف الهجائية 

وتصنيف األشياء وذلك عبر استخدام العرائس 

التى  املصطلحات  أن  كما  املتحركة،  والرسوم 

يستخدمها البالغون فى تعاملهم مع األطفال 

الصغار  نفوس ومشاعر  كبيرًا فى  أثرًا  تترك 

السنني. مر  على  ذاكرتهم  فى  وتبقى 

املستخدمة  اللغوية  املستويات  وتتفاوت 

لرسالتها  وفقًا  العربية  األطفال  بقنوات 

اإلعالمية ومنط ملكيتها بني احلكومى واخلاص 

أو نشأتها سواء أكانت عربية أم أجنبية، وميكن 

تقسيم هذه احملطات من حيث اجلانب اللغوي 

إلى التالي : استخدام اللغة العربية الفصحى 

اإلجنليزية  تكون  ما  غالبًا  أجنبية  لغة  أو 

على  للطفل  تظهر  للعربية  بترجمة  مصحوبة 

لدولة  العامية  اللهجة  واستخدام  الشاشة، 

في  الفصحى  من  يسير  شيء  مع  بعينها 

األخبار، أو مزج الفصحى بالعامية، وغالبًا ما 

تكون اللغة العربية الفصحى في هذه احملطات 

مما  واإللقاء  النطق  فى  بالتسكني  محكومة 

األطفال،  برامج  فى  جديدًا  لغوّيًا  واقعًا  خلق 

لتتراجع فيه الفصحى لصالح العامية املطعمة 

أجنبية. بألفاظ 

وهوية  األطفال  برامج  حول  تساؤالت 
العربى: الطفل 

برزت على ساحة اإلعالم العربي خالل الفترة 

التأثيرات  مختلفة حول  تساؤالت  عدة  الراهنة 

املختلفة للمصطلحات املتداولة ببرامج األطفال 

بالقنوات  األطفال  برامج  أسهمت  هل  أبرزها: 

الفضائية في تقوية أو إضعاف اللغة العربية 

حدود  خارج  إلى  تأثيرها  امتد  هل  ونشرها؟ 

املتحدثني  لغير  تعليمها  أو  العربي  العالم 

على  لالعتماد  عاّمًا  هناك اجتاهًا  أن  أم  بها، 

يحدث  ملا  امتدادًا  األجنبية  باللغات  التحدث 

بكثير من مدارسنا العربية خاصة التي تتخذ 

من الطابع الدولي عنوانًا لها؟ وما الدوافع وراء 

إطالق النسخ العربية في الفضائيات األجنبية 

مثل قناة Cn بالعربية وقناة ديزنى وغيرهما؟

املراقب للمحتوى اللغوى املقدم بالفضائيات 

األجنبية التى تبث باللغة العربية يؤكد أن هناك 

ليتناسب  أنتج  عالية  فنية  إنتاجًا مبواصفات 

تعريبها  إعادة  ويتم  الغربية  الثقافة  مع 

ودبلجتها باللغة العربية الفصحى دون مراعاة 

ومن  العربى،  الطفل  وهوية  ثقافة  خصوصية 

التى ميكن رصدها :-  القنوات  تلك  أبرز 

 Arabia بالعربية  نتورك  كارتون  قناة   .1

موجهة  تلفزيونية  قناة   :Cartoon Network

لألطفال واملراهقني مجانية تابعة لشبكة كارتون 

العربي في عموم  للجمهور  تبث  التي  نتورك، 

تعود  إفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة 

برودكاستيج  ترنر  لشركة  القناة  هذه  ملكية 

التابعة  األوسط،  والشرق  أوربا  في  سيستم 

للشركة األم تامي وارنر، وأطلقت قناة CN في 

10 من أكتوبر 2010 في دولة اإلمارات العربية 

لإلعالم. دبي  مبدينة  املتحدة 

 Disney( الأوسط  ق  ال�ش ي 
�ف ي 

ديز�ف قناة   .2

Channel Middle East( : هي النسخة الشرق 

والت  التابعة لشركة  ديزني  قناة  أوسطية من 

ديزني. والقناة ُتَبّث مشفرة في الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا مع وجود استثناءات بالعراق، 

اإلجنليزية  باللغتنْي  وذلك  وسوريا  وليبيا، 

لشبكة  وتبعيتها   ،2007 إبريل  منذ  والعربية 

شوتامي. أوربت 

املدبلجة  البرامج  بعض  ألسماء  واملتصفح 

باللغة العربية بهذه القنوات منها على سبيل 

انطلقوا،  التايتنز  »مراهقو  احلصر:  ال  املثال 

القوة،  فتيات  اخلارقون،  األبطال  بامتان، 

من  وغيرها  بيني«....  عائلة  أونيون،  اند  أبل 

البرامج، يتأكد وبكل يقني أنها تعبر في املقام 

الغربية،  املجتمعات  وعادات  قيم  عن   - األول 

فى ظل صعوبات تقنية وإنتاجية واسعة تواجه 

صانعي احملتوى من الرسوم املتحركة بشركات 

إمكانات  من  متتلكه  ما  برغم  العربية  اإلنتاج 

عربية  إرادة  إلى  حتتاج  لكنها  مميزة،  بشرية 

باللغة  إلنتاج محتوى مميز  كبير  مادى  ودعم 

العربية الفصحى، وتسويق واسع النطاق مبا 

عربية  فضائية  قناة  خروج  على ضرورة  يؤكد 

تشرف عليها منظومة العمل العربى املشترك 
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يمكن للمحتوى اإلعالمي  
الجيد االسهام يف 

العملية التعليمية وتنمية 
لغة الطفل



 

النفس  وعلم  التربية  فى  بخبراء  وتستعني 

منتدى  جلسات  عليه  أكدت  ما  وهو  واإلعالم، 

املجتمع املدني العربي للطفولة اخلامس الذى 

عقد بالقاهرة ونظمه املجلس العربى للطفولة 

والتنمية خالل شهر أكتوبر/تشرين األول 2018.

الفضائي  للبث  األخير  التقرير  وبحسب 

الدول  إذاعات  احتاد  عن  الصادر  العربي 

العربية عام 2016، فقد بلغ عدد قنوات األطفال 

عموميتان  قناتان  منهما  قناة؛   42 باملنطقة 

اإلذاعة  لهيئة  التابعة  أجيال  )قناة  هما: 

التابعة  ماجد  وقناة  السعودية،  والتلفزيون 

خاصة  قناة  و40  لإلعالم(،  ظبي  أبي  لشركة 

يوجد غموض فى كثير منها في حتديد الفئة 

حيث  اإلعالمية  الرسالة  لها  املوجه  العمرية 

للطفل  تقدم  موجهة  عامة  رسالة  جعلتها 

الفئات  أخرى  قنوات  أدرجت  بينما  العربي، 

العمرية. ومن حيث احملتوى البرامجي تعتمد 

أغلب القنوات على الرسوم املتحركة واألناشيد 

واألغاني التي يؤديها األطفال مبصاحبة الكبار 

مع  اجلاهزة  التلفزيونية  والقوالب  أو مبفردهم 

الهجينة  التلفزيونية  البرامج  من  موجة  ظهور 

املواهب  بني  املسابقات  التي تضم جانبًا من 

ومواد درامية ومواد وثائقية ومتابعة حية حلياة 

بالكامل. غربي  بعضها  البشر، 

لغة اإلعالنات التلفزيونية:
التلفزيونية  »اإلشهارات«  اإلعالنات  تسربت 

لبعض قنوات األطفال لتعرض بغزارة منتجات 

سواء،  حد  على  والكبار  األطفال  تستهدف 

بعضها قد يعرّض حياة هؤالء األطفال للخطر 

دقيقة. أسرية  ومتابعة  إشراف  إلى  ويحتاج 

بشكل  تقدم  أنها  اإلعالنات  خطورة  وتكمن 

مبا  واألداء  احلركة  فى  سريع  وإيقاع  جمالى 

يجعلها ذات أولوية كبيرة للطفل وينجذب إليها 

فى سن صغيرة، لكنها تظل ذات تأثير قيمى 

حلصيلة  األطفال  اكتساب  فى  كبير  وفكرى 

ترديدها  يتم  التى  املصطلحات  من  لغوية 

وخبرات  دعم  إلى  يحتاج  ما  وهو  بداخلها، 

أسرية متكنه من التفكير والوعى النقدى لفهم 

املختلفة،  وأهدافها  اإلعالنية  الرسالة  أبعاد 

يلجأ  قد  القنوات  تلك  محتوى  أن  عن  ناهيك 

فى سبيل تغطية تكلفة البث واالستمرار فى 

الكبار،  تستهدف  إعالنات  نشر  إلى  التواجد 

ال  قد  ومصطلحات  بلغة  منتجات  وتقدم 

األطفال. مع  معظمها  فى  تتناسبان 

الجهود العربية للتحرك نحو حماية لغة 
الطفل:

مع  بالتعاون  العربية  الدول  جامعة  نظمت 

فبراير  فى  والتنمية  للطفولة  العربي  املجلس 

عصر  في  العربي  الطفل  »لغة  مؤمتر   2007

العربية،  اللغة  واقع  رصد  بهدف  العوملة« 

هوية  تشكيل  في  ووظائفها  أدوارها  وحتديد 

الطفل العربي، إضافة إلى وضع اللغة العربية 

واآلليات  السبل  ورصد  املعرفة،  مجتمع  في 

التي متكن اللغة العربية من التجدد واالنفتاح 

على الثقافات األجنبية. واقترحت أوراق العمل 
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ما يقدم يف برامج 
األطفال خلق واقعًا لغويًا 

جديدًا ، تراجعت فيه 
الفصحى أمام عامية 
مطعمة بألفاظ أجنبية



 

في  ووظائفها  العربية  للغة  أدوار  حتديد 

تشكيل الهوية العربية، وواقع اللغة في عاملنا 

وضع  إلى  باإلضافة  واستخداماتها،  العربي 

العربية  الدول  تتبناها  إستراتيجية مستقبلية 

لغته  استخدام  من  العربي  الطفل  لتمكني 

العصر،  احتياجات  يلبي  مبا  بكفاءة  القومية 

لغتها  استخدام  في  األقليات  احترام حق  مع 

األم جنبًا إلى جنب لغتها القومية، كما ناقش 

العربي،  الطفل  ولغة  اإلعالم  إشكالية  املؤمتر 

لغة  لتنمية  وأهمية إعداد إستراتيجية موجهة 

الطفل العربى األم سواء في الصحف واملجالت 

وشبكة  واإلذاعة  لألطفال  الفضائية  والقنوات 

والسينما. اإلنترنت 

والتنمية  للطفولة  العربي  املجلس  أعد  كما 

 ،2008 العربي  الطفل  لغة  تنمية  إستراتيجية 

الطفل  بلغة  االهتمام  أن  على  رؤيتها  تقوم 

العربي هو بناء مستقبل األمة العربية، وتهدف 

الطفل  للغة  األساسية  املقومات  حفظ  إلى 

العربي وحمايتها من املتغيرات التي تهددها، 

املهارات  من  مجموعة  امتالك  من  ومتكينه 

اللغة  فنون  الستخدام  تؤهله  التي  اللغوية 

بكفاءة، وتوسيع الثقافة اللغوية واألدبية للطفل 

تثرى  التي  املصادر  وتعدد  وتعميقها  العربي 

من خاللها لغة الطفل العربي، وحاجة األطفال 

للحفاظ على لغتهم العربية الفصحى في ظل 

الدول  خريطة إعالمية متغيرة، وجتارب بعض 

األطفال،  وأدب  األم،  لغتها  على  احلفاظ  في 

واملوسيقى،  املسرح  عبر  العربي  الطفل  ولغة 

األطفال،  عند  اللغوي  التواصل  واضطرابات 

إلى  الطفل،  للغة  العربية  املجامع  قدمته  وما 

جانب لغة الطفل العربي في الظروف الصعبة 

في  العربي  الطفل  ولغة  املعاقني(  )تأهيل 

املهجر والهيمنة على اللغة كأداة للهيمنة على 

الشعب.

