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  إهداء إهداء 

  إلي كل أم وأب 

  إلى كل معلم ومعلمة 

  إلى كل من يسعي لسعادة األطفال فلذات األكباد

  وإلى اإلبنة فاطمة عبد العزيز

علها من السعداء ودعائنا لها بالنمو      أنبتها اهللا نباتاً حسنا وج    

  أهدى هذه الموسوعةالسوي والعمر المديد 
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  تقديمتقديم

 ، يليق بجالل وجهه وعظيم سلطانه     حمداً ،الحمد هللا وحده  

 سيدنا محمد أشـرف     ،والصالة والسالم على من ال نبي بعده      

األنبياء وخاتم المرسلين النبي الهادي األمين صلى اهللا عليـه          

  ...،، وبعد،وسلم

 التـي قمنـا     ،ة ورعاية الطفل  فهذه موسوعة ونمو وتربي   

األعزاء وفلذات  بتجهيزها والسهر على إعدادها خدمة ألبنائنا       

وخدمة للمهتمين بالطفولة من الميالد وحتى الوصول        ،أكبادنا

من اآلبـاء واألمهـات     ،لفترة الشباب واالنطالق لعالم الكبار    

والمعلمين والمعلمين وأمناء المكتبات والدارسين بالدراسـات       

ولخدمـة    في أقسام التربية والطفولة والدارسـات بهـا     العليا

وتربيتها في مجاالت الطفولة    مصر   في   ،الباحثين والباحثات 

مختلف أنحـاء العـالم      وفي   ،ورعايتها وتنشئتها تنشئة سوية   

  والذين يبحثـون عـن المعلومـات       ، وفي كل مكان   ،العربي

ها  فال يجدون  ، الخاصة بالطفولة  والمعرفة المعاصرة والحيوية  

 ألن آفتنا أن نَبسـط كـل        ،إال بصعوبة بالغة بعد جهد شاق     

 وقد نعقد كـل     ، فال نباشر الموضوع مباشرة معقولة     ،سيطتبال
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التعقيد ونفلسف األمور فنبعدها عن الوضوح الجلـي التـي          

 فال يستفيد الباحث المبتـدأ وال العـالم         ،تكون متمركزة فيها  

  !!!؟؟اكالجليل وال المجتهد الكبير من هذا وال ذ

خـرج  تولذلك سهرنا الليالي الطوال وبذلنا الجهد الفائق ل       

هذه الموسوعة بمعلومات وموضوعات واسعة ولكنها وافـرة   

مبسطة ال تخـل بـالمعنى وال بالمضـمون الثـري لهـذه             

 ولـم نبخـل بجهـد فـي االسـتعانة           ،المصطلحات العديدة 

ة تربية وتنشئ بالمعلومات المبسطة الشحيحة الحديثة عن عالم       

األطفال الواسع الفسيح من العلوم وثيقة الصلة به من الفلسفة          

واالجتماع واإلعالم والسياسة واالقتصاد وعلم النفس والعلوم       

 وال نجد   ،التربوية وعلم النمو الحيوي والعلوم الطبية المختلفة      

سوي معلومات قليلة في أغلب األحيـان، ومتداولـة علـى           

البحث والتنقيـب لنخـرج      ولذلك آثرنا    ،استحياء هنا وهناك  

 حتى تعم الفائدة علـى      ،معظم هذه المصطلحات إلى الوجود    

في هذا المجـال     المعلومات الهامة هذه  الجميع بتجميع معظم    

 الـذي   )رعاية ونمو وتنشئة الطفـل    (العلمي الواسع الرحب    

  .يحتاجه الجميع
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 أن نحاول التكامل المنهجي     ، في هذه الموسوعة   ،وقد آثرنا 

الل الشرح والتحليل السريع عن جذور المشـكلة         من خ  ،فيها

إن (وكيف تكونت ومفاتيح حلها أو الوقاية منها أو معالجتهـا      

 دون إهمال عنصري الزمان والمكـان والسـن         )أمكن ذلك 

في مواقع متعددة أخرى نقف للشـرح والتحليـل          و ،المناسب

  .الموجز

ونأمل أن تكون هذه الموسوعة القيمة عن رعاية ونمـو          

ة أطفالنا بداية لثورة حقيقيـة فـي مجـال المعالجـة            وتربي

الموضوعية الصحيحة لمشكالت األطفال والطفولة والمراهقة      

بـالقول والفعـل    ( الذي مازال ال يعترف      ،في عالمنا العربي  

 وما زالـت    ، بالطفولة ومشكالتها التي تعاني منها     )والتطبيق

ي الطفولة العربية للذكور واإلناث تئن تحت وضع اجتمـاع        

 ووضع صحي صعب للغاية ووضـع       ،وتربوي سيء للغاية  

اجتماعي متردي ووضع نفسي يعيق تنفيذ مقومـات النمـو          

وندعو اهللا  ...المتكامل السليم لمختلف أجنحة الطفولة العربية     

عز وجل أن يكلل جهود المخلصين من أمتنـا فـي مجـال             

الطفولة بالفالح والنجاح من أجل التغلب على المعوقات التي         

  .. حتى ال ينتكس نموهم السوي الذي نريده،ابلهمتق



 -٩-

ونأمل ألن نكون قد وفقنا اهللا تعالى بفيض يسير من علمه           

الغزير في تبصير المجتمع واآلبـاء واألمهـات والمعلمـين          

والمعلمات بمشاكل األبناء المختلفة حتى ال يزيدوا من تعقيـد          

هذه المشاكل ويسهمون بكل جهدهم وطاقاتهم في حـل هـذه           

 تحقيـق   :لمشكالت من أجل تحقيق هدف واحـد أال وهـو         ا

الطفولة السعيدة لكل أطفال األمة العربية فـي كـل مكـان            

  ...عربي

  المؤلف وفقنا اهللا إلى ما يحبه ويرضاه
  إسماعيل عبد الفتاح. د

   م٢٠٠٥ ديسمبرقويسنا في 
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  SSmmiilliinnggابتسام ابتسام 

 البهجة والسـعادة فـي      ابتسامة الطفل هي أول ما يدخل     

 ألنهـا تعنـي البـراءة والسـرور         ،قلوب اآلباء واألمهات  

 ومن هنـا جـاءت أسـس        ،والمستقبل الباهر واألمل والثقة   

 Cognitive Theory Ofالنظرية المعرفية في تفسير االبتسام 

Smiling.  

النظرية المعرفية في تفسير االبتسام تحـاول أن تفسـر          ف

الي أولي بالفرح يمارسه الطفل عندما      االبتسام بأنه تعبير انفع   

قد  وكانت تلك النظرية     ،يشعر بالنجاح في أداء واجب معرفي     

جاءت بعد أن ظل االعتقاد لمدة طويلة أن ابتسامة الوليد هي           

عبارة عـن سـلوك مـتعلم،أي اسـتجابة شـرطية لوجـه             

الحاضن،نتيجة القتران هذه االستجابة بالحصول على الغذاء       

  .تمام بإشباع حاجات للوليدواالنتباه وااله
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  CCrreeaattiivviittyy  االبتكاراالبتكار

شكل راق من أشكال النشاط اإلنسـان وصـورة          االبتكار

خصبة من صور السلوك البشري، ألنه هو الطريق لتطـور          

ومفهوم االبتكـار   ..البشرية ونمو اإلنسانية وتقدم العالم بأسره     

واسع متسع يشمل كل االكتشـافات العلميـة واالختراعـات          

بداعات الفنية واألدبية وكـل التطـورات والتجديـدات         واإل

فاالبتكار ما هو إال وليـد      . .األصلية علي مستوى العالم كله    

وكلمة ...نمو البشرية وتقدمها وتطورها مرهون بهذا االبتكار      

 أو ما تسمى نظرية انتشـار المبتكـرات         Innovationابتكار  

Diffusion Of Innovationsل االبداع  تعني أن االبتكار يشم

 وهـو الشـكل     Inventionويشمل االختراع   ،األدبي أو الفنى  

العلمي لالبتكار، ويشمل التجديد والقدرة على حل المشكالت        

 .واألفكار الجديدة والمستحدثة والقدرة على إثارة التسـاؤالت       

 جزء أساسي  وهو،Aritistic Creationهناك اإلبتكار الفني ف

 ويقصد بـه أن  ،Cultural Developmentمن التنمية الثقافية 

يتم تنمية الوعي والمعرفة والمهارة الفنيـة عنـد األطفـال           

خصوصاً من أجل خلق أجيال تتميز بالحس الفنى المرهفى،         
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 ببساطة هو قدرة الفرد على ايجـاد األثـر          :االبتكار الفنى و  

الفنى من خالل تطويع خياله ومهاراته لتركيب هذا األثر من          

 وهنـاك ابتكـار األطفـال       .لالزمة إلنجازه العناصر الفنية ا  

 كل إنتاج ينتجه الطفل الفنـى  وهو Child creativity :الطفل

 والذى يصـدر عنـه فـى        ،أو األدبى أو رياضي أو مهاري     

 فالتلقائيـة   ،تلقائية وبساطة مما اليروق للكبار وفقاً لمعاييرهم      

واألدب  أو البساطة تحمل بـذور ميـولهم االبداعيـة للفـن          

 ،رات المختلفة مثل رسومهم العفوية وأشغالهم الفنيـة       والمها

  .ومناشطهم األدبية والثقافية
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  اإلبداع لدى األطفالاإلبداع لدى األطفال

 وهو نتيجـة للتفكيـر      ،اإلبداع هو قمة اإلنجاز اإلنساني    

اإلبداعي الذي يعني جدية اإلنتـاج أو ندرتـه أو فائدتـه أو             

ـ            واتج منفعته وغير ذلك من المحكات التي نحكم بها علـى ن

 فاإلبداع هو تفكير تباعدي يشـمل       ،النشاط اإلبداعي لإلنسان  

 ولكنه إنتاجي أيضاً،    ،العمليات العقلية المعرفية المتضمنة فيه    

فالتفكير اإلبداعي هو التفكير الذي يتسم بعدم التقليدية وتتسم         

نواتجه بالجدية والقيمة لدى كل من الشخص المفكر والثقافـة       

ع المفكر إليه دافعيـة قويـة ومثـابرة         التي ينتسب إليها وتدف   

 وتتضمن المهام التي يقوم بها األفراد بسعي لصـياغة          ،عالية

 وقد يحدث   ،واضحة لمشكلة غامضة وغير محددة في البداية      

عند بعض المبدعين ما يجعل العملية اإلبداعية عندهم كما لو          

أنها تبدأ بإلهام مفاجيء يتلوه بعد ذلك جهـد واع شـعوري            

  .    استداللي

 ألن التفكير اإلبـداعي     ،واستراتيجيات تنمية اإلبداع تتعدد   

 ،كغيره من القدرات اإلنسانية قابل للتعليم والتنمية والتـدريب   

فالمعلم له دور في استراتيجية تنمية اإلبداع باستخدام طريقة         
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التدريس التي تشجع إبداع التالميذ مما يسـهم فـي زيـادة            

م متغير أساسي في تنمية إبـداع        ألن المعل  ،إبداعاتهم بالفعل 

 ، فالبد من إعداد المدرس للتدريس اإلبـداعي       ، ولذا ،التالميذ

كما أن المناهج الدراسية البـد أن تحتـوى علـى التفكيـر             

 ولذلك  ،التباعدي والخصائص التباعدية وثيقة الصلة باإلبداع     

فإن تضمين الفنون في المناهج تهيء التالميذ لتنمية قدراتهم         

 والبد من وضع بعض البرامج لتنمية اإلبداع عند         ،ةاإلبداعي

 خفض الحد الزمني الـذي يحتاجـه التلميـذ          : مثل ،األطفال

 ،المبدع إلحراز األهداف التربوية المحددة للتلميـذ العـادي        

 أي وضع المبدعين من التالميذ في فصـول         :ومبدأ التجميع 

خاصة بهم لها برامج تختلف عن الفصول العادية لألطفـال          

 أي تقديم برامج خاصة لهم تختلف فـي         : واإلثراء ،عاديينال

 فالبـد   ،الكيف والمستوى عن تلك التي تقدم لألطفال العاديين       

من اإلعتراف بأهمية فردية المبـدع وأهميـة دور المعلـم           

كمرشد للمبدع وحل مشكالت التوافـق االجتمـاعي للطفـل          

ـ    ،المبدع وتوفيق أسلوب التدريس اإلبداعي له      ة  وجعـل البيئ

المدرسية والبيئة العائلية مدعمة لعملية اإلبداع وعامل مـن         

  .عوامل تنميته لدى األطفال
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بعض المحللـين    نجد أن  ،كمعنىاألبداع  وإذا نظرنا إلى    

أن األبـداع هـو رد فعـل        يـرون   النفسيين مثـل فرويـد      

فهـو يـرى أن إبـداع الموسـيقى         .. .الضطرابات عاطفيه 

 إما تعبير عن الهروب من      والكتابه والرياضيات وغيرها كلها   

 ،مشكله عاطفيه أو أن االبداع هو تحقيـق لرغبـات معينـه           

فالطفل يصنع خياال ويعرف مسبقا أنه غير حقيقـى ولكنـه           

اإلبـداع يظهـر مـن      كما أن   .يطبقه الحقا على شكل إبداع    

 ، فتظهر على الطفل أعراض االبداع مبكرا      ،الطفولة المبكرة 

ه غريبه ومخالفه لمـا يأتيـه       فالطفل المبدع يكلم نفسه بطريق    

الحياتيـة  وكذلك فى تصرفاتهم    ،  أقرانه من تصرفات طبيعية   

  ٠والنشاطية والتعليمية

فاالبداع موهبه كبرى قد يولد بها الشخص واليعرف أنـه          

يبدع إال حينما يرسم لوحـة أو يكتـب قصـة أو مقطوعـة       

 ثم اليدرى لماذا وكيف قـام بهـذا         ،موسيقية أو ألف معادلة   

بل أن كثيرا من األطفال تخـونهم قـدرة         ! ؟أواالبتكارالعمل  

 بمعنى أنهم يقومون بابـداعهم ولكـنهم        ،التعبير عن ذوايهم  

  .اليجيدون شرح هذا االبداع
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واالبداع مصطلح عام يطلق على العالقة الديناميكية بـين         

الكائن الحى وبيئته فى شكل وظيفى خاص كالرسم والشـعر          

ة التكون فـى شـكل ظـاهرة         وهذه العالق  ،والقصة والغناء 

 ،سلوكيه يمكن مالحظتها فقط من الشكل االبداعى الخـارجى        

ولكن كظاهرة استداللية من مضمون هذا الشكل ومدى قدرته         

 فاالبداع الينطلـق    ،على التعبير عن خصوصية هذه العالقة     

من فراغ واليصنع فى معامل ولكنه يحقق من خالل سـلوك           

وازن وخفض التوتر وتفجيـر     يهدف فى النهاية إلى تحقيق الت     

  .الطاقات الكامنه المثيرة للقلق عند اإلنسان

ودوافع االبداع متعددة ولكنها تعبر عـن األصـالة مـن           

الدوافع الفطرية األولية عـن طريـق الوراثـه البيولوجيـه           

والثانوية المكتسبة عن طريق التعلم والممارسة ومن الدوافع        

ورية كمحاولة الرفض   الشعورية كالرغبة فى الشهرة أوال شع     

 ولـيس   ،المبطن لموقف معلن واالبداع قدرة نوعية خاصـة       

 فإذا كان كل العباقرة مبـدعين فلـيس كـل        ،مرادفا للعبقرية 

  :المبدعين عباقرة ألن
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العبقرية عملية خلق تصنع مبادىء ونظريـات خاصـة         

واالبداع قدرة تفوق على الذات واآلخرين من خالل الخروج         

  .ة والقوالب الجاهزةعلى األطر المألوف

 فـي   -ولكنها ،أو معجزات واالبداع موهبه تصنع معجزة     

 وإذا  ،ليست عملية إعجاز فاالعجاز قدرة ربانيـه       -حد ذاتها 

احتوت الموهبه فقد تتحول إلى عبقريه وهى حاالت نـادرة          

  .ومحدودة

فالطفل المعجزة الذى يدخل الجامعة فى التاسعة أو يكتب         

سادسة مثل موزارت الذى عزف على      النوته الموسيقية فى ال   

 ولكـن   ،البيانو فى الرابعة من عمره هـو عبقـرى مبـدع          

المبدعين اآلخرين مثل كولون وهمنجواى والبير كـامو لـم          

  .يكونوا عباقرة

فاالبداع أحد مظاهر المهارة الفردية والـذكاء المتفـوق         

 ،والنضوج المبكر وهى أحد معايير فهم الشخصـية السـويه         

ة تفرض نفسها لحظه والدتها بينما االبداع يظل        إذن فالعبقري 

  .فى منطقة الظل مغمورا فى انتظار الضوء
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 وإن كان عامال    ،فاالبداع ليس مرتبطا بالوراثة كالعبقرية    

 ، فاالبداع حالة تفرد متميزه داخـل الفـرد        ،هاما فى الحالتين  

  .تفرد فى الشكل وتتميز فى المضمون

  ،،،،ولذلك

نائنا مثل الهوايات كالرسم والقصـة       فإن أى اتجاه عند اب    

والموسيقى بل واالشراف على تنظيف الحديقـة والهوايـات         

المنزلية أخرى ابداع لدى أبنائنا يجب تشجيعه دومـا وعـدم       

  .زجر األطفال عن ممارسته
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  األب أو الوالداألب أو الوالد

 فاألب هو سبب الوجـود      ،أب اإلنسان هو أصله أو منبته     

 فـإن األب شـيء      ،ومن ثم  ،الذي سخره اهللا النجاب األبناء    

 كما أن األب اليريد أحد أحسن منه إال ابنـه           ،كبير في حياتنا  

 أو الوالـد  Biological Parent وهناك األب البيولوجي ،فقط

الوالد البيولوجي مصطلح أطلقه الـدكتور حامـد        ,البيولوجي  

 مفرقاً بينهم وبين    ،زهران على األب واألم اللذان أنجبا الطفل      

الوالـد النفسـي    ف،Pasychological Parentي الوالد النفس

يقصد به من يقوم بعملية األبوة واألمومة والتربية والرعايـة          

 وينطبق هذا على األب البديل واألم البديلة والمدرس         ،النفسية

والطبيب والطبيبة وكل من يقوم بتربية الطفل ورعاية نمـوه          

لقيام بدور   والوالد النفسي يجب أن يكون قادراً على ا        ،النفسي

الوالدين وأن يحب الطفل ويقدره ويحترمه كشخص ويحـب         

صحبته وتربيته ويفهم سلوك الطفل ويمده بالدعم والرعايـة         

الالزمة ويتحلى بالصبر ويستجيب لحاجاته وأن يتقبله ويسعد        

 Parent وال ننسى أب آخر يسمى األب المعلم ،.به ويسعده

Teacher 
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وره الطبيعـي كوالـد     من المفترض أن يجمع األب بين د      

 : فيسمى األب حينـذاك    ،وبين دوره االجتماعي كمعلم ألبنائه    

 حيث يسهم في خلق المناخ المناسب والممتـاز         ،األب المعلم 

 وبالتالي فإن هنـاك عالقـة بـين         ،لتحقيق التعلم مدى الحياة   

  .الحرمان من الوالدين والتأخر الدراسي
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  CChhiilldd  ddrreeaammssاحالم الطفل  احالم الطفل  

 هو إال األخيلة واألحداث كما يراها الطفـل         حلم الطفل ما  

 فهى ترجمة نفسية لرغبات     ، وقد يرويها فى يقظته    ،فى نومه 

 ومنها األحالم   ،مكبوتة يتم التعبير عنها بطريقة غير مباشرة      

  .فى صورها المختلفة

من أهم مشاكل الطفـل      فهي   :وأحالم اليقظة عند األطفال   

 فالخيال  ،اسع الخصب والعوامل المالزمة لنموه هو خياله الو     

فى حياة الطفل يشغل حيزا كبيرا مـن النشـاط العقلـى ألن       

 ،الصور الذهنية عنده تكون على درجة كبيرة من الوضـوح         

  :ولذلك فإن التمييز عند الطفل

 بين  ،وخصوصا فى سن ما بين الثالثة والرابعة من العمر        

الواقع والخيال أمر صعب فقد يقابلك الطفل ويقص عليك أنه          

 وغيـر   ،رع الثور أو أنه ذهب إلى الغابه وقتل ذئبا هناك         صا

 وماهى فى الواقع إال تعبير خيالى عن رغبات         ،ذلك من خيال  

 فهذه الخياالت وأحالم اليقظه ال تعنى       ،ودوافع كامنه فى نفسه   

 بل هى ليسـت سـوى       ،بالنسبة إليه أكاذيب يلفقها عن عمد     
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لتفكير فـى   نشاط لطاقه حيويه جسميه وعقليه تساعده على ا       

  ... وتكون أكثر خدمه لتحقيق رغباته ودوافعه،حل مشكالته

فالخيال والتخيل وأحالم اليقظة عند األطفـال همـا فـى           

 فمـن الخطـأ     ،الحقيقة عبارة عن حوافز لتطوير شخصياتهم     

 بل يجـب تشـجيعها ومناصـرتها وعـدم          ،كبتها أو منعها  

 يصب   ألن مجاراة األطفال فى تخيالتهم وأحالمهم      ،إحباطها

فى مصلحتهم وتوسيع مداركهم وأفقهم ويسـهم فـى بنـاء           

  ..شخصيتهم بناء سليما صحيحا
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  اختبارات األطفالاختبارات األطفال

 فنجد أن   ،هي اختبارات لقياس قدرات معينة عند األطفال      

هناك اختبارات متعددة لقياس القدرات العقلية أو التعليمية أو         

 Performance )العمليـة ( فهناك اختبـارات األداء  ،الذكاء

Tests      ويعتمد علـى    ،وهي الجزء العملي من اختبار الذكاء 

قوة المالحظة وسرعة المالحظة والتمييز،ويتكون من خمسة       

إكمال الصور وترتيـب الصـور وتصـاميم        :اختبارات هي 

 وهنـاك االختبـارات   .المكعبات وتجميع أجزاء شكل أوجسم   

كاء  وهو اختبار ذVerbal Intelligence Testاللفظية للذكاء 

يعتمد على اللغة في الفهم أو التعبير أو كليهما للكشف عـن            

 المعلومات والفهم   : ويتكون من ستة اختبارات    ،الذكاء اللفظي 

والمتشابهات والحساب والمفردات اللغويـة وإعـادة تـالوة         

 Picture Completionوهناك اختبار إكمال الصور . األرقام

ل وقدرتـه علـى     وهو اختبار يقيس قوة المالحظة لدى الطف      

 وهناك  . ودرجة االهتمام بالتفاصيل األساسية للصورة     ،التمييز

 وهو Object Assemblyاختبار تجميع أجزاء شكل أو جسم 

 وفيـه يطلـب مـن       ،)األداء(أحد االختبارات العملية للذكاء     
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 - حيـوان  -رجل(الطفل تجميع أجزاء جسم أو شيء ما مثل         

 ليكَّـون   ،ع متعددة  مقسم إلى قط   ) منظرطبيعي مألوف  -طائر

وهنـاك  .شكالً أو منظراَ أو مرسوماً على ورقـة أو لوجـه          

هـو أحـد    وPicture Arrangementاختبار ترتيب الصور 

 وهو اختبار يقـيس مـدى تفهـم         ،االختبارات العملية للذكاء  

الطفل المواقف المجتمعية واألسباب المؤدية إليها وتأثيرهـا        

تعطى للطفل مجموعـة     وفي هذا االختبار     ،في تلك المواقف  

من الصور ويطلب منه ترتيبها ليكون منها قصة معقولة ذات          

هو أحد االختبارات    و Coding وهناك اختبار الترميز     .معنى

 وهو يقيس قدرة الطفل على التعامـل        ،)األداء(العملية للذكاء   

 أي الربط بين الشكل المكتوب أو       ،مع الرموز سمعياً وبصرياً   

 أو الرموز الرقمية    ،حروف المكونة منها   وال ،المسموع للكلمة 

وهناك اختبار تصاميم المكعبات    .الحسابية ومعانيها أو قيمتها   

Cube Designاألداء(هو أحد االختبارات العملية للذكاء  و(، 

ويقيس هذا االختبار القدرة البصرية المكانية وتآزر حركات        

 حيث تعطى للطفل مجموعة مـن المكعبـات         ،اليد مع العين  

تلف طريقة تقسيم وألوان كل وجه مـن األوجـه السـتة            تخ

  .للمكعب عن األوجه األخرى
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 وهو اختبار يقيس    Comprehensionوهناك اختبار الفهم    

القدرة الفعلية للطفل في الحكم على األشياء ودرجـة فهمـه           

ووعيه لما يحدث حوله ولماذا تحدث بالطريقة التي تجـري          

 Similarities )ه التشـابه  أوج(وهناك اختبار المتشابهات    .بها

 وهو اختبار يقيس القـدرة      ،وهو أحد اختبارات الذكاء اللفظي    

اللفظية والقدرة على التجريد وعلى إدراك وتحليل العالقـات         

وتكوين المفاهيم وعلـى اسـترجاع المفـاهيم والمعلومـات          

  . وتتدرج أسئلة االختبار من السهولة للصعوبة،بسهولة

 وهوأحد اختبارات   Infdrmationوهناك اختبار المعلومات    

 والهدف منه تقييم مدى معرفة الطفل بالعـالم         ،الذكاء اللفظي 

 باإلضـافة إلـى     ،الذي حوله وكم حجمه ودقة معلوماته عنه      

الحقائق التي قد يكون قد اكتسبها من تفاعله مع البيئة التـي            

 ويعتبر  Vocabularyوهناك اختبار المفردات اللغوية     .يعيشها

 والتـي تقـيس     ،أفضل اختبارات الذكاء اللفظـي    أحد أهم و  

وتتدرج أسئلة االختبار مـن السـهولة       ،  مستوى ذكاء الطفل  

 وهو اختبـار  Spatial Test وهناك اختبار مكاني .للصعوبة

من اختبـارات الـذكاء لقيـاس إدراك الطفـل للعالقـات            

 Block design test :ونجد أيضاً إختبار المجسمات.المكانية
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  يجرى له عند التحاقـه     ،سى لقياس ذكاء الطفل   وهوإختبار نف 

ــة  ــدارس النموذجي ــبعض الم ــوين –ب ــالل تك ــن خ  م

وهناك اختبار ويكسلر لـذكاء األطفـال المعـدل         .المكعبات

Wisc-R...  
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  CCoonnvvuullssiioonnاالختالج االختالج 

االختالج هو تقلص عضلي عنيف ال إرادي متطـاول أو          

 تشنجي،ويصاب به األطفال، أي تختلج عضالتهم وتـتقلص       

ويجب .وترتخي بشكل متكرر،أو تتقلص وتتشنج دون ارتخاء      

الحذر من إصابة أطفالنا بأي توتر أو انفعال شديد حتـى ال            

يصابون باالختالج الذي تكون له آثاراً ضارة على األطفـال          

  ... صحياً وبدنياً وسلوكياً وانفعالياً:في الحاضر والمستقبل

  EEtthhiiccssاألخالق األخالق 

 أي أنماط السـلوك     ، ومثالياته وهو تعبير عن قيم المجتمع    

والغايات المطلوبة ويحاول فحصها بطريقة نقديـة الختبـار         

  . مما يؤدي في النهاية لصياغة قيم جديدة،صحتها
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  األداء وأهميتهاألداء وأهميته

 ألنه يعنـي الحركـة      ،األداء له أهمية كبرى لدى أطفالنا     

 ،والحركة تعني الخبرة والمعرفة والنمـو المتكامـل السـليم         

 Motor األداء الحركـي : مسميات لألداء منهـا وهناك عدة

Reproduction، األداء الحركي أو التعبير الحركـي عـن         ف

التكوين الداخلي للمهارات الحركية الذي تـم االحتفـاظ بـه           

 وهنا قد تؤثر قدرة الطفل زمهاراته على        ،واستدخاله وتمثيله 

 إلى سلوك خارجي Internal Imageتحويل الصورة الداخلية 

وهو القدرة  Performance, Childأداء الطفل  وهناك .فعلي

أو األداء الجسمانى أو العقلـى أو النفسـى أو المهـاري أو             

 فى المراحـل    ، والتي يعمل وفقا لها الطفل العادى      ،المعرفي

   .السنية المختلفة
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  أدب األطفالأدب األطفال
  CChhiillddrreenn`̀ss  LLiitteerraattuurree  

أدب األطفال هو ذلك الفـن الجميـل الموجـه لألطفـال            

 وهو أدب يكتبه الكبار لألطفـال أو        ،مختلف مراحلهم السنية  ب

 وهو أدب يتضمن مختلـف      ،يكتبه األطفال لزمالئهم األطفال   

الفنون الثقافية التي تساعد على النمو المتكامل والسليم للطفل         

من الشعر والقصة والمسرحية والكتب الخيالية واألسـاطير        

 ،مجاالت المختلفـة   ومن اإلبداعات في ال    ،والكتب االجتماعية 

 ،ومن الكتب العلمية والمعرفية وكتب تنمية المهارات والذكاء       

 كثير من الصنعة وقليل من      :وأدب األطفال يتم وفقاً للمعادلة    

 ألنه أدب له محـددات ومعـايير تربويـة ونفسـية        ،اإلبداع

واجتماعيى وأدبية ولغوية ووطنية ودينية،ويختلط مفهوم أدب       

  . الطفلاألطفال بمفهوم ثقافة

 Children`s ويعرف أدب األطفـال بأنـه علـم وفـن    

Literature: Science & Art  فأدب األطفال علم وفن كتـاب 

 بل هو من أول الكتـب فـي أدب          ،أساسي في أدب األطفال   

 من تأليف الرائد الكبيـر فـي عـالم          ،األطفال باللغة العربية  
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 من   الذي كتب ما يقرب    ،الكتابة للطفولة المرحوم أحمد نجيب    

 ونال جائزة الملك فيصل العالمية فـي        ، كتاب لألطفال  ٥٠٠

أدب الطفل المسلم ونال جائزة الدولة في أدب األطفال مرتين          

 والكتاب منشور في مصـر عـام        ،م١٩٨٩ ،١٩٧٢عامي  

 ، فن الكتابة لألطفـال  :، ويعتمد أساساً على مادة كتاب     ١٩٩١

در عام  الذي كان أول كتاب عربي للكبار في هذا المجال وص         

 Literature's of the  وهناك أدب الطفل المسـلم .م١٩٦٨

Muslim Child    وهو مصطلح يقصد بـه الفنـون الشـعرية 

والنظمية والنثرية التى يكتبهـا األديـب المسـلم ويوجههـا           

 ويكتبها وفقاً لثوابـت العقيـدة اإلسـالمية والقـيم           ،لألطفال

 مـع قـيم     األخالقية اإلسالمية والقيم األخالقية التـي تتفـق       

 وكافة الموضوعات التي ال تحل حراماً وال تحـرم          ،اإلسالم

 وكذلك يقدم نماذج من الخلق اإلسالمي الرفيع سـواء          ،حالالً

عن طريق سيرة األنبياء أو سيرة نبي اإلسـالم أو الخلفـاء            

الراشدين والصحابة وأئمة التابعين وغيرهم من قادة اإلسالم        

 Compartive Child مقارن ونجد أيضاً أدب الطفل ال.العظام

Literature        وهو أحد أهم مجاالت الدراسات المقارنة بين أدب

 ،الطفل فى لغة عالمية ما وهذا األدب في لغة عالمية أخـرى           
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بهدف الوقوف على الخصائص المشتركة فى كل أدب منهما         

 بالمقارنـة والتشـبيه     ،ومظاهر اختالفهما أو حتى تنافرهما    

تلفة، أو كشف ظـاهرة مـا كـذيوع         والتوافق مع القيم المخ   

 وأيضـا   ،الحكاية على لسان الحيوان فى أدب اللغات الحيـة        

تتبع نشوء أو تطور أديبات الطفل فى اللغات العالميـة بـين            

 وبـين التجديـد     ، وبين األصالة والمعاصرة   ،األخذ والعطاء 

وهنـاك األدب   .  وبين اإلحيـاء والجمـود     ،والتطور والثبات 

هو مفهوم اخالقى شائع يربط مفهـوم  و Courtesy التهذيبى

 ،األدب باألداب السلوكية فى أدب اللغات االنسانية منذ القـدم         

وهو نمط أصيل متجدد فى األدب العربى ويحافظ على القيم          

 فالوظيفـة   ،الطفـل /والمثل العليا وتهذيب سـلوكيات الفـرد      

األخالقية تتصدر سائر وظائف ذلك النمط شأنه شـأن كافـة           

 وهنـاك أدب الطفولـة    .خالقية فى األداب األجنبية   التعاليم األ 

Childhood Literature   وهو نوع أدبى متجـدد فـى األدب 

الحديث يتوجه لمرحلة عمرية متدرجة من عمـر االنسـان          

 فـى الفنـون الشـعبية والشـعرية         )للصغار(ويكتبه الكبار   

فى لغة تناسب جمهور األطفال ومداركهم وفقـا        ) المتنوعة(

 ومن أهـم    . النص األدبى لألطفال وليس عنهم     لمعايير كتابة 
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روافد أدب الطفولة فـى أدب أى لغـة الحكايـات الشـفهية        

 إلـى   )قوالبه(والشعبية ويهدف النص األدبى للطفل فى سائر        

 األخالقية والتربوية والفنية والجمالية عنـد       :تحقيق الوظائف 

  .جماهير األطفال

 األطفـال  األدب عن    : وهناك لفظ ومصطلح هام جداً هو     

Literature About Childrenطلح يقصد به كـل   وهو مص

) حـول (من إبداع شعرى أو نثـرى       ) الكبار(مايكتبه األدباء   

أطفالهم أو أطفال اقـاربهم أو أبنـاء أصـحابهم وجيـرانهم            

 وفى مناسبات   ،أطفال بذواتهم ) عن( فاالبداع هنا    ،وأصدقائهم

 ،طرفاً فيهـا  خاصة والمالحظ أن التجارب هنا يكون الكبار        

ويمكن أن نالحظ شعر العقاد مـثالً عـن أبنـاء أصـدقائه             

 وكانت مساهماته في هذا المجال قوية منها قصيدة         ،وجيرانه

  . تعلم المواد الدراسية المشهورة

 Literature for Children ويمكن أن يقال األدب لألطفال

الشـعرية  (مجموع الفنون التعبيريـة واللغويـة       ونعني بذلك   

 وتتوجه فـى أساسـها      ،التى يكتبها الكبار للصغار   ) ريةوالنث

 ،اليهم طبقا لخصائص كل مرحلة عمرية من مراحل الطفولة        

ويقصد المبدع فى كتاباته إليهم مالئمة مايكتـب لمسـتواهم          
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) األنواع األدبيـة  (اللغوى واالدراكى والخيالى عند استقبالهم      

 أو مصـوراً     وهذا األدب قد يكون شفهياً أو مكتوباً       ،المتنوعة

 فهـو يتضـمن كافـة       ،أو مسموعاً أو مسموعاً ومرئياً معاً     

  . مجاالت التعبير الموجهة لألطفال

 Literature For Childrenأما إذا قلنا األدب من األطفال 

بر عن نتاج الطفل ذاته وإبداعاته النثرية       -مصطلح يع فنجده  

لقصص  مثل كتابته ل   ، فى محاوالتهم األدبية األولى    ،والنظمية

 أو خياله المعبر عـن      ،أو نظمه لألشعار واألزجال بلغته هو     

  ... وفقا لدرجة موهبته وميله لالبداع األدبى،ذاته

 وأدب الطفولة هنا مفهوم يرادف طفولة األدب بمقيـاس         

  .أدب الكبار
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    PPeerrcceeppttiioonn   الحسي الحسياإلدراكاإلدراك