والتنمية  للطفولة  العربي  املجلس  وأطلق 

وبرنامج  العربية  الدول  جامعة  مع  بالتعاون 

املهنية  املبادئ  دليل  »أجفند«  العربي  اخلليج 

الطفل«  حقوق  قضايا  العربي  اإلعالم  ملعاجلة 

أداء  ترشيد  استهدف   ،2016 عام  مطلع  في 

اإلعالم العربي في تناول قضايا حقوق الطفل 

وشئونه، وركز في العديد من بنوده على عدة 

عناصر ذات صلة وثيقة مبصطلحات الطفولة 

املستخدمة والصور اإلعالمية املتداولة بشأنها.

والتنمية  للطفولة  العربي  املجلس  يعد  كما 

واملفاهيم  املصطلحات  »تصحيح  دليل  حالّيًا 

في  األطفال  حول  املتداولة  اخلطأ  والصور 

وسائل اإلعالم« بالتعاون مع إدارة املرأة واألسرة 

وبرنامج  العربية  الدول  بجامعة  والطفولة 

اخلليج العربي للتنمية »أجفند«، بوصفه مكونًا 

حلقوق  اإلعالمي  املرصد  مشروع  مكونات  من 

نظم  كما  عربية،  دول  بعدة  العربي،  الطفل 

مجموعة من ورش عمل مع عدد من اإلعالميني 

ومجموعات نقاش مركزة مع األطفال بعدة دول 

الشأن. هذا  حول  عربية 

نحن أمام قضية حيوية تدق ناقوس اخلطر 

داخل كل أسرة عربية عليها أن تنتبه خلطورة 

املصطلحات املقدمة ببرامج األطفال التي ُتبّث 

إلى  وحتتاج  واألجنبية،  العربية  بالفضائيات 

ومنظمات  حكومية  مؤسسات  جهود  تضافر 

باآلثار  كبير  أسرى  ووعى  مدنى  مجتمع 

الطفل وقيمه  ثقافة وهوية  التى تنعكس على 

متسارع  تكنولوجى  عالم  ظل  فى  األساسية 

للطفل  التلفزيونية  البرامج  ينقل  اخلطى 

التقليدية  املشاهدة  عبر  ويسر سواء  بسهولة 

التواصل  ومواقع  الذكية  الهواتف  عبر  أو 

االجتماعي التي حتتفظ بكم هائل من احملتوى 

زر  بضغطة  النشء  إليه  يصل  للطفل  املوجه 

دقيقة  أسرية  ملتابعة  يحتاج  ما  وهو  بسيطة، 

على  وتبعاتها  الظاهرة  بأبعاد  كبير  ووعى 

واحلضارية. الثقافية  هويتنا 
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نحتاج إىل جهد عربي 
ملواجهة ما يقدم يف اإلعالم 
سلبًا وينعكس على ثقافة 

وهوية الطفل العربي
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القصة وأثرها يف نمو اللغة
لدى طفل ما قبل املدرسة

تكسبني  اللغوية  أمي  مفردات  كانت 

دخلت  عندما  هذا  أيقنت  جديدة،  معلومات 

املدرسة، وكان حرصها على الذهاب إلى ُكتاب 

لنطقي  القرآن عاماًل آخر  الشيخ سيد حلفظ 

السليم في أثناء القراءة. عرفت هذا جيدًا وأنا 

أكتب أول قصة لي لألطفال، أن هناك عنصرين 

هما:  سليمة  لغة  الطفل  إلكساب  أساسيْي 

القصة أو احلكي، والنطق السليم، باإلضافة 

املرحلة  تناسب  لغوية  مفردات  استخدام  إلى 

للطفل. العمرية 

على  اخلبر  قص  أو  احلكاية  هي  القصة: 

الغير. وهذا اخلبر قد يكون قصيرًا أو طويالً.

وقد حاول احملدثون تعريف القصة على أنها 

فن أدبي يقوم على احلكي املنظم، له بداية ثم 

حبكة قوية ومثيرة ثم تكون له نهاية منطقية 

كانت أو غير منطقية.

هذا في عموم القصة. ولكن القصة اخلاصة 

بأسلوب  معينة  قضية  تناول  هي:  بالطفل 

ما  املتعة  من  وفيه  ومبهج  ورشيق  بسيط 

يجعل الطفل ينصت له باهتمام، وتكون قادرة 

على إيصال مفهوم، أو تعلم قيمة، أو معرفة 

جديدة. مفردات 

معرفة  من  البد  واللغة،  القصة  ن  ب�ي بط  ل�ن

اللغة. بـ  المقصود 

وأرقام  رموز  من  نطقه  يتّم  ما  هي  اللغة 

ومعاٍن إليصال مفهوم ما أو فكرة؛ فهي وسيلة 

البشر. بي  للتواصل 

وقد يكون ذلك عن طريق الصوت، أو اإلشارة 

أو الكتابة.

في  وتسيران  مرتبطتان  واللغة  القصة  إذن 

التعبيرية  الرموز  استخدام  وهو  واحد،  اجتاه 

في عملية احلكي إليصال مفهوم أو فكرة ما 

املتلقي. إلى 

خصائص الطفل الذي نقدم له القصة:
االكتشافات  من  تعد  الطفولة  مرحلة  إن 

احلديثة العهد؛ حيث بدأت في القرن املاضي 

تشكل  الطفولة  أن  الباحثون  اكتشف  عندما 

أهمية خاصة بالنسبة إلى املتغيرات التي تطرأ 

على النواحي الصحية واللغوية كما اكتشفوا 

التأثير  في  كبيرًا  دورًا  الوالدية  للعالقات  أن 

على  يجب  لذا  املرحلة.  هذه  في  الطفل  على 

الوالدين الوقوف على أهم خصائص وسمات 

يتعاملوا  أن  يستطيعوا  حتى  املرحلة  هذه 

الهدف  حتقق  سوية  بأساليب  أطفالهم  مع 

االجتماعية. التنشئة  عملية  من  األساسي 

وتتمثل خصائص مرحلة الطفولة في مرحلة 

الروضة من )2-5( سنوات فيما يلي:

غــادة هيكل 
كاتبة - مصر

ي ومن بعدها أمي تحكي لنا عن تاريخ عائلتنا، وكيف أ�ت جدي الكب�ي إىل هذا البلد، وكيف 
كانت جد�ت

ة أتمُّ أنا فيها الجيل السابع. أسس لنا موطناً وعائلة كب�ي

اف مكة، وإن ضيق العيش هو ما دفع  كان حكي أمي ممتعاً عندما تقول لنا إننا ننتسب إىل أ�ش

. وكنت أتوق دائماً إىل معرفة التفاصيل كافة منذ َحطَّ  بجدي إىل السفر بحثاً عن مكان به رزق وف�ي

ة تضاهي  ن فيه عائلة كب�ي ي هذا البلد، وكيف أنه اهتمَّ ببناء بيت كب�ي ح�ت يكوِّ
جدي االأك�ب رحاله �ن

ي بلده االأصيل.
ما تركه �ن



 

)أ( الخصائص العقلية لطفل الروضة:
ل: ف ط د ال ن ة ع ي ع واق 1- ال

يقصد بها أن الطفل يعيش بواقعية خاصة 

واقعية  عن  بدورها  تختلف  والتي  نوعها،  من 

الذات  حول  تتمركز  الواقعية  وهذه  الكبار، 

العالم  إلى  النظر  عند  املوضوعية  عن  وتبعد 

اخلارجي؛ وذلك لعدم قدرة الطفل على التمييز 

في  الطفل  ومييل  والذاتي.  املوضوعي  بي 

بالواقع وإسقاط  هذه املرحلة إلى مزج األحالم 

حوله.  يراه  ما  كل  على  وأحاسيسه  مشاعره 

كما أنه يعتمد في تفكيره على اإللهام وليس 

املنطق، ويدرك العالم من منظوره اخلاص، وال 

حواسه. على  ويعتمد  الزمن  إدراك  يستطيع 

الع: ط ت ب االس 2- ح

إن النمو العقلي للطفل في مرحلة الطفولة 

مداركه  تتسع  حيث  االستطالع  بحب  يتميز 

فيكتسب الطفل خبرات ومعلومات عن العالم 

استعمال  طريق  عن  ذلك  ويكون  اخلارجي، 

احلواس وربطها ببعضها مثل اللمس والنظر 

حل  في  التفكير  طريق  عن  وكذلك  والسمع، 

بيديه  األشياء  ميسك  فهو  اليومية  مشكالته 

على  املشي  عملية  وتساعده  ويفحصها، 

الوصول إلى أشياء كانت بعيدة عن متناول يده 

وذلك يشبع رغبة الطفل في املعرفة واستطالع 

حوله. من  األشياء 

ل إىل  ي م ال وال ي خ ة ال وب ص ة وخ ي ائ ي ح 3- االإ

ب: ي ك �ت وال ك  ي ك ف ت ال

من  والكائنات  األشياء  إعطاء  بها  ويقصد 

حوله صفة احلياة وكأنها حتس وتشعر وتفرح 

وحتزن وتتألم مثلما يحس ويشعر ويفرح ويتألم. 

كما يعتقد أن األشياء من حوله إرادة ورغبة، أما 

في  الطفل  خيال  أن  فتعني  اخليال  خصوبة 

هذه املرحلة يتسم باخلصوبة وهي التي جتعله 

من  يخرجه  مبا  واملكان  الزمان  حدود  يتجاوز 

عامله الصغير، ويجعله ينسج عاملًا آخر مليئًا 

بألوان السحر وإشباع احلاجات والرغبات التي 

يقف فيها الكبار من حوله أمام إشباعها.