هو بشكل عام الوعي باألشكال أو المواقف وتقديرهما من         

 ويبدأ خالل النصف الثاني من العـام األول         ،اسخالل الحو 

 ، ويبدأ بدائياً أول األمر ثم يتطور ويستمر طول الحياة         ،للطفل

 احساسات بصرية وسـمعية وتذوقيـة       :ومن اإلدراك الحسي  

 وإحساسات الضغط والحرارة والرطوبـة أو       ،وشمية ولمسية 

  .الثلجية

  MMoottiivvaattiioonnaall  TToooollssأدوات الدافعية أدوات الدافعية 

 وهـي خمـس     ،ة هي أدوات مساعدة للتعلم    أدوات الدافعي 

 واالهتمـام   ، االهتمام بالعمل ذاته   : وهذه األدوات هي   ،أدوات

 وأهمية درس من الدروس في تحقيق هـدف         ،بتحسين األداء 

 وميل الطالب نحو مشكلة ما أو       ،من أهداف الطالب التعليمية   

  . واالنتباه،لشعوره بحاجة يمكن تحقيقها عن طريق الدرس

 Learning Motivation إلى الدافعية للتعلـيم  وإذا نظرنا

نجد أن الدافعية للتعليم مصطلح يقصد به اكتشـاف الـدوافع           

 وأساس هذه الدوافع هي     ،التي تجعل المتعلم يقبل على التعليم     
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 الثـواب   : ومنهـا  ،واء أكانت إيجابية أو سلبية    -الحوافز س 

  .والعقاب والمدح أو الذم والنجاح أو الفشل

    IImmpprroovviissaattiioonnاالرتجال االرتجال 

االرتجال هو كل مايصدر عن الفرد بال تصنع أو اكـراه           

 ومنـه الخطبـة االرتجاليـة       ،أو اعداد مسبق ألداء عمل ما     

واألحاديث المنبرية التلقائية أو محاولت األطفـال الرتجـال         

 ،عمل أدبى أو فنى بصورة عفوية دون التقيد بـنص محـدد           

فشـات المرحـة    فاالرتجال فن سرعة البديهة والتعليـق والق      

  .والتواصل بين الممثل والجمهور

 فنـاً    نجـده  Improvisationوإذا نظرنا إلى فن االرتجال      

 أي بعـدم التقيـد      ، يقوم على قيام الممثل باالرتجال     ،مسرحياً

بنص معين والتحوير في النص حسب حالة المسرح من أجل          

 ، ويسمى الفن االرتجال الفـوري     ،جذب جمهور الحاضرين  

يطور الممثلون الفنيـون بمشـاركة جمهـور        حيث يخلق و  

األطفال قصصاً صغيرة رائعة عفوية يحبها بـل ويعشـقها          

 واالرتجال أيضاً وسـيلة     ،ويتجاوب معها األطفال المشاهدين   

تعليمية تستغل في حجرة الدراسة إلطالق الطاقات اإلبداعية        
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للطفل وإعمال خياله وتنشيط ذاكرتـه االنفعاليـة السـمعية          

بهدف تعليمي تربوي هو إحاطة األطفال بأسـباب         ،والمرئية

 وبأسلوب تجريبي تطبيقي فـي      ،الحياة المتنوعة ومواضيعها  

  .قاعة الدرس

  CCoouunnsseelllliinnggاإلرشاد النفسي اإلرشاد النفسي 

هو عملية واعية مستمرة بناءة ومخططـة تهـدف إلـى           

 ويفهم ميولـه    ،مساعدة وتشجيع الفرد لكي يفهم نفسه ويحللها      

دراته وخبراته ومشكالته ونـواحي     واستعداداته واتجاهاته وق  

قصوره ونواحي تفوقه ونبوغه وحاجاته وأن يستخدم وينمي        

ـ           ه كل إمكاناته إلى أقصى حد مستطاع وأن يحـدد اختيارات

 ،ويتخذ قرارته ويحل مشكالته في ضـوء معرفتـه بنفسـه          

االرشاد النفسى ما هو إال عملية توجيـه الفـرد وارشـاده            ف

رس شخصيته ويعرف خبرتـه     ومساعدته لكى يفهم ذاته ويد    

  .ويحدد مشكلته
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  ل ل ااطفطف األ األ عند عندأزمة الهويةأزمة الهوية

صورة الذات عند االنسان تبدأ فى التكوين مـن خـالل           

صورة العالم المحيط به مثل الصورة الوالديـه لـألم واألب           

التى تنشأ فى الطفولة والمراهقة والنماذج البشـرية القـدوة          

 ويكون  ،نموه األولى المؤثرة فى البناء النفسى له فى مراحل        

الفرد إطاره الخاص من خالل مراحل نمائية انتقاليه متدرجه         

  ...تطورا ونضجا حتى يتخذ شكل هويه واضحة محددة لذاته

   ...!؟أو من أنا! ؟ من هو:والهوية ببساطه تعنى

والهوية أو الذاتيه تكتمل بتحقيق العمليـات التـى تمكـن           

ذوى العالقـة   ”اصالطفل من التقمص أو التوحد مع األشـخ       

 ،من حوله داخل أسـرته ومدرسـته ومجتمعـه        " بالموضوع

وتكوين الهوية خطوة هامة فى تماسك ووحدة شخصية الفرد         

لكى يتمكن من بلوغ درجة النضـج التـى تحصـنه ضـد             

  .اضطرابات السلوك وامتالك الشخصية فى حياته الالحقه

ث  ولكنها التحد  ،وأزمة الهوية تحدث عند المراهقين أساسا     

لديهم فقط وإن كانت فترة المراهقة تتميز بالتحوالت النفسـية    

واالجتماعية التى تتضارب أدوار الـتقمص بعمـق وشـدة          
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 وقد تحـدث    ،يؤثران فى تحديد صورة ثانية لشخصية الفرد      

أيضا فى كل حاالت التغيير المفاجىء أو التحول السريع نحو          

  ٠و الشعوباألفضل أو األسوأ فى حياة الفرد أو المجتمعات أ

وأزمة الهوية تحدث فى المراهقـة أساسـا عنـد فشـل            

الدفاعات النفسية فى تنمية الشعور باالنتماء والحاجة للتقدير        

والرغبة فى القبول واشباع الرغبات فى مرحلة عبور نفـس          

 ،وطفرة نمائية وتحول بيولوجى جذرى فى حيـاة االنسـان         

 كما  ،ف أخرى ولكنها ليست وقفا عليها بدليل حدوثها فى مواق       

أنها ليست ضرورة الزمة لها بشهادة خروج الكثيرين منهـا          

  .دون مضاعفات

فطبيعة مرحلة المراهقة تقتضى البحث عن الذات الحقيقية        

بصورة تجعل التناقض فى السـلوك االسـتقاللى اإلتكـالى          

 وهذه األدوار المتعارضـة     ،الملتزم المتمرد والمندفع المتردد   

سوخة ألشخاص نتيجة التقمص البد     المركبه من الصور المن   

أن تستبدل أو تتوحد فى دور واحد يكون فى ذاتـه الثابتـه             

 ورغم اختالف وسائل التغيير تظل أزمـة        ،وهويته الواضحة 

الهوية أشبه بمرحلة العمل القصصـى أو المسـرحى الـذى           

تتضارب فيه العوامل المتعارضة أكثر مـايكون التضـارب         
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وأزمة .لتشكل فى العمل الدرامى   لتبرز عمق األزمة أو نقطة ا     

الهوية تعنى فيما تهدف إليه الحاجة إلى وسائل تحقيق الذات          

كالحصول على شهادة أو االنخراط فى عمل أو االحتـراف          

لهواية أو اكتساب مهارة فكريه أو لغويه أو يدويـه تجعـل            

  .الفرد مقبوال فى كل األطر االجتماعية

ل من الوقوع فـى     ولذلك وجب حماية المراهقين واألطفا    

براثين أزمة الهويـه بالتضـافر المجتمعـى بـين األسـرة            

والمدرسة ووسائل االعالم لتكامل البناء النفسـى لشخصـية         

 بالعالقـات   ،المراهق ودفعه إجتماعيا نحو البعد عن الجنوح      

األسرية القوية والعناية التربوية المدرسية العاليه واألعـالم        

 الخير والعطـاء واألصـدقاء      الموجه الهادف والبناء ورفقاء   

 والتكيف والمالئمة السليمة مع     ،الذين يعضدون العامل النفسى   

 باألضافة إلى الشعور بالطمأنينـه واألمـن ومـأل          ،المجتمع

الفراغ النفسى لدى المراهق الذى ينشأ من الخواء العـاطفى          

الداخلى الممتلىء بالمشاعر السلبيه تجاه اآلخـرين كالحقـد         

بهذا نحمى أطفالنا وفتياتنا وشبابنا مـن       و.راهيهواألنانيه والك 

  ..!!أزمة الهوية
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  األساليب المعرفية األساليب المعرفية 

  عند األطفالعند األطفال

 ومنها  ،تتنوع األساليب المعرفية عند األطفال وهي متعددة      

هـو   وBreadth Categorizationأسلوب اتساع التصـنيف  

أسلوب يتميز بالتفضيل المسـتمر بـين شـمولية عناصـر           

 وهناك أسـلوب    .شموليتها للبعد التصنيفي  المثيرات أو عدم    

 Field - Independence )االعتماد على المجال(االستقالل 

Dependece        وهو أسلوب يعتمد على التحليـل اإلدراكـي ، 

فالطفل المستقل مجالياً يقوم بإرجاع المشكلة إلـى أجزائهـا          

 والطفل المعتمد مجاليـاً ينظـر   ،بمعزل عن الشكل الكلي لها  

 ، أو المشكلة نظرة شمولية كلية بعيدة عن التحليل        إلى الشكل 

 وهناك أسلوب إمعان    . ويتميز باالستقالل  ،ألنه يهمل األجزاء  

 ،وهو أساوب يتصف بشدة االنتباه وشموليته     Scanningالنظر  

ويؤدي إلى اختالفات فردية بين األطفال في مجال خصـوبة          

ندفاعي  اال -وهناك األسلوب التأملي  . الخبرة وامتداد المعرفة  

Reflective Impulsivity  وهو أحد أهم األساليب المعرفيـة 

 فالطفـل   ، وأكثرها تأثيراً في المجال التربـوي      ،عند األطفال 
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المتأمل هو الطفل الذي يميل إلى التروي في التفكير والبحث          

 بينما الطفـل    ،عن البدائل أثناء مواجهته لمشكلة من المشاكل      

 إلـى السـرعة فـي اتخـاذ         االندفاعي هو الطفل الذي يميل    

 وهنـاك أسـلوب التبسـيط       .القرارات دون التبصر بالنتائج   

  وهنـاك أسـلوب التعقيـد   Cognitive Simpicityالمعرفي 

وهو Cognitive Complexity Simpicityالتبسيط المعرفي / 

 ،أسلوب يشير إلى ميل الطفل لتفسير العـالم الـذي حولـه           

 بطريقة تتصـف    ،يوباألخص فيما يتعلق بالسلوك االجتماع    

 وهناك أسلوب السيطرة المحدودة     .بالعمق والبعد والتصنيف  

 وهـو  Constricted - Flexible Controlوالسيطرة المرنة 

ما يشير إلى الفروق الفردية في مسألة القابلية أو الحساسـية           

 وهنـاك   .للتداخالت واالضطرابات المعرفية عند األطفـال     

 والـذي  Leveling Sharpiningالنافذ / األسلوب الشاخص 

يتصف بضبابية االستيعاب في الذاكرة والخلط بين األشـياء         

 ،المتشابهة واألشياء المتماثلة حين استدعائها مـن الـذاكرة        

واألسلوب النافذ يكون أقل عرضة للخلـط بـين المثيـرات           

وهنـاك  .  وأكثر اعتماداً على المقارنة بين األشياء      ،المتشابهة

 Toleranceل الخبرات المتناقضـة  أسلوب القدرة على تحم
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For Incongruos Experiences هـام مـن    وهو أسـلوب 

 وهو أسلوب يشير إلى تنوع      ،األساليب المعرفية عند األطفال   

الرغبات حول قبول المدركات الحسية التي تختلف وتتعارض        

ــة ــرة التقليدي ــع الخب ــاهيمي.م ــلوب المف ــاك األس   وهن

Conceptualizing Style لك ألنـه ذو عالقـة    ويسمى كـذ

 وهو أسلوب يشير إلى النزعة الفرديـة لتصـنيف          ،بالمفاهيم

المتشابهات والمختلفات بين المثيرات فيما يتعلق بالتفاصـيل        

بين المفاهيم للوصول إلى كيفية احتساب واكتساب واستخدام        

وهنـاك األسـلوب النافـذ      .المفاهيم كأحد جوانب المعرفـة    

Leveling Sharpining / ألسلوب الشاخصأنظر ا  
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  استرخاء األطفالاسترخاء األطفال

  ضرورة بدنية ونفسيةضرورة بدنية ونفسية

األطفال لهم صفاتهم   ف.. . نعم ،االسترخاء يبدأ مع الصغار   

الخاصة التي البد من تعويـدهم علـى االسـترخاء وعـدم            

 فاألطفـال يتمتعـون بالنشـاط       ،العصبية منذ بداية إدراكهم   

 ويركضون بدال من    ، فهم يصرخون بدال من التحدث     ،المفرط

 ويجعلون من الجلوس على األريكة عملية لهو        ،ير الهادئ الس

 والبد من معرفة أن األطفال يعانون من        ،وتسلق لمكان مرتفع  

االضطراب والتوتر وعـدم التركيـز مثـل الكبـار تمامـاُ       

  ٠٠ويجتازون أوقاتاً صعبة يحتاجون فيها للهدوء واالسترخاء

عـن   و ، البد وأن نعود أطفالنا علـى االسـترخاء        ،ولذلك

طريق ممارسة بعض تمارين اليوجـا التـي تفيـد الكبـار            

 وهنـاك   ،والصغار في التركيز واالسترخاء وتوجيه الطاقـة      

تمارين خاصة من اليوجا للصـغار تعمـل علـى ضـمان            

 ألنه  ،االنسجام النفسي والجسدي والنمو العاطفي السليم للطفل      

بامتصاص طاقة الجسم وتبديد االضطراب قد نساعد الصغير        

 تركيز أكثر وبالتالي يساعده ذلك على اكتشاف أفضـل          على
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 كما يساعد على تقويم االضطراب السلوكي       ،للعالم من حوله  

 وهو من المشاكل الهامة التـي تقابـل أطفالنـا فـي             ،للطفل

  .المدرسة

كما تساعد تمارين اليوجا األطفال على حـل أوجـاعهم          

عراض النفسية التي قد نظنها أمراضاً عضوية والتي تحمل أ        

 ،الصداع وأوجاع البطن والغثيان واألرق والكـوابيس لـيالً        

فممارسة اليوجا تساعد األطفال على تخطي أزماتهم وبلوغهم        

االسترخاء وإكسابهم القدرة علـى الـتحكم فـي عـواطفهم           

 ،والسيطرة على ذاتهم وتركيز انتباههم وتوظيـف طاقـاتهم        

  :ومن تمارين االسترخاء لألطفال

نـدع الطفـل    : االستلقاء على الظهر   :سي التمرين الرئي  -

يستلقي على ظهره وذراعيه وساقيه متباعدتين قليال وعينيـه         

 ثم نطلب منه تحريك ساقيه بلفهما للداخل ثم إلـى    ،مغمضتين

 ويكـرر التمـرين مـع       ،الخارج قبل أن يعود للوضع األول     

ذراعيه قبل أن يرخيهما ثم ينتقل إلى وجهه مع التركيز على           

 مثل الذقن والجبين واللسان واألنـف والعينـين         كل جزء فيه  

 ثم يقوم الطفل بشد جسمه وذراعيه وساقيه ثم يعود          ،واألذنين

  .إلى الثبات لمدة دقيقة واحدة
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يجلس الطفل جلسة القرفصاء ويضـع       :تمرين الضفدع  -

 ثم يطلب منه أن يقوم بقفز قفزات صـغيرة          ،يديه على رأسه  

شـعر الطفـل بـالتوازن       فهذا التمرين ي   ،على مشطي قدميه  

  ويساهم في تليين المفاصل وتقوية العضالت 

يكـون فـي أي وضـع االسـتلقاء أو           :تمرين البالون  -

 فيطلب من الطفل أن يضع يديه علـى         ،الجلوس أو الوقوف  

بطنه مع ضم أصابعه ثم يطلب منه أن يأخذ شهيقه بلطف من            

  وبفعل دخول الهـواء سـتنتفخ      ،أنفه وكأنه يشم زهرة جميلة    

 ومع الزفير يعود    ،بطنه كالبالون وتتباعد أصابعه بفعل التمدد     

 وهذا التمـرين    ،البطن إلى وضعه األول وتنضم أصابع يديه      

  .يبدد القلق بفعل التدليك على عضالت البطن

ندع الطفـل جالسـا علـى        :تمرين الحصان المتأرجح   -

قاعدته طاوياً ساقيه بضمهما نحوه شابكاً يديه وجعلهما ملتفين         

 ويطلب منه أن يترك نفسه يتأرجح إلى الخلـف          ،حول ساقيه 

 إلـى    اللذيذ يهدف هذا التمرين  و.وإلى األمام دون فك اليدين    

  .تليين فقرات الظهر والخصر

 ،يرتكز الطفل على مشط يديـه وقدميـه        :تمرين القطة  -

 وذلك باالرتكاز علـى اليـدين       ،ويقوس الطفل ظهره كالقطة   
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 ثم يطلـب    ،س ظهره إلى الداخل   والركبتين ويرفع رأسه ويقو   

 ،أن يشد إحدى ساقيه وينظر إلى قدمه باالستدارة للخلف         منه

 ،وأن يكرر الحركة مع الساق األخرى ومن الطرف اآلخـر         

هذه األوضاع تدرب الجسم وتشده وتسـاهم فـي اسـتقامته           

  .ولياقته الكاملة

ندع الطفل يجسد حطابا مستغرقا فـي        :تمرين الحطَّاب  -

 فيقوم بمباعدة كلتا قدميه وأالن      )ي قطع األشجار  أي ف (عمله  

يشبك يديه ببعضهما بعضاً فوق رأسه ويؤرجح جسمه إلـى          

الخلف وإلى األمام بين سيقانه بمعدل عشر مـرات وكأنـه           

هذا التمرين يساهم في شـد العمـود الفقـري          .يقطع الحطب 

  .ويساعد على تفريغ الشحنات الزائدة عند األطفال

ليوجا تستثير مجمل عضالت الجسـم      ومن المعروف أن ا   

خالفاً لباقي أنواع الرياضات التي تستثير مناطق وعضـالت         

محددة من الجسم كالذراعين والكتفين بالنسبة للتنس والساقين        

 ولكي تكون اليوجا مفيدة البد وأن تتناسـب مـع           ،لكرة القدم 

 ولذلك فإن هذه التمارين التي ذكرناهـا        ،طبيعة وسن الطفل  

 الطفل كأن يقلدوا مشية أو قفزة الضفدعة أو تحليق          تثير خيال 
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الطائر أو ثابتين كجزع النخلة وغير ذلك من األوضاع التي          

  .تجذب الطفل لمعرفتها وممارستها

وجدير بالذكر أن التنفس السليم والصحيح يسـاعد علـى          

 ،التوازن وينشط الدورة الدموية ومد األعضاء باألكسـوجين       

د األطفال على التشتت الذهني وقلة      ويقضي التنفس السليم عن   

   .التركيز والمخاوف والقلق

عنـد  مـن عوامـل االسـترخاء        :النوم الهادئ الهانئ   -

 فاإلنسان يقضـي    ،النوم العميق  :األطفال وعند الكبار أيضاً   

 ولذا ال ينبغي االستهانة إطالقاً بهذه الفتـرة         ،ثلث حياته نائماً  

 فـنحن   ،ال غنى له عنها    والتي   ،يجدد فيها الجسم نشاطه    التي

ال نعطي للنوم حقه نتيجة لعدة عوامل كسوء التغذية والضجة          

والتدخين ونمط الحياة الساكن المفتقـر للنشـاط الرياضـي          

  ٠.واإلفراط في تناول القهوة واألدوية

 فإننـا ال بـد وأن       ،ومع كل هذه العوامل التي نخضع لها      

  ..نالقرفي هذا علة أهم مرض أو  وهو ،نصاب باألرق
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  ل ل ااطفطف األ األاءاءأسمأسم

 فال بد مـن     ،وهى من المشاكل الهامة التى تواجه أطفالنا      

أختيار األسماء الجميله الرائعة كما أوصانا بذلك رسـول اهللا          

  .صلى اهللا عليه وسلم

وتجد أحيانا بسبب ظروف اجتماعية أو نفسيه لدى األبوين        

 ،أن يقومان بتسمية طفلهما بأسماء يخجل منه عنـدما يكبـر          

يمس كرامته ويجعله مدعاة لالسـتهزاء والسـخريه بـين          و

  ...أصدقائه وزمالئه وذويه
فاالهتمام من قبل الوالدين باختيار اسم المولـود يعـزز          
مكانه الطفل ويعطيه ثقه فى نفسه وفى مستقبله فال يسبب له           

  ...ذلك األسم حرجا أو سخريه
ويجب أن نتخلص من التقاليد العائلية التى تعتنـى بنقـل           

 حتى لو كانت مثل تلـك       ،أسماء اآلباء أو األجداد إلى األبناء     
األسماء التمت بصلة إلى الواقع وتسبب لحاملها حرجا وأزمة         

  ...ولذلك... .نفسيه
فالحل يكمن فى اختيار اسم المولود من بين آالف االسماء          

 إنكم تدعون   ”الجميلة تطبيقا لوصية الرسول العظيم حين قال      
 صدق  ”ئكم وأسماء آبائكم فاحسنوا أسماءكم    يوم القيامه بأسما  

  ..رسول اهللا
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  أسنان األطفالأسنان األطفال
  المشاكل والحلولالمشاكل والحلول

 فمـن األسـنان تبـدأ       ،أسنان األطفال هي ثروة للمستقبل    

الوجاهة وتكون الثقة والجمال ومنها تبدأ الضغوط العصـبية         

 فبـدونها ال    ، فاألسنان مهمة جدا لمستقبل الطفـل      ،والنفسية

 خاللهـا يكتسـب الثقـة واألمـان          ومـن  ،يستطيع الطعام 

 واألسنان التي تنبت عند األطفال فـي أواخـر          ،واالطمئنان

عامهم األول تكون أسنان لبنية تتساقط قبل مرحلـة البلـوغ           

وتنبت بدلها أسنان دائمة ثم ضروس قوية ثم ضروس العقل          

 ويجب تعويد الطفل على نظافة أسنانه دوماً وقبـل          ،بعد ذلك 

ال يصـاب بتسـوس األسـنان وآالم        كل طعام وبعدة حتى     

تبدأ األسنان فى الظهور عند سن الشهر السـادس         و .األسنان

 ويبلغ  ،وتستمر حتى عمر سنتين ونصف    .. .من عمر الطفل  

 فـى الفـك     ١٠ فى الفك العلوى و      ١٠سنة  ٢٠عدداألسنان  

 شهرا تنمو القواطع األساسية األمامية      ١٢-٦بين  .... السفلى

 قواطـع جانبيـه     ٤شهرا تنمو   ١٢-٨وبين  .أسفل٢أعلى و   ٢

شـهرا تظهـر    ١٥-١٢بين عمر   و.إثنين أعلى وإثنين أسفل   
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بـين   و ،األضراس األولى الجانبيه إثنين أعلى وإثنين أسـفل       

شهرا تظهر األنياب الجانبيه إثنـين أعلـى وإثنـين          ٢٠-١٨

األطفـال فـي    وتكتمل األضراس الجانبيه األخيرة عند      .أسفل

 تنمو آخر األضـراس     عمر سنتين إلى سنتين ونصف حيث     

  .إثنين أعلى وإثنين أسفل

يبدأ الطفل فى النمو منذ مولده ولكن تبدأ أسـنانه فـى            و

 وتظهر كـل أسـنانه      ،الظهور منذ الشهر السادس من عمره     

وتبـدأ  ٠اللبنيه عند إكماله السنتين والنصف سنه من عمـره        

عملية التسنين باسهال لدى الطفل وبدء سيالن لعابه واحمرار         

زيادة بكائه نتيجة االآلم فى اللثه وتستمر فترة التسنين         خديه و 

ما بين أسبوعين إلى ثالثة أسابيع وقد يصاب الطفـل أثنـاء            

التسنين بطفح جلدى وقد تكون هناك عمليه تغير فى رائحـة           

ولتخفيف آالم الطفل عنـد     .ةالبول وارتفاع فى درجة الحرار    

  :مايليعمل  التسنين يمكنعملية 

  .يار للطفل لكى يعض عليهاتقديم جزر أو خ

استخدام حلقه التسنين البالسـتيكية بوضـعها أوال فـى          

  .الثالجة ثم تقديمها للطفل فقد تساعده فى تخفيف آالمه

  .استخدام جل األسنان الخالى من السكر



 -٥٢-

  .تدليك لثه الطفل إذا كانت ال تؤلمه

استخدام أحد المهدئات آلالم األسنان من الصـيدليه بعـد          

  .لطبيباستشارة ا

إذا كان لعابه يسيل خارج فمه فيمكن استخدام كريم عازل          

  .لحماية وجهه من االصابة باالكزيما

الحرص على تغطيه الطفل وتدفئته جيدا فى الجو البـارد          

  .الذى يزيد من آالم األسنان

وبمجرد ظهور السن األول للطفل يمكن العنايـة بأسـنان          

  :على النحو التالى الطفل

 الطفل فمه وأسنانه بفرشة األسنان مرتين       التأكد من غسل  

  .فى اليوم ومنذ بدايه مقدرته على ذلك ألن ذلك أفضل

 سنوات يتم استخدام فرشة     ٦منذ بداية التسنين وحتى عمر      

أسنان ناعمة للطفل مع معجون أسـنان خـال مـن السـكر           

  ومنخفض الفلورايد على أن تكون كمية معجون األسنان قليله 

ام معجون أسنان ذى نكهة فاكهة ألنهـا        يتم تجنيب استخد  

  .تضر بأسنان الطفل

  .الحذر من إبتالع الطفل لمعجون األسنان
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تعليم الطفل الطريقة المثلى لغسل األسنان وهـى القيـام          

بحركه دائرية حول منطقة إلتقاء السن بالثه ودربـى الطفـل       

  .على ذلك

ذا ال ينصح عادة باستخدام الفلورايد لألطفال الصغار إال إ        

تمت مشاهدة آثار تسوس على أسنانهم ويتم إعطاءه الفلورايد         

  .بواسطة طبيب األسنان

يـتم وقايـة    ف :وقاية أسنان األطفال من التسوس    أما عن   

 وهـو   ،أسنان األطفال من التسوس بالحصول على الفورايد      

 وهذا الفلورايد يعطـى     ،عبارة عن شكلين أما رغوة أو جيلى      

 وتقـوم هـذه الطريقـة علـى         ،للطفل عن طريق الفم يوميا    

وعـن اسـتعمال    .استعمال مواد غنيه بفلوريـد الصـوديوم      

 ثـم وضـع     ، يقوم الطبيب بتنظيف األسنان جيـدا      ،الفلورايد

داخل أطباق خاصة مصنوعة من     ) رغوة أو جيلى  (الفلورايد  

مادة أسفنجيه خاصة توضع بدورها فى الفم بحيـث تغطـى           

ه العملية لمدة دقيقتين     وتستمر هذ  ،أسنان الفك العلوى بالكامل   

 وعادة ما تأتى هذه     ،وتكرر بنفس الطريقة لعالج الفك السفلى     

المواد الغنيه بالفلورايد بنكهات الفاكهة المختلفة كى يستثيغها        
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 كما ينصح أطباء األسنان باتبـاع هـذه الطريقـة           ،األطفال

  .الوقائية مرتين سنويا لألطفال

ع أسنان الطفل إذا    وينصح خبراء األسنان بعدم التعجل بخل     

   : وخصوصاً األسنان اللبنية على النحو التالي،أصابها الوجع

 من الممكن عمل عالج جذور لألضـراس واألسـنان          -

اللبنية والبعد عن خلعهـا وتغطيتهـا بـالطرابيش الخاصـة           

  .باألطفال

 يمكن تغطية األضراس بطبقات من مادة صلبة حديثـة          -

  . سليمةلمنع تسوس األسنان والحفاظ عليها

 في حالة اإلضطرار إلى خلع أحد األضـراس اللبنيـة           -

يجب تركيب حافظة مسافات حتى ال تتحرك األسنان وتكون         

  .سبباً في تزاحم األسنان مستقبالً

 إذا ال حظت بدء طفلك بالقيام بعادة مص األصـابع أو            -

 ال تؤجـل    ،النفس من الفم أو الجز على األسنان أثناء النـوم         

 حيث أن مـص األصـابع       ،ي تقويم األسنان  استشارة أخصائ 

أثناء التنفس من الفم يكون سبباً في بـروز الفـك العلـوي             

 ويبدأ التعامل مـع هـذه       ،وحدوث العضة األمامية المفتوحة   

 أي في سـن     ،الحاالت في سن مبكرة مع بداية تبديل األسنان       
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 ويتم من خالل أجهزة التقويم      ،السادسة أو السابعة من العمر    

دات السيئة وإصالح ماحدث من تشوهات وتوجيـه        منع العا 

  .نمو الفكين إلى الطريق الصحيح

 عند مالحظة ظهور بروز باألسنان أو الفك العلوي أو          -

السفلي أو ظهور تزاحم باألسنان األمامية مع بداية التبديل ال          

 ألن اإلصـالح فـي      ،تؤجل زيارة أخصائي تقويم األسـنان     

  .ايةالبداية سهل وبعد ذلك صعب للغ

 وتعويـده   ،والبد من المحافظة على أسنان طفلك نظيفـة       

 حتى ولو كـان األكـل       ،على تنظيف أسنانه قبل وبعد األكل     

  .بسيطاً
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  إشارات وحركاتإشارات وحركات

   وأحاسيس األطفال وأحاسيس األطفال

إن لغة الحركات هى مجمل اإلشارات التى ينتجها الجسم         

وهى ال تنجم فى بعض األحيان عن نوايا        .ويرسلها بإستمرار 

قصودة بل تصدر عن تبادالت خفية ما بين الجسم وبيئتـه           م

 وتساهم بذلك فى الكم العائل من اإلشارات المتبادلة         .المباشرة

بين الكائنات الحية بوصفها محطات وشـبكات مـن نسـيج           

  .الوجود

 تحليل أهم تلك  تحليل أهم تلك تناول بسرعة بعض مجاالتتناول بسرعة بعض مجاالت وسن وسن

  ::اإلشاراتاإلشارات
 وهى لغة   .ير إنها إحدى أولويات الطفل الصغ     : النظرة – ١ 

 ينظـر إلينـا     .غير كالمية فى غاية األهميـة     

و ،األطفال حتى لو تظاهروا بـأنهم ال يروننـا        

 ،إننا نراهم طبعا  .أعتقد أننا ننظر إليهم قليال جدا     

 نحـن   .ولكن رؤيتهم تختلف عن النظر إلـيهم      

نراقب تصرفاتهم ونسهر عليهـا مـن دون أن         
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 حـين   .نتذكر أن النظر نشاط ديناميكى مـؤثر      

وقف أى نشاط تقوم به لتنظـر إلـى طفلهـا           ت

 أو يتسـلق    ،الصغير وهو يصعد درجة السـلم     

يتلقى عبـر نظرتهـا هـذه         فإن طفلها  ،كرسيا

يشعر أن نظرتها تحمله وتقويه وتمكنه      . .توكيدا

  .من مواجهة الحياة

أن نوفر الوقت الـالزم للتوقـف والنظـر          يبدو لى مهما  

 فإن غياب نظرنا    .ينوتبادل إشارات االعتراف بواسطة العين    

عن الطفل يكون بالنسبة لهذا األخير بمثابة عـدوان سـلبى           

 إن النظر إلى الطفل يعنى ذلك االعتراف األساسى         .وتجاهل

  .الذى يحتاجه كل طفل

وأدعوكم هنا إلى التخلى عن االعتقاد القائل بـأن سـلوك        

نحـن  .الطفل يحمل فقط طلبا للحب وطلبا إلرضاء الحاجات       

 .ة إلى الحب ولكن أيضا بحاجة إلـى أن نحـب          بالطبع بحاج 

وأعتقد أيضا أن الكثير من السلوكيات مرتبطة بالحاجة إلـى          

 أى أن ننسـج     ،أن يعترف بنا والى ان نعتـرف بـاآلخرين        

   .وجودنا فى الحياة
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إن النظرة هى وسيلة حيوية تؤكد اآلخر فى وجوده وهى          

جـود   أنـت مو   .أنت موجود بالنسبة لى   . .أنا أراك ( (:تعنى

  ).)بشكل مختلف عنى

 هنـاك   .وهناك أنواع عديدة من النظرات ومعانى مختلفة      

 تعـال   ، أنا أثق بك أو أنا خـائف       ) النداء التى تقول   –النظرة  

 العتـب   – التأنيـب والنظـرة      –النظرة   وهناك. )إلى نجدتى 

 يلتقى الطفل بـاآلخر     . التحدى – االتهام والنظرة    -والنظرة  

 ويدخل العالم إلى أعماقه     .اسطة النظر ويلتقى الطفل بالعالم بو   

  .بواسطة النظر أيضا

 إن ابتسامة كل واحد منا وأيضـا ابتسـامة          : االبتسامة – ٢

 إنهـا محاولـة    :الطفل تحمل معانى كثيـرة    

 ،ارتيـاح   ومؤشـر ،لتدجين عالم اآلخـر 

 تفـتح االبتسـامة     .واعتراف ومنشط للتلقى  

  .الباب لعطاء العالم

 فحين نكون تعبين    . تحت الطلب  ال يمكن بالطبع أن نبتسم    

 ، وفى هذا الوضع   .صعبة أو مثقلين بالهموم تصبح االبتسامة    

 بل  ، ليس عن طريق الشكوى    ،من األفضل أن نعبر عن حالنا     

 لـئال يـدرك الطفـل       ،عن طريق التعبير الحقيقى بما نشعر     
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 . فيظن أنه هو المـذنب     ،توترنا ويحس به وينسب السبب إليه     

 و  ، فإن بإمكاننا أن نرخى جسمنا     ،البتسامفإذا كنا ال نستطيع ا    

 نحـن   .أن نرخى حنكنا السفلى على األخص وكتفينا وتنفسنا       

ننقل الكثير من العنف إلى اآلخرين عبر نظرتنا الجامـدة و           

  . وعبر تشنج كتفينا وعنقنا،الباردة والغائبة

 أن التنفس هو أولى اللغات التى نمتلك حـين          :التنفس - ٣

 إنها اللغة األولـى التـى       .المنأتى إلى هذا الع   

 وهى تعبر   .تترجم عالقتنا المتبادلة مع محيطنا    

من خالل إيقاعها وحدتها وتقلباتها عن عالقتنـا    

  .بالعالم

 يتعـدل   ،حين يطرح علينا طفل سؤاال مزعجا أو مقلقـا        

 و الطفل   . ربما قطعناه للحظات أو ربما تسارع      ،إيقاع تنفسنا 

  .ب أو مؤلم بالنسبة لنايحس بذلك ويدرك أن الموضوع صع

فى لحظات التوتر واالنفعال التى يعيشها اآلخـر يمكننـا          

الهادئ والعميق هو    ذلك أن زفيرنا  ،ببساطة أن نسمعه تنفسنا   

  .دعوة له حتى يزفر األلم والمضايقة
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 فـى لحظـات     ، وفيما بعد  ،فى األشهر األولى من الحياة    

الحيـاة  بعضا من نبض     ينبغى أن يحمل التنفس معه    ،  األزمة

  .الهائل الذى ينتقل منا والينا

كنا فى حالة قلق أو غضب فإننا سنظهر          إذا : التوترات – ٤

توقفـه المؤقـت    (ذلك من خالل نوعية تنفسنا      

 ورطوبـة يـدينا وانكمـاش       )وتعديل إيقاعـه  

 وسننقل إلى الطفل بهـذه الطريقـة        .عضالتنا

 وباستطاعة الطفل فى سن     .الكثير من الرسائل  

ن يستوعب هذه الرسائل فى جسمه      مبكرة جدا أ  

حماية نفسه من التهديـد أو القلـق         وأن يحاول 

  .الذى يشعر به

ونكرر هنا القول بأن الطفل ال يدرك من الواقع إال جزءا           

 إنه يـدرك فقـط      ، فالواقع مجزأ ومشرذم بالنسبة له     .يسيرا

 وهى نتـاج لقـاء الواقـع        ، حقيقته الخاصة  ،واقعه الخاص 

 ويلعب هذا الخليط على     .طفل الخاص به  الحقيقى مع خيال ال   

ثالث مستويات مختلفة فى آن واحد هى المستوى الـواقعى          

 ويصـعب علـى الكبـار فهـم هـذه           .والخيالى والرمزى 

  .لتبقى بالنسبه للطفل مصدر نزاع وتناقضات،المسألة
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إليكم مثال جان الصغير الذى رفض مغادرة المقبرة حيث         

فقـدون صـبرهم وهـم ال        وكاد أهله ي   .دفن جده منذ دقائق   

ولكن يا  ( : وأخيرا قال جان المه    .يفهمون عناده غير المبرر   

 وكـانوا قـد    .)! إننى أنتظر أن يصعد جدى إلى السماء       ،أمى

قالوا له عند وفاة جده أنه ذاهب إلى السماء ماذا لو لم يستطع             

 واحتفظ بهذا االنتظار فى داخله؟      ،جان أن يقول تلك الكلمات    

 . القلقة ستتولد عن انتظاره وعن تسـاؤالته  كم من السلوكيات  

ذلك هو لغز الواقع الذى يعيشه الطفل والذى نعجز عن فهمه           

   .فى أغلب األحيان

 إن إيقاع حياتنا قد يكون عامل عنف وعدوان     : اإليقـاع  – ٥

أن يـتعلم     إنى أرغب حقـا    .أو عامل طمأنينة  

المهتمون باألطفال حركـات رقصـة الباليـه        

طيئة المفتوحة على اآلخر وعلى      الب ،الكالسيكية

 عندما يسـتقبلون طفـال      ، ذلك أن الكبار   .العالم

يقومون بحركات سريعة جدا ال تحترم الـزمن        

 حين نحضن طفـال بـين       .الداخلى عند الطفل  

 ذراعينـــا ال ينبغـــى أن نفعـــل ذلـــك
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يعنـى الـذهاب إلـى       فاستقبال طفل ،باستعجال

  .المستوى الذى يكون عليه

 أننا نكتشف أكثر فـأكثر كـل يـوم أن            اعتقد : الطاقة – ٦

 طاقة  ، والى الطفل  ،بإمكاننا أن نرسل إلى اآلخر    

 ” وطاقة سلبية أشـبه    ” بالفيتامينات ”إيجابية أشبه 

إذا ما انتبهنا قليال إلى ذاتنا نسـتطيع        .”بالسموم

أن نحس بطاقتنا السـلبية وحينئـذ قـد نقـول           

 لن أكون طيبـا     ، انتبه إلى نفسك اليوم    ”:لآلخر

  .”معك

واعتقد أن كل واحد منا فاقد المناعة فيما يتعلـق بـبعض         

تبدو تافهة والتى تمسه     الحركات أو المواقف أو الكلمات التى     

 نحن نفقد مناعتنـا أمـام بعـض         .كما لو أنها ضربات قاتلة    

  .وتنتابنا حالة ضعف شديدة،السلوكيات وبعض الكلمات

ى العمل   انتم ف  :انظروا ماذا يحدث فى العالقات بين الكبار      

 يقول لكم أحد    .وقد استيقظتم صباحا ممتلئين بالنشاط اإليجابى     

 تجيبونه بشكل   .زمالئكم شيئا يمسكم ويحرك ضيقا فى داخلكم      

سخيف ومن دون افتعال المشكالت ولكن يومكم بأكمله قـد          

 أو  ، من دون أن يدرى ربما     ،إليكم الزميل سما    لقد قدم  .أفسد
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تحكم بسـهولة بمفهـوم      ال نستطيع أن ن    .من دون أن يقصد   

 ما الذى يجعلها تنتقل     .صنعت هذه ألننا ال نعلم مما قد      الطاقة

 مـا الـذى يجعلنـا       ؟إلى القطب السلبى   من القطب اإليجابى  

ومع .ضعفاء إلى هذه الدرجة أمام كلمة معينة أو موقف معين         

يمكننا من التمييز    ذلك فإن بعض الحذر واإلصغاء إلى الذات      

لطاقة الموجودة فى داخلنا وتلك التـى       بشكل أفضل ما بين ا    

  .نرسلها أو نتلقاها

 كل أنواع الصمت هى فى الحقيقة لغات ولكن         : الصمت – ٧

 الكثير من األطفـال     .ذات أهمية متفاوتة بالطبع   

 إن الخيال قوى إلى     .يتحدثون بواسطة الصمت  

درجة أنه يسكن الطفل أحيانـا ويمنعـه مـن          

  ..الخروج منه
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  CChhiilldd  PPooeettrryy  فالفالأشعار األطأشعار األط

أشعار األطفال مجموعة من الفنون التعبيرية الشعرية التى        

 وقد تصـدر مـن      ،يكتبها الشعراء من األطفال وليس عنهم     

األطفال تجارب شعرية بسـيطة وسـاذجة ولكنهـا تتميـز           

 أما أنواع الفنون الشعرية لهـم       ،باالنتظام والصدق التعبيري  

خفيفـة والقصـص     األغنية والنشـيد والمقطوعـات ال      :فهى

 ويمكن للشـعراء    ،الشعرى المتنوع وكذلك الشعر المسرحى    

التوسع فى أشعار مالئمة لألطفال يرددونها فـي مناسـباتهم          

 وهـي   Lyrics  وهناك أشعار غنائيـة    .وأعيادهم ورحالتهم 

 يقدمه المؤلف إلى    ،عبارة عن كلمات غنائية أو نص منظوم      

 ،زة من عدمـه   الجماهير أو الى لجنة أدبية متخصصة لإلجا      

وفى حالة اجازته للغناء تتحول الكلمات المنظومة الى الحان         

 واألشعار الغنائية لألطفـال تكـون       ،منغومة يؤديها فنان ما   

 وتتنـاول   ،خفيفة وتتمتع بموسيقى جميلـة وإيقـاع متميـز        

 وتؤثر أكثر في األطفال إذا      ،الموضوعات التي يحبها األطفال   

ل كـورال لألصـوات     ما غناها األطفال أنفسهم مـن خـال       

  . المتناغمة الجميلة
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    أشكال التعبيرأشكال التعبير
FFoorrmmss  MMooddeess  DDiissccoouurrssee  

 فنجـد أن    ، هناك أشكال التعبير األدبي والفني والعلمـي      
 Forms Modes of literary أشــكال التعبيــر األدبــى

Discourse  هي أنواع أو أجناس من فنون التعبير األدبى فى
يكتبها مبـدع متخصـص      و ،والنثر) النظم(أحد مجالى الشعر  

 موشح شعرى   ، مقطوعة شعرية أو زجلية    ، أغنية :على هيئة 
أو نادرة أو ترجمة الحيـاة        أو قصة روائية   ،أو قصة قصيرة  

أو مقالة أدبية أو مسرحية نثرية أو مسرحية أو قصة علميـة            
 وتستهدف هـذه األشـكال      ،الخ...أو سيرة ذاتية أو خواطر    

وفقاً لمعـايير   " الصغار”أو" جمهور الكبار ”جميعا المتلقى من  
 Forms  أما أشكال التعبير الفنى.توجه النص األدبى للمتلقى

Modes of Artistic Discourse  فهي أنواع أو اجناس مـن 
فنون التعبير التشكيلى والتطبيقى والفنـون المركبـة ومـن          

 وفنون  ، فنون الحركة مثل الرقص والموسيقى والغناء      :أمثلتها
 ومـن الفنـون     ،ة والنحـت والتصـوير    السكون مثل العمار  

 التطبيقية مثل الرسم الدقيق وتصميم النسجيات والخزفيـات،       
 مع  ،ومن الفنون المركبة أو المجمعة مثل األوبرا واألوبريت       

  .الخ...الفنون المرئية المعروفة كالتمثيل والغناء
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  أصدقاء الطفل أصدقاء الطفل 

األصدقاء والرفاق من أهم األشياء االجتماعية المطلوبـة        

لحاجات االنسانية التى البد أن يحتاجها الطفل ليصبح كائنا         وا

  ...اجتماعيا

 ولذلك فهو فى    ،واختيار األصدقاء فن اليجيده الطفل عادة     

حاجة إلى مساعدة ألختيار أصدقائه الذين سيضـيفون إليـه          

 وتختلف درجة اختيار األصدقاء من مرحلـة        ،ويضيف إليهم 

ـ   ،إلى مرحلة أخرى فى عمر الطفل      ل مرحلـة لهـا      ألن ك

  .خصائصها ولها أيضا نوعيه من األصدقاء

فقبل سن العام من عمر الطفل التوجد صداقات بـالمعنى          

 بـل   ،فالطفل يتعلق بأى طفل آخر فى نفس عمره       ،  الصحيح

ويعتبره مثل أية لعبه أو دمى حوله فيحاول أن يكتشفه وذلك           

 ويتعلق الطفل أيضا    ،بشدهم وضربهم لكى يرى ردود أفعالهم     

 ويكـون   ،الكبار المألوفين لديه مثل األب واألم واألخـوات       ب

 واليمكن تركه   ،اهتمامه باألطفال األخرين قصر المدى مؤقت     

  .مع األصدقاء
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وعند مرور سنتين ونصف من حياة الطفل يدرك الطفـل          

ماحوله من األطفال اآلخرين ويتفاعل معهم ويقيم عالقـات         

مام واألخوال ويوسع   طيبه مع الكبار مثل األخوة الكبار واألع      

 ويبدأ يتشبث بأطفال آخرين ويتمتع بصحبتهم       ،دائرة معارفه 

وينظر إلى األطفال اآلخرين من بعده الشخصى وال يعطيهم         

 ولذلك فهـو    ،لعبه وال أدواته واليهتم كثيرا ببكائهم وحاجاتهم      

اليتعاون عند اللعب مع اآلخرين واليقبل مشاركتهم وتبـادل         

  .دما يطلب منه الكبار ذلك بإلحاحاألدوار معهم إال عن

 تتسع دائـرة    ،وعند مرور أربع سنوات على عمر الطفل      

األطفال فى حياة الطفل فيقضى الطفل الكثير من وقتـه مـع            

 ويتغير الطفل مـن األنانيـة إلـى         ،اللعب مع أطفال آخرين   

 وعندما تبدأ لغته فى االتساع والتطـور        ،المشاركه والتعاون 

 ويبدأ  ،لمزيد من األتصال بين األطفال    سيؤدى ذلك إلى خلق ا    

 ويـتعلم الطفـل عـدم شـد         ،فى تبادل األلعاب مع أصدقائه    

وخطف األلعاب من أصدقائه وينفصل عـن أمـه بسـهولة           

 ويبدأ فى اختيـار أصـدقائه       ،ويقضى وقتا أكبر مع أصدقائه    

حتى يقوم باللعب إلى جانبهم قبل مشاركتهم اللعب تقربا منهم          
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 ولـن   ،ركه وتبادل األدوار فـى اللعـب      ويفهم ويقدر المشا  

  .يستطيع الخروج للعب بعيدا عن منزله

 يبدأ الطفل فى هذا العمـر فـى         :بعد سن الخمس سنوات   

 ويبـدأ الطفـل     ،اختيار صديق أو إثنان من بين أقرب رفقائه       

 ويشعر  ،بالنظر إلى األشياء من وجهة نظر األطفال اآلخرين       

ع ذلك فهو فى حاجـة      وم.. .باألسف لسوء معاملته ألصدقائه   

 ،ورغبة لقضاء بعض الوقت بمفرده رغم بحثه عن أصدقائه        

ويعرف الطفل فى هذا العمر أن الضـرب والشـد خطـآن            

 ، ويحل معظم نزاعاته ويتقبل الخسارة بسـهولة       ،وممنوعان

 ويمكن للطفل   ،ولكنه يقاطع كثيرا وال ينتظر دوره فى الكالم       

 أصدقائه المقربين لكى    أن يكون واثقا فى نفسه عند التقائه مع       

يلعبوا معه فى المنزل ويكون ذلك عن طريق تعليمـه عـدم            

األنانية وحب الناس وكيفية الحديث إليهم والبد من االهتمـام          

بذلك يكسب أصدقاء الطفولة    .. .باآلخرين وبعده عن األنانية   

  .ليصبحوا أصدقائه مدى الحياة
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  عند األطفالعند األطفال  اإلصغاءاإلصغاء

تى تواجه األطفال عـدم القـدرة       وهو من أهم المشاكل ال    

 وهـذا يـأتى     ،على األصغاء إلى اآلخرين واألنتباه لكالمهم     

 وعـدم االصـغاء إلـى       ،ضمن تحسين العالقات االجتماعية   

 وتستطيع  ،اآلخرين مشكله تربوية اجتماعية فى المقام األول      

أن تغرس فى الطفل تعلم االصغاء والتوكيد وحل النزاعـات          

  :ث إلى اآلخرين يمكن أن يفعل ما يلى فعند الحدي،والتعاون

  .الجلوس مقابل المتحدث •

  .تبنى موقف منفتح وصادق •

  .تجنب الحركات التى قد تعيق التركيز •

  .النظر إلى وجه المتحدث دائما •

االحتفاظ بالصمت والتمتع باليقظـة خـالل حـديث         •

  .الضيف إلى الطفل

  .التعليق على ما يقولوه المتحدث والتعقيب عليه •

هم مشاعر المتحدث له وتبيينه له والتأكيد       توضيح تف  •

فـى نهايـة    .. . ولكـن  ،على مشاطرته وجهه نظره   

 .الحديث على األطفال أن يلخصوا ما قاله المتحدث
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  :وكذلك •

  .عدم النقد واالدانة والتوبيخ •

  .إعطاء الرأى بصدق واخالص وتفكير عميق •

االهتمام حقيقة باآلخرين وتقديم الضـيافة الالزمـة         •

  .لهم

  .أن يشعر اآلخرين بأنهم مهمين فى نظر الطفلالبد  •

  ...يمكن طرح األسئلة بدال من االنتقادات أو األوامر •
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  اضطرابات األطفالاضطرابات األطفال

األطفال يتعرضون إلضطرابات معينـة نتيجـة عوامـل         

 واالضطرابات قد تكـون ناتجـة عـن         ،ودوافع يتأثرون بها  

بات  فهناك اضطرا  ،أمراض وقد تتسبب في بعض األمراض     

هـي أحـد أهـم أنـواع      وArticulation Disordersالتلفظ 

اضطرابات الكالم عند األطفال والتي يعاني فيها الطفل مـن          

وهنـاك اضـطرابات اللسـان      . متاعب النطـق بالكلمـات    

Stuttering Disordersوهي أحد أنـواع  ، وتسمى اللجلجة 

اضطرابات الكالم عند األطفال والتي يعاني فيها الطفل مـن          

 ، واللجلجة هي التعتعة ومضغ الكالم     ،اعب النطق بالكلمات  مت

 وهنـاك   .وهي اضطراب في الكالم يأخذ صـورة اخـتالل        

 وهو ما ينتج Conductive Disorderاالضطراب التوصيلي 

عن وجود عائق يحول دون انتقال الصوت من خـالل األذن           

وهناك االضطراب  . الخارجية أو الوسطى إلى األذن الداخلية     

 وهو ما ينتج عن بعـض  Sensorineural Disorder الحسي

الذي  العيوب الموجودة في األذن الداخلية أو العصب السمعي       

 Memoryوهناك اضطرابات الذاكرة . يصل بين األذن والمخ
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Dicturbance         وتتمثل في قصور الذاكرة البصـرية والتـي 

تتضمن عدم قدرة الفرد على تذكر األرقام وأرقام الصفحات         

كتاب أو تذكر شكل المثلـث أو المربـع لرسـمه فـي       في ال 

ومشكالت الذاكرة السمعية والتي تشير إلى صعوبة       ،  الصفحة

لدى الفرد في تذكر ما قيل له من تعليقات أثناء الدرس أو ما             

أما الحـديث عـن     . تم سؤاله فيه وخصوصاً الجانب الشفوي     

 Pervasive Developmental اضطرابات النمـو الشـامل  

Disorders       ذاتـي    فيمكن وصفها بأنها حـاالت اضـطراب

بيولوجي عصبي يتمثل في توقف النمو على المحاور اللغوية         

 بما  ،والمعرفية واالنفعالية واالجتماعية أو فقدانها بعد تكوينها      

 وهناك اضطراب هام    .يؤثر سلباً مستقبالً على بناء الشخصية     

القـدرة علـى القـراءة       يصيب األطفال وهـو اضـطراب     

Dyslexia         فيعتبراضطراب القدرة على القراءة أهـم فئـات 

  .األطفال الذين يعانون من إعاقة التعلم
هـى التفاعـل     و ،وهناك اضطرابات التكيف عند األطفال    

النفسى عند مواجهة ظروف وحوادث جديـدة مثـل النقلـه           
 وتصــنف ،الكبيـرة فــى العمـل أو المدرســة أو السـكن   

ـ        ى األمـراض   اضطرابات التكيف ضمن المحـور األول ف
النفسية واالجتماعية ويبلغ عدد األطفال المصابين بها نحـو         
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وهـى حـاالت نفسـية بسـيطة        .من جملة المصابين  % ٣٢
 ولكنها أشد مما يتوقع عند التعرض ألى كـرب أو           ،وعابرة

 وقد ينتج منها تدنى وتـدهور       ،شدة كانت اجتماعية أو نفسية    
وفى .التكفاءة الشخص وانخفاض ناتج عمله فى جميع المجا       

الغالب تنتهى هذه الحالة ويشفى الطفل منها إذا أزيل العامـل           
 ويندر أن تستمر فترة العالج أكثر مـن ثالثـة           ،المسبب لها 

قبـل  % ٩٠ حيث يشفى أكثر مـن       ،شهور منذ إبتداء األزمة   
يتعرض الطفـل المصـاب باضـطرابات       كما  .ثالثة شهور 

ضطرابات التكيف إلى أعراض مثل االكتئاب أو القلق أو اال        
السلوكيه مثل نوبات الغضب والتخريب للممتلكات والكـذب        

  .المستمر والهروب من المدرسة والطرد منها والعصبيه
ويتمثل عالج هذه االضطرابات فى الجلسـات النفسـية         
الفردية وفيها يتم التعرف على الضغوط التى تعـرض لهـا           
الشخص وكيف أثرت عليه وماذا يجب عليه أن يعمل حتـى           

 وهـذه   ، ثم الجلسات النفسـية العائليـة      ،ب على آثارها  يتغل
الطريقة تستعمل عندما تكون العائلة قد لعبت دورا كبيرا فى          
أحداث األزمة النفسية ثم العقاقير التى تستعمل فـى عـالج           
األعراض التى تؤلم الشخص مثل اضطرابات النوم والقلـق         

  .التى تلعب الدور األساسي فى معاناة المريض
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  عمة عمة األطاألط

  ذكاء الطفلذكاء الطفلترفع مستوى ترفع مستوى التي التي 

إن الدماغ عضو نشيط جدا من حيث التغييرات الكيميائية         

 ما يجعله بحاجة دائمه إلى الوقود       ،فى خالياه الحيه وتجددها   

من أجل المحافظة على استمراريته ونشاطه وأدائه لمهامـه         

 ولذا فإن تناول األطعمة التى هى بمثابة الوقـود          ،بشكل سليم 

ت القيمة الغذائية العالية منها التى تحوى مـواد         خصوصا ذا 

كيمو عصـبية يرفـع مسـتوى األداء الـذهنى كـالتركيز            

 كما يقـوى الـذاكرة وسـرعة        ،والمهارات الحسية واليقظة  

  .البديهة ويبدد االجهاد ويمنع الكهولة المبكرة للدماغ

ولقد ثبت أنه من الممكن تقوية الذاكرة واليقظة ومقاومتـه   

اسطة اتباع حمية غذائية تحوى محفـزات نتـائج         االجهاد بو 

 ،المواد الكيمائية الناقلة لإلشارات العصبيه الدماغية المهمـة       

ورغم أن هذا األختبار كان قد أجرى فقط على مجموعة من           

 إال أنه ولزيادة عدد     ،األشخاص الذين يعانون من سوء التغذية     

ختبار نتيجة  النساء اللواتى يمارسن الحمية بانتظام فقد أكد األ       

 أن تناول السـكر بكميـات       :هامة تنطبق على الجميع وهى    
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مناسبة وفى الوقت المناسب يجعلك حاضر البديهـة واضـح         

 كمـا أن    ،الرؤية ويكون له تأثير كبير فى تنشـيط الـدماغ         

الكربوهيدرات وخصوصا إن كانت خاليـه مـن البـروتين          

 كما أن   ،والدهنيات تلعب دور المهدىء الذهنى بالنسبة للدماغ      

مركب فيتامين ب له أثر كبير فى الحالـة النفسـية واألداء            

  .الذهنى

ومن بين كل األحماض الدهنية هناك نوعان يطلق عليهما         

أحماض دهنيه أساسية ألنه اليمكن للجسم إنتاجها ذاتيا ويجب         

  :توفيرها من خالل الغذاء اليومى وهذان النوعان هما

الثـانى تسـمى    و -،N6األول يسمى حمض لينولتيك      -

 وكالهما من الدهون غيـر المشـبعة        ،N3حامض لينولنيك   

  .ويحتاج الجسم إلى مقدار ملعقة كبيرة منهما يوميا

فاألحماض الدهنية هى ذات أهمية بالغة فى نمو الـدماغ          

 إذ أنـه    ،البشرى قبل الوالدة وبعدها أى فى مرحلة الطفولـة        

ركبـات  ومن خالل غشاء الخاليا العصبيه الغنيـه بمـادة م         

 وهذا بـدوره    ، تمر جميع األشارات العصبيه    ،عضوية دهنيه 

 فإن جميـع    ،يقود إلى تكوين أغشية جديدة تغلف هذه الخاليا       
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األغشية الخارجية لخاليا الـدماغ تحتـاج إلـى تزويـدها           

  .باألحماض الدهنية من أجل تغذيتها

وأشارت آخر األبحاث إلى أن هذه األحمـاض الدهنيـة          

ل مـن أجـل أداء أمثـل لوظـائف          الضرورية هى األفض  

ولذلك تنصح الدراسة بعدم اسـتعمال زيـت الـذرة          .الدماغ

والعصفر وزيت دوار الشمس ألنها التحتوى على األحماض        

 N-65 بل هى مشبعة بالنوع اآلخر       ،N35الدهنية الضرورية   

وتنصح الدراسة باستعمال زيوت بذور اللفت والصويا وزيت        

ات وفيرة مـن األحمـاض      الجوز وجميعها تحتوى على كمي    

 وكذلك األسـماك ألنهـا غنيـه بهـذه          ،الدهنية الضروريه 

األحماض وكذلك تناول زيت السمك الذى يقـى مـن تلـف            

  .الدماغ فى حالة تعرض للجلطة

 وجد الباحثين أن األحماض الدهنية ذات السلسـلة         ،وكذلك

الطويلة هى أيضا نافعة لإلنسان وتؤثر تأثيرا كبيرا فى أدائه          

 ففى دراسة أجراها على     ، خصوصا فى مرحلة النمو    ،ىالفكر

 تبين له أن الذين اعتمدوا فـى        ،مجموعة من األطفال الخدج   

الرضاعة على حليب األم يتمتعون بمعدل ذكاء أعلـى مـن           

 ،األطفال اآلخرين الذين تناولوا أنواعا أخرى مـن الحليـب         
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 وهذا التفوق   ،خصوصا خالل سنوات الدراسة الثمانى األولى     

يرجع إلى حامض دهنى معـين      عند األطفال    نسبة الذكاء    فى

  .موجود فى حليب األم

كما أثبتت دراسة أخرى أن الجلوكوز قد يسـاعد علـى           

تحسن أداء الطالب الذهنى خصوصا فـى مجـال الـذاكرة           

 ، فشراب الجلوكوز يساعد على النشـاط الـدماغى        ،والحفظ

 اتباع نظام   والطريقة المثلى لتزويد الدماغ بالجلوكوز فهى فى      

غذائى متوازن يعتمد على تنوع الغذاء وتناول الكربوهيدرات        

 إذ يستغل كـل     ،والدماغ يهتم كثيرا بنفسه إلى درجة األنانيه      

 بل ويعطى أوامـره أحيانـا       ،قطرة جلوكوز فى مجرى الدم    

كمـا أثبتـت هـذه       .بتحويل مغذيات أخرى إلى جلوكـوز     

أكثـر مـن أى     الدراسات أن الدماغ يستهلك من األوكسجين       

عضو آخر فى الجسم وتتوافر فى أوراق الشـاى األخضـر           

واألسود ما يقاوم األكسدة فى المخ بتناول خمسة أكواب مـن           

الشاى يوميا يسبب قيامـه ببـث آالف مضـادات األكسـدة            

  .وكيماويات طبيعية تساعد فى االحتفاظ بسالمة الدماغ

 هـو   ويحدد الخبراء النظام الغذائى األنسب للدماغ بأنـه       

الذى يدعم قدرته على التفكير ويسـاعده علـى أداء مهامـه          
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وهذا النظام الغذائى يجب أن يعتمد بمجملـه علـى          .ووظائفه

األطعمة الغنيه بالفيتامينات والكيماويات النباتيه التى تحـافظ        

 : البـروتين  :على سالمة الدماغ وتحسين أداءه الذهنى وهى      

 ،ام الواحـد   سعرات حراريه فى الجـر     ٤الذى يحتوى على    

من مجمـوع السـعرات الحراريـة       % ١٥ويجب أن يشكل    

 فالبروتين يصنع خاليا الـدماغ والخمـائر ونـاقالت          ،الكلية

 والبـروتين   ،االشارات العصبيه والعديد من كيماويات الدماغ     

 ،واللحوم الخاليه من الـدهون    ) بدون جلد (يتوفر فى الدجاج    

ب الخـالى مـن    وكذلك الحلي  ،واألسماك والمأكوالت البحريه  

الدسم للكبار وكامل الدسم للصغار وبروتين الصويا وحليـب         

  .الصويا والخضار

من المجموع الكلى   % ٦٥والكربوهيدرات يجب أن تشكل     

للسعرات الحرارية مثل الخضار والفواكـه مـن القـرنبيط          

والملفوف واللفـت والبنـدورة والجـزر والقـرع والتفـاح        

 والدراق والتوت والكرز    والمشمش والبرتقال والعنب األحمر   

من % ٢٠والحمص والفولوالدهون ويجب أال تشكل أكثر من        

 فهـى   ،مجموع المصادر الحرارية للحفاظ على دماغ سـليم       

وينصح باالبتعاد عـن    % ٣٠والتزيد عن   % ٢٠التقل عن   
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 ونحصل عليها من بذر الكتـان واللفـت والصـويا           ،الزبدة

ردين والتونـا   وزيوت الجوز وزيت الزيتون واألسماك كالس     

 وكـذلك ينصـح بـالنوم واألعشـاب         ،والسلمون والكافيار 

  .والطحالب البحريه

أن الحمية الغذائية هامة جدا لتنمية قدرات الـذكاء لـدى           

  .األطفال أساسا ولدى الكبار أيضا
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  CCuullttuurraallllyyأطفال البيئات المحرومة ثقافياً أطفال البيئات المحرومة ثقافياً 

DDeepprriivveedd  

 الصحراوية أو البيئات    وهي البيئات المعزولة جغرافيا أو    

 وهؤالء األطفال يعانون من قصـور فـي قـدراتهم           ،النائية

اللغوية وقلة خبرات الكبار المقدمة لهم مما يؤدي لقصور في          

  .المهارات اللغوية والمعرفية لدي أطفال هذه المناطق

  MMaarrttyyrr  CChhiillddrreenn''ss  األطفال الشهداءاألطفال الشهداء

ون  يضـح  ،األطفال الشهداء هم أطفال دون سن الرجولة      

 ويتم ذلك أثناء جهـادهم االسـتعمار        ،بأرواحهم فداءاً للوطن  

الغاصب بأى وسيلة من وسائل الدفاع أو من وسائل المقاومة          

 أو  ،من حزام ناسف أو من الدفاع بواسطة الرشق بالحجـارة         

 وكلهـا   ،من خالل عمليات التسلل وزرع األلغـام والقنابـل        

  .تلعمليات مشروعة طالماً كانت ضد الغاصب المح
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  DDiissaabbiilliittyyاإلعاقة اإلعاقة 

اإلعاقة هي أي قصور في جهاز أو أكثـر مـن أجهـزة             

 تؤدي إلى عدم قيام هذا الجهاز أو الجزء من الجسـم            ،الجسم

 ويؤدي العجز إلى إعاقة قيام الفـرد بـدوره          ،بوظائفه كاملة 

الذي يفرضه عليه سنه وجنسـه واالعتبـارات االجتماعيـة          

قات التي يتعـرض لهـا      ومن اإلعا . والحضارية في مجتمعه  

  :الطفل

 Socially Handicapped Childern إعاقة اجتماعيـة  -

 ويصاب  ،واإلعاقة االجتماعية من أهم أنواع اإلعاقات للطفل      

 أي أن النمو االجتماعي     ،بها األطفال الذين يتعثرون اجتماعيا    

وتكوين الشخصية للفرد منذ طفولته ال يمران فـي المسـار           

  .رالطبيعي لسبب أو آلخ

 وإعاقة التعلم هـي  Learning Disability إعاقة التعلم -

 ولكـن   ،نوع من أنواع اإلعاقات تظهر لدى األطفال العاديين       

تظهر على الطفل بعض مظاهر التخلف الدراسي ألسباب قد         

تكون صحية أو مرتبطة بأسرته أو بظـروف المعيشـة أو           

بسبب طرق التدريس أو نقص كفاءة المعلم أو كثـرة عـدد            
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 شرود الذهن   : ومن أعراض إعاقة التعلم    ،لتالميذ في الفصل  ا

 والصعوبة في تعلـم القـراءة       ،وقصور القدرة على التركيز   

  .  وتكرار أخطاء في نقل الكتابة،والكتابة

هي إعاقـات   وMental Disabilities اإلعاقات الذهنية -

التخلـف  : تتعلن بالذهن والعقل والتفكير ومنهـا      ،غير جسدية 

  .العقلي

 Physically Handicapped Childernإعاقة جسمانية  -

وهي التي تنشأ عن عدم وجود أحد أطراف الجسم أو عـدم            

 : أو أن تفقد أحد أجزاء الجسم الحركة مثل        ،وجود أجزاء منها  

 ، التشوهات الخلقية في القلب والعمود الفقـري       ،حاالت الشلل 

  . القدمين،الفم

 وهي Seusory Handicapped Childern عاقة حسية -

 مثل  ،اإلعاقة التي تصيب أي من األجهزة الحسية عند الطفل        

  .الخ..، الكالم، السمع،إعاقة النظر

 Invisible Disability )غيـر مرئيـة  ( إعاقـة خفيـة   -

واإلعاقة الخفية مصطلح يطلق أساساً على إعاقة التعلم عنـد          

األطفال ألنها إعاقة غير ظاهرية وال يمكن التعـرف عليهـا     
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 ويطلق علهـا    ،مالحظة الخارجية فقط بل بالكشف العملي     بال

  .أيضا اإلعاقة غير المرئية

اإلعاقة العقلية هي  وMental Handicap  االعاقة العقلية-

 ،)إذا كان وراثياً  (حالة من الضعف العقلى الذي يولد به الفرد         

أو قد يكون تخلفاً عقلياً إذا كان يشير الى االنحرافات العقلية           

 عن صعوبة التعلم بسبب نقص أو ضعف أو تخلـف           الناتجة

فى الذهن أو نتيجة عوامل أو أسباب مرضـية أو بيئيـة أو             

  .نفسية أو ُأسرية أو نشاطية

 واإلعاقـة  Birth Trauma اإلعاقة عن طريق الوالدة -

عن طريق الوالدة هي اإلعاقات الجسمية والمخية التي تحدث         

 حيث ال تكـون     ، ذاتها ألطفالنا بسبب طريقة الوالدة الخاطئة    

هناك احتياطات طبية كافية أثناء الوالدة أو بسبب عدم مهارة          

  .القائم بعملية التوليد

األفيزيـا  : وهـي مـا تسـمى      ، إعاقة الكالم والتعبيـر    -

Aphasia         واألفيزيا هي إعاقة الكالم والتعبير ولها تعريفـات

  فهي حالة فقد القدرة جزئياً أو كلياً علـى اسـتعمال           :عديدة

 وهي إعاقـة تـتلخص      ،األلفاظ والجمل اللغوية في التخاطب    

 قصور أو تعذر في تعبير الفـرد عـن أفكـاره أو    :فيما يلي 
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 صعوبة في القراءة أو الكتابة وفي تسمية        ،رغباته في الكالم  

 وهي  ، وصعوبة أو اضطراب في فهم كالم اآلخرين       ،األشياء

 أيضا خلل أو اضطراب مركب في اسـتخدام اللغـة نتيجـة           

إصابة أو تلف في خاليا قشرة المخ تؤدي إلى معاناة الفـرد            

من صعوبة في فهم أو استخدام الرموز اللغوية في التخاطب          

 وعموماً هي إعاقة مكتسبة غير وراثية يمكن أن    ،أو التواصل 

تصيب أي فرد بصرف النظر عـن العمـر أو الجـنس أو             

ـ        ول المستوى االقتصادي واالجتماعي أو عن الجنسية واألص

   .العريقة

ــية - ــة نفس  Psychologically Handicapped إعاق

Childern    تصيب األطفال عندما يصطدم النمـو       وهي إعاقة

النفسي بعقبات وصدمات ال يستطيع تكوين الطفـل النفسـي          

 وعندئذ يظهر الطفل أعراض وسلوك غير مالئـم         ،استيعابها

لسنه وربما تتأثر أجهزته العضـوية وتتحـول إلـى حالـة            

  .ضيةمر
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  األعسراألعسر

  طفل بال مشاكلطفل بال مشاكل  

الطفل األعسر هو الذى يستخدم يده اليسرى فى كل شىء          

من األكل والكتابة وغيرها وتكون يده اليسرى أقوى من يده          

  .".العسراويه موهبه من اهللا” وهناك مثل يقول،اليمنى

وكل األشياء حولنا مصممة لالستخدام باليد اليمنى ولذلك        

شاكل كبيرة فى التكيـف مـع كـل         يواجه الطفل األعسر م   

 وبعض النظريات تربط بين استخدام الطفـل ليـده          ،ماحولهم

ولـذلك فاألطبـاء    .. .اليسرى والجزء األيمن مـن دماغـه      

والتربويون ينصحون األهل بعدم إجبار أطفالهم على استخدام        

  ...اليد اليمنى ألن ذلك سيكون أمرا غير ذات جدوى

خرية واألستغراب مـن    ويواجه الطفل األعسر بعض الس    

  ...األهل واألصدقاء والمدرسين والزمالء

ويجب تشجيع األطفال الذين يستخدمون اليد اليسرى على        

تنمية مواهبهم حيث يجيد األطفال العسراويين أعمال الرسـم         

وكرة القدم ألن استخدامهم للقدم اليسرى واليد اليسرى يربك         

ليست إراديـة    ويجب أن نعرف أن المسألة       ،الشخص المقابل 



 -٨٦-

ولكنها دماغية ولذلك يجب عدم إجبارهم على استخدام اليـد          

اليمنى ألنهم لن يحسنوا استخدامها وسيكونون مثار للسخريه        

  ...والتعليق أكثر وأكثر

ويظهر % ٤٦والطفل ألبوين أعسرين يكون أعسر بنسبة       

الميل عند الطفل الستخدام يده اليسرى منذ األسابيع األولـى          

 ،كن فى السن الثانيه تظهر بوضوح هذه الظـاهرة        لوالدته ول 

من أطفال العـالم يسـتخدموا يـدهم        % ١٠وهى تكون لدى    

 ويعتقد البعض أن الكتابة باليد اليسرى أشارة إلـى          ،اليسرى

ذكاء وعبقرية لدى الصغير سـتجعل إسـمه محفـورا فـى            

  .التاريخ

ويجب مساعدة األهل للطفل األعسـر أن يمسـك بقلمـه           

 دون تشنج واليتم إجباره على استخدام يـده         بمهارة وسرعة 

 وغالبا ما يكون العسراوى ثنائى اسـتخدام اليـدين          ،اليسرى

ولكن نسبة تحقيق المقدرة والمهارة بكلتا يديه غالبا ما تكون          

  :والبد لألسرة أن تقتنع بما يلى.نادرة

االقتناع بأن كون األبن أعسر هو أمـر طبيعـى ال            •

  .يدعو لإلنزعاج
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 إذ أن   ،إلى بداية كتاباته وتوجيههـه برفـق      اإلنتباه   •