والتركيب  للتفكيك  امليل  إلى  بالنسبة  أما 

فيتم من خالل حب الطفل لالستطالع ومعرفة 

األشياء من حوله؛ حيث تنمو لديه الرغبة في 

فك تلك األشياء وإعادة تركيبها ثانية للتعرف 

بذلك  وهو  واكتشافها،  سرها  وإدراك  عليها 

العالم  من  أكثر  ومعارف  معلومات  يكتسب 

لعبته في أجزاء  اخلارجي، والطفل يحاول فك 

يحاول  ثم  حدة،  على  فيها  جزء  كل  ويدرس 

تركيبها مرة أخرى عن طريق احملاولة واخلطأ 

وعلى الرغم من أنه غالبًا ما يفشل في إعادة 

فإنه  قبل  عليه من  كانت  كما  األشياء  تركيب 

فهمها. في  كبيرًا  وشوقًا  لذة  يجد 

)ب( الخصائص الجسمانية لطفل 
الروضة :

يجعل  مما  األطفال  بي  فردية  فروق  هناك 

كبيراً.  اختالفًا  بينهم  فيما  مختلفًا  منوهم 

نتاج عوامل  التي هي  له شخصيته  كل طفل 

وراثية وبيئية جتعل منه شخصًا مختلفًا عن 

غيره من األطفال واخلصائص اجلسمية ملرحلة 

سنوات.  )5-2( من سن  الروضة 

: ركي ح ي وال م س ج و ال م ن ة ال 1- �ع

يحدث منو الطفل سريعًا في الفترة األولى 

املراحل  في  النمو  سرعة  تقل  ثم  حياته،  من 

بعض  الوالدة  حديثو  األطفال  ويفقد  التالية. 

العمر  من  األولى  العشرة  األيام  في  أوزانهم 

ويتضاعف  ذلك  بعد  أوزانهم  يسترجعون  ثم 

وزن الطفل منذ بداية الشهر اخلامس ويصبح 

األولى  السنة  انتهاء  عند  أضعاف  ثالثة  وزنه 

السنة  انتهاء  وأربعة أضعاف عند  العمر،  من 

والنشاط  الطفل سريع احلركة  ويكون  الثانية. 

واحليوية وسريع االستجابة ألي مثير خارجي 

وتتميز هذه االستجابات االنعكاسية السريعة 

مع  تصل  أن  إلى  االتساق  وعدم  باالضطراب 

االتزان. من  حالة  إلى  النضج 

الت  ض ع ال ل  ب ق ة  �ي ب ك ال الت  ض ع ال و  م ن  -2

ة: �ي غ ص ال

نتيجة لنشاط الطفل الزائد وسيطرته على 

والقفز؛  والتسلق  اجلري  على  وقدرته  جسمه 

تنمو عضالته الكبيرة الضرورية لتلك األنشطة 

تأتي  ثم  باستمرار،  لها  استخدامه  نتيجة 

عملية اهتمام الطفل باألعمال واملهارات اليدوية 

الدقيقة التي تتطلب منو العضالت الدقيقة في 

الطفولة  مرحلة  أواخر  وفي  متأخرة،  مرحلة 

من  كبيرًا  قدرًا  يحقق  أن  الطفل  يستطيع 

التوازن وأن يحقق توافقًا كافيًا بي العي واليد 

وتظهر بوادر السيطرة على احلركات الدقيقة.
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من األهمية معرفة 
خصائص الطفل الذي 

نقدم له القصة



 

)ج( الخصائص االنفعالية يف مرحلة 
الروضة:

هذه  في  للطفل  االنفعالية  اخلصائص 

ألزمات  الطفل  تعرض  في  تتلخص  املرحلة 

ونوبات غضب شديدة؛ ألن هذه  نفسية حادة 

الفترة تتميز بأنها فترة قلق وصراع انفعالي 

مير  املرحلة  هذه  في  والطفل  عميق،  داخلي 

وبي  األم  على  االعتماد  بي  انتقال  بعملية 

شخصيته،  إثبات  ومحاولة  الذاتي  االستقالل 

ومييل إلى العناد واإلصرار على الرأي فيحاول 

أو يعارض بعض األوامر ليختبر نفسه وقدرته 

االستقالل. على 

متيز  أخرى  انفعالية  خصائص  وهناك 

وهي: الطفولة  مرحلة 

ات: �ي ث م ل ة ل اب ج ت ة االس 1- �ع

حيث يكون لدى الطفل في هذه املرحلة من 

للمثيرات  لالستجابة  كبير  استعداد  النمو 

واملؤثرات البيئية من صوت وضوء وحركة وملس، 

ويستجيب لها بسرعة ولكن بحركة عشوائية.

وهي انعكاسية حتتاج إلى توجيه سليم من 

خالل أنواع النشاط والرعاية التربوية املوجهة.

ا: ه ت االت و�ع ع ف ة االن �ش 2- ك

بسرعة  املرحلة  هذه  في  الطفل  يتميز 

التي  العارمة  وثورته  غضبه  وسرعة  انفعاالته 

سرعان ما تنطفئ ليعود مرة أخرى إلى حالته 

في  وتتحكم  واالستقرار،  الهدوء  من  الطبيعية 

ذلك عوامل داخلية منها الطاقة الزائدة والكامنة 

في الطفل والتي جتعله شديد التأثر مبن حوله 

باستمرار، ومنها عوامل خارجية مثل معاملة 

معه. الكبار  وسلوك  الوالدين 

وف: خ 3- ال

هذه  في  االنفعالية  املظاهر  أهم  من  وهو 

فإنها  طبيعية  كانت  إذا  واملخاوف  املرحلة، 

الطريق  من  )اخلوف  صحية  وظيفة  حتقق 

كانت  إذا  أما  املتوحشة،  احليوانات  أو  العام 

على  كبير  بشكل  تؤثر  فإنها  طبيعية  غير 

شخصية الطفل حيث إنها تعوق عملية غرس 

االستقاللية واالعتماد على النفس داخل نفس 

الطفل.

)د( الخصائص االجتماعية لطفل 
الروضة:

من  مبجموعة  الطفولة  مرحلة  تتميز 

الطفل  إن  حيث  االجتماعية؛  اخلصائص 

عالقات  تكوين  على  يعمل  املرحلة  هذه  في 

اجتماعية مع اآلخرين، ويفضل اللعب مع فئات 

قليلة العدد. كما أنه مييل إلى الزهو واخلياالت 

ويغلب عليه حب الظهور ويبدأ اجتاه التعاون 

املرحلة. هذه  في 

طفل  لدى  النمو  خصائص  دراسة  بعد 

مرحلة الروضة »ما قبل املدرسة«، ماذا يتوجب 

هذه  بعض  ملواكبة  فعله  القصة  كاتب  على 

كلها؟ يكن  لم  إن  اخلصائص 

كاتب القصة هو إنسان في بداية األمر، َمرَّ 

مبراحل الطفولة، ورمبا سمع حكايات اآلباء، أو 

استمع لقصص القرآن في الُكتاب، أو تفاعل 

ما واستمع لقصصهم  فترة  مع مدرسيه في 

الدراسية. إذن.. فهو قد َمرَّ مبرحلة احلكي في 

فترة ما من عمره، وتأثر بها، رمبا.

وكتابة القصة هواية في بداية األمر، ينتقل 

بها الكاتب إلى مرحلة االحتراف أو املهنية مع 

كاتب  كل  يعرفها  قواعد  وهناك  الوقت،  مرور 

في  الشروع  عند  االعتبار  في  تؤخذ  حصيف 

كتابة قصة، ونحن هنا بصدد الكالم عن اللغة 

أثناء  في  مراعاته  يجب  مهّمًا  جزًءا  بوصفها 

االعتبارات: هذه  ومن  الكتابة، 

الطفل عقلية  الكاتب بخصائص  ُيِلمَّ  - أن 

واجتماعية. وانفعالية  وجسمانية 

على  تطرأ  التي  التغيرات  يواكب  أن   -

ويتفاعل  الطفل  فيه  ينمو  الذي  املجتمع 

. معها

الذي  التكنولوجي  التطور  يواكب  أن   -

فيه. كبيرة  مكانة  للطفل  أصبحت 

- أن ُيِلمَّ باملعجم اللغوي للفئة العمرية التي 

يكتب لها

عوالم  في  والتحليق  باخليال  يتسم  أن   -

تطرف. دون  الطفل  جتذب  غريبة 

لذلك ال بد من توافر عناصر بالقصة أيضًا 

يجب أن يراعيها الكاتب منها: 

- سالسة األسلوب.

- اخليال املتزن.

- التشويق واإلثارة.

- اللغة املناسبة.

- احلبكة املتناسقة.

- التأثرات الصوتية.

- الصورة املتكاملة.

ولطفل ما قبل املدرسة الذي لم يتعلم بعد 
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القصة فن أدبي يقوم 
على الحكي املنظم 
ويؤثر يف تنمية لغة 

الطفل



 

القراءة وسيط يقوم بسرد القصة، فكيف يكون 

هذا الوسيط سواء كان األب، أو األم، أو ُمدرسة 

الروضة، أو حتى زمياًل أكبر؟

وأحداثها  بشخصياتها  القصة  دراسة   -

وتعبيراتها؛ ليتقمص الراوي دور كّل شخصية 

القصة. شخصيات  من 

صور  من  القصة  سرد  وسائل  إعداد   -

والوسيلة  القصة  بي  الطفل  وربط  وأدوات، 

. مة املستخد

- مناسبة املكان لسرد القصة على الطفل، 

أو  املنزل  كحديقة  مفتوحًا  مكانًا  يكون  وقد 

الطفل. رياض 

والسمعية- البصرية  الوسائل  - استخدام 

هذا  في  احلديثة  التكنولوجيا  ساهمت  وقد 

األطفال  تشويق  في  تساهم  إنها  إذ  كثيراً- 

للقصة. لالستماع 

 - إشراك الطفل في احلكي بطريقة ما، أو 

متثيل القصة، أو استخدام الرسم للتعبير عن 

القصة باعتبارها نوعًا من النشاط التفاعلي.

السلبيات التي تؤثر على تعلم لغوي 
سليم:

التفاوت التعليمي بني األسر.
- عدم اهتمام املدرس بالنطق السليم للطفل.

- استخدام اللغة العامية كثيراً.

استخدام  في  وأثرها  احلديثة  التكنولوجيا   -

اللغة.

- التلفزيون وأثره كوسيلة مباشرة منذ الصغر 

وخاصة أفالم الكارتون.

- ترك الطفل دون سن املدرسة بال تعلُّم.

كل ما سبق ال يتمُّ إال مبراعاة جميع األفراد 

أن تكون هناك لغة مفهومة بالنسبة إلى الفئة 

املفردات  من  املزيد  الطفل  واكتساب  العمرية، 

اللغوية التي ُتنطق بطريقة سليمة؛ ولذلك كان 

في  القرآن  الطفل  تعلُّم  على  يحرصون  اآلباء 

الصغر على يد شيخ يقرأ بصورة صحيحة؛ 

حتى تتكون لدى الطفل عادة القراءة السليمة، 

باإلضافة إلى مفردات القرآن الكرمي الذي هو 

أساس اللغة العربية.