  الكثير من االهتمام والجزع يربكانه

عدم االلتفات لنصائح األخرين فقـد تكـون غيـر           •

  .صحيحه

  .عدم محاولة خلق مشكله عن حالة الطفل األعصر •

عدم ترك الطفل بمفرده يغوص فى مصاعب الكتابة         •

 بينما يمكن األب أو األم مساعدته فى        ،باليد اليسرى 

  .ذلك
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  TThhee  NNaappإغفاءة إغفاءة 

اإلغفاءة هي أهم ما تعتمد عليه األم في اقتنـاص بعـض            

 وهي جزءاً محتوماً ومقبوالً مـن       ،الراحة من عبء األطفال   

 ، واألطفال البد وأن يحصلوا على إغفاءة في النهـار         ،الحياة

 فاإلغفاءة  ،فهم في حاجة إلى إغفاءة قصيرة كل عدة ساعات        

تعب وتبعث على النشاط والعمل ولو كانت       تزيل اإلرهاق وال  

 المهم تغميض العينين طوال اإلغفاءة حتى       ،لعشر دقائق فقط  

  .نستعيد الحيوية والنشاط ونجدد قدراتنا الذهنية

  NNuurrsseeyy  RRhhyymmee  أغنية الطفلأغنية الطفل

أغنية الطفل هي أغنية ايقاعية منغومة قصـيرة كلماتهـا          

يتفاعـل  سهلة بسيطة تنمي وجدان الطفل وموسيقاها هادئـة         

 ويتغنى بها أطفال الروضة بشـكل فـردى أو          ،معها الطفل 

 وتميل الى التكرار وااليجاز والبالغـة والبسـاطة         ،جماعى

أما عن أغانى األلعاب عند     .وسهولة الكلمات وصدوية االيقاع   

أغاني األلعاب هي أحـد أنـواع    فGames, Songs األطفال

 فى ألعـابهم    ال-األلعاب اللغوية الحركية التى يرددها األطف     
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 وقد تكون أغاني األعاب هذه مقصورة على البنين         ،الجماعية

 ، كذلك أو تكون مشتركة بـين النـوعين        ،وحدهم أو البنات  

ــف   ــة المؤل ــون مجهول ــا أن تك ــاب إم ــانى األلع وأغ

 .أو تؤلف لألطفال لذلك الغرض" شعبية”باعتبارها

  

  MMaasskkss  األقنعةاألقنعة

نسان أو  األقنعة هي أغطية مرسومة توضع على وجه اال       

 وفـى نماذجهـا     ، فيتنكر مـن خاللهـا     ،أحد اعضاء جسده  

 سواء فى قالب تنكرى     ، مما ترمز اليه   ،والمستعارة،  المختلفة

 وعادة ماتستخدم األقنعـة فـى بـرامج    ،أو فى مشهد تمثيلى 

 أو في العروض التمثيليـة      ،األطفال في التلفزيون والمسرح   

م األقنعة فـي     وكذلك تستخد  ،المختلفة أو في حفالت األطفال    

 وقد تسـتخدم فـي الدعايـة والتـرويج         ،المسابقات المختلفة 

 ويزداد األقبال مـن     ،لمنتجات يحبها األطفال ويقبلون عليها    

   .هذا الترويج
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  DDeepprreessssiioonn  اكتئاب األطفالاكتئاب األطفال

خاصة من سيطرة األفكـار السـوداء        االكتئاب هو حالة  

خـر   فتحول دون استثارته أو اندماجه مع اآل       ،تصيب فرد ما  

 والخطير في األمر هو إصابة األطفـال بهـذا          .فترة طارئة 

 وأكثر ما يصاب مـن األطفـال        ،المرض أو الحالة الخطيرة   

  : فلنتوقف قليالً عند هذا األمر،باإلكتئاب هم الفتيات

 ما هو إال حاالت خاصة يصـاب بهـا          :اكتئاب األطفال 

حاالت االكتئاب الخطيرة يمكن أن تبدأ فـي وقـت           ف ،الطفل

فتقديرات . .كر في حياة اإلنسان وحتى منذ مرحلة الطفولة       مب

 % ٥٢ و   ٢٧حاالت الكآبة لدى األطفال تتراوح نسبتها بين        

 ونجد أيضا أن نسبة     ).١٩٨٧ وبينت(من الحاالت السريرية    

أمراض االكتئاب تزداد لدى األطفال األكبر سنا والمراهقين         

ت منها لدى   وقد لوحظت أعراض الكآبة بنسبة أكبر لدى البنا       

  .األوالد

إن مرض االكتئاب وال شك له انعكاساته وآثاره السـلبية          

المتعددة علي حياة الطفل وخاصة فيمـا يتعلـق بمسـتقبله            

  .الدراسي
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. .تختلف األعراض طبقا للسن ومرحلة النمـو    :األعراض

 طفل في مرحلة ما قبـل       ١٠٠٠فمن خالل عينة مكونة من      

األطفال، وضح أن نسبة    المدرسة احضروا إلي مركز لعالج      

 وقـد تمثلـت     . بالمائة منهم فقط تعانى من اكتئاب خطير       ٩

أعراض االكتئاب من خالل هذه المجموعـة فـي الشـعور           

 الشـكوى مـن     ، صعوبات في النـوم    ،فقدان الشهية ،بالحزن

 –كاشـاني وكارلسـون     (ويعتقد   .والجسدي العصبياإلجهاد  

 ،الجسـدي  ، أن نمط الشكوى المتكررة من اإلجهـاد    )١٩٨٧

وهنا نجد أن   .. تشير إلي االكتئاب في مرحلة ما قبل المدرسة       

 إن كـل األطفـال الـذين        .العوامل البيئية لها أهميتها أيضا    

 هم من الذين تعرضـوا للمعاملـة        ،أصيبوا بحاالت االكتئاب  

وغالبا .. السيئة أو الذين فقدوا الرعاية واالهتمام بشكل كبير       

عرضون لظاهرة مرض االكتئاب    ما نجد أن األطفال الذين يت     

ـ  .هم من الذين يفتقرون إلي االسـتقرار األسـرى         المزاج ف

 فأعراض  .المكتئب يبرز بشكل أوضح أثناء مرحلة المراهقة      

مـن  % ١٣حاالت االكتئاب المتوسطة والحادة وجدت لـدى    

من المراهقـات مـن      % ٣٣،٧المراهقين من األوالد ولدى     

  .البنات
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 ، حتى اآلن  نهائيلم تحدد بشكل    ورغم أن أسباب االكتئاب     

وذلك ما تؤكد عليه دراسة       يظل بارزا  الوراثيإال أن العامل    

وظهور االكتئاب بشـكل كبيـر لـدى        . .أجريت علي توائم  

 أو الجسـدي األخوين من أبـوين يعانيـان مـن االعـتالل           

 فإن هناك بعض األطفـال الـذين        ،ومن ناحية أخرى  .العقلي

عراض مرض االكتئاب وذلـك     لديهم القابلية بشكل متكرر أل    

واألطفال المصابون بمـرض    . .لعامين لفترة تمتد علي األقل   

 وعدم القدرة   االجتماعياالكتئاب يظهرون عجزا في التفاعل      

  .في االنسجام مع اآلخرين

ويتضح بجالء أن ظاهرة مرض االكتئاب تحدث في سن         

واألطفال بخاصة عرضة   .. الطفولة وأيضا في سن المراهقة    

من غيرهم للعوامل البيئيـة المسـببة لهـذا المـرض           أكثر  

الفتقارهم للنضج والقـدرات األخـرى لمقاومـة الضـغوط          

فاألوضاع مثل حالة الفقر، عالقة األبـوين غيـر         . .المختلفة

السوية بالطفل، مرض الوالـدين، االفتقـار إلـي االرتبـاط         

باآلخرين، اإلهمال والمعاملة السيئة، إن هذه كلها تقود إلـي          

 تزيد من قابلية اإلصـابة بمـرض        وبالتاليعور بالدونية   الش

  .االكتئاب
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    ـ ظْإن األطفال المصابين باالكتئاب ي رون الكثيـر مـن     ِه

 نجدها أيضا لدى البالغين سـن الرشـد مـن           التيالصفات  

فلديهم شعورا أكثر بالدونية وغالبـا      ..المصابين بهذا المرض  

الت مـرض    وفي حـا   .ما ينهمكون في اللوم والنقد الذاتيين     

 فـإن التـدريب علـي المهـارات         ،االكتئاب لدى األطفـال   

 ووسـائل العـالج األخـرى       النفسـي العالج  واالجتماعية  

  . قد أظهرت فعاليتها في هذا المجال،المساعدة

 التـي  ونتيجة لما أظهرتـه الدراسـات        ،وبصورة عامة 

 ، المختلفـة  النفسي فإن طرق العالج     ،أجريت في هذا الشأن   

 المقبولة  هي قد كانت    ،والمتبعة في هذا المجال   وفقا لكل حالة    

 أكثر من العقاقير المستعملة عـادة فـي        أي ،أكثر من غيرها  

فإن التـدخل   ، وفي هذا الخصوص   .حاالت أمراض االكتئاب  

 بغرض إكساب المهارات االجتماعيـة هـو        النفسي العالجي

وبالطبع فإن االستجابة للعالج تختلف مـن حالـة         . .المفضل

 خطوات تقضى علي االكتئـاب      ١٠ع العلماء   ووض .ألخرى

 خصوصاً ألنهم أكثر فئـات األطفـال تصـاب          عند الفتيات 

الشك أن االكتئاب والتعاسة همـا   ف، عموماًوالنساءباالكتئاب  

هذا ما يؤكد عليه علمـاء      " العصبي”من عالمات االضطراب  
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النفس واالجتماع حيث يؤكدون في دراسـاتهم علـي أهـم           

آبة أال وهو االبتعـاد عـن السـعادة         مصدر من مصادر الك   

 ، ومحاكمته وتحليل أسباب الفشـل     الماضيوالنظر الدائم إلي    

 الماضـي  كبير ال يعطى نتيجة إيجابية ما دام         يوفي هذا تجن  

 حدث فيه ال يمكن أن يغير أو يستبدل بل          الذيمضى وما دام    

العبرة تكمن في االستفادة من هذه التجـارب مهمـا بـدت            

  ..ةصغيرة أو كبير

المـرأة باالكتئـاب نتيجـة    و  الفتاة صابومن السهل أن تُ   

 تمر بها ونتيجة الحساسـية المفرطـة        التيالضغوط اليومية   

واالهتمام بالتفاصيل والتركيز عليها خاصة المـرأة الحامـل         

 ،حيث لديها الكثير من المسؤوليات المضاعفة كربـة منـزل         

ـ         روف وكأم، كزوجة، وقد تصاب باالكتئاب أيضا نتيجة لظ

. .ألن الحـزن واالكتئـاب متالزمـان       ،مرت بها أو أحزان   

واالكتئاب هو عدم االكتراث بالحياة وبكل ما هو جميل بـل           

يصل أيضا إلي حد العزلة عن الناس واألصدقاء ومـن ثـم            

 ،تصل النتيجة إلي اإلحساس المرير بالفشل واليأس واإلحباط       

 هـا ات لكل ذلـك أصـبحت حي       الفتاة أو المرأة   فإذا استسلمت 

 إلـى معرضة لكل أنواع األلـم والحـزن بـل الوصـول            
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ومن هنا  ..  للكثير من األمراض   هاوهذا بدوره يعرض  .الجحيم

 ها وإعادة حسابات  ها الوقوف برهة مع نفس     الفتاة أو المرأة   علي

 من خالل أحد أعـداد     ها نقدمها ل  التيوقراءة بعض النصائح    

بدت مألوفة  فمهما   ،"الرياضة والشباب ”مجلة األسرة العصرية  

 هاإال أنها تشكل الوسيلة األكيدة للقضاء علي االكتئاب وتمنح        

 أيتهـا   وما عليك ..تفاؤل واألمل شعورا بالتفاؤل والسعادة وال   

   :باآلتي إال االلتزام الفتاة

ويقصد بذلك التجديد في أسلوب حياتك وإيجاد        :التجديد -

والرتابة هوايات جديدة واالستمتاع بالحياة والبعد عن الروتين        

ألن هذا سيشعرك باستمرار الحياة وتطورها كما أنه سـيعيد          

 ، مظهـرك  ،والتجديـد يشـمل   . .إليك األمل والثقة بالحيـاة    

    ...الخ..منزلك

 األلـوان   اتركييمكنك تغيير قصة شعرك أو لونه       : أوال

 فتـرة   أي بدأت تختارينها منذ الفتـرة األخيـرة         التيالقاتمة  

 مكياجك  وضعيوانا زاهية بهيجة     أل اختاري ،شعورك بالكآبة 

 لون ظـالل عينيـك أو أحمـر         تغيريببساطة وال بأس أن     

 األلوان القاتمة كاألسود إذا كنت سـمراء        تختاريشفتيك ال   

 اللون األخضر لعينيك الفاتحتين اللتين تميالن إلـي         اختاري
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 النحاسـي  الـذهبي األخضر وال بأس فـي وضـع اللـون          

 بطريقة تنسجم مع وجهـك      فالتغيير في مكياجك يكون   .أيضا

 قصـيه إن كـان      ،كذلك تغيير قصة شعرك وطريقة تسريحه     

 بشـرط   الطبيعيطويال ولونيه بلون مختلف عن لون شعرك        

  .أن ينسجم هذا اللون مع لون بشرتك وأيضا مع شخصيتك

 من اآلن بممارسة نوع معين      ابدئي :ممارسة الرياضة  -

اكر أو المساء    وقتا لذلك في الصباح الب     وحدديمن الرياضة   

 ولكـن عليـك االنتظـام       فراعـك ويعتمد ذلك علي وقـت      

والمواظبة علي ممارسة الرياضة بقدر اإلمكان لما فيها مـن          

 نفسك علـي ممارسـة رياضـة        عودي.فائدة جسدية ونفسية  

 إلـي   وانظري النقي علي الكورنيش واستنشاق الهواء      المشي

 طلقيوأ ، كل ما هو جديد ومثير     وتأمليالناس بحب وحماس    

عنان نفسك لالستجمام واالسترخاء فهذا يمنحك شعورا مريحا       

  .ممتعا ويجعلك تقبلين علي الحياة بكل نشاط وحيوية

 من اآلن فصاعدا أن      تعودي :االنتظام في تناول الطعام    -

 أن  وحـاولي  طعامك في مواعيد منتظمـة ومحـددة         تتناولي

جـة   األلياف والخضار والفواكه الطاز    الغذائييشمل نظامك   



 -٩٧-

واالبتعاد عن الدهون وشرب كميـات وافـرة مـن المـاء            

  .والعصير الطازج

 فـاذهبي إذا كنت مصابة باألرق      :القضاء علي األرق   -

 تنـامين فيـه دائمـا       الـذي إلى فراشك في الموعد المحدد      

 وكذلك االسـتماع    ،والمطالعة أفضل وسيلة تجلب إليك النوم     

ة أعصابك وتوفر   إلى الموسيقى الهادئة ألنها قادرة علي تهدئ      

 وينصح خبراء التغذية بأخذ كـوب       ،لك الشعور باالسترخاء  

 المضاف إليـه    الزباديمن الحليب الدافئ أو كوب من اللبن        

  .الفواكه فهذا يساعدك علي النوم

إعطاء العقل أجـازه ولـو لفتـرة قصـيرة           :التفاؤل -

 للقلق والكآبة   الرئيسي فالتفكير المستمر هو السبب      ،ضروري

هنا بالتفكير النظر إلي القرارات السـابقة أو تحليـل          ونعنى  

أسباب فشل تجربة ما أو تحليل كل كلمة أو جملة صـدرت            

 المشرقة في حياتك    النواحي إلي   وانظري ،عن المحيطين بك  

 أي أخـذ رأى صـديقة لـك أو          وحاولي ،والزوايا اإليجابية 

شخص قادر علي االستماع إليك تثقين به ألن التعبيـر عـن            

  .لة والحديث عنها يساعدك علي الشعور بالراحةالمشك



 -٩٨-

 تمسـكي إذا شعرت أنك بحاجة إلي البكاء فـال          :البكاء -

دموعك بل دعيها تنهمر ألنها قادرة علي تخفيـف حزنـك           

 فالبكاء في كثير من األوقات يـريح        ،وتوترك وغسل تعاستك  

  .صاحبه ويبعد عنه الحزن

 مـن    بعض الوقت للخروج   خصصي :مقابلة األصدقاء  -

البيت ومقابلة الصديقات واألقارب فبهذه الطريقـة تكسـرين         

روتين الحياة وتشعرين بالسعادة واإلقبال علي الحياة بمنظار        

  .إيجابي

 مـع   تنـدمجي  أن    حاولي :االستماع ومشاركة اآلخرين  -

 ألن  . عليهم إلي مشـاكلهم    وتتعرفياآلخرين وأن تساعديهم    

ومسـاعدة   ،من يرى مصيبة غيره تهـون عليـه مصـيبته         

اآلخرين وإسعادهم يجلبان لك السعادة ويخرجانك من حيـز         

  .التفكير في ذاتك ومشاكلك

 راضية عن نفسـك وعمـا       كوني :الرضا عن النفس   -

 علي نفسك أمورا أنـت غيـر    تفرضيحققته من أهداف وال     

 مـع هـذه     وتعاملي إلي إمكاناتك    فتعرفيقادرة علي تحقيقها    

 نفسك بغيرك فكل إنسان     ارنيتق وال   ،إيجابياإلمكانات بشكل   

  .. قنوعة بما لديكوكوني ،له ظروفه وإمكاناته
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 يرفـه عـن     الذياإلنسان   :االستمتاع بصحبة المتفائلين  
نفسه البد أن يالقى استرخاء في جسمه وعقله وشعورا جميال          

 لذلك عليك بخوض األجواء المرحة البعيـدة عـن          ،في نفسه 
األشخاص المتشائمين   عن   وابتعديالزيف والتعقيد والتصنع    
 علي الحيـاة    أقبلي عزيزتي لذلك   .الذين يجلبون لك التعاسة   

  .بكل ما أوتيت من قوة وخذى قسطا من الراحة
 للموسيقى  واستمعي فراعك بنوم عميق في فترات      واهنئي

 ، للجوانب التعيسة من الحياة بل استغلى مباهجها       تكترثيوال  
الشـى شـعورك     بعد ذلك أنك ستكونين سعيدة وسيت      وتأكدي

 وهـذا يعتمـد علـي إرادتـك         .باالكتئاب بل سيزول نهائيا   
وشجاعتك في القدرة علي تخطى األزمات العابرة، وعليك أن         

 فن الحياة بنشاطك المنتج وعالقتك الطيبة مـع النـاس           تتقني
 علي ثقـة تامـة      وكونيوصحبتك المخلصة وقناعتك بنفسك     

 الذي واالكتئاب   بأنه ما من عدو لجمال المرأة أكثر من القلق        
يقربها من الشيخوخة المبكرة فيظهر الشيب مبكرا في رأسها         
وتظهر بوادر التجاعيد علي وجهها بالتجاويف وتتجعد البشرة        
وتصير باهتة فاقدة للبريـق والحيويـة والجاذبيـة وتظهـر           

 علـي   وأقبلـي فدعى االكتئـاب    . .األمراض الجلدية الكثيرة  
  .مباهج الحياة
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  التهابالتهاب
  IInnffllaammmmmmaattiioonn  

 فاالتهاب يصـيب    ،أي التهاب يؤذي جسد الطفل مباشرة     

الطفل والكبير وهو دليل على حالة قتالية دفاعية في معركـة           

الجراثيم والكريات البيض في الدم،ولهذا ترتفع الحرارة فـي         

ومن أشهر أنواع االلتهابات التي تصيب      . االلتهابات المختلفة 

 وهو مرض التهابي    Meningitis االلتهاب السحائي    :األطفال

 ورغم أن لـه     ،يصيب الغشاء المغلف للمخ أو الحبل الشوكي      

  .خطورة كبيرة إال أن هناك أساليب للوقاية من اإلصابة به

  CChhiilldd  GGaammeess    ألعاب الطفلألعاب الطفل

ألعاب األطفال ما هي إال أنماط متنوعـة مـن األفعـال            

 يمارسها الطفل طـوال مراحـل       ،الحركية والذهنية المتخيلة  

 ومنهـا ألعـاب     ، وفقا لمميزات كل مرحلة عمريـة      ،هطفولت

ويؤديها الطفل    أو مصحوبة بالغناء   ،حركية مصحوبة بالكالم  

 وتهدف األلعاب عموماً الى     ، أو باالشتراك مع أقرانه    ،بنفسه

تفجير الطاقات الجسمانية وتنمية القدرات اللغويـة والعقليـة         
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 Linguistic وهناك ألعاب الطفل اللغوية.والتنفيس اإلنفعالى

Games Child و ألعاب األطفال اللغوية لون من ألوان اللعب

 ، يعتمد علي أعمال العقل فى تفسير لغز لغوى ما         ،عند الطفل 

 مما ينمى   ،أو لعب بالكلمات أو الحروف بين جمهور األطفال       

 أو فـى    ،الذهن والمحصول اللغوى بين الالعبين المتحاورين     

منها األلغاز واألحاجي اللغوية     و ،فك الرموز اللغوية المكتوبة   

 ومنها اللعب باأللفاظ والقصص والفوازير التـي        ،والشعرية

 وهناك األلعـاب    .تكون اللغة ومفرادتها العامل األساسي فيها     

 وهي األلعاب التـي تهـتم   Construction Playsالتركيبية 

 ويأخذ اللعب التركيبي البنـائي أشـكاال        ،بالتركيب أو البناء  

 نماذج األشياء التي    :ن أهم هذه األلعاب التركيبية     وم ،متعددة

 بناء قطع وأشكال بنماذج وطـرق       ،تقوم على الفك والتركيب   

 وتصميم أشكال معبرة من مواد متعددة في الحجـم          ،مختلفة

 وأيضاً من أهـم     . باستخدام األدوات المختلفة   ،واللون والشكل 

 Structured Activitiesأشكال األلعـاب ألعـاب التشـكيل    

وألعاب التشكيل يقصد بها تلك األلعاب التي تنمي التوافق بين          

العضالت الرقيقة وبين العين واليد والتي تعمل على تنميـة          

 وكـذلك   ،مفاهيم الحجم والشكل والنظام والعدد لدى األطفال      
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تُسهم في تعبير الطفل عن نزعاته العدوانية بشـكل مقبـول           

ثقته بنفسه من خالل     كما تساعد الطفل على زيادة       ،اجتماعياً

 ، النجارة : ومن هذه األلعاب   ،إحساسه بقدرته على صنع منتج    

 ، ألعاب الحظ  ، التخمين الهندسي  ، اللعب بالطين  ، السلم ،البيت

 Picture  وهنـاك اكمـال الصـور   .ألعاب الصور المجزأة

Completion إكمال الصور طريقـة إلسـتكمال الرسـوم         و

في مجالت األطفـال    والصور الناقصة في كتب األطفال أو       

 ويقوم بها األطفـال بمفـردهم       ،من ألعاب األطفال التفكيرية   

أثناء التعامل مع كتب مبادىء القـراءة والكتـب المصـورة           

 وفي المسابقات التـي تقـيس       ،وكتب تسويق السلع المصورة   

 وهناك األلعـاب الدراميـة االجتماعيـة        .المهارات المختلفة 

Social Dramatic Activities ألعاب تسهم في تخلص  وهي

الطفل من التمركز حول ذاته ومراعاة مشاعر غيـره مـن           

 وتشجيع الطفل على فهم األدوار االجتماعيـة فـي          ،األطفال

 وهي لعب األطفال من خالل أخذ مواقف تنكريـة          ،مجتمعه

 العـزف  : ومن تلك األلعـاب  ،والتفاعل مع األطفال اآلخرين   

 زيـارة   ،قصة وتمثيلهـا   تأليف   ، والنقل ، والبقال ،على البيانو 

 Wind Upكما توجد أيضاً ألعاب زنبركيـة  .  المطعم،الجد
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Toys          واأللعاب الزنبركية هي ألعاب لألطفال تعتـد علـى 

 وتشـبع   ، وتصلح لألطفال من عمر سنتين     ،اإلثارة لالكتشاف 

 أمـا ألعـاب     .Explorationلدى الطفل الـدافع لالكتشـاف       

جموعـة مـن    فهي عبارة عـن م Circus Works السيرك

األلعاب المتنوعة التى يقدمها عرض السـيرك فـى فقراتـه     

 أو  )حركات استعراضية ( األلعاب الفردية والجماعية     :وتشمل

باشتراك مع الحيوانات والطيور وغيرها من فقرات اللعـب         

 واألطفال ميالون أللعاب السـيرك      ،الترويحى واالستعراضى 

 .رشاقة وقوة وإثارة  التي تستهويهم تماماً بما فيها من إبهار و       

واستحدثت اآلن مجموعة من األلعاب وصـلت لمجموعـة          

األلعاب األوليمبية والتي بدأها األطفال منذ زمن طويـل أال          

 و Coast Games  ألعـاب الشـاطىء  :-وهي ما تسمى ب

ط من أنماط التعبير الحركـى أو الفنـى         -ألعاب الشاطيء نم  

 أو  ،لى الشاطىء الحر التي ينجزها الفرد أو الطفل بمفرده ع       

باالشتراك مع أقرانه فى األلعاب التي تعتمد على التكوينـات          

 أو تقمص أدوار المهن المختلفة باسـتخدام        ،الرملية الشاطئية 

 وألعاب الشـاطيء أصـبحت مـن        ،ادواتهم على الشاطىء  

 مثل كرة الطائرة الشاطئية وكرة      ،األلعاب األوليمبية الحديثة  
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 .ب الشاطيء التي يحبها الجميع    اليد والتنس وغيرها من ألعا    

 وهي نوع من ألعاب الذكاء التـي        Pyzzles األلغاز   :وأيضاً

 وهـي   ، وهي ألعاب تجميع الصور المجـزأة      ،يحبها األطفال 

 حيث  ،وسيلة هامة إلشباع حاجة التكوين والملء لدى الطفل       

يميل إلى إعادة تنظيم األجزاء أو القطـع المكونـة أللعـاب            

 كمـا أن هنـاك أغـانى        .بة وصحيحة التجميع بطريقة مرت  

أغاني األلعاب هي أحـد أنـواع   و Games, Songs األلعاب

ال فى ألعـابهم    -األلعاب اللغوية الحركية التى يرددها األطف     

 وقد تكون أغاني األعاب هذه مقصورة على البنين         ،الجماعية

 ، كذلك أو تكون مشتركة بـين النـوعين        ،وحدهم أو البنات  

ــا ــاب إم ــانى األلع ــف  وأغ ــة المؤل ــون مجهول  أن تك

  .أو تؤلف لألطفال لذلك الغرض" شعبية”باعتبارها

 وخصوصاً فـي    ،ويمكن أن تكون اللعبة على شكل أغنية      

 Child  األمهـودة :- وهي مـا تسـمى ب  ،الطفولة المبكرة

Dancing Song، فاألمهودة هي أغنية المهد التي يتغنى بها 

يرتجزها الكبار  فهي أغنية شعرية قصيرة     ،لألطفال في مهدهم  

ألطفال سن المهد فى القالبين الفصيح والعامى وتقوم علـى          

 ،التكرار واإليجاز واإليقاع المنغوم مما يستجيب له الطفـل        
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وأداب اللغات اإلنسانية المختلفة يزخر بمثل تلـك األغـانى          

الموروثة عن األمهات والجـدات وعـن األجيـال السـابقة           

 أو علـى شـكل      ،الثقافيوالمنقولة والمحفوظة عبر التراث     

 Puppet Operaأوبرا خاصة باألطفال تسمى أوبرا العرائس 

أوبرا العرائس هي فن أوبـرا عرائسـى مـزدوج جميـل        و

 ولكنه لم يحظ حتى اآلن بشـعبية المسـرح          ،وجاذب وهادف 

 وهو يزيد على عرض مسرح العرائس التمثيلـى         ،العرائسى

نتظم الغناء فى    بحيث ي  ،في خلف المسرح  ) بالغناء األوبرالى (

 كما تنفـع األعـاب فـي        .نسيج العرض العرائسي المشوق   

معالجة مشكلة من أخطر المشاكل التي يواجهها المجتمـع أال      

 وخصوصاً األمية الناتجة عن     Iliteracy ة-وهي مشكلة األمي  

األمية هي ببسـاطة عـدم       ف ،التسرب من التعليم لفئة األطفال    

عـدم تـوافر المهـارات       أو   ،القدرة على القراءة والكتابـة    

االساسية التى تمكن الفرد من التعامل بيسر فى مجتمعه وهى          

ظاهرة اجتماعية سـلبية تـؤثر علـى الحيـاة االقتصـادية            

 وتلعب األلعاب المتنوعة دوراً هاما في       ،والسياسية والتعليمية 

  .إعادة الطفل للتعليم والبعد عن األمية
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  IInnssppiirraattiioonn  إلهامإلهام

 وهـي   ،من مراحل التفكير اإلبـداعي    اإللهام هو مرحلة    

 وتطرأ الفكرة الملهمةعلى ذهـن      ،صورة من صور االبتكار   

الفنان أو األديب بصورة مفاجئة أثناء عمليات االبداع الفنـى          

 والتي تتم في هدوء عقب االسترخاء أو التفكيـر          ،أو األدبى 

المركز أو حضور ملهمة التفكيـر فـي وقـت الخصـوبة            

   اإلبداع-تكار االب:أنظر.الذهنية
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  االمتحاناتاالمتحانات

   وكيف يواجهها أطفالنا؟ وكيف يواجهها أطفالنا؟

محطــة ينظرهــا ركــاب أو االختبــارات االمتحانــات 

 وأكثر أهمية على طريـق      ،طالب ليرتقى لمرحلة أكبر   :أربعة

 ليعرفوا نتيجـة فلـزات أكبـادهم وقـد          ،مستقبله،أهل قلقون 

انتظروهم أعواماً وسهروا إلـى جـانبهم بانتظـار لحظـة           

معلـم  و ،حظة النجاح كمحطة فى مشوار الحيـاة       ل ،الحصاد

ليرى نتائج جهده وعمله وليقدم للـوطن والمجتمـع رجـاالً           

 تنتظر  التي وهذه االمتحانات    .قادرين على العمل والتضحية   

 فيها اكثر من إيجابية،خاصة لمن يحالفهم       ،من أكثر من جانب   

   .النجاح سواء الطالب أو األهل أو المعلم

لوقت تحمل سلبيات عديدة وكثيرة منها      غير أنها وبنفس ا   

االنعكاس الطبيعى لجمود المناهج والبرامج فالطالب يـدرس        

 لذلك فهو يدرس تلقائية     ،لينجح ال ليتعلم أموراً تفيده فى حياته      

وبقلة رغبة ألنه ال يشعر أن ما يتعلمه يلقى صداه فى رحاب            

  .الحياة النظامية وشهاداته الرسمية
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 وغيـاب   ،اسة التربويـة الواضـحة    كذلك فإن غياب السي   

التنسيق بين قطاعات المجتمع، وانعدام األرقام واإلحصائيات       

غالباً ما تدفع الطالب ألن يختار طريق تخصصه العالى وفق          

 دون أن يعـرف مصـيره       ،رغبات ذويه أو أحالمه الخاصة    

سيكون كمئات الخرجين بل آالف الخرجين الذي ال يجـدون          

الـذى يتقاضـونه مقابـل       ردود الحالى عمالً أو ال يكفهم الم    

  .تخصصهم وجهدهم سنوات طوال

 نهاية العام الدراسى سواء كانت رسمية أم        ،إن االمتحانات 

مدرسية، محطة يجـب التوقـف عنـدها لـيس إلنجازهـا            

 وإنما لتشكل منطلقاً لتغيير بات ضرورياً والزماً،        ،أتوماتيكياً

عتبـر مـن    وأن ي ،من درس واجتهد   وكل األمل فى أن ينجح    

  … أمضى العام متنقالً بين محطة تليفزيونية وأخرى

متطلبات الدراسـة   ونجد أنه من الضروري أن نبحث في        

الدراسة الناجحة تتطلب الكثير من التركيـز تبعـاً          ف :الناجحة

والتركيز فى الحياة الدراسـية      .لحالة الفرد الجسمية الخاصة   

 تشوشات  :التشوش وهى ثالث   يعنى التغلب على جميع أنواع    

 تشوشـات   ،الـدرس فى شكل فقرات دخيلة ليست من صلب        

تعـالج بالحـذف     هذه التشوشات  و .ناتجة عن مشاكل الدرس   
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 فمن األفضل للطالب الراغب فى النجاح أن يقضى         ،واإللغاء

على كل هذه التشوشات وعلى مسـبباتها كاختيـار مكـان           

للدراسة خالى من جميع ضروب الضجة والحديث كل شيء         

عن التشوشات الجسمية، على الطالب االبتعاد عـن        مزعج و 

اإلجهاد والحافظة على صحة سليمة وعزيمة قوية واالبتعـاد         

عن االختالالت الهضمية وتأمين األجواء المالئمة للدراسـة        

وتذكر أهم النقاط الواجب على الطالب الذى يريـد          .الناجحة

  .النجاح إتباعها

  ::أثناء التحضيرأثناء التحضيرما يجب عمله ما يجب عمله 
ياضة عند نهوضك فى الصباح فإنها تنشط       مارس الر  •

  .الجسم وتفتح الذهن

 وال قبـل    .ال تدرس بعد الساعة الثانية عشر لـيالً        •

  . وليكن هذا الوقت الفاصل للنوم،السادسة صباحاً

امتنع عن تناول الحبوب المهدئة أو تلك التى تمنعك          •

 فإن فى ذلك ضرراً بالغاً سـوف يتولـد          .من النوم 

  .ناتوقت إجراء االمتحا
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احرص على أن تأخذ قيلولة لمدة نصف ساعة بعـد           •

 فراحة الجسم ضرورة الستمرار عمله بشكل       ،الغداء

  .طبيعى

قم بنزهة لمدة نصف ساعة عنـد الغـروب علـى            •

 فـذلك يـريح     .شاطئ البحر أو فى أحضان الطبيعة     

  .الذهن ويعطيه قوة العمل من جديد

 وال تعتمـد فقـط      ،أعط كل المواد حقها فى الدراسة      •

 فقـد ال    .على مادة أو مادتين تعتقد انك متفوق بهما       

 أو قد تحتاج إلى المجموع      ،تتفوق فى هاتين المادتين   

  .العام إلى عالمة أو اثنين للنجاح

 ال تعمد إلى الدراسـة أو       ،قبل زمان االمتحان بشهر    •

 فهذا العمل   ،حل المسائل مع مجموعة من األصدقاء     

فترة األخيرة فإنك    أما فى ال   .مهم أثناء العام الدراسى   

  .مطالب بالتركيز والمراجعة واالستفادة من وقتك

 ،عندما يصعب عليك فهم مسألة معينة فى أى مـادة          •

فاحرص فوراً على استضافها من األهل واألقـارب        

 ،أو األصدقاء أو أحد األساتذة، مهما كانت صـغيرة        
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ألن ترك المسائل غير الواضحة سينعكس سلباً على        

  . هذه المادةالتمكن الجيد من

  ::أثناء االمتحانأثناء االمتحانما يجب عمله ما يجب عمله 
 ،ليلة االمتحان نام حوالى الساعة الحاديـة عشـرة         •

 ومن ثم   ،وأستيقظ الساعة الخامسة لتمارس الرياضة    

  .تناول طعام الفطور حتى ولو لم تسمح شهيتك بذلك

 اتخذ جميع التدابير الكفيلة بمدك بالشـجاعة أثنـاء          •

  .ما درسته فالخوف ينسيك معظم ،االمتحانات

حافظ على هدوئك ورباطة جأشـك مهمـا كانـت           •

 ومهما كنت تـرى األسـئلة       ،الظروف المحيطة بك  

  .صعبة، فغن ذلك يساعد على التفكير والتركيز

احرص على قراءة السؤال المطلوب اإلجابة عليـة         •

  . وفسر كل نقطة فيه على المسودة،بشكل دقيق

اء  وعند انته  ،استهلك كل الوقت المخصص لمادة ما      •

  .من اإلجابة على األسئلة راجع ما كتبته بشكل دقيق

 فذلك يضيع   ،ال تحاول مساعدة أحد أثناء االمتحانات      •

  .من وقتك بغض النظر عن تصنيف ذلك غشاً
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ال تعتمد أثناء االمتحان على مسـاعدة الطـالب أو           •

المراقبين ألن فى ذلك ضعف ثقة بالنفس وحالة تردد        

ن إن كثير مـن أجوبـة       قد تفقد الثقة بما تعلم عدا ع      

 ،الطالب أثناء االمتحانات قد تكون غيـر صـحيحة        

 هـذا   ،فتدفعك الستبدال جواب صحيح بمعلومة خطأ     

  .إذا لم يشاهدك المراقب العام ويعاقبك

أخيراً، إن حصر التقييم بأسلوب االمتحانات النهائى وفق        

األسلوب المتبع عندنا، ليس تقييماً صحيحاً او عـادالً علـى           

 وإنما التقييم الحقيقى هو ذلك الذى يرافق الطالب طيلة          ،األقل

العام الدراسى فيرصد مكامن النجاح ومكامن الفشل، ويكون        

دور المعلم أو المربى تقوية الجانب األول والتخفيـف مـن           

   .الجانب الثانى
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  وآالموآالمأمراض أمراض 

   األطفال وتخفيفها عليهم األطفال وتخفيفها عليهم

فـف آالم أى  هناك العديد من الوصايا والوسائل التـى تخ        

وخاصة الصغار منهم ألنهم     عند أطفالنا     من األمراض  مرض

  : ومنها:يتألمون من األمراض بشدة
إذا ظل الطفل يبكى بطريقة غيـر طبيعيـة علينـا            •

باستشارة الطبيب فـورا ونتبـع حرفيـا وصـفته          
  .وتعليماته وارشاداته

ننتظر نصـف   . .إذا كان جسم الطفل ساخنا وملتهبا      •
 نحـاول أن    ،ض درجة الحـرارة   ساعة فإن لم تنخف   

 درجـة   ٣٩نخفض درجة حرارته إلى أقـل مـن         
ونضعه تحت المراقبة التامة ونغمسه فى ماء فـاتر         

 ثـم إعطائـه مخفـض       ،أقل درجتين من حرارتـه    
 ، ساعات وننزع عنه األغطية الكثيرة     ٣للحرارة كل   

 ونلبسـه   ،ونرطبه بين حين وآخر بماء بارد قلـيال       
إمتصاص كمية كبيرة من    ألبسة قطنية تساعده على     

  ٠ ونتعرف على درجة حرارته حتى تنخفض،العرق
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إذا رفض تناول طعام اليتم إرغامه على الطعام إذا          •
لم يطلبه ولكن البد مـن السـوائل والخضـروات          
المسلوقة إذا كان مفطوما وإذا كان مايزال يرضـع         

  .فيتم إرضاعه لفترة أكبر
ونزوره كل   نتركه يرتاح    :إذا بقى راقدا طوال اليوم     •

نصف ساعة للتأكد من أنه على مـا يـرام واليـتم            
  .إيقاظه العطائه الدواء

 فـال بـد أن      :إذا كان يريد أمه أو أباه بالقرب منه        •
نستجيب لرغبته وبضمه إلى أحضاننا فهذا سيعطيه        

  .دفعة معنوية عالية
 فنتركه يتصرف علـى     ،إذا رغب فى الدالل والدلع     •

بأس من أن نأخذه     وال   ،راحته وندلك صدره وظهره   
فى أحضاننا لنزيده من الحب واألطمئنـان وندعـه         

  .يضحك متى أراد ونساعده على االسترخاء
 فال نرغمه على    ،إذا رفض الطفل البقاء فى السرير      •

النوم وإذا كانت لديه الرغبة فى الحركـة فلنتركـه          
  .يتحرك بحريه ونعطيه السوائل والدواء فى موعده

فى أن يشفى أبناءنا ويحميهم     اهللا الشافى المعا   ونسأل •
  .من األمراض
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  األنا عند األطفالاألنا عند األطفال
  MM  OO  II  

 يتيح التكيف مـع     ،األنا عنصر من عناصر الحياة النفسية     

 واألنا األعلـى واألنـا      ،الحقيقة الخارجية وضبط االنفعاالت   

 ما هي إال جوانب في النفس تقف عقبة دون          Surmoiالمثالي  

 أن يسلك السلوك الـذي       وهي تقود الطفل إلى    ،تحقيق الرغبة 

  .يرغبه والداه حتى يصل إلى محاكاتهما وارضائهما

 ففـى خـالل     ،من الصعب تحديد طبيعة األنا الحقيقيـة      و

القرون الماضية عرفت األفكار المتعلقة بموقع األنا تغييرات        

 فمر موقع األنا من الكبد إلـى القلـب إلـى الغـدة              ،جذريه

التى اعتبـرت مقـرا     الصنوبريه أو مواقع أخرى من الدماغ       

لـيس  " األنـا ”ويعتقد علماء النفس أن    ...للشخصية والوعى 

سوى نظام ذهنى معقد جدا يسمح لنا بتنظيم المعلومات التى          

 واألنا يعنى وجـود     ،نتلقاها من العالم الخارجى بطريقة فعالة     

خاص شبكة اتصاالت بالعالم الخارجى وتفاعالت دائمة مـع         

نا يشكل قدرتنا االبداعية وحيوتنـا      فاأل.. .بيئتنا ومع اآلخرين  

  .وعفويتنا
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 ،وتعتبر فترة الطفولة الفترة العصبيه فـى تطـور األنـا          

فالطفل الذى يشعر أنه محبوب ويمتلك نماذج صالحة للتقليـد          

يمتلك فرصـة   " أنه موجود وأنه مهم   ”والمحيطين به يشعرونه  

ممتازة لصنع صورة ايجابيه عن نفسه ويؤكد ذاته ويطـور          

 فإن الطفل الذى يكبـر      ،وفى المقابل .د األنا الحقيقية  بشكل جي 

فى بيئة سيطر عليها الخوف واليأس والكراهية والالمباالة قد         

 يحتفظ بها حين يكبر ممـا       ،يشكل عن ذاته صورة سلبيه جدا     

 أو  ” أنا زائفه  ” فقد يطور  ،يحتم عواقب وخيمه على شخصيته    

شـعوره  قناعا صلبا يحتمى به من العالم الخارجى أو مـن           

 وهناك الطفل الذى عانى مـن سـوء         ،الداخلى بانعدام القيمة  

معاملة وعنف جسدى ونفسى تجده مصابا بشرخ فـى بنيـه           

األنا وهو شرخ قد يؤدى إلى تحلل األنا كما نرى فى حاالت            

  :وعناصر األنا عديدة منها .انفصام الشخصيه

القدرة على األحساس بمجموعة منوعة من المشاعر        •

  .ه وقويه وعفويهبطريقة عميق

  .القدرة على تكوين رأى شخصى •

  .التمتع بالكرامة واحترام النفس •
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القدرة على إزالة المخاوف والسيطرة علـى القلـق          •

  .وتحمل المعاناة

  .القدرة على الوفاء بااللتزامات وتحمل المسئوليات •

  . واألنتاجاالبداعالقدرة على  •

القدرة على العيش وحيدا أو على إقامـة عالقـات           •

  .يقة مع أنا آخروث

  .األنا الحقيقى ثابت ودائم فى الزمان والمكان •

ويتفق أغلب المتخصصين بأن أفضل طريقة لتطوير        •

صورة إيجابيه عن أنفسنا هى التخلص من األنوات        

 لنتماثل تدريجيا مع النواة الصلبه فى       ،الثانوية السيئة 

 وهناك بعض االرشادات لتحسين صورة األنا       ،األنا

  :هاالنفسية ومن

تجنب التقليل من شأنك أو سـوء تقـدير نفسـك أو             •

  .التفكير بأشياء سلبية حول نفسك

ابذل جهدا نحو تطوير ذاتك وتنمية شخصيتك كـل          •

  .يوم

اكتب على ورقة عشرين تأكيدا إيجابيا حول ذاتـك          •

  .وكررها بانتظام
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  .احيط نفسك بأشخاص صالحين لألقتداء بهم •

ة لمالحظـة   التتردد فى النظر إلى نفسك فى المـرآ        •

  .تغييرات وجهك حسب انفعاالتك وحاالتك النفسية

  .القراءة فى سير الشخصيات العالمية •

  .بهجة النفس ولو مرة واحدة يوميا ضرورية جدا •

تكريس عشر دقائق كل مسـاء السـتعراض كـل           •

  األفكار والمشاعر التى تنتابك خالل النهار 

ممارسة الرياضة الفردية ونشـاط آخـر يرضـى          •

  .حاجتكم

  .راسة التاريخ والديانات وسير األنبياء هام جداد •

تحدث مع األشخاص الذين لديهم حياة ذاتيـه ثريـه           •

  .ومعرفة جيدة بذاتهم

.. .الحماسة الشخصية مهمة وتحديد األهـداف أهـم        •

  .وهى أهداف نرغب بالوصول إليها

حب النفس شىء طبيعى مالم يتحول إلـى مـرض           •

 .نرجسى
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  والحلوالحلالمشكلة المشكلة .. .. ..انحراف األطفالانحراف األطفال

انحراف األطفال هو سلوكهم غير السـوى أو سـلوكهم          

الشاذ الذى يعجز فيه الطفل عن التوافق مع نفسه أوال ومـع            

وحالة االنحراف التى نرصدها تختلف من مرحلـة        .اآلخرين

 ففى مرحلة من مراحل الطفولة تكـون ظـاهرة          ،إلى أخرى 

.. .السلوك منحرفه بينما هى فى مرحلة أعلى سلوك طبيعـى         

ذلك فاالنحراف هذا شىء نسبى بالنسبة للبيئـة وبالنسـبة          ول

  .لعمر الطفل ومرحلة نموه

 فالشـقاوة   ،فالسلوك الشاذ يتغير طبقـا لعوامـل كثيـرة        

والمشاكسة تعتبر سلوكا شاذا عندما تظهر على األطفال فـى          

 أما بعد ذلك فال تعتبر      ،سن ما بين الثالثة والسادسة من العمر      

ـ    ،سلوكا شاذا  زاج الحـاد والسـلوك العصـبى        وكـذلك الم

والمخاوف التى فى غير مكانها ومحلهـا والقلـق والتـوتر           

والغضب العادى كلها مظاهر عاديه وأنواع طبيعية للسـلوك         

 ومثل ذلك نوبات الغضـب      ،فى السنوات المبكرة من العمر    

ورفض الطعام والتبول الالإرادى وقلـب الشـفتين ومـص          
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ا بعض العلماء طبيعية وال     األصبع كلها من األشياء التى يعده     

  .تعتبرانحرافا ألنها سلوكيات اجتماعية يسهل التغلب عليها

أما االنحراف الذى يشكل خطرا أو ظاهرة مرضية هـو          

السلوك غير السوى الذى يتكرر كثيرا عند الطفـل والـذى           

 ، خصوصا عندما يكون صاحب السـلوك      ،يبدوا بارزا وحادا  

كل متعمد رغم علمه بأن      قاصدا هذا السلوك وبش    ،وهو الطفل 

هذا السلوك يسبب غضب وقلق األخرين من اآلباء واألمهات         

واألخوة مثل العدوانيه والكذب والسرقة واالنطواء والخـوف        

  .والهروب من المدرسة وقضم األظافر

وترجع أسباب هذا االنحراف إلى عدم اشـباع حاجـات          

الطفل االساسية وخصوصا الحاجة إلـى الحـب والعطـف          

ان وعدم توفير جو من األطمئنان للطفل مما يخلق عنده          والحن

الشعور بالقلق الدائم والتوتر المستمر مما يؤدى إلى صـراع          

 ،نفسى لديه اليجد مخرجا منه سوى بسلوك طريق االنحراف        

وكذلك المعاملة السيئة التى يتلقاها الطفل داخل األسرة مثـل          

ل بالنقص   وشعور الطف  ،الضرب والتوبيخ والعقوبات األخرى   

  ...الناجم عن وجود عاهة جسديه لديه
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أما طرق عالج االنحراف فهى ميسرة ولها أساليب عديدة         

  :وطرقا كثيرة ومنها

األخ بيد الطفل ومساعدته وتجنب الضغوط عليه ومعاملته        

  .باللين والرقه والنصح

دراسة ومعرفة األسباب التى أدت إألى إنحراف الطفـل         

  .اطرها وخطورتهاوتالفيها وأرشاده إلى مخ

الرعاية الجيدة لألطفال ومساعدتهم على فهـم قـدراتهم         

  .واستغاللها االستغالل األمثل

إشعار الطفل دائما أنه موضع حب وتقـدير مـن قبـل            

 وتعتبر الحياه المنزلية الهادئة والمنسجمة والعالقات       ،األخرين

الطيبة بين أفراد األسرة الواحدة أهم الشروط لتجنب الطفـل          

  .نحراف ووقوعه فى دائرة الطفل غير السوىاال

إشباع الحاجات األساسية للطفل مثل الطعـام والشـراب         

 واعطائه مجـاال وحريـه أوسـع        ،واألمن والحب والحنان  

لممارسة نشاطه مما يخلق عنده االطمئنان والثقـة بـالنفس          

  .ويبعده عن السلوك العدوانى
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المدرسة دور البيت هام جدا فى تقويم الطفل وكذلك دور          

فى توفير المناخ المالئم للطفـل لتفريـغ طاقاتـه الذهنيـة            

  .والحركية فى عمل مفيد ونافع له

إبعاد الطفل عن رفاق السوء الـذين هـم أصـل الـبالء            

والسبب المباشر واألهم النحراف الطفل مـن أهـم وسـائل           

  .العالج

وكل ذلك وسائل وقائية هامة تجعل الطفل فى تصـرفاته          

  .ليس شاذاوسلوكه عاديا و

  :قال الشاعر عن الصداقةلقد و

واقطع حبالـك مـن حبـال        ال تيأسن من اللبيب وإن جفا     

  األحمق

  أولى وأسلم من صداقة أخرق   فعداوة من عاقل متجمل
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  أنشطة التعلمأنشطة التعلم
  LLeeaarrnniinngg  AAccttiivviittiieess  

أنشطة التعلم هي كل ما يقوم به التالميذ لتحقيق األهداف          

هم لمهـارات فكريـة واجتماعيـة       والمحتوى ولترجمتها لدي  

وحركية وقيمية، وتعتبر أنشطة التعلم بمثابة القلـب بالنسـبة          

 حيث أن لها دوراً هاماً ورئيسياً في تشـكيل خبـرة            ،للمنهج

 فاألهداف الجيدة والمحتوى الممتاز ال يحققان       ،التلميذ وتربيته 

 شيئاً يذكر إذا كانت أنشطة التعلم التي يشترك فيها التالميذ ال          

 أنشـطة   :ومنها أيضـاً  . تمدهم بخبرة لها استمرارية تربوية    

 وهـي أنشـطة   Activities Extra-class :خارج الصـف 

يمارسها الطفل خارج الفصل الدراسى وفقاً لبرنامج أو خطة         

 :وهناك أنشطة وظيفيـة .معدة سلفاً تحت إشراف جهة معنية

Activities, functional   وهي أنشطة ذات أهداف وظيفيـة

 وتخضـع   ،صل بحياة الطفل وتسهم فى نمـوه المتـوازن        تت

وى -مجاالت األنشطة الوظيفيـة عـادة لإلشـراف التـرب         

وهناك ظاهرة أو نشاط هام يجب مالحظته ويسمى        .المتكامل

واالنقرائية يسميها البعض القرائية أو     Readability االنقرائية
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 وهي المحصلة النهائية لعدد من العناصـر التـي          ،المقروئية

تمل عليها مادة مطبوعة بما في ذلك أشكال التفاعل بـين           تش

هذه العناصر والتي تؤدي إلى نجاح عدد مـن القـراء فـي             

 ويقاس هذا بمدى فهم القراء هذه المادة ومـدى          ،االتصال بها 

  .سرعتهم في قراءتها فضالً عن ميلهم نحوها
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  ععاانونوأأ

  ذكاء األطفال والكبارذكاء األطفال والكبار  

وفـى  .. .لآلبـاء واألمهـات   هذا االكتشاف هـام جـدا       

 ،المجتمعات الغربيه يقاس الذكاء بواسطة اختبارات خاصـة       

كيـف  ”توماس أرمسترونج كتابا تحت عنـوان     ٠ولكن قدم د  

أكد فيه أن هناك أنواع أخرى من الـذكاء         " تصبح أكثر ذكاء  

يمكن نعرفها ونتعرف على أنواعها لنتعرف بالضبط علـى         

 على االستجابة بشكل فعـال      فالذكاء هو القدرة  ...ذكاء األبناء 

أمام المواقف العديدة والقدرة على االستفادة مـن التجـارب          

فالذكاء رهن بالوضع أو المهمـة التـى يجـب          .. .الماضيه

 وال عالقة له بمعدل     ،إنجازها والعقبات التى تقف فى طريقنا     

  .الذكاء

 مؤكدا أنه التوجد أيـه      ،ويؤكد هذا العالم أن الذكاء أنواع     

 ولكن باالستطاعة الوصـول     ،م أنواع الذكاء بدقه   طريقه لرس 

إلى معرفه جيده النماط التفكير بدراسة السلوك فى مختلـف          

  :ومن هذه األنواع.. .حيثيات الحياة اليومية
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 أو ذكاء الكلمات وهو الشكل الذى يمارسه        :الذكاء اللغوى 

 وهو  ،الصحفى أو القاضى أو الشاعر أو الروائى أو المحامى        

هـوميروس وألـف ليلـه      " أوديسيه”ر الذى أورثنا  نمط التفكي 

 ويمكن التعرف على نوع الذكاء ومعدالته       ،ومسرح شكسبير 

  :من خالل ما يلى

  ؟هل نعطى أهمية كبيرة للكتب •

هل أسمع الكلمات فى رأسى قبل أن أقرأها أو أقولها           •

  ؟أو أكتبها

هل أفضل المعلومات المذاعـة علـى المعلومـات          •

ت السمعية علـى كاسـيت       وأفضل الكاسي  ،المتلفزة

  ؟الفيديو

  ؟هل انا موهوب فى الكلمات المتقاطعة •

  ؟هل أحب اللعب بالكلمات •

هل يسألنى الناس المحيطون بى عن معانى الكلمات         •

  ؟التى استعملها

 درس اللغـه والتـاريخ علـى درس          أنا هل أفضل  •

  ؟الرياضيات والعلوم فى المدرسة
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 أكثر   هل أكرس أهمية للوحة الدعائية     :على الطريق  •

  ؟من المنتظر

  ؟هل نستشهد أثناء األحاديث بما نقرأ أو نسمع •

هل كتبت شيئا مؤخرا سعدت بـه أو حـاز علـى             •

  ؟أعجاب اآلخرين

 وهو الخـاص  : أو ذكاء األرقام:الذكاء المنطقى الرياضى  

 ،بالعالم والمحاسب والمبرمج أنه ذكـاء نيـوتن واينشـتاين         

  :ونتعرف عليه من خالل األسئلة التالية

  ؟ أنا موهوب فى الحساب الذهنىهل •

هل كنت أفضل العلوم والرياضيات على باقى المواد         •

  ؟فى المدرسة

هل عندى شغف بكل األلعاب التى تتطلب تفكيرا أو          •

  ؟منطقا

 أى  ؟...ماذا يحصـل لـو    ”هل أحب أن ألعب بلعبه     •

  .إجراء تجارب

هل عندى ميل للبحث عن األمور عن بنى أساسـية           •

  ؟منطقىورسوم تنظيمية وتسلسل 

  ؟هل أبقى مطلعا على تقدم العلوم •
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  ؟هل أؤمن بأنه اليوجد تفسير عقالنى لكل شىء •

هل أفكر أحيانا بطريقة مجردة من دون أن أحتـاج           •

  ؟إلى كلمات أو صور

هل أجد متعه فى العثور على أخطاء منطقيـة فـى            •

تصريحات اآلخرين أو أعمالهم فى المنزل أو فـى         

  ؟أى مكان آخر

بر عند قياس األمور وتصـنيفها      هل أشعر براحة أك    •

  ؟وتحليلها

 ويفترض نمـط    ، وهو ثالث أنواع الذكاء    :الذكاء القضائى 

تفكير مرتكزا على الصورة والرؤيه بشكل عام وعلى القدرة         

 إنه ذكاء المهندس    ،على ادراك وتحويل وتغيير العالم المرئى     

 وقـد أعطانـا هـذا الـذكاء         ،المعمارى والمصور والنحات  

 ،دافنشى وايفل وبيكاسـو ورودان      وابداعات أهرامات مصر 

  :ونعرفه من خالل االجابة على التساؤالت التالية

  ؟هل حين أغلق عينى أرى الصور بوضوح •

  ؟هل هناك حساسية لأللوان •

هل استخدام آلة التصوير السجل مـا أرى أو مـا            •

  ؟يجرى حولى
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  ؟هل أحب البازل والدهاليز •

  ؟هل أحالمى حيه وملونه •

أو رسم الخطوط العشـوائية علـى       هل أحب الرسم     •

  ؟الورق

 فى علم    وإبداعاً ت فى المدرسة أكثر موهبة    -هل كن  •

  ؟الهندسة أكثر منه فى علم الجبر

هل تستطيع أن تتخيل بسهولة مشهدا كما لـو أنـه            •

  ؟يجرى أمام عينى

  ؟هل تفضل الكتب المصورة •

 وهو شكل من أشكال الذكاء وهـو        :ذكاء الجسم والحركة  

لى حركات الجسـم والتعامـل مـع اآلالت         يعنى السيطرة ع  

واألدوات وإنه من نصيب الرياضيين والحرفيين والجراحين       

ويمكن التعرف عليه من األجابـة علـى        .. .وأصحاب الفن 

  :األسئلة التالية

  ؟هل تمارس الرياضة بانتظام نوعا ما •

  ؟هل التستطيع البقاء جالسا باستمرار •

يدويـه  هل أعمل العمل بيدى وأمارس األعمـال ال        •

  ؟كالخياطة والحياكه والنحت والنجارة
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هل تفكر بشكل أفضل حين نمشـى أو نـركض أو            •

  ؟حين نقوم بأى نشاط جسدى

  ؟هل يمضى أغلب أوقات الفراغ خارج المنزل •

هل تقوم بحركـات كثيـرة      .. .حين تتناقش مع أحد    •

  ؟ونعبر عن أنفسنا بأجسادنا

  ؟هل تشعر بالحاجة إلى لمس األشياء للتعرف إليها •

  ؟هل تعتقد أن يديك ماهرتان •

  ؟هل تحب اختيار تقنيه جديدة على الكتب والكاسيت •

 وهو ذكاء يتميز بالقدرة علـى ادراك        :الذكاء الموسيقى 

 إنه ذكاء بـاخ ومـوزرات وأى        ،وانتاج االيقاعات والنغمات  

 والـذكاء   ،مؤلف موسيقى ينتمى إلى غير الثقافات الغربيـه       

ـ    الموسيقى يسكن أيضا    ،ون بـإذن موسـيقيه    كل من يتمتع

فيقدرون على الغناء بشكل صحيح وعلى تميز مختلف أنواع         

  : ومن األسئلة التى توضح هذا الذكاء،الموسيقى

  ؟هل لدى صوت جميل •

  ؟هل لدى أذن موسيقية •

هل أسمع باستمرار البرامج الموسيقية فى األذاعـة         •

  ؟وشرائط الكاسيت
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  ؟هل أعزف على آلة موسيقية •

  ؟قل ثراء لوال الموسيقىهل حياتى ستكون أ •

هل أجد فى نفسى القدرة على الدندنة بأنغام موسيقيه          •

  ؟فى الشارع

هل غالبا ما أرافق ايقاع الموسيقى التـى أسـمعها           •

  ؟بقدمى وبأصابعى أو بأى شىء آخر

هل أنا قادر على التعرف إلـى أى نغـم أو أإنيـة              •

  ؟سمعتها مرة أو مرتين وأستطيع أن أرددها

أو أدرس قد أدندن لحنـا أو        عمل   أقوم بأي هل حين    •

  ؟أضرب إيقاعا بأصبعى أو قدمى

 وهو شكل من أشـكال الـذكاء وهـو          :الذكاء االجتماعى 

القدرة على فهم اآلخرين والعمـل معهـم وادراك مـزاجهم           

 إنه ذكاء رب العمل والمدرب      ،وطباعهم ونواياهم ورغباتهم  

ين والـذ  ...الرياضى والقائد لألوركسترا واألستاذ المربـى     

يمتلكون هذا النوع من الذكاء يكونون كرماء النفس ولكـنهم          

ويمكن معرفه  .. .اليستطيعون أن يروا العالم بعيون اآلخرين     

  :هذا الذكاء من خالل هذه االسئلة التالية

  ؟هل كثيرا ما يطلب اآلخرون رأيى واستشارتى •
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هل أفضل الرياضيات الجماعيه علـى الرياضـات         •

  ؟الفردية

 هل أفضل طلب المساعدة بدال مـن        :ةحين أواجه مشكل  

  ؟حلها بنفسى

  ؟هل لدى ثالثة أصدقاء مقربين على األقل •

  ؟هل أفضل اللهو الجماعى على الهوايات الفرديه •

هل أحب أن أعلم اآلخرين ما أعرف وأخبرهم عـن    •

  ؟تجاربى

  ؟هل أشعر باالرتياح بين الناس •

  ؟هل اعتبر نفسى قائدا أو يعتبرنى اآلخرون كذلك •

 العمل فى الحياة االجتماعيـة والسياسـية        هل أحب  •

  ؟والنقابية والرياضية

هل أفضل الذهاب إلى حفالت االستقبال واالجتماعية        •

  ؟والسهرات بدال من البقاء لوحدى فى المنزل

 ومن يمتلك هذا النوع يستطيع أن يـرى         :الذكاء الداخلى 

 ،بوضوح انفعاالته وأحاسيسـه ويفهمهـا ويسـيطر عليهـا         

 أن يستخدم معرفته لنفسـه لتوجيـه حياتـه          ويستطيع أيضا 

 ، إنه ذكاء المستشارين وعلماء النفس ورجال الدين       ،وإثرائها



 -١٣٣-

وصاحب هذا الذكاء يكون قادرا على الولوج داخـل نفسـه           

 وغالبـا مـايكون غيـورا علـى         ،والتأمل والسعى الروحى  

 ويمكن اكتشاف ذلك باالجابة     ،استقالليته يفضل العمل لوحدة   

  :ة التاليةعلى األسئل

هل أمضى جزءا كبيرا من وقتى فى التأمل والتفكير          •

  ؟بمشكالت الحياة الكبرى

واجتماعـات    ونـدوات  هل أشـارك فـى دورات      •

  ؟معرفة نفسى بالقدر األكبر ومحاضرات ألحاول

  ؟هل تتميز آرائى غالبا عن آراء األغلبيه •

هل لدى هواية خاصة ال أحب أن يشـاركنى فـى            •

  ؟نممارستها أحد مهما كا

  ؟ فى الحياة أفكر فيها باستمرارأهدافهل لدى  •

  ؟هل أعرف جيدا نقاط ضعفى وقوتى •

هل أفضل أن أمضى نهاية األسبوع وحدى فى كوخ          •

  ؟فى أعماق الغابه بدال من تمضيتها فى فندق فخم

  ؟هل اعتقد بأن لدى إرادة وفكرا مستقال •

  ؟هل اكتب باستمرار مذكراتى الخاصة •
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 أو أنـى    ،ى االسـتقالليه  هل أعمل فى مهنة تؤمن ل      •

  ؟فكرت على األقل فى إنشاء مؤسستى الخاصة

  ؟هل أحب الوحدة والعمل لوحدى دون أى مساعدة •

وال تنسى أبدا أنـه      ...هذه األختبارات لمعرفة نوع ذكائك    

حتى لو شعرت بأنك أقرب إأى هذا النوع أو ذاك من أنواع            

 بمعدالت  الذكاء فإنك تمتلك األنواع السبعة بأسرها وإن كانت       

 كما أن كل شخص طبيعى وعادى باسـتطاعته أن          ،متفاوته

يطور ويسمى نوع من أنواع الذكاء المذكورة حتى مسـتوى          

  ٠معقول

ويمتلك غالبيه الناس نوعا أو نوعين مـن الـذكاء فـوق            

 ونوعين أو ثالثة أنواع على مستوى المعـدل أمـا           ،المعدل

التنا الباقى فى التى تنقصنا وهى التـى تسـبب لنـا مشـك            

  ...اليومية

  ! !فحاول أن تختبر ذكائك لتعرف فى أى نوع تتميز أنت
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  أنواع المعرفةأنواع المعرفة
  TTyyppeess  ooff  KKnnoowwlleeddggee  

 المعرفـة الشـكلية     :يميز بياجيه بين نوعين من المعرفة     

Figurative Knowledge   وهي تشير إلى معرفة المثيـرات

  ومعرفة األشكال تعتمد على التعرف علـى       ،بمعناها الخرافي 

 ومن هنا جاءت تسـميتها بالمعرفـة        ،الشكل العام للمثيرات  

 أما هـذه    ، وهذه المعرفة ال تنبع من المحاكاة العقلية       ،الشكلية

 معرفة اإلجراء أو الفعـل      :األخيرة فيطلق عليها بياجيه اسم    

Operative Knowledge  وهي المعرفة التي تنطوي علـى 

 ،ياتالتوصل إلى االستدالل في أي مسـتوى مـن المسـتو          

وبصورة عامة فالمعرفة اإلجرائية تهتم بالكيفية التي تتغيـر         

عليها األشياء من حالتها السابقة إلى حالتهـا الحاليـة بينمـا            

المعرفة الشكلية فتهتم باألشياء في حالتها الساكنة في لحظـة          

  .معينة
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    األنيميااألنيميا

  أخطر أمراض النمو والطفولةأخطر أمراض النمو والطفولة

فقر الدم  ”الحديديصاب بعض األطفال بالنقص المعتدل في       

 الذي يضعف قدرة الجسم على حمل األوكسجين        ،"أو األنيميا 

 وذلك بسبب االعتماد على نظام غذائي غيـر         ،إلى العضالت 

  .صحي

وأحد أسباب مشكله نقص الحديد في الجسم هـو تقليـل           

استهالك الدهون عمليا عن اللحم األحمـر وهـو المصـدر           

 فإذا كانت بعـض     ،ا وهذا قد ال يكون مالئم     ،الرئيسي للحديد 

 فإن الجسم   ،الخضراوات تحوى على مقادير كبيرة من الحديد      

  .ال يمتص بالسهولة ذاتها التي يمتص بها حديد اللحوم

ويمكن في حالة فقر الدم عند األطفال أن يشعروا بالهبوط          

 فال بد من مراجعة الطبيب الـذي        ،ويحسوا بالخمول والكسل  

 ويوصـى   ،لبسيطة للـدم  يأمر عادة بإجراء بعض التحاليل ا     

" األنيميـا ”وفى حالة فقر الـدم    .بمراجعة النظام الغذائي للطفل   

ينصح بإعطاء األطفال الكثير من عصير الليمـون وليمـون          

والطماطم،ذلك أن فيتـامين ج الـذي       " الكريب فروت ”الجنه
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تحويه هذه األنواع من العصيريساعد الجسم على امتصاص        

  ... الحديد

لشاي ألنهما قد يمنعوا امتصـاص      ويجب تجنب القهوة وا   

 ويمكن أن توضع بعض الحليب على الشاي أو القهوة          ،الحديد

  ٠حتى تؤكسد قدرة الشاي والقهوة على منع امتصاص الحديد

ويمكن إعطاء الطفل مزيدا من المأكوالت الممتلئة بالحديد        

مثل األسماك الغنية بالحديد مثل التونة وتناول اللحم األحمـر          

 ،وجهان لعملة واحـدة     فاألنيميا وفقر الدم   ،واآلخربين الحين   

فقر الدم الحديدي عن نقص في مادة الحديد التي تعتبر           فينتج

 وهي المادة التي تنقل األكسجين      ،مكوناً أساسياً للهيموجلوبين  

  .من الرئتين إلى خاليا الجسم

ويتضح أن أكثر الفئات تعرضـاً لإلصـابة بفقـر الـدم            

  :الحديدي هي

  .ل الرضع واألطفال دون الخامسة األطفا-

 اإلناث في سن البلوغ وأثناء فترة الحمل وأحيانا خالل          -

  .العادة الشهرية

 األشخاص الذين يفقدون كميات كبيرة من الـدم أثنـاء           -

  .النزيف الدموي
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 المصابون ببعض األمراض المعديـة مثـل الديـدان          -

  .المعوية والمالريا

هناك عالقـة   ف:دم الحديديالعوامل المؤدية لفقر الأما عن   

وثيقة بين استهالك األطعمة الغنية بالحديد واإلصابة بفقر الدم         

 وتتميز العناصر الغذائية من أصل حيواني كـاللحم         ،الحديدي

 والدجاج والسمك باحتوائها على كميات كبيرة       )خاصة الكبد (

 كما يتواجد عنصر الحديد فـي       ،من الحديد الجيد االمتصاص   

ت مثل السبانخ والبقدونس وبعض الحبـوب       بعض الخضراوا 

 ويحدث الخلـل فـي      ،مثل العدس والبازيالء وبعض الفواكه    

العالقة بين استهالك األغذية واإلصابة بفقر الدم في الحاالت         

  :التالية

 عندما تفتقر األطعمـة إلـى عنصـر الحديـد الجيـد             -

  .االمتصاص الموجود في اللحوم

ياً على الحليـب لفتـرة       في حالة اعتماد تغذية الطفل كل      -

  .طويلة خالل مراحل نموه

 إذ يحـد هـذا مـن        ، اإلكثار من شرب الشاي والقهوة     -

   .امتصاص الجسم للحديد الموجود في األغذية

  :وللوقاية من فقر الدم الحديدي يجب اتباع ما يلي
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 اتباع نظام غذائي متوازن يقوم على األطعمـة الغنيـة           -

طفال والبنات في سـن     بمادة الحديد وبخاصة غذاء األ    

 إذ أن فقـر الـدم عنـد         ،المراهقة والنساء الحوامـل   

  .الحوامل قد يأتي بنتائج تؤثر سلباً على المولود

 اإلكثار من تناول الفواكه والعصائر التي تحتوى علـى          -

الفيتامين ج ألن هذا الفيتامين يساعد على امتصـاص         

  .الجسم لمادة الحديد

 ويفضل تناولها بعد    ،لشاي االعتدال في شرب القهوة وا     -

  . ساعات٣الطعام بحوالي 

 تفادي اإلصابة باألمراض المعدية التي تؤدي إلى فقـر          -

  .الدم والمبادرة إلى معالجتها عند اإلصابة بها

 المواظبة على إجراء الفحوص للدم للتعرف على نسبة         -

 خاصة عند الفئـات األكثـر عرضـة         ،الهيموجلوبين

  .لإلصابة به
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  داف التعليمية داف التعليمية األهاأله
IInnssttrruuccttiioonnaall  ggooaallss  

األهداف التعليمية مصطلح يقصد به مجمـوع األهـداف         
المقصود إكسابها للفرد المتعلم من خالل برنـامج تربـوى          

 يشتمل على الجوانب التربوية واألخالقيـة والفنيـة         ،متوازن
 ويحوى المنهج المدرسى عناصر تلـك األهـداف      ،والجمالية

 بحيث تتكامل األهداف التعليمية     ،تعليمجميعاً طوال مراحل ال   
لتحقيق المقاصـد المطلوبـة مـن وراء العمليـة التربويـة            

 كما أن من األهداف التعليمية تنمية قدرة الطفـل          .والتعليمية
 واإليجـاز الشـكلي     Schematizationعلى اإليجاز الشكلي    