ق: ب ا س ىل م االً ع ث ة م ص ا ق ن ق ه رف وف ن س

علم بالدى 
من  قماشًا  حتمل  الفصل  املعلمة  دخلت 

ثالثة ألوان هي: )األحمر ، واألسود ، واألبيض(، 

نسر. هيئة  على  ومجسمًا 

طرحت املعلمة سؤااًل على التالميذ:

في أى شيء تستخدم هذه األلوان؟ اإلجابة 

جتميع  يتّم  حيث  كثيرة؛  أشياء  تتضمن  قد 

أخرى. مرة  السؤال  وطرح  معاً،  األلوان 

مفهوم  جميعًا  التالميذ  لدى  يتكون  عندما 

مصر،  علم  هى  األلوان  هذه  أن  وهو  واحد 

وماهية املجسم ، تبدأ املعلمة فى سرد قصة 

بالعلم. النسر  عالقة  عن 

قصة الطيور املهاجرة والعَلم 
الطيور  تأتى  الشتاء  فصل  فى  أنه  يحكى 

مهاجرة من البالد األكثر برودة فى الشمال إلى 

مصر ملا تتمتع به من جو دافئ وطبيعة خالبة، 

وعندما يصل السرب إلى مشارف مصر ويرى 

يعرف  أن  له  يلوح  العلم  فوق  الواقف  النسر 

فى   ، بسالم  الوصول  ومتَّ  اكتملت  رحلته  أن 

هذا الشتاء وصل السرب ولم يجد النسر فى 

مكانه، تساءلوا: هل هذه أرض مصر، أم أنهم 

ضلوا الطريق؟ وأخذوا يبحثون عن النسر فى 

على  ودلَّهم  البلبل  قريب. صادفهم  مكان  كل 

مكان النسر فوق الشجرة هناك، فذهبوا إليه 

وكان سؤالهم: ملاذا حلقت بعيدا عن العلم؟ 

قال النسر: أردت أن أحلق مثل باقي الطيور. 

قال السرب: أال تعلم أن أهميتك فى العلم 

أكبر مئات املرات من مجرد الطيران والتحليق؟ 

عليه  يسطو  قد  مكانك  بتركك  أنك  تدرى  أال 

وتنتهى مصر من  أو جنم ساقط   ، ما  هالل 

فى  السبب  أنت  وتكون  األرض  خريطة  فوق 

ذلك؟ 

العلم  فوق  مكانه  أهمية  النسر  أدرك  هنا 

وأهمية احلفاظ على العلم؛ حتى ال يتوه الطير 

وبلده. موطنه  عن  واإلنسان 

أهداف الدرس
وداخل  الروضة،  داخل  علم  يتواجد  هل 

؟ لفصل ا

- التعريف بعلم مصر وممَّ يتكون. 

- تكوين بعض املفاهيم اجلديدة لدى الطالب. 

مثل  اجلديدة  الكلمات  بعض  اكتساب   -

املهاجرة،  الطيور  قماش،  حرارة،  )برودة، 

التحليق...(. السرب، 

- محاولة إجراء حوار بي النسر واأللوان يقوم 

به األطفال مبساعدة املعلمة. 

اللون االأحمر: أنا أهم لون بالعلم. ومن دونى 

ال نعرف هل هو علم مصر أم ال. 

اللون االأبيض: أنا لون التسامح )نشاط مواٍز 

تعريف معنى التسامح(، وال ميكن االستغناء 

عنى.

لون  لونى  أنا  نعم.  بحزن  األسود:  اللون 

العلم.  يكتمل  ال  دونى  من  ولكن  احلزن، 

النسر: كلكم من دونى ال قيمة لكم. فأنا من 

لكم مكانة بي األعالم )نشاط  مييزكم ويجعل 

مواٍز.. البحث عن بعض األعالم التى تتكون من 

األلوان ذاتها( وأنا رمز الشجاعة والقوة. 

أيضاً؟  النسر  يوجد  أين  ى:  ن تحف�ي سؤال 

مثالً(.  اجليش  ضابط  بدلة  )على 

نشاط يدوى :رسم العلم على الورق، وتوفير 

الرسم، ويقوم الطلبة بعملية التلوين، واملساعدة 

على رفع العلم. 
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البيئة املحيطة
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الهجائية ليست البداية الصحيحة 
لبناء املهارات اللغوية  

لرفع مستوى استعداد الطفل للقراءة، يجب 

أن تتوافر أربعة أنواع رئيسة من االستعداد هى:

املعارف  من  الطفل  ن  متكُّ  : العقلي  .1

البسيطة، ومعرفة املفاهيم البسيطة مثل أكبر 

النمو  من  وقدر  واألبعاد،  االجتاهات  وأصغر، 

النضج  مستوى  على  يشتمل  الذي  املعرفي 

في العمليات املعرفية واإلدراك والتفكير مثل : 

املالحظة والتصنيف واملطابقة والتحليل والفهم 

والتذكر. النضج املعرفي: ويشمل )مراحل النمو 

العقلي - العمليات العقلية - النمو املعرفي(.

من  وكل  احلواس  سالمة  الجسمي:   .2

اجلهاز البصري والسمعي والكالمي والتكيف 

االجتماعي واالنفعالي ويشمل : ضبط الذات، 

اتباع  في  والرغبة  النفس،  على  واالعتماد 

التعليمات، والقدرة على االنتباه والتركيز لفترة 

اآلخرين. مع  العمل  على  والقدرة  كافية، 

وإعداد  اللغوية،  المهارات  بناء  ي 
�ف الحقيقي  بدوره  المبكر  التعليم  يقوم  كيف   -

القراءة؟ لمرحلة  الطفل 

ي مرحلة ما قبل القراءة؟
- ما الخطوة االأوىل االأهم للنمو اللغوي الصحيح �ف

كاديمي، وعليه تكون   يعدُّ التعليم المبكر عتبة دخول الطفل إىل عالم التعليم االأ

جذور  هناك  تتكون  حيث  ؛  ف ْ السليم�ي والتعلم  للتعليم  االأساس  المبكرة   الطفولة 

اللغة والمعرفة والسلوك واالنفعال والمهارات االجتماعية المبكرة. ولهذا يكون دور 

الحضانات ومراكز التعلم ليس تعليم االأحرف والتدريب عل الكتابة؛ بل يتمثل الدور 

ي دعم وقياس مستوى نمو االأطفال بشمولية وتحقيق مستوى من 
الفعلي والحقيقي �ف

ي 
امج المقدمة ال�ت ي اختيار ال�ب

ي والتمعن �ف
النضج والجاهزية للتعلم؛ لذا وجب التأ�ف

. ف ستحقق االأهداف المرجوة من التهيئة والتجه�ي

د. وفاء بنت محمد الطجل 
الرئيس التنفيذي ملؤسسة »التربويون للنشر والتوزيع« - السعودية

!

الجسميالعقلي

االنفعالي
واالجتماعي

اللغوي

أربعة أنواع رئيسة من االستعداد



بالتقبل  الشعور  واالجتماعي:  االنفعاىل   .3

البيئة  مع  والتعامل  التكيف  على  والقدرة 

خوف  أو  قلق  دون  العالقات  وتكوين  واألقران 

اإلدراكي-  النضج  املبادرة.  حس  وامتالك 

األخرى  احلركية  )املهارات  ويشمل:  احلسي 

والتآزرات املختلفة(. اخللفية والتجارب املناسبة 

وتشمل معرفة األرقام، وأسماء األشياء املتداولة، 

والفراغ. الزمن  ومفهوم 

4. اللغوي: القدرة على التواصل والتعبير 

والوعي  للمفردات  الصحيح  واالستخدام 

األصوات. ومعرفة  الفونيمي 

فسنجد  موز   أو  عنب  عنقود  إىل  نظرنا  اذا 

ولكن  ذاته،  اليوم  ي 
�ف مقطوفة  واحد  عمرها  أن 

بعض الحبات ناضجة وبعضها مازال غ�ي صالح 

كل. للأ

عمر  في  طفاًل  رمبا جتد  األطفال،  وهكذا 

له  اللغوية  املهارات  تكثيف  متَّ  سنوات  أربع 

فيكون جاهزا لتعلم القراءة، بينما آخر يتجاوز 

عمره 6 سنوات ولكنه يواجه صعوبة في تعلم 

القراءة.

وهناك  يختلفون  األطفال  أن  على  ولنتفق 

حتمًا العديد من أنواع الفروق الفردية بينهم، 

الطفولة  سنوات  في  يتميزون  جميعهم  ولكن 

على  والقدرة  السريع،  اللغوي  بالنمو  املبكرة 

مع  التفاعل  عبر  واملفاهيم  املفردات  اكتساب 

البيئة واالختبار واالكتشاف املباشر. وهنا يبرز 

دور البيئة وإسهامها في إعداد الطفل للقراءة، 

فكلما أُعطي الفرص للتحدث والتعبير وكلما 

حصيلته  زادت  املطبوعة؛  املواد  حوله  كثرت 

أكبر  ثقة  واكتسب  اللغوي  قاموسه  واتسع 

وقدراته.  بنفسه 

فعملية  مثااًل  اللغوي  االستعداد  ولنأخذ 

إلى حد كبير- على  تعتمد -  اللغة  اكتساب 

النضج البيولوجي؛ حيث تتطلب سالمة أجهزة 

السمع والنطق، وهذا الدور املهم يجب أن تقوم 

به رياض األطفال، كما أن النمو اللغوي يحتاج 

اإلدراكية  املهارات  وبعض  أولية  معارف  إلى 

والصور  الكلمات  ومقارنة  للتصنيف،  الالزمة 

واملقروءة. املسموعة 

تشترك  ومعقدة  متشابكة  عملية  فالقراءة 

مع  الدماغ  في  خاصة  وأقسام  مناطق  فيها 

البصر،  وجهاز  النطق  وجهاز  السمع  جهاز 

ويفسر  ليحلل  للمخ  إشارات  ترسل  جميعها 

األجهزة  بني  تضافر  هناك  إذًا  الرسائل.  تلك 

أقل من 40  تتم في  بعمليات متداخلة  للقيام 

إلى سلسلة  يحتاج  الكالم  وإنتاج  ثانية،  ملي 

وإلى  من  واألوامر  التنفيذية  اإلجراءات  من 

الدماغ في تناسق معقٍد إلى حد كبير بني تلك 

احلركات والتنفس، وحركات الشفاه، واللسان، 

والفم واألوتار الصوتية، ومناطق الدماغ املهمة 

ومراًنا.  وقتًا  يتطلب  التطوير  وهذا  للكالم، 

للتعلم  واستعداده  الطفل  فجاهزية 

النضج  مستوى  وتطوير  بقياس  يتحققان 

لها. تعرض  ي 
ال�ت ات  والخ�ب البيولوجي 

إن التركيز على احلفظ وتلقني املعلومات ال 

يبني أساسًا لغوّيًا ومعرفّيًا متيناً؛ ألن حتفيظ 

الطفل  ظلم  من  نوعًا  يعد  مباشرة  األحرف 

ملمارسة  فرص  تقدمي  واألدعى  وقته،  وإهدار 

بينها وبني سمع  الغربة  إزالة  بغية  الفصحى 

املدرسة  في  التعلم  لغة  فهي  ومداركه،  الطفل 

معها،  والتعامل  ونطقها  وسماعها  االبتدائية 

وكتابتها. احلروف  تعلم  من  بكثير  أهم  وهذا 

من  عددًا  هناك  أن  األبحاث  أظهرت  فقد 

مهارات التجهيز القبلية الالزمة واألكثر أهمية 

تسير  أن  يجب  والتي  الهجائية  تعلم  من 

الواحدة  فيها  تسبق  مرحلة  في  بالتدريج 

األخرى وتتتالى؛ لتبني سلم النمو اللغوي من 

ثغرات. أو  صعوبات  أي  دون 

اللغوي  والنمو  القراءة  يخص  فيما 

حتديدًا فإن عملية التهيئة وتكوين االستعداد 

القرائي تتطلب إكساب الطفل بعض املهارات 

األساسية قبل البدء بتعليم احلروف والكلمات؛ 

حيث أثبتت الدراسات  أن الضغط على الطفل 

لتعلم كتابة احلرف والكلمة وقراءتها في مرحلة 

مبكرة وقبل الوصول للنضج اللغوي واملعرفي 

خبرات  إلى  يؤدي  رئيسًا  عاماًل  يعّد  الكافي، 

نفسية مؤملة تكّون اجتاهات سلبية لدى الطفل 

التعليم ككل. اللغة، ورمبا نحو  نحو 
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ويتفق خبراء وفالسفة علم النفس التعليمي 