 فهو يمر فـي أثنـاء نمـوه         ،ظاهرة مالحظة في نمو الفرد    
 ولكي يستفيد من هـذه الخبـرات بسـهولة          ،بخبرات متعددة 

 نجده يلخـص    ،واقتصاد عندما يواجه مواقف جديدة مشابهة     
 وهـذه   ،هذه الخبرات في أشكال مـوجزة أشـبه بـالرموز         

الملخصات الرمزية أطلق عليها علماء النفس الذين درسـوا         
رسوم األطفال اسم الموجزات الشكلية أو ظـاهرة اإليجـاز          

للخبـرة التعبيريـة علـى اخـتالف         ومعناها تعميم    ،الشكلي
صورها أو تجريدها في شكل مقتصد يسهل إعادة اسـتخدامه      

  .للمواقف التي سببت والدته في مواقف مشابهة
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  بحوث الطفل بحوث الطفل 
CChhiilldd  lliitteerraattuurree  rreesseeaarrcchh  

بحوث الطفل هى البحوث النظريـة أو التطبيقيـة التـى           

ات أدبيـات الطفولـة باألقسـام    يجريها الباحثين فى تخصص 

 مثل أقسام اللغة    ،العلمية المعنية بالجامعات أو المعاهد العلمية     

العربية بكليات األداب وطرق تدريس اللغة العربية بكليـات         

 أو اقسام الطفولة أو علم النفس النمائى وغيرها مـن           ،التربية

العلوم وثيقة الصلة بأدب الطفـل ووسـائطه فـى المعاهـد            

ز البحثية بحيـث يكـون األدب والنمـو الطفـولي           والمراك

وحاجــات األطفــال واهتمامــاتهم مادتــه هــذه البحــوث 

وموضوعها، ومحوراً لتلك األبحاث من أجل الحفـاظ علـى          

حيوية األطفال ونموهم العقلي والبدني والنفسـي والمعرفـي         

  . ألن األطفال هم ثروة األمم في المستقبل،السليم
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  بدانة األطفالبدانة األطفال

كشـفت إحـدى     فلقـد    ، حقـاً  انة تبدأ مـن الطفولـة     البد

اإلحصائيات إن نسبة البدانة البسيطة في األطفـال ارتفعـت          

 ٢٨بينما ارتفعت البدانة الخطرة بنسبة       % ١٧مؤخرا بمقدار   

 فـإذا   ،في كل بيـت     وهذه النتائج تقرع أجراس اإلنذار     ،%

 وحاول أن تتبـع     ، كن حذراً  ،وجدت لديك طفلك مياال للبدانة    

 والتي يقدمها لك أكبر خبراء التغذية       ،نصائح الغذائية التالية  ال

 وأعلم دائماً أن البدانة في الصغر ال بد وأن تؤدى           ،في العالم 

  -:إلى بدانة في الكبر

 :سجل وزن طفلك وطوله فـي بطاقتـه الصـحية          •

 ويجـب أال  ،التسجيل يتم مرة بمعدل واحدة شـهرياً     

ـ   ،تصبح هذه العـادة كالوسـواس      ت إن   وإذا الحظ

منحنى البدانة لدى الطفـل يخـرج عـن مسـاره           

فعليك . .)مقارنة بالمنحنى الطبيعي المتوسط   (الطبيعي

  .جرس إنذار االنتباه واعتبار ذلك بمثابة

ألن  :ال تدفع طفلك من تلقاء نفسـه التبـاع رجـيم           •

 ،الرجيم غير المتخصص قد يكون في غاية الصرامة       
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مـالح  لدرجة حرمان الطفل مـن الفيتامينـات واأل       

 مما يدفع الطفل أحياناً اللتهام      ،المعدنية الالزمة لنموه  

 لذلك يفضل دائمـا     ،ما يلذ له من أطعمة في الخفاء      

اللجوء لطبيب أو أخصائي تغذية ليشير عليك بأنسب        

   .ريجيم لسنه ووزنه

ال تقدم لطفلك نفس كميات األطعمـة التـي تقـدم            •

ج إلى   قبل بلوغ سن المراهقة ال يحتا      ، فهو :للبالغين

 جرام من اللحوم يومياً ومن      ١٠٠إلى   ٨٠أكثر من   

 – ٣٠ ومـن    ، جراما من النشويات   ١٥٠إلى   ١٠٠

 وما يستطيع من خضـراوات      ، جراما من الجبن   ٤٠

  . وفواكه طازجة

 حتـى ال يتنـاول      )دائماً(ضيق علي طفلك الخناق      •

 اجعله يشترى الحلـوى     :كميات كبيرة من الحلويات   

 وال تعده بشراء    ،الخاصمن مصروفه    والشوكوالته

 في حالـة إنجـازه عمـال مـا أو           ،الحلوى كمكافأة 

 ولتكن  ،حصوله على درجات معينة في االختبارات     

مكافأته عبارة عن لعبـة جديـدة أو أداة رياضـية           

 تجنب تخـزين كميـات      ، باإلضافة إلى ذلك   ،يحبها
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 أو االسـتجابة    ،كبيرة من الحلـوى فـى المنـزل       

 اثنان بسـعر    ” من نوع  للعروض التجارية المنتشرة  

ــون ."واحــدة وحــاول الحــد مــن شــراء البونب

. ." خال من السكر   ” التي تحمل شعار   )اللبان(والعلكة

 بعكـس   ،فهذه األنواع تُعد غنية بالسعرات الحرارية     

 وتناول كمية كبيرة منهـا يمكـن أن         ،ما هو متوقع  

  . يصيب الطفل باإلسهال وبآالم في المعدة واألمعاء

فـإذا   :المشروبات الغازية والسكرية  ال تقدم لطفلك     •

طلب الطفل منك هذه المشروبات، قدم له األنـواع         

ويكفيه تناول علبـة واحـدة      . .” اليت ”المخففة منها 

على أن يكون ذلك بعد سن الخامسة أو        . .يومياً منها 

  .السادسة

ال تحرم طفلك تماما من الكاتشـاب إذا كـان مـن             •

ود به محدود   فعدد السعرات الحرارية الموج    :عشاقه

معلقتان كبيرتان  ( إذا تناول كميات معقولة منه       ،جداً

 ،أما بالنسـبة لصلصـة المـايونيز       ).في كل وجبة  

. . نظراً لغناها بالسعرات الحراريـة     ،فاألمر يختلف 

لذلك يجب تقديمها للطفل فقط من حين آلخر ولـيس          



 -١٤٦-

على أال يزيد مقدار ما يتناوله منهـا        ..بصورة يومية 

وبالنسـبة  . .رة في المرة الواحـدة    على ملعقة صغي  

 ، يجب أن يتضمنهما طعام الصـغير      ،للزيت والزبد 

ة - وتذكر دائمـاً أن الكـريم      ،ولكن بكميات بسيطة  

تحتوى (الطازجة تعتبر أقل األطعمة الدسمة دسامة       

 ١٠٠من المادة الدسمة في مقابـل       % ٣٢على نسبة   

  .)للزبد والمارجين % ٨٢للزيت و% 

 ،على سبيل المثـال   :طار متكاملة قدم للطفل وجبة إف    •

) أو توست (خبز  : قدم لطفلك وجبة إفطار تتكون من     

+ زبـادي   + فنجان من الكاكاو بالحليب     + بالمربى  

كـورن  (عصير فاكهة طازجة، أو طبقاً من الحبوب     

مع كوب من الحليب وزبادي وثمرة فاكهـة        ) فليكس

فإذا كان طفلك من النوع الـذي ال يشـعر          ..طازجة

ندما يستيقظ في الصباح فأعطيـه ثمـرة        بالجوع ع 

فاكهة مقطعة وجاهزة مع ساندويتش جبن وقطعـة        

  .شوكوالته بالحليب

في فترة بعد الظهر امنع األطعمة المسكرة والدسمة         •

عندما تتناول الشاي مـع      :عن متناول األطفال نهائياً   
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 استبدل الحلويات الدسـمة     ،أفراد أسرتك بعد الظهر   

 بكـوب   ،لتي تقديمها لطفلك  والكعك وبسكوت الزبد ا   

من الحليب نصف دسم مع قطعة شوكوالته أو كوب         

 واحرص علـى إن يتنـاول هـذه         ،زبادي أو تفاحة  

  .حتى ال يهضم الطعام بسرعة.. األطعمة جالسا

امنع الطفل من التسالي أمـام التليفزيـون وألعـاب           •

يجب إن ترسخ هذا المبدأ في ذهـن جميـع          :الفيديو

ناول األطعمة والمسليات أمـام     ال لت ( :أفراد األسرة 

شاشة التليفزيون أو أثناء اللهـو بألعـاب الفيـديو          

 في هـذه الحالـة يكـون       ،ألن اإلنسان .. )واألتارى

عرضة لتنـاول كميـات كبيـرة مـن المسـليات           

 هـذا إلـى جانـب       ، دون أن يشـعر    ،والمقرمشات

 مما  ، والسكون لفترات طويلة   ،االمتناع عن الحركة  

ـ     واد الدسـمة الموجـودة فـي       ينتج عنه تخزين الم

  .األطعمة على هيئة دهون إضافية في الجسم

حاول أن تحد من ذهاب طفلـك لمطـاعم الفاسـت            •

ال تسمح لطفلك بالذهاب إلى مطاعم الفاسـت         :فوود
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فوود مثل مطعم البيتزا والهامبورجر أكثر من مـرة        

  .كل خمسة عشر يوماً

بدانـة   ف :األساليب العلمية لمواجهة البدانة عند األطفـال      

 ألن البدانة إذا بـدأت مـن الطفولـة          ،األطفال مشكلة كبرى  

 وأصـبح مريضـاً قليـل       ،استمرت مع اإلنسان طول حياته    

 خامالً غير نشيط وبدون رشاقة على مدى سـنوات          ،الحركة

وعلى الوالدين مسئولية كبري فـي مواجهـة بدانـة           ،عمره

ها من  وهذه الوسائل واألساليب تصلح للجميع باتباع     ٠.أطفالهم

 ولكن نقدمها لألطفـال بصـفتهم       ،أجل تجنب السمنة والبدانة   

 وألنهـم ال    ،األمل في التخلص من السمنة والبدانـة القاتلـة        

 فيقع على األهل العبء األكبر في حماية        ،يدركون خطورتها 

  : ومن هذه األساليب التي يمكن لألبوين اتباعها٠.أبنائهم منها

يزان ومقيـاس    بواسطة م  : قياس الوزن باستمرار   - •

 فعلى الوالدين التعرف علـى وزن وطـول         ،طول

أطفالهم والعودة إلى المعدالت المعروفـة لمراقبـة        

 وفي حالة مالحظة    ،سالمة نمو الطفل وزيادة وزنه    

تفاوت واضح بين المقاييس والمعـدالت النظاميـة        

 ،يستحسن عرض الطفل على الطبيب بدون تـأخير       



 -١٤٩-

إذ أن زيادة الوزن     ،وال سيما إذا كان الطفل صغيراً     

 أعوام مؤشر إلى احتمال اإلصابة بالبدانة       ٦في سن   

  .ال حقا

 يجب االمتناع عـن سـكب       :االهتمام بكمية الطعام   •

 والضغط على الطفل    ،كميات غذاء إضافية لألطفال   

 فالبد من تدريب    ،لتناول كميات كبيرة بسرعة بالغة    

  .الطفل على األكل ببطيء ومضغ الطعام جيداً

أحيانا يعود سبب زيادة     : في مواعيد الطعام   االنتظام •

 وينصـح   ،الوزن إلى سوء توزيع الوجبات الغذائية     

المتخصصين في التغذية بضرورة التركيز أكثر في       

 بدالً من االمتناع عن الطعام      ،تنظيم مواعيد الوجبات  

 وعلى الطفـل    ،لبلوغ غاية الرجيم وتخفيف األوزان    

  .عة وجباتالزائد الوزن توزيع غذائه على أرب

السكر بالطبع هو المشكلة الغذائية      :تقليل كمية السكر   •

األولى التي تهدد رشاقة وصحة أطفالنا ن حيـث أن          

استهالك المواد السكرية ازداد في عصرنا أضعاف       

 ، فتخفيف كمية السـكر ضـرورة      ،ما كان من قبل   

 وكـذلك   ،وباإلمكان تعويضه بسكر الفاكهة الطبيعي    
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فظة على لذة الطعم وحـالوة      بسكر االسبارتام للمحا  

  .المذاق

 وأيضـاً المرطبـات     :الماء بدالً من المياه الغازيـة      •

الغازية تشكل مشكلة كبرى لغزارة استهالك األطفال       

 مكعباً مـن    ٢٢ علماً بأن لتراً منها يعادل تناول        ،لها

 سـعر   ٤٢٠ أي بمـردود طاقـة يقـارب         ،السكر

 يشبع  وفي المقابل فإن هذا الغذاء السائل ال      .حراري

 المعــدة التــي تطالــب بالمزيــد مــن الســعرات

وبدال من المرطبات الغازية يمكن تقـديم       .الحرارية

  .الماء المعدني أو العصير الطبيعي لألطفال

 تؤكـد   :تخفيض ساعات الجلوس أمـام التليفزيـون       •

الكثير من الدراسات أن للتليفزيون دور كبيـر فـي          

ـ  ،زيادة نسبة األطفال المصابين بالبدانـة      ث أن   حي

الجلوس أمام الشاشة الصغيرة لساعات يومياً يساعد       

على أكل الطعام والتهـام الشيبسـي والبسـكويت         

  .والشكوالته وغيرها من المأكوالت عالية السكريات

 الرشاقة ليست   : والجسماني المزيد من النشاط البدني    •

موضة فقط بل هي ضرورة نظراً لنمط الحياة الذي         
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بد من تشجيع األطفال    نعيشه خصوصاً صغارنا،فال    

على مزاولة نشاط بدني منتظم بمعدل مـرتين إلـى       

  .ثالث مرات أسبوعيا على األقل

أصـبحت ظـاهرة تجتـاح      والبدانـة والسـمنه     التخمة  ف

 وغالباً ما   ،المجتمعات المختلفة سواء أكانت غربية أم شرقية      

تفترس التخمة األطفال والشباب والكبار، فتشل تفكيرهم وتغل        

  تثقل حركتهم نشاطهم و

األطفـال البـدناء معرضـون      ويجب أن نعرف أن     ٠٠٠

البدانة في مرحلة الطفولة تزيد من خطـر         ف :لهشاشة العظام 

 بسـبب   ،اإلصابة بترقق العظم في سنوات البلوغ والشـباب       

   ٠٠٠تأثير الدهون الزائدة في الجسم

ولقد حذر العلماء من أن البدانة في مراحل الطفولـة قـد            

العظام وتزيد خطر اٌصابة بهشاشـة وترقـق        تؤثر على نمو    

 بسبب الدهون الزائدة في     ،العظم في سنوات البلوغ والشباب    

 ولكن البدناء البالغين عادة مـا       ،الجسم على الكثافة العظمية   

 ألن الوزن الزائد يقوي     ،يكونون أقل عرضة لهشاشة العظام    

العظم عكس األطفال فالوزن الزائد تزيد خطر إصابتهم بهذا         

.لمرض حين يكبرونا
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   برامج هامة برامج هامة

   لرعاية الطفولة لرعاية الطفولة

هناك العديد من البرامج التي يضعها العلمـاء وتضـعها          

 ولـم  ،األنظمة االجتماعية من أجل نمـو الطفـل ورعايتـه       

 فالبد من برامج قابلة للتطبيق أو قابلة لالسـتفادة          ،!!؟؟...ال

 Enrichment برامج إغناء البيئـة  : ومن تلك البرامج،منها

Programs          وبرامج إغناء البيئة تهدف إلى تزويـد البيئـات 

المحرومة بالمثيرات المختلفة مـن أدوات ومـواد تعليميـة          

 وهـي   ،وألعاب تربوية ومواد ثقافية مثل الكتب والمجـالت       

 : ومنهـا أيضـاً   .برامج تهدف لقياس تقبل الطفل لذاته وبيئته      

 Early Intervention Programsبـرامج التـدخل المبكـر    

برامج التدخل المبكر تهدف إلى التدخل في الطفولة المبكرة         و

إلكساب األطفال المفاهيم والمهارات التي تكون قـد فـاتتهم          

خالل الفترات الحاسمة من العمر بهدف اإلسراع بهم للحـاق        

 ومن هذه البرامج برنـامج      ،بزمالئهم ممن تقدموا بدون تعثر    

ريب األطفـال    وهو البرنامج المتطور لتد    ١٩٨٠سكليز عام   

 : وهنـاك أيضـاً    .على أصوات ومخارج الحروف المختلفة    
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البرامج الوجدانية  وAffective Programsالبرامج الوجدانية 

ج متعددة قدمها   -لتقبل الذات والمجتمع عند األطفال هي برام      

 وتهدف إلى تزويد الطفل بالحب      ،م وغيره ١٩٨٢رنجو عام   

 ممـا   ،الراحة النفسية والحنان والعطف وإشعاره بالطمأنينة و    

ينمي عنده الشعور الوجداني بتقبل الذات والرفاق والمجتمـع         

  ومن البـرامج أيضـاً برنـامج التربيـة الخاصـة           .بأسره

Programme, Special Educationــة  و ــامج التربي برن

الخاصة هو ماتقدمه مدارس التربية الخاصـة مـن بـرامج           

لبكم والمكفـوفين   تعليمية لألطفال المعوقين ذهنيا أو الصم وا      

 وهنـاك البرنـامج التعليمـي الفـردي       . أو ضعاف العقول  

Individualized Education Program (IEP)البرنـامج   و

التعليمي الفردي برنامج عالجي تعليمي خـاص باألطفـال         

 وهو برنامج مبني على افتراض أن لكـل طفـل           ،التوحديين

اينـة  توحد احتياجات تعليمية خاصة به ومستويات نمـو متب        

 Profile وباألحري فلكل طفل صفحة بيانية       ،لقدراته المختلفة 

خاصة تحدد مشكالته واحتياجاته والعمر العقلي لمسـتويات        

برنـامج   أما   .نمو كل قدرة من قدراته بالنسبة لعمره الزمني       

 فهو برنـامج  Programme, Child Reading قراءة األطفال



 -١٥٤-

تجويدها ولتحسـين   تربوي وتعليمي لتعليم األطفال القراءة و     

 أو بهدف تنمية عـادة القـراءة   ،مهاراتهم األدائية فى القراءة  

 ويتم تنفيذه بالتوازي مـع  ،الحرة أو القراءة الموجهة لألطفال    

العملية التعليمية من خالل جمعيات تشجيع القراءة والمكتبات        

 برنامج  :-وهناك ما يسمى ب    .واإلدارات التعليمية المختلفة  

برنامج ميلز وبوند  وMilles & Bond Programميلز وبوند 

 إيجـابي   )للذات(هو برنامج يهدف إلى تكوين الطفل مفهوم        

 وهي الفترة التكوينية    ،خالل الست سنوات األولى من عمره     

 وهـو   ،الحاسمة لمفهوم تقبل الذات والرفاق عنـد األطفـال        

 وهنـاك برنـامج البروفيـل       .برنامج شائع االستخدام علمياً   

 وهو مـا يسـمى   Infant Behavior Profileلطفل السلوكي ل

 ومقياس بيلـي  Bayley Infantile Scaleمقياس بيلي للوليد 

للوليد مقياس هام للحركية العقلية لنمو األطفال قدمته بيلي في          

 بنداً مغطياً فترة الثالث     ١٨٥ وتضمن المقياس    ،م١٩٣٣عام  

سنوات األولى من عمر الطفـل ويقـيس اإلدراك الحسـي           

لمهارات الحركية الدقيقة والتكيف للمواقـف االجتماعيـة        وا

والنمو اللغوي والمهارات الحركية مثـل الحبـو والمشـي          

 وهناك برنـامج لمقيـاس لالسـتثارة المنزليـة          .والتوازن
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Inventory of Home Stimulation    ولقد قـام فريـق مـن 

الباحثين بوضع وتقنين مقياس لالسـتثارة المنزليـة ضـمن          

لكبير بالبيئة المنزلية ومدى تأثيرها على األطفـال        االهتمام ا 

 فوضعوا هـذا    ،عموما وعلى النمو المعرفي للطفل خصوصا     

م حتى يستطيعوا قياس النواحي المختلفة      ١٩٦٦المقياس عام   

 Brady وهناك برنامج لمعالجة بطء القـراءة . للبيئة المنزلية

Lexia        وعلـى   ، وهو حالة مرضية أو نفسية تصيب الفـرد 

 فيجد صعوبة فـى     ، أثناء عملية تعلم القراءة    ،خص الطفل األ

قراءة الرموز األبجدية المكتوبة أو التفرقة بـين الحـروف          

بعضها وبعض، والحالة هنا ال تمثل ظاهرة قرائية عامة بين          

  .جمهور األطفال
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  البرد البرد 

  وضروة تجنيب األطفال أخطارهوضروة تجنيب األطفال أخطاره

لحات البرد أو نزالد البرد أو قرصة البرد كلهـا مصـط          

تعني إلصابة أحد أعضاء الجسم به بسبب تعرضه للصقيع أو          

التجمد أو تيارات هوائية شديدة أو تغير سـريع وحـاد فـي     

 مما يؤدي إلى فقدان اللون واإلحساس فـي         ،درجات الحرارة 

 وأكثر المنـاطق تعرضـاً      ،المنطقة المصابة بالتجمد والتغير   

 ،دي والقدمين لإلصابة هي األنف واألذن والوجه وأصابع األي      

وصغار السن واألطفال هم أكثر الفئات تعرضـاً لإلصـابة          

ويصاب الطفل بالبرد نتيجة التعـرض لموجـات        .. .بالبرد

انخفاض درجات الحرارة الشديد ومن ثم تقل درجة مناعـة          

 مما يؤدي لسهولة اإلصابة بـأمراض الشـتاء مـن           ،الجسم

 ،نفسـية اإلنفلونزا وآالم الروماتيزم وبعض االضـطرابات ال      

فعند التعرض للبرد الشديد تنقبض األوعيـة الدمويـة فـي           

 كرد فعل طبيعي للجسم في محاولة لالحتفاظ بحرارة         -الجلد

 ولكن قد يحدث انقبـاض      ،الجسم وتقليل الفاقد منها إلى الجو     
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شديد في بعض األفراد ممـا يـؤدي لـنقص فـي الـدم أو               

  .لجسماألوكسجين وفقدان الغذاء الضروري ألنسجة أطراف ا

ويتم وقاية األطفال من اإلصابة بالبرد بإجبارهم وإقناعهم        

على ارتداء المالبس الشتوية المناسبة مع اسـتخدام أجهـزة          

 وتجنب تعرض   ،التكييف والتدفئة المناسبة لكل زمان ومكان     

األطفال للتغييرات المفاجئة فـي درجـات الحـرارة حيـث           

ـ            هم يضعف ذلك من قدراهم المناعيـة، مـع ضـرورة لبس

 وفي حالة اإلصابة يتم غمر      ،الجوارب والقفازات أثناء الشتاء   

 مع طلب المسـاعدة     ،القدم واألصابع المصابة في ماء دافيء     

 وينصح بعدم الحركـة والتعـرض للتغييـرات         ،الطبية فوراً 

  .الحرارية المفاجئة
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  AAdduullttss  ون ومشاكلهمون ومشاكلهمبالغبالغالال

 ”النضـج  تمام   ”ى من هو فى   البالغ كلمة أو مصطلح يعن     

وليصبح الفرد بالغـاً    ، تعنى النموالكامل    ”Mature ”أما كلمة 

يفترض أنه قد حقق بعض المستويات األدنـى مـن النمـو            

 كمــا يشــير  ،العــاطفى واإلجتمــاعى والفيزيقــى  

 أيضا إلى تحقيـق أدنـى       ” النضج ”إلى "Maturity”مصطلح

 "Freud”أمـا فرويـد   ،تطور فى القدرات العقلية واألخالقية

ــق ــة فيطل ــذه المرحل ــى ه  ”The Genital Stage” عل

وهى الفترة مـن    ،  التى تظهرعند البلوغ     )المرحلةالتناسلية(

ومنشـأ المتعـة    ، الوقت التى تنشط فيها الغريـزة الجنسـية       

ويعتقد ، الجنسية يصبح وقتها بعيداً عن األسرة بعض الشئ         

التساهل مع األباء تنشأ مجدداً خالل فتـرة         فرويد أن نزعات  

ويحدث هذا التساهل عندما يصبح الفـرد قـادرا         ، هقة  المرا

  .وممارسة إستقالليته، على تطور نضجه فى عالقات الحب 

 فنحن نتحـدث    ،Pubertyالبلوغأما إذا تحدثنا عن مرحلة      

فيهـا نضـوج     أوالسن التى تبدأ  ، بدء المراهقة   عن مرحلة   

ومجئ ، السائل المنوى فى الذكر      وإفراز، الحيوانات المنوية   
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 ،ونضج البويضة فى االنثـى     enstruationاأليض أوالطمث   

فهوغالم وهى  :Middle Adolescence وتأتي بعدها الغلومة

 :Late Adolescnce ثم تأتي بعدها اليفع ،غالمة وهم غلمان

  .اليافع هو الشاب المناهز تمام الرشد
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البكاءكاءالب  

  لنا وألطفالنالنا وألطفالنا دواء سحري  دواء سحري 

موع كحالة من صلب حاالت الكائن      البكاء يعني ذرف الد   

 فاإلنسان خليط رهيب ومعقد من احباطات       ،البشري الطبيعية 

وانكسارات وصالبات وتحديات مما يـؤثر علـى أعصـابه          

  ٠٠.وانفعاالته

 ويـتم بالـدموع     ،فالبكاء ال يتم غالباً إال بين الفرد ونفسه       

 وقد ينم البكـاء علنـاً أو        ،التي تظل رمزاً حياً لعبور الزمن     

 ألنه في اليأس ينهار     ، ولكنه ليس قطعاً حالة من اليأس      ،سراً

  ٠. ولكن البكاء نقاء تلقائي،كل شيء

 ولذلك تجد أن أنبل الـدموع هـي   ،والبكاء يعالج االنفعال 

التي يذرفها الرجل ندامة على ذنب اقترفـه بحـق ربـه أو             

بحقوق اآلخرين فيترجم بكاءه على أنه مناجاة استغفار فـي          

 ولذلك أكد العلماء أن البكاء      ،ح اإلنسان نفسياً وبدنياً   قمتها تُري 

  ٠٠.دواء سحري لألعصاب عامة

 إال أنـه دواء     ،والبكاء ارتبط بالمرأة التي تنفعل بسـرعة      

سحري للرجل والمرأة يغسل الهموم وينقي الفكـر ويشـعر          
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 فالدموع  ،اإلنسان بعده بالراحة والهدوء والسكينة واالطمئنان     

االنفعال واألعصـاب المثـارة المنفلتـة       والبكاء يخفف من    

 وخصوصـاً إذا واجـه      ،ويخفف من آثار تلك االنفعـاالت     

  :اإلنسان فقدان عزيز كقول ابن الرومي عندما فقد ولده

   بكاؤكما يشفي وإن كان ال يجدي

  فجودا فقد أودي نظيركما عندي

 بـل ويقـي     ،وهو في هذه الحالة انفعال وبكاء إنسـاني       

ولذلك نجده يحـارب كـل االنفعـاالت         ،اإلنسان من اليأس  

فيتالشي التوتر والقلق والضيق ويسود اإلنسـان االرتيـاح         

   .ويخفف ألمه ويفرغ شحنة الحزن القوية التي تجيش بداخله

 ولذلك قال أمرؤ    ،فالبكاء تنفيس عن االنفعاالت والكربات    

  :القيس

وأيقن أنـا الحقـان       بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه     

  .بقيصرا

  نحاول ملكاً أو نموت فنُعذرا  له ال تبك عينك إنما فقلت
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  البناء الدراميالبناء الدرامي
  DDrraammaattiicc  SSttrruuccttuurree  

 ألن  ،البناء الدرامي للقصـة أو المسـرحية هـام جـداً          

 والبـد أن  ،المسرحية لها شكل خارجي ومضـمون داخلـي      

ينسجما ليتحقق التوافق بينهما من أجل خلـق بنيـة دراميـة            

 :لنص يتكون من أجـزاء مثـل       فا ،منسجمة للنص المسرحي  

 والبد مـن أن     ،الخ..الفكرة والحوار والشخصيات والصراع   

تتضامن هذه العناصر وتنسجم سوياً لتحقيق التوافق والتوازن        

 ولكي يكتمل البناء الدرامي للنص المسرحي البـد         ،والتكامل

 وفـي   ،أن يراعي المؤلف اشتمال النص على حبكة وعقـدة        

شتمل المسرحية على بداية ووسط     مسرح الطفل البد من أن ت     

 وإذا رتبت هذه األجزاء بشكل مقنع حققت للمسرحية         ،ونهاية

وحدة عضوية وكياناً متناسقاً يسمى البناء الدرامي للمسرحية        

 .أو للفيلم أو للمسلسل
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  البيئة المناسبة البيئة المناسبة 

  تؤثر فى ذكائه تؤثر فى ذكائه والتي والتي لنمو الطفل لنمو الطفل 

ـ          ثالث أثبتت بعض الدراسات أن الطفل خالل سـنواته ال

األولى يخضع دماغه لتغييرات هائله ويظهر نشاط المثيل له         

منتجا مليارات من حلقات االتصال بـين الخاليـا العصـبيه          

واليصل الطفل إلى سنته العاشرة إال وقد إكتمل دماغه ليجعل          

منه إنسانا فريدا من حيـث إنفعاالتـه وأفكـاره ومشـاعره            

  .وشخصيته

 فالدماغ  ،ل دماغ االنسان  والبيئة تلعب دورا هاما فى اكتما     

 فبعد الوالدة حين يكون الدماغ قـد        ،ينشط قبل اكتماله بكثير   

 ويبدأ الدماغ فى ارساء البنيـه       ،اكتسب جميع خالياه العصبيه   

 أما تطـوير تلـك      ،إلخ.. .التحتيه للرؤيه واألحساس والكالم   

البنيه وتحسينها واالرتقاء بها فأنه رهن بالمؤثرات الخارجيه        

 فإن  ، الطفل من البيئة المناسبة    مِرأما إذا ح  . القصيد وهنا بيت 

 وقد أثبتت الدراسـات أن األطفـال        ،نمو دماغه سيتأثر بذلك   

الذين اليلعبون كثيرا واليحظون بالحب والرعاية الضرورية       

من األهل واألصدقاء يعانون من نقص فى حجم الدماغ بنسبة          
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ى سنهم مما   بالمقارنة مع بقية األطفال العاديين ف     % ٣٠-٢٠

 وعلـى   ،يعنى أن التجارب البيئية والعائلية تنتج ذكاء قويـا        

األهل أن يوفروا ألبنائهم التجـارب العاطفيـه واالنفعاليـه          

 فـدماغ   ،والمعرفيه خالل السنوات الثالث األولى من حياته      

األطفال لن يصل إلى الذكاء المطلوب مالم نمده بالتجـارب          

البيئة المحيطة  كن الحديث عن    ويم.والخبرات البيئية المناسبة  

 فالبيئة المحيطـة  The Surrounding of the Child بالطفل

بالطفل هي كل ما يحيط بالطفل فـى بيئتـه مـن عناصـر              

 كاألسرة أو العائلة أو الطبيعة أو المجتمع        ،وعوامل وظواهر 

 أو البيئة الطبيعية أو الصناعية أو الحضرية أو الريفية          ،ككل

لها تؤثر في األطفال وتسهم فـي تحديـد          وك ،أو الصحراوية 

  .شخصياتهم وميولهم واتجاهاتهم
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  تحليل مهارات الطفلتحليل مهارات الطفل
CChhiilldd  sskkiillll  aannaallyyssiiss  

تحليل مهارات األطفال ما هي إال أساليب علمية لتقصـى          

 ،المهارات الجسمية والعقلية والمعرفية والمهارية عند الطفل      

وة أو الضـعف فـى مهـارات         لكشف جوانب الق   ،وفقا لسنه 

 ومن العناصر األساسـية     .وقدرات وإبداعات ومواهب الطفل   

 ألن ظاهرة   ،في تحليل شخصية الطفل قياس مدى تبلد الطفل       

مصطلح يقصد به مـا   Dulling Sensitivityتبليد الحساسية 

 فيصيب بالتبلد قـدرة األطفـال       ،يفعله التلفزيون في األطفال   

 فحين تتنـاقص واقعيـة      ،حقيقيةعلى الحساسية بالحوادث ال   

موقف ما تصبح قدرة الناس على االستجابة له أقـل انفعـاالً       

 ويسبب السلبية وعدم المبادأة عند      ،ويكونون أشبه بالمتفرجين  

 Motor Control وكذلك القدرة على التحكم الحركـى . الطفل

والتحكم الحركي مصطلح يقصد به المهارة األساسـية التـي          

 وأهمهـا الثبـات     ،حلة الطفولـة المتـأخرة    يتقنها أطفال مر  

  .واالتزان
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  تحية العلم تحية العلم 
SSaalluuttiinngg  OOff  TThhee  FFllaagg  

 وتحقيق الهوية في    ،هي أهم صور االنتماء والوالء للوطن     

 ألن العلم رمز هام من رموز الوطن وتحيتـه          ،نفوس الشعب 

 ولذلك ،واجبة ودليل على االستعداد للتضحية والفداء من أجله       

لمختلفة على تحية العلم في الصباح في       تحرص المجتمعات ا  

المؤسسات التعليمية وفي المناسبات القومية المختلفة وأثنـاء        

  .الزيارات والمباريات والمنافسات

 ألنـه   ،ويجب تعويد الطفل على احترام وتقديس علم بالده       

 فاحترام  ،رمز للبالد بشخوصها وتاريخها وحضارتها وشعبها     

لة لبنـاء الشخصـية الوطنيـة       العلم وتقديسه ما هو إال وسي     

 والتي تتفـانى    ، والمتوحدة معه  ،المرتبطة بالوطن والمجتمع  

 ، من أجل قوة الـوطن وسـالمته       ،في سبيله بالغالي والنفيس   

 فتقديس العلم وتحيته    ،وتدافع عنه أمام المخاطر التي يواجهها     

  .واجب تربوي على كل األبناء
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  سلوكسلوكالتخريب التخريب 

   الطفل الطفل يجب مجابهته عند يجب مجابهته عند

 يؤدى النشاط الزائد للطفل إلى المضـايقة المسـتمرة          قد

وخصوصا بتخريب وتحطيم أثاث المنزل وذلك لكى ينتقم من         

 فاالنتقام البرىء هو وسيلة مثيـرة       ،والده أو والدته أو أخوته    

  ..لدى الطفل

فالتخريب فى مقدمة وسائل انتقام الطفل ألنـه األسـهل          

الطفل باللعب والعبـث    فيقوم   ،واألسلوب األكثر إنتشارا بينهم   

فى بعض األجهـزة الموجـودة بـالمنزل مثـل التلفزيـون           

 وهـو اليقصـد   ،والبوتاجاز والثالجة مما يؤدى إلى تخريبها   

تدمير أو تخريب وإنما يريد فقط مضايقه والديه فى كل شىء           

أى شىءوتأتى هذه الوسيلة    وجهاز التسجيل   وباجورة  األ :مثل

لوالدين على المعاقبـة البدنيـه      التخريبيه االنتقاميه الصرار ا   

  .لطفلهما نتيجة خطأه فى بعض األمور

 فالطفـل قـد     ،وكذلك يلجأ الطفل إلى االهمال والالمبااله     

  ...يسمع والدته أو الده ينادى عليه فال يرد عليهما
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 ، ويطلب منه الوالدين أى شىء فال يستجيب لهمـا         •

 ،وكذلك مع األخوة فال يلتفت إليهم وال ينظر ناحيتهم        

ومهمل كل من حوله بشكل ملحوظ ويستمر فى تنفيذ         

هذه الطريقة إذا شعر أنها تؤتى ثمارهـا وسـببت           

فيرد عليهم بأسـلوبه    .. .ضيقا وتوترا لهؤالء الكبار   

  .الخاص
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  التخلف العقليالتخلف العقلي
  MMeennttaall  RReettaarrddaattiioonn  