قبل  االستماع  فن  األطفال ميارسون  أن  على 

هذه  تعد  حيث  اللغة؛  فنون  من  آخر  فن  أي 

إذا  فالطفل  والتعلم؛  التلقي  أساس  املهارة 

أحسن االستماع كان حسن التحدث وأفضل 

التعلم. في  وأرقي 

ال شك أنَّ التركيز على تشجيع الطفل للقيام 

القصص،  وبقراءة  جديدة،  مفردات  باكتساب 

بالكلمات  واللعب  اللفظية،  األلغاز  وحل 

وسجعها، والتحدث مع اآلخرين، والسؤال عن 

بالقدرات،  الثقة  اهتماماته؛ من شأنه إكساب 

بالوعي  املرتبطة  التعلم  صعوبات  وتخفيف 

هذه  أنَّ  كما  اللغوية،  واملهارات  الفونولوجي 

الطفل  وقت  إضاعة  من  بكثير  أهم  العمليات 

وهدر طاقاته العالية في تعلم حروف الهجاء، 

وكتابتها وتعلم ما ال بد أن يتعلموه في املرحلة 

االبتدائية وليس في الروضة، مبعنى أّن التمكن 

القراءة ثم  اللغة الشفهية يؤدي إلى تعلم  من 

أسهل. بصورة  الكتابة 

مستوى  تقييم  بشأن  اخلبراء   أكد  وقد 

أطفال العالم في استيعاب وإتقان اللغة، ومنها 

دراسة ناقشتها الدكتورة سهير السكري، هذه 

الغربي  العالم  أطفال  أن  أثبتت  التي  الدراسة 

أكثر  اللغة  وإجادة  إتقان  في  فرصتهم  كانت 

يتحدثون  ألنهم  العربي؛  الطفل  من  بكثير 

ويسمعون اللغة ذاتها؛ فبذلك تكون حصيلتهم 

تزيد  وهي  موحدة،  ألنها  وقوية  كثيرة  اللغوية 

املرحلة  الطفل  قبل دخول  كلمة  ألف  على 16 

االبتدائية، بينما ال تزيد حصيلة الطفل العربي 

من املفردات قبل االلتحاق باملدرسة على 3000 

كلمة عامية ال يزيد نصيب الفصحى التي ال 

على 600  اليومية  الطفل في حياته  يسمعها 

القرآن. كلمة إال حفظة 

بعمان  والتعليم  التربية  وزارة  أجرت  كما 

في العام الدراسي 2004 /2005 دراسة تقيس 

الضعف القرائي لدى تالميذ احللقة األولى من 

إلى شيوع أخطاء  التعليم األساسي، خلصت 

القراءة اجلهرية لدى التالميذ بنسب تتراوح بني 

وضعف  مرتفعة،  نسب  وهي   %91 إلى   %63

فهم  مهارات  من  لعدد  التالميذ  إتقان  درجة 

األشياء  وتصنيف  املفردات  فهم  مثل:  املقروء 

ودالالت  األساليب  ومتييز  األفكار  وترتيب 

 13 هناك  كانت  حيث  واملصطلحات؛  املفاهيم 

دون  فيها  اإلتقان  درجة   14 أصل  من  مهارة 

عينة  أفراد  من  لوحظ  وقد  املطلوب،  املستوى 

الضعف  أسباب  أهم  من  أن  الدراسة  هذه 

القرائي لدى تالميذ احللقة األولى من التعليم 

األساسي ضعف مستوى التالميذ في املهارات 

القرائية األساسية، وضعف االستعداد القرائي 

اللغوية  الثروة  للتالميذ، ونقص 

التالميذ. لدى 

نتائج  استعراض  من خالل 

من  وغيرها  الدراسة  هذه 

الدولية واحمللية مثل  الدراسات 

وزارة  مع  الدولي  البنك  دراسة 

يتبني  بعمان،  والتعليم  التربية 

في  الكبير  الضعف  مدى 

قبل  لألطفال  والتهيئة  اإلعداد 

الدراسي  دخولهم الصف األول 
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بالتجربة واملمارسة ال بالتلقني، يتعلم األطفال. 

السنوات  في  مستمر  ضعف  عنه  ينتج  مما 

بجدية  االهتمام  ضرورة  يؤكد  وهذا  الالحقة، 

تتم  حتى  املدرسي  قبل  ما  التعليم  مبرحلة 

تهيئة التالميذ بصورة جيدة لاللتحاق بالتعليم 

املدرسي.

إن عملية االستعداد القرائي ال تشمل تعلم 

تنمية مهارات االستماع،  األلفبائية بل تشمل 

التمييز  اللغوي،  االتصال  الشفهي،  التعبير 

واالستيعاب  الفهم  البصري، 

لنتفق على أن عملية إعداد الطفل  للقراءة 

وحتى الكتابة ال تبدأ بتلقينه األحرف الهجائية 

وحتفيظه شكلها؛ فـ 70% من املهارات اللغوية 

ليست  حتمًا  األلفبائية  إذًا  بالسمع؛  يكتسب 

اخلطوة األولى، بل ما يجب أن يتعلمه الطفل 

في الروضة لتحقيق االستعداد اللغوي واملطلوب 

ملرحلة القراءة يتلخص في الرسم أدناه:

خاصة  برامج   املدارس  اعتمدت  لو  ماذا 

لالستعداد القرائي فتؤسس للمهارات اللغوية 

الالزمة قبل القراءة، وتبني على أساس تنمية 

حتمًا  وعندها  والفونولوجي،  الفونيمي  الوعي 

عالقة  ولديهم  القراءة،  أطفال  لدينا  سيكون 

إيجابية معها ألنهم يعرفونها، ولديهم حصيلة 

األكادميي،  التعلم  ملرحلة  تؤهلهم  قوية  لغوية 

التعلم؟ نسبة صعوبات  ستقل  كما 

المهارات  وإدراج  أساليبنا  مراجعة  علينا  إذاً 

. وبذلك نقي  االأهم ليكون تعليمنا باقياً ذا مع�ف

أبناءنا من صعوبات التعلم.



فاعلية استخدام بعض النماذج واألساليب 
الرتبوية يف تنمية بعض املهارات اللغوية 

لدى األطفال يف مرحلة ما قبل املدرسة

وتطوراً  معرفّياً  تراكماً  الحا�ض  العرص  يشهد 

ذلك  فرض  وقد  الحياة،  مجاالت  ش�ت  ي 
�ض تقنّياً 

ض حتمية التغي�ي والتطوير؛  بوي�ي عىل العلماء وال�ت

فبدأ االهتمام بتطوير أنظمة وأساليب التعليم 

ي تعّد من 
ض عىل مرحلة ما قبل المدرسة ال�ت ك�ي وال�ت

نسان؛ لكونها  ي حياة االإ
أهم المراحل العمرية �ض

مرحلة تمهيدية وقاعدة أساسية لتكوين شخصية 

ي المستقبل.
الطفل �ض

مرحلة  املدرسة  قبل  ما  مرحلة  وتعتبر   

وقدراته،  الطفل،  حلواس  الشاملة  للتنمية 

طريق  عن  وذلك  واجتاهاته؛  وميوله،  ومهاراته، 

واحلسية،  العقلية  والتنمية  الشامل،  اإلعداد 

للطفل  والبيئية  واالجتماعية،  واالنفعالية، 

املختلفة،  ومهاراته  وقدراته  تنبه حواسه،  التي 

وتزوده باخلبرات األساسية في حدود إمكاناته 

واستعداده ومستوى نضجه. ومن بني جوانب 

منو الطفل التي تسعى الروضة إلى تنميتها 

وذلك  عالية  مكانة  اللغوي  النمو  جانب  يحتل 

لإلنسان؛  اللغة  تؤديها  التي  املهمة  للوظائف 

فهي أداة اتصال وتفاهم، كما أنها أداة مهمة 

النفس. عن  للتعبير  وأداة  املفاهيم،  لتكوين 
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أن أهم اجلوانب النمائية في تلك املرحلة النمو 

اللغوي؛ حيث إن الطفل في هذه املرحلة لديه 

التفاعل  مجال  في  وخاصة  للتعلم  استعداد 

العناصر  أهم  من  اللغة  تعتبر  إذ  اللفظي؛ 

واكتساب  األفراد  بني  االتصال  عمليات  في 

من  العديد  تعلم  أساس  فهي  املعلومات؛ 

بالعلوم  املرتبطة  املفاهيم  وتكوين  املهارات 

في  خاصة  أهمية  اللغة  وتكتسب  األخرى، 

منهج رياض األطفال حيث تكون لها الصدارة 

املبكرة. الطفولة  مرحلة  خالل  التعليم  في 

تنميتها  يجب  لغوية  مهارات  أربع  وهناك 

 : وهي

1- مهارة التحدث.  2- مهارة االستماع.

3- مهارة القراءة.   4- مهارة الكتابة.

 فعندما تتم تنمية مهارات التحدث يكتسب 

الطفل القدرة على التعبير عن أفكاره ومشاعره 

املفردات  من  الكثير  ويكتسب  واحتياجاته، 

مهارة  تنمية  تتم  وعندما  اللغوية.  والتراكيب 

االستماع يكتسب الطفل القدرة على التمييز 

القراءة  مهارة  تنمية  تتّم  وعندما  السمعي، 

يتعلم الربط بني الصورة والكلمة الدالة عليها، 

وأخيرًا عندما تتّم تنمية مهارة الكتابة يتدرب 

وميكن  املختلفة،  األشكال  رسم  على  الطفل 

القول إن إتقان الطفل مهارات اللغة األساسية 

قدرة  درجة  على  يتوقفان  اكتسابها  وكيفية 

اللغوية؛  بيئته  وثراء  اللغة،  تعلم  على  الطفل 

أسرته  محيط  في  يتلقاها  ي  التـ واحملفزات 

وروضته وغالبًا ما تنمو ثروة الطفل اللغوية من 

خالل القصص؛ حيث تقوده إلى زيادة احلصيلة 

اللغوية، وعندما يحاول الطفل سرد القصة بعد 

إسراء املصلحي على عبيد
باحثة في مجال الطفولة املبكرة - جامعة القاهرة -  مصر

عروض كتب ودراسات
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يساعده  ذلك سوف  فإن  قراءتها،  أو  سماعها 

على التعبير عن أفكاره والسيطرة على  لغته، 

من  يتمكن  وبذلك  وإصالحها،  أفكاره  وتنظيم 

واألسلوب. اللغة 

وفى هذه املقالة نستعرض معًا أهم العوامل 

واحملددات املؤثرة في تنمية مهارات اللغة عند 

أطفال ما قبل املدرسة من خالل عرض لبعض 

احملددات  اختبرت  التي  التجريبية  الدراسات 

واملؤثرات في تنمية وتطوير اللغة قراءة وكتابة 

عند األطفال ومنها اآلتى: 

1- دور الوالدْين.

2 - دور القصة.

أواًل: دور الوالدين 
ألطفالهما  معلمني  أول  هما  الوالدان  يعد 

رفاهية  لتعزيز  فريدة  دوافع  من  ميلكون  ملا 

األطفال، عالوة على ذلك أثبتت الدراسات وجود 

والكتابة  القراءة  ممارسة  بني  إيجابية  عالقة 

املنزلية للوالدين ولغة األطفال الالحقة ومهارات 

القراءة والكتابة ولغة األطفال الالحقة ومهارات 

والكتابة. القراءة 

- ركز معظم البحوث على اخلطوط املتنامية 

بأهمية احملادثات بني الوالدين والطفل، وكذلك 

الكتابة بني الوالدين والطفل والتفاعالت اخلاصة 

بلغة األطفال في مرحلة ما قبل املدرسة.

معايري اختيار الدراسات:
- يجب أن تكون الدراسة جتريبية بطبيعتها 

)احتوت على معاجلة مجموعات التحكم(.

لتدريب  مباشرًا  الدراسة عنصرًا  - شملت 

األمور. أولياء 

- تركيز الدراسة على اآلباء واألمهات ألطفال 

يتلقوا  لم  )أطفال  املدرسة  قبل  ما  مرحلة  من 

تعليمات القراءة الرسمية.

- حاولت الدراسة تدريب الوالدين، وحتسني 

لغة األطفال أو محو األمية الناشئة.

- متت مراجعة للدراسات التي ركزت على 

لغة األطفال في نطاق واسع فوجد اآلتي:

1- أن اللغة الشفوية في وقت مبكر للطفولة 

والكتابة  القراءة  معرفة  لتطوير  األساس  هي 

لديهم، وكذلك لفهم وإدراك القراءة بعد السنوات 

األولى.

والسرد  القيم  طريق  عن  التعليم  أن   -2

اللغة  ملقياس  تعميق  إلى  يشير  القصصي 

طباعة  فيها  مبا  الرسمية  والقراءة  الشفوية 

والكلمات.  الرسائل  وكتابة  األطفال 

3- أن هناك أهمية لتدخل الوالدين كمحرك 

للتغيير في برامج تنمية مهارات اللغة ومعرفة 

الكتابة.

تعليم  في  املبكر  التدخل  أهمية  تزداد   -4

األبوين لبرنامج تنمية اللغة لدى أطفال ما قبل 

لتفاعالت  وقت  على  العثور  لصعوبة  املدرسة 

املدرسة  قبل  ما  أطفال  مع  الواحدة  اللغة 

من  اللغة  وتطوير  تعزيز  أجل  من  واملعلمني؛ 

الدخل. منخفضي  أطفال 

: ىلي ا ي ىل م ات ع دراس م ال ظ ع ز م د رك وق

بواسطة  القصص  قراءة  تعزز  دراسات  أ- 

تعزيز  مناهج  منهجًا من  باعتبارها  الوالدين؛ 

والكتابة. القراءة  ومعرفة  اللغة 

ملساعدة  التدخل  من  تعزز  دراسات  ب- 

منهجًا  بوصفها  األطفال  تعليم  في  الوالدين 

آخر في تعزيز اللغة، ومعرفة القراءة والكتابة 

احملادثات.  خالل  من  التطويرى  والسرد 

ثانيًا: دور القصة
تعد القصة من أهم وسائل تنمية املهارات 

إن  حيث  األطفال؛  لدى  اللغوية  واملفاهيم 

كما  القصة،  إلى  بفطرتهم  مييلون  األطفال 

أنها من أحب البرامج وأكثرها استهواء للطفل 

فهم  على  يقبل  طفولته  فمنذ  له؛  وإمتاعًا 

القصة ويحرص على سماعها ويهيم بحوادثها 

وتخيل شخصياتها، وتوقع ما يحدث من هذه 

الشخصيات. 

العربية واألجنبية  الدراسات  أكدت عدد من 

على - أهمية القصة في تنمية بعض املهارات 

اللغوية، فقد أشارت على أهمية دور القصص 

التحدث،  )االستماع،  اللغة  مهارات  إثراء  في 

ومنها: والقراءة( 

على  أشارت   )2000 وعلي  )أمني  دراسة   -

اللغة  مهارات  إثراء  في  القصص  دور  أهمية 

والقراءة. والتحدث،  واالستماع، 

توصل  الذي  )200٥م(  القضاة  دراسة   -

الذي  التدريبي  البرنامج  أن  إلى  دراسته  في 

إيجابي  أثر  له  والقصة  الدور  لعب  يتضمن 

وأبعاد  الكلي  للقراءة  االستعداد  تنمية  في 

)التمييز  وهي:  الستة  القرائي  االستعداد 

املعلومات،  الفهم،  التمييز السمعي  البصري، 

البصري(. والتذكر  السمعي،  التذكر 

الرحمن )2001م( على  - أكدت دراسة عبد 

فاعلية استخدام برنامج معد من أدب األطفال 

والتحدث  االستماع  مهارات  بعض  تنمية  في 

لدى أطفال ما قبل املدرسة.

أربع مهارات لغوية يجب  
تنميتها عند الطفل هي: 

التحدث، االستماع، 
القراءة، الكتابة
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خالل  من  )2004م(  خلف  دراسة  أكدت   -

القائم  البرنامج  فاعلية  على  دراستها  نتائج 

مهارتي  تنمية  في  القصة  استخدام  على 

القراءة اجلهرية والتعبير الكتابي. وقد الحظت 

الباحثة في أثناء فترة التربية العملية أن هناك 

التي  والتحدث  االستماع  مهارتي  في  قصورًا 

تؤثر بالتالي على استعدادات األطفال للقراءة 

والكتابة لطفل ما قبل املدرسة الذي يحتاج قبل 

مهارات  إتقان  إلى  االبتدائية  للمدرسة  انتقاله 

االستعداد للقراءة والكتابة الالزمة التي تسهل 

التعلم في تلك املرحلة. عليه عملية 

أهداف القصة:
وإثراء  وجتويدها،  الطفل،  لغة  تنمية   -1

الفنـي  التـذوق  وبناء  الفصحى،  مفرداتها 

لديه. اخلصب  واخليال  مالي  واجلـ

عن  للتعبير  الطفل  أمام  الفرصة  إتاحة   -2

لية  مسـ بصورة  رغبته  وحتقيق  نفسه، 

خـالل سرد القصة، أو إعادتها، أو تقمص 

بصورة  متثيلها  أو  شخصياتها،  أدوار 

مشوقة، أو التحـدث عن صورها وأفكارها 

وجرأة. بطالقة 

التعرف على احلياة،  3- مساعدة الطفل في 

خـالل  مـن  االجتماعية  خبراتها  وتفهم 

وحركات  أفكارها،  وتسلسل  ا  حوادثهـ

عقدتها. وحل  شخوصها 

املبسطة،  العلمية  باملفاهيم  الطفل  تزويد   -4

الصـحيحة  واملعلومات  العامة،  واملعارف 

والطيور  واحليوانات  األشخاص،  عـن 

به. احمليطة 

الدينيـة  القيم  وغرس  خلقه  تهذيب   -٥

الصـحية  العـادات  وين  وتكـ امية،  السـ

لديه. الطيبة  والسلوكية  ة  واالجتماعيـ

البريئة،  والتسلية  السارة،  األجواء  تكوين   -6

لديه  النفسي  واالرتياح  اجلميلة،  والفكاهة 

في  التعليمية  احلياة  على  يضفي  مما 

ومسرة. متعة  الروضة 

اللفظي  التواصل  على  الطفل  تدريب   -7

واإلصغاء  االستماع  مهارة  تنمية  السيما 

لديه. اللفظي  والتعبير  والتحـدث 

8- تدريب الطفل على التفكير املنطقي وتنمية 

قدراته العقلية من خالل تسلسل األحـداث 

املنطقي، وإعادتها من قبله، ومعرفة حقائق 

األشياء.

لدى  واإلبداعية  االبتكارية  القدرات  تنمية   -9

ادة  إعـ في  املشـاركة  خـالل  من  الطفل 

نهايتها  توقع  ورمبا  القصة،  ة  ـ رواي

وأحداثها؛ مبا ينعكس على تنمية وتنشيط 

عنده. ور  والتصـ التخيل 

االجتماعية  الطفل  مشكالت  معاجلة   -10

أحـداث  خـالل  مـن  والسلوكية  والنفسية 

مشكالت. من  تطرحه  وما  ة،  القصـ

11- إفساح املجال للخيال والتقمص، والتمثيل 

من خالل القصة.

12- إضافة مصطلحات جديدة وتنمية الثروة 

اللغوية للطفل.

13- تصحيح عيوب النطق والعيوب الكالمية.

14- التعبير عن أفكار الطفل بصورة سليم.

1٥- اإلعداد للقراءة والكتابة.

وتفسير  فهم  على  الطفل  مساعدة   -16

اإلنساني. السلوك 

األفكار  من  بالعديد  الطفل  إمداد   -17

ت. واملعلوما

18- تكوين عالقات اجتماعية ناجحة .

19- تكوين االجتاهات والعادات السليمة لدى 

الطفل.

20- تعديل سلوك األطفال.

وترى الباحثة أن أسباب هذا القصور هي:

1. قلة توظيف التقنيات احلديثة في تعليم 

األطفال التي تيسر من تدريبهم على املهارات 

اللغوية بعدة أنشطة وطرق مفيدة وحديثة.

2. األمية التي تعيشها األسرة.

3. الندرة في مجال استخدام القصص في 

تنمية املهارات عند طفل ما قبل املدرسة.