   ،التخلف العقلي هو تراجع القدرات العقلية عند اإلنسـان        

  أنظر المتخلفون عقلياً. / لمخ بوظائفه كاملةأو عدم قيام ا

  

  IImmaaggiinnaattiioonnالتخيالت  التخيالت  

التخيالت هي استحضار ذهنى ناتج عن إنفعـال الفـرد          

 فيتصـور فـى الـذهن       ،لمثيرات حسية داخلية أو خارجية    

 فالتخيالت ال تأتي    ،األشياء والمعانى المتخيلة وفقا إلستعدادته    

ل وخياله البسـيط     وإنما تصنع من واقع أفق الطف      ،من فراغ 

   . فالخيال هو األرضية الصلبة للمعاني المتخيلة،والمتجدد
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      التراث الشعبيالتراث الشعبي
FFoollkk  --  TTrraaddiittiioonn  

التراث الشعبي هو محصلة الثقافة الشعبية المتراكمة مـن         

 ، والمسايرة لتاريخ الشعب على مـر الزمـان        ،أقدم العصور 

يحـافظ   وهذا التراث الشعبي هو الذي       ،وتنوع مظاهر حياته  

 فـالتراث   ،على دعامة األصالة وال يقف في وجه المعاصرة       

 ألن التراث هو فـي واقـع        ،الشعبي هو قوام الحياة الشعبية    

األمر الحصيلة الكاملة لثقافة الشعب على اخـتالف أجيالـه          

وبيئاته ومراحل تعليمه النظامي وغير النظامي، فهو ببساطة        

  .التراث الروحي للشعب
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  األطفال األطفال تربية تربية 

  وأهميتها في عالمنا المعاصروأهميتها في عالمنا المعاصر

تربية األطفال عملية متكاملة من أجل تحقيق هدف كبيـر          

 ،أال وهو التنمية المتكاملة للطفل ليشب سوياً صـحيحاً قويـاً          

 من خالل مختلف مدخالت النمـو      ،ينفع نفسه وأسرته ووطنه   

 Creative Education : فهاك التربيـة االبتكاريـة  :والتربية

 االبتكارية هي عملية تربية الفـرد تربيـة محفـزة           فالتربية

لالبتكار ومشجعة لالبداع من خالل سياسة تعليمية تنمى فى         

الفرد مهارات االستنباط والكشـف واالختـراع مـع تقـديم         

 وهنـاك   .الوسائل المعنية والخطط التربوية الفنية المتوازنـة      

 والتربية األخالقيـة هـي   Moral Education تربية أخالقية

األسس  عملية تعليمية وتربوية من خالل تلقين الفرد والطفل       

الصحية للعقيدة الروحية واألنشطة االجتماعيـة والمعـارف        

ذات العالقة بالقيم واألخالق ومـا تشـمله مـن القـدرات            

 وااللتـزام   ، وفن التعامل مع اآلخرين    ،والسلوكيات النموذجية 

المواثيـق  بثوابت المجتمع من القـيم والعـادات والتقاليـد و         

 مما يؤدى الى إكتساب األطفال األخـالق        ،األخالقية المختلفة 
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 Family  وهناك تربية أسرية.وقواعد السلوك المرغوب فيها

Education التربية األسرية هي تربية الفرد الطبيعية فـى         و

 حيث تكون األسرة الطبيعية     )وسط الوالدين واألخوة  (األسرة  

 فاألسرة عماد   ،)المتكاملة (عيةأحد أهم وسائط التنشئة االجتما    

 وإذا نجحت األسرة في تنشئة الطفل تنشئة سـليمة          ،المجتمع

 ألنها الوسيط األول الذي ينمو     ، نجحت عملية التنشئة   ،متكاملة

 ومن هنا يدعو الجميع إلى إقامة حيـاة         ،ويترعرع فيه الطفل  

أسرية سعيدة تكون بمثابة البيئة السـليمة للتربيـة األسـرية           

 و Aesthetic Education  وهناك تربيـة جماليـة  .ةالفاضل

الطفـل  /التربية الجمالية هي عملية التوجيه التربوى للفـرد         

 ومـن ثـم     ، ويتعرف على مواطنه فى البيئة     ،ليتذوق الجمال 

 وقد تسـمى    ،حفزه لمحاولة انتاج أو محاكاة األشياء الجميلة      

 Education of :هـذه العمليـة تربيـة الـذوق الجمـالى     

Aesthetic،   تهيؤ الطفل لالنفعـال بالجمـال        حيث تعبر عن

 ،ومظاهره من خالل تربية متوازنة تنمى المدركات الحسـية        

وهناك التربية  .وذلك بتدريب ملكة االحساس على الذوق الفنى      

 والتربية الخاصـة مصـطلح   Education Special الخاصة

يقصد به إعداد تربية مخصوصة لفئات ذات أنماط متباينـة          
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فراد لديهم نقص أو زيادة في مجال عقلي أو فكري أو           من األ 

 Religious Education وهنـاك تربيـة دينيـة   .بدني معين

 األسـس   ) الفرد –الطفل  (التربية الدينية هي عملية إكساب      و

 ويتم ذلك من خالل منهج      ،الصحيحة للعقيدة الدينية وتعاليمها   

سـات   ويتوافق هذا مع ما تقوم به مؤس       ،تربوى ديني متوازن  

المجتمع من أدوار بهدف تعميـق مفـاهيم العقيـدة الدينيـة            

 Family Education وهناك تربية عائليـة  .وترسيخ تعاليمها

التربية اُألسرية أو العائلية تعنى ببساطة شديدة تربية الفرد          و

عائلـة  ( فى محيط العائلة الكبيرة      – وعلى األخص الطفل     –

التربية األسرية بـين    بحيث تجىء   . ).الوالدين معا أو أحدهما   

 وهذا النمط التربوى العائلى     ،الوالدين فى مرتبة ثانية بعدهما    

 ولكـن   ،له مزاياه وعيوبه التى تنعكس على تنشـئة الطفـل         

األسرة هي أهم عامل ووسيط من عوامل ووسائط التنشـئة          

 وهناك التربيـة العلميـة      .المتكاملة للطفل في العصر الحالي    

Science Educationألن ،بية العلمية في غاية األهمية والتر 

وظيفة التربية العلمية هي أساساً نقل مقرر معين وطائفة من          

 التـي تتـألف مـن اكتشـافات العلمـاء           ،الحقائق المقررة 

 والتربيـة   ،واستنتاجاتهم إلى األطفال ليعرفوهـا ويطبقوهـا      
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العلمية ما هي إال تدريب األطفال علـى الطريقـة العلميـة            

 Art Edcation وهناك التربية الفنية . العلميوطريقة التفكير

وهي التي تمارس في مكان معد لممارسـة العمـل الفنـى            

ــز   ــافى أو مرك ــز الثق ــة أو المتحــف أو المرك بالمدرس

ــة،والخامات   ــرية التربوي ــر البش ــون،ويزود بالعناص الفن

وهناكالتربيـة قبـل المرحلـة      . والتجهيزات الفنية الالزمـة   

التربية قبل المرحلة  وPre – Primary Education االبتدائية

االبتدائية هي عملية التهيؤ التربوي للتعليم األساسى من خالل         

 أو مـن    ،)رسـمية أو أهليـة    (روضة أطفال ماقبل المدرسة     

 إلكاسـبهم مبـادىء     ،خالل التربية األسرية لهؤالء األطفال    

 قبل االلتحاق بالصف األول مـن       ،القراءة والكتابة والحساب  

 Integrative  ويقصد بالتربيـة المتكاملـة  .م االساسىالتعلي

Education   وتتطلب التربيـة المتكاملـة      ،إعداد الفرد للحياة 

اشتراك األسرة ومؤسسات المجتمع من تعليم وإعالم وأفراده        

 – المـنهج    – المعلم   –المنشأة  (فى منظومة التربية المتكاملة     

 التربيـة   ،)مـع  المجت – األسرة   – االدارة   –الوسائط المعنية   

المتكاملة مصطلح هام وهدف تسعى نظريات التربية الحديثة        

هيمناهج دراسية   و Civicsلتربية الوطنية    وهناك   ،الى تحقيقه 
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إجبارية يدرسها جميع طالب مراحل التعليم العام والخـاص         

 من أجل تنمية عوامل الوالء واالنتماء للوطن فـي          ،والعالي

حمـس الطـالب وإدراكهـم       مما يؤدي إلى ت    ،نفوس األبناء 

 والـروح   ،لحقوقهم وواجباتهم بناء علـى قواعـد الوطنيـة        

 والتي تنشيء التالميذ    ،التربية الوطنية التي تنبع من    الجماعية  

على مباديء وتعليم وتربية خاصة يفضل المواطن بناء عليها         

كما أن عملية التربية    .مصلحة الوطن على مصالحه الخاصة    

 نجـدها  Picture Arrangementمن خالل ترتيب الصـور 

 يقوم بها الطفل لترتيب الرسوم      ،عملية يدوية وذهنية ومهارية   

أو الصور فى كتاب مصور أو لعبـة مهاريـة للمسـابقات            

  .االعالمية المصورة
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  ترقق العظام ترقق العظام 

  OOsstteeooppoorroossiissأنظر هشاشة العظام أنظر هشاشة العظام 

  SSuubblliissmmaattiioonnالتسامي التسامي 

غريزة هـو    فالتسامي بال  ،التسامي يعنى االرتفاع والسمو   

انتقال من مرحلة اإللحاح إلى مرحلة االتزان مباشرة بـدون          

 ولكن عنـده    ، فالطفل ال يولد وعنده القدرة     ،المرور باإلشباع 

 والقدرة تتحول إلـى     ، واالستعداد يتحول إلى قدرة    ،االستعداد

 ومن هنا تتحقق الدوافع     ، والمهارة تتحول إلى موهبة    ،مهارة

 يسمون ويرتفعون بمـوهبتهم     ليصبح الطفل ممن يتسامون أو    

 ألنـه توجـد     ، والتسامي لفظ مستعار من الكيمياء     ،وبطولتهم

مواد تتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية مرة واحدة          

 .وال تمر بمرحلة السيولة
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  عند األطفال عند األطفال   تطور النطقتطور النطق

 ممتازة يعبر بها الطفل عن      أو وسيلة أداة  ما هي إال    اللغة  

  :كاآلتي عند الطفل للغةانفسه، وتتطور 

منذ بدأ الطفل الحديث وعمرة ثالثة أشهر سـنالحظ أنـه           

 ولكـن إذا لـم      ،يردد سلسلة من األحرف تترابط بدون نهاية      

 فهناك  ،يسمع الصغير صوته جيدا فإن الكالم ال يتطور عنده        

  .ضرورة لمحادثة الطفل

بين الشهرين الخامس والسادس فإن المناجاة تصدر عـن         

بابـا  ( إنها مرحلـة     ،رف صوتيه وساكنه واضحة   الطفل بأح 

 النطـق   فـي  إمكاناته هذا العمر ينظم كل      فيوالطفل  ) ودادا

ويلعب بالكلمات ويتسلى بها وعلى الكبار من حوله أن يعينوا          

 ،األشياء جيدا ويعلموا الصغير الكالم بشكل صحيح وسـليم        

بين يتبلور الحوار   .) ماما -بابا  (والكلمة السهلة فى هذا السن      

الطفل ومن حوله وهو بين الشهرين الثامن والعاشر من عمله          

  .فيبدأ الطفل باالستماع والرد ويقول أولى كلماته التامة

 ويكون  ،تتطور اللغة بسهولة عند الطفل كلمة وراء كلمة       و

وهنـاك  .ما يتعلمه الطفل حتى يبلغ العامين مدهشـا تمامـا         



 -١٧٩-

الم ويمكـن   اضطرابات قد يتعرض لها الطفل فى النطق والك       

  :التاليتحديدها على النحو 

 هذه الحالة ال ينطق الطفل      فياضطرابات النطق بوضوح    

 وهذا األمر ال    ،بشكل جيد ولكن كالمه يكون صحيحا وجيدا      

 داعـي يسبب له الحرج أمام أهله ورفاقه الصغار ولذا فـال           

  . نطقه نطقا كامالفي ةللعجل
 بل السهو ،الماضطرابات الكالم تتميز بتحريف وتشويه الكف

  .المتكرر عنه

 اللغة تترافـق مـع      فيهناك أيضا بعض االضطرابات     و

اضطرابات فى التعبير والفهم وفى هذه الحالة تتطلب اهتماما         

  .خاصا وكبيرا بالطفل

هناك عالقة وطيدة بين السمع والكالم فالبد من التأكـد          و

مبكرا من أن السمع جيد عن الطفل وحمايـة سـمع الطفـل             

التأتأة  : أسباب تأخر النطق   منو ،ام لحياته ومستقبله  وأذنيه ه 

 هـي  والتأتـأة    ، بأنفسـهم  المشـكلة  يحل بها األطفـال      التي

اضطراب الكلمات وعدم نطقها كاملة وهى صعوبة النطـق         

  ...بسبب التوتر
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واألوالد يعانون من التأتأة بنسبة أربعة أضعاف ما تعانيه         

يط بالطفل دور مهم     يح الذي النفسي وقد يكون العامل     ،البنات

  ... ظهور التأتأةفي

وأظهرت الدراسات الحديثة أن بعض األطفال المتخلفـين        

 في وذلك يعود إلى أن الطفل       ، النطق يتمتعون بذكاء عال    في

 ،هذه الحالة منصرفا إلى اللعب غير مهتم بعالقته بـاآلخرين         

  .وهو لذلك يؤجل استخدامه للكلمات إلى وقت آخر

 في تسبب التأخر    التي والعاطفية انيةالجسمومن األسباب   

 فـي  تقف عقبه    التي المألوفةالنطق الصمم وهو من األسباب      

 وبعض األطفال تتـأخر عمليـة النطـق        ،طريق كالم الطفل  

 قد تعيق النطق    التي وكذلك الوحدة    ، األذن فيعندهم لمرض   

عند الطفل وهى عملية انعزاله عن أفراد عائلته وانشـغالهم          

ده متروكا للمربيات الالتي قد ال يفدن الطفـل          فيبقى وح  ،عنه

 وال ننسـى أال يهـزأ       ، تعلم النطق أو الكلمات الصحيحة     في

أخوة الطفل أو أصدقائه أو أبويه من تأخر النطق عند هـذا            

 صـعب   نفسي موقف   في ألن هذا األمر يضع الطفل       ،الطفل

  .ويؤدى إلى فقدان الثقة بالنفس والشعور بالوحدة
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  مع الطفلمع الطفلتعامل األسرة تعامل األسرة 

  ))منهاج العملمنهاج العمل((

 صـراعا   )وأحيانا بعض األهل  (تشبه حياة بعض األطفال     

 يحاول كل واحد فيه أن يفـرض أو يهـرب أو            ،ال نهاية له  

   .يوازن أو يخضع لتأثير اآلخر

وقناعـات حـول الحيـاة       فكل إنسان بالغ يمتلك تصوراً    

والحب وطريقة تربية األطفال وسيجد كل طفل ذاتـه أمـام           

 فأما أن يحارب ويؤكد نفسه ويتخطى الحـدود         .دةبدائل عدي 

 فيواجـه قناعـات     ،فى محاولة إلثبات وجوده ككائن مختلف     

 وينصب فى قالبها فيعيش نصف وجود على أمـل أن           ،أهله

مؤجلـة  "  والدة ”وبقاءه وأن تسنح له فرصة     يؤمن استمراره 

 والقنا عات التى يحملهـا األهـل        .إلى مستقبل قريب أو بعيد    

 ال رحمة فيها أحيانا وال تحتمل أى        ،طلبة ومتكررة عديدة ومت 

 واليكم بعض   .نقاش من بينها القنا عات الخاصة بالطعام مثالً       

  :النماذج عنها

وإذا . يجب أن نأكل من كل شئ حتى لو كنـا ال نحـب            

  .طلبت طبقاً معيناً يجب أن أنهيه
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  . يجب أال نرمى الخبز

  .يجب أال نأكل كثيرا

ـ     ى مدرسـتنا األولـى فـى الـتعلم         إن الحياة العائلية ه

فى هذه البيئة الحميمة نتعلم كيف نشعر إزاء أنفسنا         ،العاطفى

 وكيـف نفهـم     ،وكيف سيتصرف اآلخرون حيال مشـاعرنا     

 ال تعمـل هـذه المدرسـة        .اآلمال والمخاوف ونعبر عنهـا    

العاطفية فقط عبر ما يقوله األهل ويفعلونه مع أوالدهم بـل           

مونها لكيفية تعاملهم مع مشاعرهم     أيضا عبر النماذج التى يقد    

و قد يكـون بعـض     ،والمشاعر المتبادلة بين الزوج والزوجة    

األهل أساتذة عاطفيين موهوبين والـبعض اآلخـر أسـاتذة          

  .فظيعين

هناك مئات من الدراسات التى تظهر أن كيفيـة معاملـة           

أما باالنضباط القاسى أو التفهم المتعاطف أو       (األهل ألوالدهم   

تحمل نتائج عميقة ودائمة علـى      ) …و الدفء الخ    التجاهل أ 

   .حياة الولد العاطفية

أن األزواج الـذين      من الدراسات الميدانية والعلمية    وتبين

ينجحون فى التعامل مع مشكالت الحياة أكثـر فاعليـة فـى            

 مساعدة أوالدهم على التعامل مع فترات صعودهم وهبوطهم       
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شائعة بين األهل فـى      وإليكم فيما يلى ثالث أنماط       .العاطفى

  :سوء التعامل العاطفى مع أوالدهم

 ينظر هؤالء األهل إلى الضيف      :تجاهل المشاعر بالكامل  

 وال يستخدمون   .العاطفى عند أوالدهم على أنه تافه أو مزعج       

تلك اللحظات بوصفها فرصة للتقرب الى الطفل أو لمساعدته         

  .على تعلم كيفية التعامل مع عواطفه

يالحظ األهل مشـاعر الطفـل ولكـنهم        :يد التساهل الشد 

يؤمنون بأنه مهما كانت الطريقة التى يتعاطى بها الطفل مـع           

 وكما  ، حتى لو عبر عنها بالضرب مثالً      ،مشاعره فهى جيدة  

 نادراً ما يتدخل األهل ليبينوا      ،الذين يتجاهلون مشاعر الطفل   

قد يحـاولون تهدئـة كـل أنـواع         . للطفل رداً انفعاليا بديالً   

عاجه باستخدامهم مثالً المساومة والرشوه حتـى يتوقـف         انز

  .عن البكاءالصغير الولد 

 هؤالء األهل قساة    :وعدم احترام مشاعر الطفل     الغضب

إظهـار أى     ويحظرون على الطفـل    .جداً فى نقدهم وعقابهم   

   .مشاعر غضب مثالً ويعاقبونه عليها
 أهل يغتنمون فرصـة انزعـاج الطفـل         ، أخيراً ،وهناك
 يأخذون مشاعر الطفـل علـى       .فوا كمدربين عاطفيين  ليتصر

محمل الجد بما فيه الكفاية حتى يفهموا حقـا مـا يزعجـه             
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 بـدل   : كقولهم مثالً  ،ويساعدوه على إيجاد حل إيجابى يواسيه     
أن تضرب رفيقك الذى أغضبك لماذا ال تجد لعبة تلعب بهـا            

  !!!...؟إلى أن تشعر بأنك قادر على أن تلعب معه مجدداً
 أظهرت الدراسات التى أجريت فى جامعة واشـنطن         وقد

أنه حين يكون األهل جيدين عاطفيا يتفق أوالدهم معهم أكثر          
  .ويظهرون عاطفة تجاههم وال يتنازعون معهم كثيرا

 على المسـتوى    ” استرخاء ” كما أن األطفال يكونون أكثر    
البيولوجى فال يفرزون الكثير من هرمونات الضيق والضغط        

 مؤشرات أخرى من اإلشارة االنفعالية مما يبشر        وال يحملون 
 ذلك أنهم يكونون أفضـل      ،بتمتعهم بصحة جيدة فى المستقبل    

التخفيـف مـن     فى التعامل مع مشاعرهم وأكثر قدرة علـى       
وتبين أيضاً أن هؤالء األطفال أكثر شعبية بين رفاقهم         .ضيقهم

إذ أنهـم ال يظهـرون      ،ويحظون بتقدير جيد مـن أسـاتذتهم      
علـى المسـتوى    ، أو قسوة فى التعامـل كمـا أنهم        عدوانية
 قادرون على بذل انتباه اكبر مما يخولهم تحصـيل          ،المعرفي

 وهكذا فإن الفوائد التى يجنيها األطفـال        .نتائج علمية أفضل  
من حسن معاملة أهلهم لهم تفوق بكثير جانب الفوائد العاطفية          

فى واالنفعالية و حسب لتصل إلى مستوى التحصيل والنجاح         
  .العالقات العامة والحياه
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  PPrreejjuuddiicceeالتعصب التعصب 

، التعصب مفهوم أو مصطلح اجتماعي نفسـي تربـوي         

يعني موقف أو اتجاه ينطوي على التهيؤ الفردي أو الجماعي          

للتفكير واإلدراك والشعور والسلوك بشكل إيجابي أو سـلبي         

 واألساس في التعصب    ،تجاه جماعة أخرى أو أي من أفرادها      

 دون التحقق أو التثبـت  Pre - Judging المسبق هو الحكم

المباشر في أسباب هذا التفكير واإلدراك والشعور والسـلوك         

اإليجابي أو السلبي تجاه جماعة أخرى ككل أو تجاه كل فرد           

  .من أفرادها منفصلين

  LLeeaarrnniinngg    التعلمالتعلم

هو مفهوم يعبر عن اكتساب مهـارات أو معلومـات أو           

 أي  ،ؤسسات التعليمية الرسـمية   لمفي ا خبرات دون الدخول    

 فهـو عبـارة عـن       ،دون االلتحاق بالتعليم النظامي الرسمي    

 فهو أسلوب من أساليب التلقـي       ،تراكم في الخبرات الحياتية   

 ودراسة عملية التعلم تعنى أننا نـدرس التغيـر          ،عبر الحياة 

 ،الذي يحدث في سلوك الكائن الحي نتيجة خبراتـه السـابقة          
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بدأ ممارسة نوعا من التحكم فـي أنفسـنا         ومن خالل التعلم ن   

 )قضية( وهناك تعريف التعلم     .وفي بيئتنا وربما في اآلخرين    

Definition of Learningفقضية تعريف التعلم قضية جدلية ، 

فالبعض يعلن أن التعلم هو تغير فـي السـلوك نـاجم عـن         

 والبعض يقول بأن التدريب وحـده يكفـي         ،التدريب المعزز 

 ولكن بياجيه يصر على أن التعلم الـذي لـه           ،لحدوث التعلم 

معنى أو أن التعلم الحقيقي هو التعلم الذي ينشأ عن التأمل أو            

 بـل إن    ، فالتعزيز عند بياجيه ال يأتي مـن البيئـة         ،التروي

 وهناك مفاهيم مشتقة من     .التعزيز ينبع من أفكار المتعلم ذاته     

وتعلـم   Attitudinal Learningالتعلم مثل تعلم االتجاهـات  

 وهـو نمـط يخـتص       ،االتجاهات هو نمط من أنماط التعلم     

بتكوين االتجاهات التي هي بمثابة ميول معممة نحو أشـياء          

 وهناك لتعلم اإلدراكـي     .خاصة معينة أو أفكار أو أشخاص     

Perceptual Learning   ويعنى أن الفرد يالحـظ ويسـتقبل 

حدث األشياء والموضوعات في بيئته ويكتسب المعرفة يها وي       

ذلك من خاللـه حواسـه الخمـس ومـن خـالل معرفتـه              

للموضوعات المختلفة في البيئة التي تمدنا بالمعرفة واألفعال        

باعتبارها األساس للمعرفة المستقبلية التي تكون ذات طبيعـة   
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 وهناك التعلم الترابطي  . عامة ومجردة،ويسمى التعلم الحسي   

Associative Learningأن الـتعلم   والتعلم الترابطي يعنى 

يأتي عن ترابط الحقائق والمعارف لنصل لنمو الفرد وتزايـد        

 فالمعارف الجديدة تصبح مترابطة مـع المعـارف         ،خبراته

 ،القديمة المكتسبة لتعطى دفعة أو تقدماً للمعـارف الجديـدة         

 فالمعارف تنمو وتتطور بارتباط المعـارف الجديـدة         ،وهكذا

هنا جـاء اسـم الـتعلم        من هنا يتعلم اإلنسان ومن       ،بالقديمة

 Adjustmentوهناك التعلم التوافقي .الترابطي أو االرتباطي

Learning          والتعلم التوافقي يعني أن التعلم ما هو إال عمليـة

 فالتعلم يتضمن توافق الفـرد لبيئتـه وتوافقـه مـع            ،توافق

  وأيضاً هناك الـتعلم الحركـى      .التغييرات التي تحدث حوله   

Motor Learningالحركي هو أسلوب فنى أو طريقة التعلم  و

 طبقاً لخصائص النمو الحركـى عنـد        ،آداء مهارات الحركة  

 والـتعلم  Mastery Learning وهناك التعلم لإلتقـان  .الفرد

 وهو أسـلوب تعليمـي      ،لإلتقان يسميه البعض التعلم للتمكن    

 ويصلح أكثـر    ،يصلح للتطبيق على جميع المراحل العمرية     

االبتدائية الدنيا حتى يكون مسـتوى      لمرحلة رياض األطفال و   

تعلم األفراد على درجة عالية من الفاعلية في ضوء مستويات        



 -١٨٨-

وهناك أيضـاً الـتعلم المفهـومي       . أداء معينة نحددها مسبقاً   

Conceptual Learning والتعلم المفهومي يسمى أيضاً التعلم 

 تقود إلـى    Concrete وفيه تكون المعرفة عيانية      ،التصوري

 ويتكون عـن طريـق المعرفـة        ،Abstract المجرد   التفكير

 وعندما تترسـخ تلـك      ،العيانية التعاميم والمفاهيم عند الطفل    

المفاهيم في نفس الطفل تكون المعرفة قد تمت عـن طريـق        

  .التعلم المفهومي أو التعلم عن طريق التفكير والمفاهيم

النظريـة  في العالم المعاصر هي     ومن أهم نظريات التعلم     

 والجشطلتيون هم الرعيـل الثـاني       Gestalitismلتية  الجشط

لنظريات التعلم المعاصرة بعد السلوكيون الجدد أو أصـحاب         

 مـاكس   : وقادة هذه النظرية أربعـة هـم       ،النظرية الترابطية 

 ،فيرتهيمر وولفجانج كوهلر وكيرت كوفكـا وكيـرت لـيفن      

 وينظر الجشـطلتيون إلـى      ،ونشأت هذه الجماعة في ألمانيا    

 فهم يعرفـون    ،التعلم كظاهرة وثيقة الصلة باإلدراك    ظاهرة  

التعلم على أنه إعادة تنظيم اإلدراك أو العـالم السـيكولوجي           

 Learning Field وهو ما يسمونه مجال المتعلم ،عند المتعلم

  .أو حقل التعلم أو بيئة المتعلم
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  EEdduuccaattiioonn  التعليمالتعليم

طفل  فعن طريقه يكتسب ال    ،التعليم من أهم وسائط التنشئة    

 ،القيم والسلوكيات والوالء للوطن باإلضـافة إلـى المعرفـة        

 Politicalويستخدم التعليم فـي غـرس عقيـدة سياسـية     

Doctrination         عند األبناء، ويتم التعليم عن طريق المنـاهج 

Syllabuses   واألنشـطة ودور المعلــم والنظـام التعليمــي 

مـن  وهناك بعض األشياء المتخصصة في التعليم والبد        .ذاته

 Compulsory Education تعليم إلزامي :التعرف عليها مثل

هو التعليم الذي يلتزم كل مواطن في بلد ما بالحصول عليه           و

طبقا للقانون أو الدستور ومن يخالف توقع عليه الغرامـات           

المالية المناسبة أي الحد األدنى من التعليم الـذي يجـب أن            

لة اإلبتدائية   وفي مصر تكون المرح    ،يحصل عليه كل مواطن   

 .والمرحلة اإلعدادية بمثابة التعليم اإللزامي لكل المصـريين       

 Formal Education) النظـامي (ومثل التعلـيم الرسـمي   

والتعليم الرسمي أو النظامي مصطلح يقصد به التعليم الـذي          

يتم من خالل المؤسسات الرسمية وتحكمع قواعـد ولـوائح          

بدأ من أولى درجات     والذي ت  ،تحدد درجاته ومراحله وتدرجه   
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 ويتم هذا التعلـيم     ،التعليم األولي أو اإلبتدائي وحتى الجامعة     

وهنـاك  . عبر مراحل مختلفة مرتبطة بمراحل نمو الطفـل       

 Informal Education )غيـر المـنظم  (التعليم غير الرسمي

وويقصد بالتعليم غير الرسمي أو غير النظامي العملية التـي          

تسب بها المعرفة والمهـارات     تستمر مع حياة كل إنسان ويك     

 ويكتسبه عبر كل ما يمر بـه        ،والخبرات خالل حياته اليومية   

من مواقف في األسرة والعمل واللعـب والسـفر والقـراءة           

 Non Formal  وهناك أيضاً التعلـيم الالنظـامي  .واإلعالم

Education        ًرتباوالتعليم الالنظامي يقصد به نشاطاً تعليمياً م 

 بهدف تقـديم أنـواع      ،ج المؤسسة التعليمية  ومحدداً يتم خار  

 ، لجماعات محددة مـن األطفـال      ،محددة ومنتقاة من التعليم   

ويتضمن برامج محو األمية وتطـوير خبـرات ومهـارات          

 وهناك في نفـس المجـال التعلـيم مـدى الحيـاة             .األطفال

Lifelong Education   ولتعليم مدى الحياة يعنـى أن يكـون 

كافة أنواع التعلم والتعلـيم فـي أي        الفرد مستعداً للتعرض ل   

 وأن يكون دومـا مسـتعداً لتقبـل         ،مرحلة من مراحل حياته   

 ،المعلومات والمعرفة الجديدة وتقبل الخبرات من اآلخـرين       

فهذا التعليم يعنى ببساطة االستفادة من كل الفرص التعليميـة          
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 سواء كانـت تلـك      ،التي تقابل الفرد في أي وقت في حياته       

 - Non أو غير مهنية Vocationalمية مهنية الفرص التعلي

Vocational،         فالتعليم مدى الحياةيبدأ قبل التعلـيم النظـامي 

 وهناك مصطلح هام هـو التعلـيم        .ويستمر مدى حياة الفرد   

 Adult Sustained Education/Continuingالمستمر للكبار 

Education           والتعليم المستمر هو نشاط تعلمـي يقصـد بـه 

ومات الكبار وتنشيط معلوماتهم المتخصصة ومدهم      تجديد معل 

 ،بالجديد من المعرفة التطبيقية أو العلمية في مجاالت متعددة        

بقصد اكسابهم معلومات ومهارات جديدة تسـهم فـي حـل           

 وتقديم فرص التعلـيم لمـن فاتتـه         ،المشاكل البيئية المختلفة  

 فهـو مجمـوع األنشـطة       ،فرص التعليم الرسمي النظـامي    

ة التي توجد خارج حدود أنشطة التعليم النظامي والتي         التربوي

تقدم للشباب والكبار مستهدفة نواحي القصور فـي التعلـيم          

الرسمى وإحداث تغييرات مرغوبة عنـد الـراغبين لزيـادة          

  أما لفظ تعليمى   .معلوماتهم وتحسين مؤهالتهم الفنية والمهنية    

Didactic        انب  فهو صفة تطلق على الجانب التعليمى من جو

 أو هو صفة تطلق على العمل األدبى الذى         ،التربية المتكاملة 
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يحمل غاية اخالقية أو عملية أو سياسية أو دينية وقد يصـب            

  .فى قوالب الشعر والنثر

ويمكننا في هذا المقام الحديث عن الحالـة األولـى مـن            

 School Aptitude حاالت التعليم وهـي التهيـؤ للمدرسـة   

 ،لية إعداد طفل ما قبـل المدرسـة       التهيؤ للمدرسة هي عم   و

 للتهيؤ لاللتحاق بالمدرسـة  ،الروضة تحت إشراف أسرته مع 

 ومن مظاهر التهيؤ االلمام بمعرفة المفاهيم األولية        ،االبتدائية

للقراءة والكتابة واإلستعداد الشخصـى والنفسـى والعقلـي         

 وتأتي بعدها مباشرة مرحلة في      .واالجتماعي لحياة المدرسة  

 والتمـدرس هـي     Schoolingهمية وهي التمدرس    غاية األ 

 عملية دخول المدرسة ألول مرة عند الطفل سواء في رياض         

 واستمرار الطفل في االنتظام     ،األطفال أو في التعليم اإلبتدائي    

 من وجهة نظر    - فالتمدرس ،الدراسي حتى المرحلة اإلعدادية   

 أو  ، هو المرحلة التالية للطفولـة المبكـرة       -بعض الباحثين 

 وهي مرحلة هامة جداً فـي       ،مرحلة ما بعد القراءة والكتابة    

 Learning أما إذا تحدثنا عن استراتيجية التعليم .نمو الطفل

Strategy،    استراتيجية التعليم مصطلح يطلق علـى       فنجد أن

السياسة القطرية للتعليم فـي زمـن معـين فـي الحاضـر             
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ا وزارة  والتى تنفذه ، ووفقا لخطة أو خطط الدولة     ،والمستقبل

 تحقيقاً لألهداف السياسية واالقتصادية واالجتماعيـة       ،التعليم

والثقافية والتنموية المنشودة،و فى ضوء اإلمكانيات البشـرية        

  .والفنية والموارد المالية واالحتياجات

وال يمكننا أن نترك تعليم األطفـال دون الحـديث عـن            

يات  فاقتصادEconomics Of Educationاقتصاديات التعليم 

 ،التعليم يقصد بها تحديد العائد االقتصادي من وراء التعلـيم         

 وسواء كان على    ،سواء كان هذا العائد مباشراً أو غير مباشر       

 النظر للتعليم على    : ويعنى ببساطة  ،المدى القصير أو الطويل   

 وتعتبـر   ،أنه استثمار قصير أو طويل األجل عبر األجيـال        

 وتـأتي فـي     ،مية بمكان دراسات اقتصاديات التعليم من األه    

 ألنها تبحث   ،المرتبة الثانية بعد بحوث العمليات البيداجوجية     

 أمـا عـن االفـالم       .في الجدوى أو الفوائد من وراء التعليم      

 األفالم التعليميـة هـي   فFilms, Iinstructional التعليمية

وسيلة فنية تربوية مفيدة فى برامج العملية التعليميـة حيـث           

 وذلك من خـالل     ،يمية شارحة أو مساندة   تستخدم كوسيلة تع  

 عبر شاشـة    ” مسموع مرئى  ”فى فيلم  عرض المادة التعليمية  

 ،أوعبر شاشة تلفزيونية عن طريق الفيديو     ،  عرض سينمائية 
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أو بواسطة دائرة أو دوائر تليفزيونية مغلقة أو موجودة فـي           

 وحيث تستخدم بوسائل أخرى   ،أكثر من جهة وأكثر من فصل     

 انتاج وعـرض تلـك األفـالم التربويـة           ويخضع ،متعددة

  .لالشراف الفنى والتربوى
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  التغذية المتوازنة والمتكاملةالتغذية المتوازنة والمتكاملة

   هامة جداً للطفولة هامة جداً للطفولة

تلعب التغذية دوراً مهماً في النمو العقلي والبدني للطفـل          

 ولذلك فإن توفير الغذاء     ،منذ مولده وحتى انتهاء فترة الطفولة     

 العناصـر الغذائيـة     المتوازن الكامل الذي يوفر للطفل جميع     

الالزمة للنمو وتوليد الطاقة أمر مهم الستمرار النمو بالشكل         

 كما أن التغذية السليمة في هذه الفترة إحدى الدعائم          ،المناسب

 فالبـد أن    ،األساسية الصحيحة للبناء البدني والعقلي للطفـل      

يحتوى الطعام على عنصر البروتينات ألن لها دور مهم في          

 فهي تعمل على نمو الجسم وتعويض ما        ،لطاقةإمداد الجسم با  

 وتدخل البروتينات في تركيـب      ،يفقده من الخاليا ومنتجاتها   

 ومـن   ،بعض المواد الهامة في الجسم كالهرمونات والخمائر      

 اللحـوم واألسـماك والبـيض والحليـب         :أنواع البروتينات 

 أما  ،ومشتقاته والبقول مثل الفول والعدس والفاصوليا وغيرها      

تامينات واألمالح والمعادن فهة أغذية التألق لجسم الطفل        الفي

فهي ضرورية ويحتاجها الجسم بكميات قليلة من أجل عملية         

 وهـي موجـودة فـي الفواكـه         ،التمثيل الغذائي الطبيعيـة   
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 كما أن الماء ضـروري السـتمرار الحيـاة          ،والخضروات