ة في إكسـاب الطفـل  4. أن للقصة أهميـ

االستماع  مثـل  ة  اللغويـ ارات  املهـ بعـض 

لى  عـ الطفـل  تـدرب  إنها  حيث  والتحدث؛ 

ز. والتركيـ د  اجليـ اء  ـ اإلصغـ

وتقاليد  قيم  من  مبا حتمله  القصة  أن   .٥

أصيلة بأسلوب غير مباشر تدفع بالطفل إلى 

الصحيحة. التنشئة  طريق 

األولى  املراحل  في  خاصة  للقصة  أن   .6

للطفولة دورًا مهمًا من حيث معاجلتها لبعض 

مثل  منها،  الطفل  يعاني  قد  التي  املشكالت 

فيه. يعيش  الذي  العالم  مع  تكيفه  مشكلة 

7. تساعد القصة على منح الطفل فرصة 

لكي ينفس عما يشعر به من رغبات مكبوتة 

عنها  للتنفيس  سبياًل  يجد  وال  داخله،  في 

متعددة. عوامل  بسبب 

8. القصة قد تكون دافًعا للطفل مشجعًا له 

على االشتغال بالعلم ابتكارًا وإبداعاً.

9. أن قصص األطفال حتقق أهدافًا تعليمية 

وتربوية وترويحية مهمة.

: ومن خالل ما سبق خلصت الباحثة اىل ما يىلي

الطفل  حياة  في  الوالدين  دور  أهمية   .1

وخاصة  التفاعل  مستوى  خالل  من  اللغوية 

املدرسة. قبل  ما  مرحلة  في  للطفل 

والطفل  الوالدين  بني  احملادثات  أهمية   .2

مهارات  تنمية  على  والدال  اإليجابي  وأثرها 

املستقبل. في  الالحقة  اللغة 

ة الطفل وإثراء مفرداته،  ة لغـ ـ 3. أهمية تنمي

بتنميـة  اللفظي  التواصل  على  وتدريبه 

والتعبير  لديه،  والتحـدث  تماع  االسـ مهـارات 

ده  وتزويـ اللغوية،  ـه  قدرات وتنمية  نفسه،  عن 

وين العادات السليمة  ة، وتكـ ـ باملفـاهيم العلمي

السامية. القيم  وغرس  خلقه  وتهذيب  لديه، 

القصة من أهم وسائل  
تنمية املضامني اللغوية 

لدى األطفال
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لذا حرصت في أثناء عملي في حقل رياض 

 - عليها  واالعتماد  استخدامها  على  األطفال 

فيما اعتمدت عليه - لتحقيق كل ما سبق مع 

أطفالي داخل القاعة، وعلى انتقاء ما يناسب 

مرحلتهم العمرية منها من حيث احلجم الكبير 

املبهرة  األلوان  ذات  والصور  املثير  والغالف 

والكلمات الواضحة والقليلة في الوقت ذاته.

ونظرًا إلى قلة املتاح من القصص املوجهة 

الكتاب املتخصصني وعجز  لطفل املرحلة من 

فكثيرًا  احتياجاته،  تلبية  عن  أحيانًا  بعضها 

ما جلأت للكتابة بغرض توجيه بعض األطفال 

جتاه سلوك معني أو إيجاد حلول ملشكلة ما، 

برعوا  ممن  األمور  أولياء  أحد  يعاونني  وكان 

واحلقيقة  بالرسم.  الكلمات  عن  التعبير  في 

أنني متكنت بهذا من غرس العديد من القيم 

واملبادئ املهمة في نفوس األطفال بتلك املرحلة، 

حتتاج  التي  السلوكيات  بعض  تعديل  وكذلك 

إلى أن نسقطها على بطل القصة حتى يتوحد 

جاء  االقتناع مبا  إلى  به  ونصل  الطفل  معها 

بها من حلول.

عليها  أقدمت  هنا  أسوقها  التي  والتجربة 

بغرض حتقيق كل ما سبق من أهداف، إضافة 

القصة  تأليف  مبغامرة  األطفال  قيام  إلى 

املعروضة  للصور  تأملهم  بأنفسهم من خالل 

احلوار  باب  وفتح  صفحة  بكل  أمامهم 

الذي متثله  تعليقاتهم حول املشهد  الستقبال 

كل منها، ثم تلخيص ما اتفقوا عليه في عبارة 

املخصص  املكان  في  أمامهم  أكتبها  موجزة 

لذلك بالصفحة، واخترت إحدى قصصي التي 

لم أتناولها معهم من قبل، بعد إعادة نسخها 

عىل  اً  تأث�ي ها  وأك�ث الصغار  نفوس  إىل  المحبب  الأدب  فروع  من  فرعاً  بوصفها   – القصة  لأن 

ي امتالك الطفل للطالقة اللغوية وإكسابه مفردات 
تشكيل وجدانه وتنشئته - تلعب دوراً حيويّاً �ف

أن  عىل  قادراً  وجعله  لغته  إثراء  شأنه  من  الذي  الأمر  ؛  والعبارات  للكلمات  جديدة  وتراكيب 

يع�ب ُلغويّاً عن حاجاته وأفكاره ومشاعره، كما تساعده عىل تصحيح النطق لديه وضبط مخارج 

الحروف وإطالق خياله وإدراك مال يمكن إدراكه بالحواس والقدرة عىل النتباه والتشويق، 

والتحليل  والتذكر  المتابعة  القدرة عىل  لديه  تنمي  العقلية عنده حيث  العمليات  ف  وتحف�ي

والنقد والقدرة عىل حل المشكالت والمالحظة والتصور والمقارنة والمتابعة والتسلسل 

 ... عنه  ة  المع�ب والصورة  المقروء  الكالم  ف  ب�ي الربط  عىل  القدرة  وتنمية  والتصنيف 

كذلك تعمل عىل اكتشاف الطفل لذاته والتعرف عىل أحاسيسه والتنفيس عن مشاعره 

النفعالية  التوترات  وتخفيف  مخاوفه  عىل  والتغلب  الضارة  وانفعالته  المكبوتة 

لديه، ولما للقصة من قدرة عىل إدخال الرسور والبهجة عىل نفسه وتنمية مشاعر 

بمعاناتهم  والإحساس  الضعفاء  مع  التعاطف  لديه من خالل  والحنان  العطف 

مع  ناجحة  اجتماعية  لعالقات  نماذج  عرض  طريق  عن  المجتمع  ي 
�ف والندماج 

الأنسب  الوسيلة  أنها  كما  المجتمع،  لفئات  المختلفة  الجتماعية  بالأدوار  وتعريفه  الآخرين 

السلوك. التوجيه وتعديل  إىل  لتلبية حاجته 

أ. سوسن رضوان 
خبيرة رياض األطفال - مصر
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دون وضع الكلمات املعبرة عن الصور عليها، 

واستبدالها مبستطيل فارغ كتب أسفله بعض 

حتفيزهم  على  وتساعدني  لتذكرني  األسئلة 

أفكارهم.  واستدرار 

وبعد التفاف اجلميع حول احللقة قلت لهم:

- قصتنا اليوم - يا أحبائي - مختلفة عن 

كل القصص السابقة، ثم عرضت عليهم إحدى 

الصفحات وتركت خليالهم العنان كي يدركوا 

وجه االختالف هذه املرة، وبدأ تفاعلهم بشكل 

أن  على  اجتمعوا  حيث  توقعت؛  مما  أسرع 

وتساءلوا: كيف ستحكني  كلمات،  بال  القصة 

لنا احلكاية إذن دون االستعانة بالكلمات؟

قلت لهم، تلك هي مفاجأتي لكم.. أنتم من 

هذا  في  سأكتب  ومنكم  احلكاية،  ستحكون 

الكلمات. املستطيل(  إلى  )وأشرت  املكان 

غمرت السعادة أطفالي. وهللوا للفكرة التي 

راقتهم كثيراً.

- وبدأت بالغالف وسألتهم: 

- ترى ما الذي تعبر عنه صورة الغالف وما 

العنوان الذي ميكن أن نطلقه عليها؟

يتمكنوا  لم  أنهم  إال  طويالً،  املشهد  تأملوا 

من إدراك ماهية بعض الشخصيات الواردة به؛ 

لذا طلبت منهم جتاوز الغالف على أن نعاود 

لنختار  القصة  من  انتهائنا  بعد  إليه  الرجوع 

املناسب. العنوان  لها 

وانتقلنا إلى املشهد األول من القصة، وبعد 

متعنهم في الصورة جيدًا بدأت في إلقاء بعض 

األسئلة عليهم لتحفيزهم واستدرار أفكارهم:

- ما املكان الذي يقف فيه صديقنا؟ 

- هل حتبون التنزه مع األسرة باحلدائق؟

- ما الذي يفعله صديقنا ثم طالبتهم بأن 

يطلقوا اسمًا على صديقنا.

هاني،  الطفل  اسم  أن  على  اجلميع  اتفق 

وأنه يتناول شطيرته في أثناء تنزهه باحلديقة. 

باملستطيل املخصص  اتفقوا عليه  فكتبت ما 

لذلك، ثم انتقلنا إلى الصورة التي تليها والتي 

القصة  أحداث  مع  متفاعلون  واألطفال  تليها 

ويشعرون  معه  يتنقلون  بطلها  حول  وملتفون 

ويسعدون  خلطئه  يأسفون  به؛  يشعر  مبا 

ويواجهون  حلزنه  ويحزنون  له،  لتصحيحه 

ويلتقون  األماكن  معه  ويزورون  معه  املصاعب 

ما  وعلى  عليهم  ويتعرفون  باألشخاص 

من  جو  في  هذا  كل  أعمال..  من  ميارسونه 

باملتعة. املصحوب  التفاعل 

وإنتاج  أفكارهم  إطالق  في  األطفال  وبدأ 

وكلمات  عبارات  من  عنها  للتعبير  يلزم  ما 

وإعادة  واختصارها  بإحصائها  بدوري  ألقوم 

إعادة  ثم  مبفرداتها،  يخل  ال  مبا  صياغتها 

قراءة ما قمت بكتابته ثم توثيقه مبوافقتهم مع 

القصة. أحداث  تسلسل  مراعاة 

احلكي  مهارات  استخدمت  وبالتأكيد 

إلقائي  خالل  من  األطفال  على  التأثير  في 

األسئلة عليهم، وباستخدام اإلمياءات املختلفة 

واحلركات املصاحبة لكل مشهد، وكذلك التناغم 

الصوتي للمواقف املتعددة، ومتكنت من إدارة 

مبا  وجدانهم  في  والتأثير  مشاعرهم  دفة 

الصحيحة. التنشئة  أساليب  تقتضيه 

وفي نهاية القصة، عدنا لنختار لها عنوانًا 

بعد أن تعرف األطفال على شخصية الشطيرة، 

)الشطيرة(،  لها  عنوانًا  لتكون  فاختاروها 

براعم  أطفال  )تأليف/  العنوان  حتت  وكتبت 

أحداث  تنسيق  بإعادة  األطفال  قام  وقد  الغد( 

ونهضوا  أحداثها،  تسلسل  حسب  القصة 

خالل أنشطة الحقة مبحاكاة شخصياتها مع 

شعورهم باالعتزاز والثقة بالنفس لكونهم من 

بتأليفها. قاموا 



مـِدفـِــع الُكـرَة 

ْم.  يسعد مجلة خطوة أن تقدم عبر صفحاتها هذا النشاط الذي يحمل عنوان: اصنْع .. العْب .. تعلَّ

حتى تستطيع كل أم/ أو معلمة أن تقوم بهذا النشاط خطوة خطوة مع الطفل، وتتيح له فرص 

اللعب بأبسط اخلامات وأقل اإلمكانات املمكنة.

صفاء حسام الدين
طالبة بكلية التربية للطفولة املبكرة - مصر
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الخامات املستخدمة:
مقص - كرة - بالون - كوب بالستيك.
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1. قم بفتح الكوب من اجلهة األخرى..

2. قص جزًءا صغيرًا من طرف البالون

٣ - تركيب البالون في أعلى الكوت البالستيكي، ثم 

ربطه.

٤ - واآلن أصبح مدفع الكرة جاهزًا للعب،

فقط قم بإدخال الكرة به،

ثم اسحب اجلزء املربوط من البالون لتنطلق الكرة 

عاليًا.



»علوم  برنامج  تطبيق  الورشة  خالل  مت 

برنامجا  يعد  الذي  املبكرة«  الطفولة  تنمية 

بترجمته  العربية  املوارد  ورشة  قامت  عامليا 

ومواءمته وهو مأخوذ عن مادة موثقة أنتجتها 

نسخة  منها  وطورت  كندا،   - ردريفر  كلية 

دولية بالتعاون مع مؤسسة أغاخان العاملية ، 

وسبق للشبكة العربية لتنمية الطفولة املبكرة 

تطبيقه في عدة دول عربية مثل األردن ولبنان، 

ترتكز  التي  املعرفة  دعائم  تقوية  بهدف  وذلك 

تربط  أن  على  املبكرة  الطفولة  برامج  عليها 

أربعة منظمات يف شراكة
من أجل تنمية الطفولة املبكرة 

ورشة يف القاهرة حول علوم تنمية الطفولة املبكرة
برنامج تدريبي من أجل تقوية دعائم املعرفة العلمية

يف برامج الطفولة املبكرة 

العر�ب  والمجلس  والأمومة  للطفولة  القومي  المجلس  ن  ب�ي ما  التعاون  إطار  �ن 

للطفولة والتنمية ومنظمة يونيسف مرص والشبكة العربية لتنمية الطفولة المبكرة 

اتيجية قومية شاملة للتنمية �ن مرحلة الطفولة المبكرة بجمهورية مرص  عداد اس�ت لإ

العمل  أعمال ورشة   2019 أكتوبر   17  –  13 ة من  الف�ت بالقاهرة خالل  عقد  العربية، 

المبكرة«.  الطفولة  تنمية  التدريبية »علوم 

عرض:إيمان بهى الدين 
رئيس حترير مجلة خطوة 
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استكشاف  النمائية:  الصحة   )5 احلكومية، 

تفاصيل االختالفات بني األسر واملجتمعات من 

. املبكرة  الطفولة  مع حاجات  التعامل  حيث 

عودة  الرا  األستاذة  من  كل  بالتدريب  قام 

)لبنان(  العربية  املوارد  بورشة  البرامج  مديرة 

النفس  علم  استاذ  سيحا  صبري  والدكتور 

بجامعة املنيا )مصر(، وشارك فيها 24 متدربا 

االستراتيجية  إلعداد  الوطني  الفريق  أعضاء 

القومية لتنمية الطفولة املبكرة في مصر من 

كل من : وزارات التضامن االجتماعي والتربية 

والتعليم والثقافة والصحة واألوقاف والتخطيط، 

إلى جانب ممثلي عدد من اجلهات احلكومية 

واألهلية منها األزهر الشريف والكنيسة والهيئة 

لإلعالم. الوطنية 

الدكتور  من  كل  الورشة  أعمال  افتتح 

العربي  املجلس  عام  أمني  البيالوي  حسن 

حجازي  إيناس  والدكتورة  والتنمية،  للطفولة 

مبكتب  املبكرة  الطفولة  تنمية  برنامج  مدير 

فوزي  محمد رضا  واملهندس  يونيسف مصر، 

املعرفة  وتنمية  والتوثيق  البحوث  إدارة  مدير 

والدكتورة  والتنمية،  للطفولة  العربي  باملجلس 

املبكرة  الطفولة  برنامج  مدير  رمضان  هبه 

باملجلس القومي للطفولة واألمومة، معربني عن 

نحو  سعيا  الهامة،  الشراكة  بهذه  سعادتهم 

اإلنطالق من أرضية معرفية واحدة تسهم في 

توحيد املفاهيم واملصطلحات وتنسيق اجلهود 

وإتاحة  املبكرة،  الطفولة  مجال  في  واألنشطة 

محتوى علمي يطبق ألول مرة في مصر إلفادة 

الهامة،  العمرية  املرحلة  هذه  مع  املتعاملني 

وتوسيع  املصري  الطفل  إمناء  في  ويسهم 

والعقلية  املعرفية  وإمكاناته  ومداركه  قدراته 

والنفسية.  والتربوية  والبيولوجية 

وفي ختام الورشة مت توزيع الشهادات على 

املشاركني ، وقدموا عددا من التوصيات التي 

اختالفها  على  املهنية  باملمارسات  التدريب 

وكذلك بحلقات التأهيل املهنى، فال يزال قطاع 

بحاجة  العربية  املنطقة  في  املبكرة  الطفولة 

ماسة إلى أعداد متزايدة من املهنيني من ذوي 

لتجديد  واملربيات  املربني  والسيما  الكفاءة، 

وتطبيق مقاربات العمل مع األطفال وأهاليهم، 

على  يساعد  مبا  املشاريع  في  والتوسع 

الوصول إلى األعداد الكبيرة منهم التي ال تزال 

خارج إطار العمل املبرمج، فعلى سبيل املثال 

هناك حوالي 80% من األطفال غير امللتحقني 

العربية.  البلدان  في  األطفال  برياض 

خمسة  للتدريب  العلمية  املادة  تناولت 

علوم  مفاهيم  الدماغ:  منو   )1 هى:  مجاالت 

والالجينية،  اجلينية  والوراثة  واجلينات  اخلاليا 

املعارف  من  مجموعة  والكفاءة:  التكيف   )2

التحديات  مع  التأقلم  مثل  واملهارات  والقدرات 

والتعاطى مع اإلحباط وإدارة اخلوف والتوتر، 3( 

التواصل والتعلم:  حيث يستكشف هذا احملور 

كيف يفكر الطفل ويتعلم وينطلق من مبادئ 

وآليات تعلم اللغة والرياضيات، 4( إيكولوجيا 

الطفولة: احمليط الذى يعيش فيه الطفل خبراته 

الطفولة  وبرامج  املنزل  فى  احلياة  مثل  األولى 

والسياسات  احمليطة  واملجتمعات  املبكرة 

املشاركون يوصون  
بتوفري املعرفة والتنسيق 
والتأهيل وجودة الخدمات 

ملرحلة الطفولة املبكرة.

حوالي 8٠% من األطفال  
غري ملتحقني برياض 

األطفال يف البلدان 
العربية



بناء  عند  بها  واألخذ  مراعاتها  يتم  أن  ميكن 

اخلطة االستراتيجية القومية الشاملة للتنمية 

في مرحلة الطفولة املبكرة في مصر، وهى:

والتقارير  واألبحاث  الدراسات  إجراء   .1

)بنك  املعلومات  وجودة  توفر  يضمن  مبا 

تقوية  في  يسهم  الذي  بالشكل  معلومات(، 

للطفولة املبكرة  دعائم املعرفة، ويرسم خريطة 

في مصر، ويحقق التكامل والشمول في وضع 

لتنمية  والبرامج  واالستراتيجيات  السياسات 

املبكرة.  الطفولة 

بني  الفعال  للتنسيق  آليات  وضع   .2

وإتاحة  يلزم،  املعنيني مبا  القطاعات والشركاء 

قنوات لالتصال وتبادل املعلومات )بدون قيود 

املجال( هذا  في  للمعلومات  احتكار  أو 

العاملية  التجارب  من  االستفادة  أهمية   .3

تلك  املبكرة، خاصة  الطفولة  تنمية  في مجال 

والنمائي.  النفسي  باجلانب  املرتبطة 

من  الرعاية  مقدمي  تأهيل  ضرورة   .4

مرحلة  في  األطفال  مع  واملتعاملني  العاملني 

املبكرة. الطفولة 

5. العمل على توفير خدمة صحية متكاملة  

تضمن  الصحة اإلمنائية للطفل، من خالل: 

احلمل  وأثناء  احلمل  قبل  ما  فترة  في  أ( 

واجلنني. لألم  الصحية  للتوعية 

على  املقبلني  وهؤالء  الوالدية  التربية  ب( 

الزواج.

ت( خدمات الرعاية الصحية للطفل واألم. 

على  احلماية  برامج  تركز  أن  ضرورة   .6

األطفال ذوى االحتياجات اخلاصة مبا في ذلك 

الشوارع. وأطفال  واملوهوبني،  اإلعاقة،  ذوى 

املبكرة مشتقة  للطفولة  7. حتديد معايير 

فى  الطفولة  املستقبلية وسياسات  الرؤية  من 

كل  من  املصري  الطفل  ومواصفات  مصر 

).... التغذية   - الصحة   - )التعليم  اجلوانب 

نشر  في  اإلعالم  دور  على  التأكيد   .8

وتقدمي  العمرية،  املرحلة  هذه  بأهمية  التوعية 

املتعة  للطفل  حتقق  إعالمية  ومواد  برامج 

حقوقه. يضمن  ومبا  واإلفادة 

مبجال  أكبر  اهتمام  ايالء  إلى  الدعوة   .9

التكنولوجيا احلديثة، مبا يوفر التوعية والرفاه 

من  الطفل  ميكن  ومبا  املرحلة،  هذه  ألطفال 

املعرفة. مجتمع  ظل  في  مستقبله 

مساحات  توفير  أهمية  على  التأكيد   .10

لتنمية ثقافة الطفل في هذه املرحلة العمرية، 

من خالل إتاحة مراكز ثقافية تقوم على تنمية 

واملواهب.   اإلبداع 

إعداد  على  تعكف  مصر   -
لتنمية  قومية  اسرتاتيجية 

املبكرة   الطفولة 

الورشة خطوة فعالة  
نحو توحيد املفاهيم 

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

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

وبلغة عربية مبسطة.  

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

املعنى للقارئ.  

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

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

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

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

ثالث سنوات سابقة.

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

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

العمل....(. ورش  املؤمترات، 

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

   والوعي بقضايا الطفولة. 

ـ  يتم عرض جميع املوضوعات الواردة على الهيئة العلمية للمجلة.

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 والسينما

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

محاور وملفات األعداد القادمة
- الطفل والبيئة. - الطفل واملواطنة. 

- الطفل واملسرح. - الطفل والتغذية. 
- األطفال املهمشون. 

- تحسني االستعداد املدرسي.
- الطفل يف ظل النزاعات املسلحة.