 وكـذلك المـواد     ،ويشكل الجانب األكبر في تركيب الجسـم      

 أما الـدهون    ،يدراتية والنشويات ال غنى للجسم عنها     الكربوه

 وينصـح   ،فهي مصدر الحيوية إذا كانت بكميـات مناسـبة        

 تنـاول   :الخبراء من أجل تغذية صـحية لألطفـال مـايلي         

 وإضافة الملـح عنـد تنـاول        ،الخضروات والواكه طازجة  

 وتجنـب   ،الطعام فقط وتجنب إضافته عند طبخ الخضروات      

 وتقصير مدة الطهي إلـى حـدودها        ،تكرار تسخين األطعمة  

الدنيا لتقليل أثر الحرارة عاى العناصر الغذلئيـة وإلنقـاص          

 والغذاء المتكامل المتوازن البد وأن يحتـوي        ،عملية األكسدة 

على كميات مناسبة من اللحوم والخبز والحليـب ومشـتقاته          

والفواكه والخضروات الطازجة واإلقالل من تناول الحلويات       

 ويمكـن   ،والشيكوالته وخاصة بـين الوجبـات     والسكريات  

 والبعـد عـن     ،استبدالها بالفواكه والخضـروات الطازجـة     

الوجبات الجاهزة ألنها ال تتكامل فيها المواد الغذائية الخاصة         

  .بالطفل
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   التفاؤل  التفاؤل 

  عند األطفال عند األطفال وأهميته وأهميته 

 ولكنه موقف يكتسب من خالل البيئة       ،التفاؤل ليس موهبه  

ولـذلك يجـب    .لتفاؤل من أجل السعادة    والبد من ا   ،واألسرة

جعل الطفل فرحا سعيدا متفائال فى مستقبل مبهر وهذه الروح          

  :المتفائلة يمكن تدريب األطفال كاألتى

فالبد من االستيقاظ مبكـرا     .. . بدأ النهار بشكل جيد    :أوال

وتناول الفطور الصباحى باطمئنان وسط موسيقى      

يـة  هادئة ثم الذهاب إلـى مدرسـته بخفـه وحيو         

  ..ونشاط

 فحينما تسنح فرص الضحك     ، اتباع العالج بالضحك   :ثانيا

بشكل كاف كل يوم تتخذ انفاعاالتنا منحنى أكثـر         

 فالضاحك يصبح أكثر سعادة من غيره وإذا        ،تفاؤال

لم يضحك فإن مشاعر اليأس واألكتئاب بالتضاؤل       

تحاصره، فالتفاؤل يتطلب الثقه بالنفس والضـحك       

  دائما
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 وهى مـن    ،ع إلى الموسيقى لرفع المعنويات     األستما :ثالثا

 فالموسيقى تريح   ،أهم األشياء التى يتطلبها التفاؤل    

األعصــاب وتنشــط الفكــر المتفائــل وتســمح 

 وكذلك الحركات الرياضية المنتظمـة      ،باالسترخاء

  .تعدل الحالة الذهنية للطفل

 المشى كثيرا وهو تمرين جسدى من أفضل األدوية         :رابعا

والمشى يحسـن المـزاج ويـؤدى        ،ضد االكتئاب 

  .للتفاؤل

 فالحب األسرى يعطى الطفل دفئا وتفـاؤال        : الحب :خامسا

 فالحب والعطاء لآلخرين والصداقات     ،فى المستقبل 

 ،المفتوحة مع األصـحاب يعطـى ثقـة وتفـاؤل         

فالصداقة والحب مسـألة رئيسـية فـى التفـاؤل          

  .والصحة النفسية

ئل يبذل جهدا فى     فالمتفا ، إعطاء أقصى جهد ممكن    :سادسا

قاعات الدرس وفى المذاكرة ويعطى أقصـى مـا         

 وتعطى امكانيـات التفـاؤل      ،عنده من جهد للتفوق   

الدماغ ثروة ال تنضب ويملك المتفـائلون قـدرات         
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على القيام بأشياء مهمة رغم أن قـدراتهم العقليـه    

  .أكبر من قدرات غيرهم

ابيـه   التفاؤل يؤدى إلى التحدث بطريقه منطقية إيج       :سابعا

فالتفاؤل يعطى الطفل ثقه بنفسـه وبنتائجـه ألنـه        

  .يحقق االستقرار النفسى لديه

ويجب أن نعرف أن التفاؤل يشكل شخصية الطفل المرحه         

القادرة على التعامل مع مختلف االتجاهات والتـى يجتمـع          

 فالتفاؤل هو ترمـومتر السـعادة       ،حولها األصدقاء واألحباب  

لى حب المعرفـة واالطـالع      والنجاح عند األطفال ويؤدى إ    

  .وحب اآلخرين والنجاح بال حدود للطفل السعيد

 احاطة النفس بأشخاص متفائلين ايجابيين حماسـيين      :ثامنا

ليحافظوا على تفاؤل أصدقائهم ويدعمون معنوياتهم      

ويساعدوهم على األحساس بقـولهم بعيـدا عـن         

  .االكتئاب واألفكار السلبية

ة عند األطفال هام جدا مثـل        تغيير العادات الذهني   :تاسعا

 أو قـراءة    ،تغيير عادات السهر أمـام التلفزيـون      

الكتب بصوت عال أو تغيير مجال القراءة نفسـها         

  .أو اللعب أمام الكمبيوتر
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 ، البد من االتصال الروحـى بـاهللا عـز وجـل           :عاشرا

 والصالة والصيام يزيـد  ،فااليمان يزيد من التفاؤل 

 وهذا شـىء    ،فائلينمن التفاؤل ويزيد من قوة المت     

  .هام جدا للتفاؤل

 تغيير رتابة الحياه والتعرف على أصـدقاء        :حادى عشر 

لسلبيه والتحدث إلى من هم أقل       جدا وطرد األفكار  

منك سنا وتصحيح النظرة المشوهة تجـاه بعـض         

األشياء وعدم تضخيم األمور وغيـر ذلـك مـن          

األفكار التى تجعل األطفال فى منتهـى السـعادة         

  .والتفاؤل
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  ةةالتفرقالتفرق

   بين األبناء والبنات  بين األبناء والبنات 

من أهم المشاكل التى تواجه األسرة فى المجتمعات القديمه         

وهى مشكلة  .. .والحديثة هى مشكله التفرقه بين الولد والبنت      

فـبعض المجتمعـات    ..قد تؤثر فى البناء النفسى لكل منهما      

تفضل الولد على البنت وبعض المجتمعات تقدر البنت علـى          

وفى كل من هذه المفارقات عيوب خطيره تؤثر فـى           ..دالول

  ٠النمو النفسى ألبنائنا

فيجب معاملة األبن والبنت بنفس المعامله وعدم التفريـق         

بينهم أبدا ألنهم جميعا فلذات األكبـاد التـى تمشـى علـى             

  .األرض

ونجد بعض المجتمعات تبدأ عملية العزل بين الجنسين فى         

 وإن كانـت    ،هما بدرجة كبيرة  سن مبكرة وأخرى التفرق بين    

قيم الذكورة تهيمن على أغلب المجتمعات وتعكس حالة هـذه          

 وتشير قيم الذكورة إلى     ،المجتمعات بقيمها وعاداتها وثقافتها   

التسلط والسيطرة والعدوانية بينما تشير األنوثه إلى الخضوع        
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والحياء والتربيـه والرضـاعة وهـى مرتبطـة بـالتكوين           

  .البيولوجى للجنسين

يجب الحرص على عدم تفضيل األبناء علـى        .. .وكذلك

بعض وأعطائهم نفس حقوق المعاملـة والتعلـيم والتوجيـه          

والتربيه وبالطبع التكون المعاملة متسـاوية تمامـا حيـث           

األختالف البيولوجى يؤدى إلى إختالف فى نهـج وأسـلوب          

ونالحـظ   .التربيه ولكن اليتم تمييز أحد الجنسين على اآلخر       

قرآن الكريم واألسالم العظيم حثنا على المسـاواه بـين          أن ال 

 مصـداقا لقـول الرسـول       ،معاملة البنات مثل معاملة البنين    

من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر عليها           (”الكريم

 ،رواه البيهقى فـى شـعب األيمـان       )" ولده أدخله اهللا الجنه   

ولقـد   .)"لبناتأنا أبو ا  (”وكقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم     

رد االسالم األعتبار للبنت ومنع وأدهم كما كان يفعل أهـل           

 بل حارب كرهها والتشاؤم بها وكرم اهللا بنـى آدم           ،الجاهلية

على العموم ولم يخص بذلك الولد دون البنـت وال الرجـال            

 وأقر االسـالم اسـتقالل البنـت بشخصـيتها          ،دون النساء 

لرجـاِل نَِصـيب ِممـا      ِلاالقتصادية كقوله سبحانه وتعـالى      
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اكْتَسبوا وِللنِّساِء نَِصيب ِمما اكْتَسبن واسَألُوا اللَّه ِمن فَضِلِه         

  ..)٣٢من اآلية: النساء( ِإن اللَّه كَان ِبكُلِّ شَيٍء عِليماً

وساوى االسالم فى الحقوق بـين البنـت والولـد فـى            

حضـانة وفـى النفقـة      الرضاعة لمدة حولين كاملين وفى ال     

  .وكذلك فى األرث بمقدار المسئولية

فالحث على المساواة بين البنت والولد أصل من أصـول          

االسالم فلكل منهما قيمة إنسانية فى الحياه وهما من أصـل           

  .واحد هو آدم عليه السالم

فالبد من عدم التفرقة بين الولد والبنت حتـى         ... .ولذلك

على التنشـئة المتكاملـة لكـل       التتسبب فى آالم نفسية تؤثر      

  .منهما

 تتسبب في سـيطرة     ناثاإلذكور و والتفرقة بين األطفال ال   

تحدث بعض الدراسات عن    تو ،نزعة العدوانية على األطفال   

 في  ٤١،٧أن أعلى نسبة من األطفال العدوانيين هي لألوالد         

وهم يأتون من منازل علـى      ..في المائة ٣٨،١المائة،ولإلناث  

التساهل واإلباحية وتتميز أمهاتهم بالقسـوة      درجة كبيرة من    

 فـي   ٣٧،١(وأقل نسبة من األطفال العـدوانيين       .في العقاب 
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 يأتون مـن منـازل      ) في المائة لإلناث   ١٣،٣المائة لألوالد،   

  .بدرجة منخفضة فى العقاب والتساهل تتميز أمهاتهم فيها

 ويرتبط ظهور السلوك العدواني بدرجة استخدام كل من        

 حيـث   ،م للعقاب والتسامح تجاه مسـالك األبنـاء       األب واأل 

أجمعت نتائج األبحاث على وجود عالقة إيجابية بين عدوان         

األبناء والقسوة في العقاب والسيطرة، وكذلك بين اإلفراط في         

  .التساهل والتسامح وبين عدوانهم

كما أن المغاالة واإلسراف في مدح الطفل والمبالغة فـي          

 الطاووس المختال بـين زمالئـه،       تقدير عواطفه تجعله مثل   

وتنقصه روح الخيالء واإلعجاب بالنفس، وكذلك فإن المغاالة        

في العناية بالطفل والقيام باألعمال التي كـان مفروضـا أن           

يقوم بها هو نفسه كارتداء المالبس وتناول الطعـام، تجعلـه           

مشلول اإلرادة في مواجهة مشكالت الحياة عندما ينفصل عن         

   .أسرته

ير الدراسات إلي أن نسبة النـزوع إلـي الجريمـة           وتش

تتناسب تناسبا عكسيا مع مقدار الـوعي والحـب الممنـوح           

للطفل، بمعنى أنه إذا حرم الطفل من محبة الوالد وتفاهمـه،           

ازدادت فرص تعرضه للمشكالت النفسـية والنـزوع إلـي          
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 وليس معنى ذلك أن األب يكون مسؤوال عن جرائم          .الجريمة

ة قيامه بواجبه االجتماعي والنفسـي والتربـوي        ابنه في حال  

نحوه، ومن ثم انحراف االبن بعد ذلك ألسباب خارجة عـن           

 ولكن عندما يعيش الطفل في أسرة يتوافر فيهـا          .إرادة األب 

الحب والفهم والوعي بحاجاته، فإنه يحـس بـالوالء لهـا،           

وبالتالي بالوالء لمجتمعه ووطنه، بينما عندما يفتقر إلي الحب         

الحنان والوعي فإنه يتعرض لمشكالت نفسيه مـع والديـه          و

  .ويكون والؤه غير واضح لألسرة والمجتمع

ولوحظ أن األطفال الذين يعيشون حياة تفتقر إلي الحنـان          

والود يحتاجون إلي تعويض عاطفي هائـل مـن المجتمـع           

المحيط بهم حتى تنمو شخصياتهم، فال تتعرض لصـراعات         

إلي بعض مظاهر سـوء التوافـق       داخلية، وانفجارات تؤدى    

   .النفسي التي يصعب عالجها

وقد تمت مقارنة هؤالء األطفال بآخرين يتمتعون بالحنان        

والحب، واتضح أنهم يتميزون بدرجة أعلـى مـن الـذكاء           

  .واالستجابة واإلقبال علي الحياة االجتماعية
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  TThhiinnkkiinngg  التفكير التفكير 

 ،شـياء التفكير من قبل الفرد يكون تجـاه المواقـف واأل         

ويوصف هذا التفكير بالنمط العادى غير اإلبتكارى أو غيـر          

 ألنه تفكير تقليدي ال يضيف جديدا للحياة        ،الموجه من اآلخر  

 Inferential وهناك التفكير االستداللي .الشخصية أو العامة

Reasoning          والتفكير االستداللي يعبر فـي جـوهره علـى 

التي تعطـي لفاعلهـا      وهي المهارة    ،مهارة القراءة المتقدمة  

 كما أن التفكير االستداللي ماهو      ،قراءة مواد عالية المستوى   

إال اآلليات المجردة للقراءة وكذلك القدرة علـى اسـتخالص          

استنتاجات وتكوين أحكام وتفسير وخلق أفكار جديـدة مـن          

 Intuitive وهناك التفكيـر الحدسـي   .خالل ما يقرأه المرء

Thinking   وهـو ذلـك     ،صطلح لبياجيه  والتفكير الحدسي م 

التفكير الذي يخمن فيه الطفل الحل بناء على ما تظهره لـه            

حواسه، فالطفل في مرحلة األربع سنوات األولى من حياتـه          

 وعلى تخيله أكثر    ،يعتمد في تفكيره على حواسه بشكل أكبر      

 ألن البناء المعرفي في هذا العمر يكـون         ،من أي شيء آخر   

 .ماد عليه فليجأ للحـواس والتخمـين      سطحياً وال يمكن االعت   
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مصطلح يعبر عن كل    وهو   Creativeالتفكير الخالق   وهناك  

شيء يحدث ويقضي على القديم المتآكل في سـبيل الجديـد           

والتفكير الشكلي قائم   Formflie  وهناك التفكير الشكلي   .الواعد

 هو تفكير مستمد من التنسيق بين عـدد مـن           ،على األشكال 

 والتفكير Rational Thinkingتفكير العقلي وهناك ال.األشكال

العقلي مصطلح يطلق على طريقة التربية التقليدية التي مـا          

زالت مستمرة في مدارسنا العربية والتي تعتمد على التلقـين          

والتفكير العقلي دون استخدام التقنيـات الجديـدة والوسـائل          

ستخدم  وت ،المستحدثة مثل الفيديو والوسائل التعليمية المتطورة     

 كمـا   ،في الشرح والتحليل خاللها الطرق التقليدية المباشـرة       

تستخدم في العمليات الحسابية الطرق العقليـة القديمـة دون          

 Visual وهناك التفكير المرئـي  .استخدام الحاسبات الحديثة

Thinking مصطلح يطلق على الفيـديو       لغة الفيديو وهي   أو 

 ،Visual Thinkingكلغة خاصة للتعبير عن التفكير المرئـي  

حيث يصبح من الضروري لفهم الرسالة التي يتضـمنها أي          

برنامج مسجل على الفيديو أن نتعلم قواعد لغة التعامل مـع           

 : ومن تلك قواعـد اللغـة      ،الفيديو حتى نحسن التعامل معها    

 )المقربة أو المتوسطة أو البعيـدة     (معنى اللقطات المصورة    
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 بين الواقع والخيال والرؤية      والعالقة ،ومعنى تسلسل األحداث  

 ،المستقبلية كاستعمال الصور المتحركة أو الرسوم المتحركة      

وتشمل فنون الفيديو العديد من المجاالت المعرفية المختلفـة         

 الموسيقى والرسم والتصوير والتصور والسينما وكلها       :ومنها

  .تحتاج لمهارة معينة التقان لغتها الفنية والمعرفية والتقنية
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  التقليد عند األطفال التقليد عند األطفال 

 ومنـذ   ،الطفل يتخذ قدوة فى الحياة منذ نعومـة أظـافره         

فإذا داعبته والدته داعب لعبتـه بـنفس        .. .إدراكه لما حوله  

 ،الطريقه وأثناء لعبه مع رفاقه تجده يقلد والده عند غضـبه          

  ...وتراه يقلد إخوته ومن حوله

فيقلد الطفل مـا     ،فالتقليد عند األطفال شىء مهم من حياته      

 وقد يستخدم ألفاظه وسلوكه الخاص ليكون       ،يسمعه وما يراه  

  ...بذلك مشهدا متميزا

وتزداد قدرة الطفل على التقليد بعد سن الثانية من عمـره           

ولذلك تجده يجيد التقليد وحفظ المقاطع التى سمعها عن ظهر          

قلب وينشط خياله لتمثيل ما رآه وهو يقلد الحركات والكلمات          

  ....تى االيماءاتوح

ويقلد الطفل أخوته فى حركتهم وغضبهم وتصرفاتهم مما        

ولكن ال يقلق األب أو      ...قد ينعكس عليه بااليجاب أو السلب     

األم من تقليد األطفال ألن ذلك يكسبهم العديد من المهـارات           

  :والصفات ومنها
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القدرة على التركيز والمراقبة واالسـتماع والتـذكر ثـم          

تخدام الطفل لهذه المهـارات بصـورة جيـدة         القدرة على اس  

وخصوصا فى دراسته عن طريق تقليده لمدرسيه ولألطفـال         

  .اآلخرين واألصدقاء

التقليد ينمى خيال الطفل ويجعله أكثـر خيـاال ونشـاطا           

  .ومهارة

يكسبه التقليد مفردات ومصطلحات جديدة ويزيد من قدرته        

تيعاب والحديث  اللغويه مما يجعله أكثر قدرة على الفهم واالس       

  .واالتصال

يزيد من قدرته على تخزين المعلومات وتقليدها بصـورة         

 مما تمكنـه مـن بنـاء ذاكـرة غنيـه            ،دقيقة ومهارة فائقة  

  .بالمعلومات واألفكار

تشجيع الطفل على مشاهدة برامج التليفزيـون والفيـديو         

التعليميه حتى يتعلم من هذه البرامج التى يفضل أن تحتـوى           

  .م والحروفعلى األرقا

التقليد يعلم الطفل الكثيـر مـن السـلوك والتصـرفات           

 وكذلك سيتعلم تبـادل األدوار      ،االجتماعية المهمة فى حياته   



 -٢١١-

والتعاون بين المجموعـات ويـتعلم المشـاركه والتعـاون          

  ...واألخالق الفاضله والسلوكيات الحميده

ويتعلم الطفل من التقليد القيم الجميله من إحتـرام الكبيـر           

 ممـا يسـاعده علـى       ،لنظافة والطموح واألمنيات الرائعة   وا

  .تكوين آرائه ومعتقداته الخاصة به

 والتى يجب أن يبتعـد      ،قد يقلد التصرفات واأللفاظ السيئه    

  ..عنها الطفل بتعليمه ما يضادها من سلوكيات ايجابيه

فالتقليد هام جدا فى حياة الطفل ويجب تشجيعه عليه ألنـه      

  .نسان السوى فى داخلهيعمل على ترسيخ اال
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  IIddeennttiiffiiccaattiioonnالتقمص  التقمص  

التقمص ظاهرة سلوكية معروفة عنـد الطفـل وتسـمى          

 وتظهر عندما يتخذ الطفل من والدية أو أحد أساتذته          ،التوحد

 ويتم ذلك بطريقة ال شعورية حيث يكتسـب         ،قدوة يحتذى بها  

الطفل جميع قيمه ودوافعه واتجاهاته من خصـائص هـؤالء       

ـ          . األفراد  :ـومن أهم أنواع وأشكال التقمص مـا يسـمى ب

هو قدرة الفرد على تقمـص       و Empathyالتقمص الوجداني   

 أي فهم دور شخص آخر دون أن يفقد هذا          ،مشاعر اآلخرين 

 ويتم تنمية القدرة على التقمص الوجداني       ،الفرد شعوره بذاته  

لدى األفراد بواسطة وسائل اإلعالم ألنها تحرك نفس األفراد         

  .الً من تحركهم المادي الفعليبد
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  تقويم برامج تقويم برامج 

  VVaarriieettyy  SShhooww  وأساليب التربية للطفلوأساليب التربية للطفل

 التعـديل   :التقويم فى العلوم التربويـة والنفسـية يعنـى        

أما أدبيات اللغة فتميل إلى     ،  لما هو كائن  ،  والتحسين والتطوير 

 بمعنى تحديد قيمة النص األدبى ومعـاييره وهنـاك          )تقييم(

 فالتقويم  ،Evaluation :ى آخر شائع للتقويم وهو    استخدام أجنب 

هو التحليل العلمي المنطقي من أجـل تلمـس نقـاط القـوة             

لتعزيزها ونقاط الضعف لتجنبها والعمل علـى اسـتدراكها         

 وعند الحديث   .وتعديلها ليصبح النص صالحاً لمن يوجه إليه      

عن التقويم فالبد من تناول تقويم البرامج التعليمية من خالل          

 ،Evaluating Programmes Through Medias الوسـائل 

في حياتنا من أجل تصحيح      فالتقويم عموماً هو شيء مهم جداً     

 والتقويم في البـرامج التعليميـة       ،األخطاء وتالفي السلبيات  

 ،يشمل الدارسين والجمهور من حيث استيعابهم للمادة العلمية       

أو الجمهـور   وكذلك المادة العلمية المطلوب نقلها للدارسين       

ومدى سهولتها وطرق نقلها بواسطة الوسيلة التعليمية ومـن         

 ودور المدرس أو الموجه فـي       ،حيث خواص الوسيلة نفسها   
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أن يخرج البرنامج التعليمي بشكل مشوق ومرتـب ليصـل          

 التقيـيم   :ـوهناك ما يسمى ب   . للمدرسين والجمهور بسهولة  

ــوي   ــدم الترب ــومي للتق  NAEP) The National(الق

Assessment Of Educational Progress    وهـو تقيـيم

دوري يرعاه المعهد القومي للتربية التابع للحكومة الفيدرالية        

 ويشرف على إجراء اختبـارات      ،م١٩٦٠األمريكية منذ عام    

في موضوعات متنوعة لمجموعات تمثل أطفال المدارس في        

  والغرض من هذا التقيـيم     ،أنحاء الواليات المتحدة األمريكية   

هو مراقبة التغييرات في أنماط التحصيل الدراسي في فتـرة          

 ويقدم دراسات مسحية أكدت التراجع المسـتمر        ،زمنية معينة 

في المهارات الدراسية في جميع مستويات الصفوف خـالل         

  .سبعينات وثمنينات القرن الماضي
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  النفسي للطفلالنفسي للطفل  التكاملالتكامل

مـو  التكامل النفسي للطفل شيء هام جدا مـن أجـل الن          

 وتلعب األسرة الدور األكبر     ،المتكامل بال عقد أو اضطرابات    

 األسرة مدخل رئيسى   ف ،!!!؟؟.. ولم ال  ،في تحقيق هذا التكامل   

تدعيم الصحة النفسـية لألطفـال عـن        ال نا من  يمكن وأساسي

  :طريق عدة أدوار منها

أن يكون هناك نوع من األتفاق واألنسجام بين الوالـدين          

  .ب الذى يتبعانه فى تربيه أطفالهمابالنسبة إألى األسلو

أن يسود األسرة جو من الديمقراطيـة والحريـه يمكـن           

أفرادها من التعبير عن أنفسهم وعن أفكارهم وحاجاتهم مـن          

  .دون خوف أو تردد

أن تعمل األسرة على إشباع الحاجات األساسية ألطفالهـا         

وخاصة الحاجات النفسية واالجتماعية والفسيولوجية كـاألمن    

  .النجاح والتقدير واالنتماءالتفاؤل والحب وو

أن يكثر الوالدان من استخدام الثواب مع أطفالهمـا فـى           

 وبخاصـة العقـاب     ،الظروف المناسبة والتقليل من العقـاب     
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 وأن يكون الثواب والعقاب على قـدر الفعـل الـذى            ،البدنى

  .يصدر عن الطفل وأن يكون عاجال وليس آجال

وق الفرديه بـين األطفـال فـى        أن يعترف الوالدان بالفر   

 وأال نطلـب    ، وعدم مقارنتهم ببعضهم بعضا    ،األسرة الواحدة 

  منهم ماال يطيقون فعله من ناحية التحصيل المدرسى أو غيره

أن يشترك األطفال مع اآلباء فى اتخاذ القرارات المختلفة         

التى تتعلق بهم وبحياتهم والتى تكون فـى مسـتوى نمـوهم        

  .ونضجهم

 ،سرة ألطفالها أهدافا يمكن تحقيقها فى حياتهم      أن تضع األ  

واقعيه وتتناسب  واضحة و ومن المهم أن تكون هذه األهداف       

 االجتماعيـة   مع قدرات األطفـال وامكانـاتهم وظـروفهم       

  .والعمرية

أن يزود اآلباء والكبار فى األسرة األطفال بنماذج سلوكيه         

صالحة يمكنهم االقتداء بهـا فـى حيـاتهم فـى الحاضـر             

  .المستقبلو

إتاحة الفرصة لألطفال لالستمتاع بطفولتهم بما تتضـمنه        

وعلى الكبـار أال يفرضـوا معـايير        ،من لهو ولعب برىء   

  ٠السلوك الخاصة بهم على األطفال
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إتاحة الفرصة لألطفال فى األسرة وخارجهـا الكتسـاب         

الخبرات وخارجها الكتساب الخبرات االجتماعيـة المختلفـة       

  جهة مواقف الحياة عندما يكبرونالتى تمكنهم من موا

محاولة احاطة الطفل بجو أسرى يسوده الحب والـدفء         

 فهذا الجو يساعده على أن ينمو نموا سليما         ،والوفاق والتعاون 

 ...خاليا من الصراعات والعقد النفسية والتوتر والقلق
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  التلفزيون التلفزيون 

   عند األطفال عند األطفالالسمنةالسمنةوو

 وهو أحد األسباب    ،السمنةالتلفزيون يساعد األطفال على     

 .الهامة للبدانة والسمنة عند األطفال فـي العـالم المعاصـر          

فاألطفال السمان يتجاوزون وجبة اإلفطار وينسون أنفسـهم        

على   والبد من القضاء   ،أمام التلفزيون وهم يقضمون الطعام    

وأفضل وسيلة لبلوغ هذا الهـدف      ،  عادة القضم عند األطفال   

 ثم دعوة األطفال للعب     ،بة إفطار جيدة   تناول الطفل لوج   :هي

 بدال مـن الجلـوس أمـام التلفزيـون          ،وممارسة الرياضة 

 وهي وسيلة جيدة إلبعاد شبح البدانة عـن       ،بالساعات الطويلة 

والعالج يكمن في عدم حرمان الطفل خالل العـامين         .أطفالنا

األولين من عمره من األطعمـة ذات السـعرات الحراريـة           

 ألن تلك الفترة تعتبر مرحلة      ، والشكوالته  كالدهون :المرتفعة

 وال داعي للقلـق إذا      ،نمو وتطور مهمة وحيوية بالنسبة إليه     

 ألن ذلك يعبر عن     ،زاد وزن الطفل في سن المراهقة األولى      

 وهـذا   ،التغيرات الهرمونيه واكتمال نمو عضالته وعظامـه      

 ولكن المهم تشجيع األطفال على التقليـل مـن          ،أمر طبيعي 
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كه للمواد الدهنية واألطعمة السريعة وإبدالها بالفواكـه        استهال

وتشجيعه أيضا على الحركة الزائدة لحـرق       ،  والخضراوات

  .السعرات الحرارية الزائدة

 بحيث يقومون بتزويد الطفـل      :وأيضا هناك دور للوالدين   

 مع السـماح لـه    ، تكون قليلة الدسم   ،بوجبات غذائية متوازنة  

 ولكن علـى فتـرات      ،ين الوجبات بتناول الوجبات الخفيفة ب   

 ويجب أن   ،زمنية لتشجيع الطفل على تناول الوجبات الصحية      

يتدخل األهل حتى ال يترك األمر برمتـه لمـزاج ورغبـة            

 كأن يوضـع    ، ولكن يكون التدخل تدخال غير مباشر      ،الطفل

 والفواكه فـي    ، والخضراوات مع المكرونة   ،البيض في الكيك  

 ونقلـل الـدهنيات بقـدر       ،الكيك والحلويـات والجاتوهـات    

  .. .اإلمكان

وكذلك عدم تمييز بعض األطفال عن بعـض باألطعمـة          

 ويجب  ، ويجب تنويع األصناف التي يتناولها الطفل      ،المختلفة

 وحثـه علـى ممارسـة األنشـطة         ،لـه  تقليل كمية العشاء  

 وإحاطته بالحب لكي تزداد ثقته بنفسه ويعمل على         ،الرياضية

مضايقات الزمالء له في المدرسة     تخفيض وزنه ويتغلب على     
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فالطفل البدين يحتاج لرعاية خاصـة مـن األم         .. .والشارع

  .واألب واألسرة كلها

ويجب مالحظة أن السمنة قد تقع عند سن البلوغ يسـبب           

 حتـى ال    ، فيجب التنبه لذلك تمامـا     ،االضطرابات الهرمونيه 

 وهى تحـدث بسـبب      ،تتسبب في أزمة نفسية لفتياتنا وفتياننا     

 ،وأيضـاً .. .قص في إفرازات الغدد الجينيه والغدد الدرقية      ن

 مثـل   ،يجب تجنب األغذية ذات السعرات الحرارية الكبيـرة       

الشكوالته والسكاكر والحلويات والمربـات والتمـر واألرز        

  .والمكرونة وغيرها من المأكوالت
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  CChhiilldd  AArrttssتمثيل الطفل تمثيل الطفل 

م الطفل بلعب أحـد     التمثيل بالنسبة لألطفال عبارة عن قيا     

األدوار التمثيلية فى عرض مسرحى أو تمثيلى ما وفقاً لنص          

 وقد يكون هذا العـرض      ،مكتوب تحت إشراف فنى وتربوى    

 وقد يمثـل    .الخ..داخل الفصل الدراسي أو بمسرح المدرسة     

الطفل على أهله أنه مريض إذا شعر أنهم أصبحوا ال يهتمون           

صـاحب األطفـال عنـد       فالرفيق الخيالي الذي ي    ، وهكذا ،به

 وهنـاك   ،مرحلة معينة نوع من التمثيل الالمحسوس للطفـل       

 Space & Timeالتمثيـــل الزمـــاني والمكـــاني 

Representations      والتمثيل الزماني والمكاني وصف يطلق 

 تغليب المعرفة   :على خصائص رسوم األطفال ويسمى علميا     

د الطفـل    وفي هذا التمثيل الفنى ال يتقي      ،على الحقيقة المرئية  

في رسمه بالنظر إلى المرئيات من مكان معين وال يتقيد في           

 ولذلك فهو عندما يسـتمع      ،الوقت نفسه بلحظة زمنية خاصة    

لقصة يري أن الحقيقة ال توجد في جزء منها وإنما تتـوافر            

في سلسلة المواقف المتتابعة في كل القصة ويرى أن أحسـن           

ـ         ع غالبيـة   طريقة لرسمها هي أن يرسم صورة واحدة تجم
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تمثيل  أما إذا تحدثنا عن      .المناظر التي استمتع بها في القصة     

 فنحن نتحدث عن حالة PhenyKetonurea (PKU) البروتين

تمثيل البروتين في الجسم هي عامل وراثي فطري تؤدي إلى          

 وهي حالة تورث من جيـل إلـى         ،خلل في التمثيل الغذائي   

تخلـف عقلـي     وإذا ُأهمل عالجهم فيؤدي األمر إلـى         ،جيل

  . شديد

  التمركز حول الذاتالتمركز حول الذات

  PPrree  ––  ccoonncceeppttuuaall / /EEggoocceennttrriissmm  

هي مرحلة من مراحل النمو العقلي للطفل تسمى مرحلـة          

التمركز حول الذات أو المرحلة ما قبل التصورية أو مرحلة          

 وذلك نظراً لتمركز تفكير الطفل حول نفسه        ،ما قبل العمليات  

 وال يقصـد    ،آلخرين بحيث ال يرى وجهة نظر ا      ،وما يخصه 

 بل يقصد   ،بياجيه أن األطفال في هذه المرحلة يكونون أنانيين       

  .فقط أنهم يدركون العالم من منظورهم الخاص
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  التمييز البصريالتمييز البصري
  VViissuuaall  DDiissccrriimmiinnaattiioonn  

 ،من أهم المهارات الممهدة لعملية القراءة التمييز البصري       
ـ             كل فالطفل لكي يتمكن من القراءة عليـه التمييـز بـين ش

 ،الحروف ويربط بين شكل كل حرف وصوته عنـد نطقـه          
   .ويتدرب على النطق الصحيح للحروف والكلمات

وتساعد العديد من األلعاب واألساليب التربوية على تنمية        
مهارة التمييز البصري لـدي األطفـال مثـل المصـورات           

 وألعـاب الـدومينو     Puzzlesوالبطاقات وتركيب األحجيـة     
 ودومينـو ارقـام   Picture Dominoesدومينـو الصـور   (

 وبطاقات التعرف على المكان والزمـان       )ودومينو العالقات 
Location Card وترتبط بتلك العمليـة  .وغيرها من الوسائل

ضرورة التخلص من عدم القدرة على تنغيم نطق الكلمـات          
Auxiliary Language   وتنغيم نطق الكلمات صـفة للطفـل 

ت معناه تجويد الكالم ونطقـه      كامل النطق وتنغيم نطق الكلما    
 Stutteringوكذلك التهتهـة    . من مخارج األلفاظ الصحيحة   

والتهتهة هي عدم وضوح مخارج األلفـاظ فـي القـراءة أو     
 وبالتالي ال تكـون مخـارج األلفـاظ         ،الحديث بصوت عالي  

  .واضحة وتصبح الكلمات غير واضحة
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  التنشئة االجتماعيةالتنشئة االجتماعية

  PPrroocceesssseess  OOff  SSoocciisslliizzaattiioonn  

 أو هي عملية بناء     ، عملية التطبيع االجتماعي لإلنسان    هي

الشخصية اإلنسانية التي يتحول خاللها الفـرد مـن كـائن           

 ،Social Beingبيولوجي عند مولده إلى كـائن اجتمـاعي   

فيتعلم ممن سبقوه إلى الحياة وينمى استعداداته ويسهم بدوره         

التنشـئة   وتتم   ،في التأثير على ثقافة المجتمع الذي يعيش فيه       

 األسرة والمدرسـة    :من خالل وسائط التنشئة االجتماعية من     

واإلعالم وجماعات الرفاق والمسـجد والكنيسـة والنـوادي         

  .الخ...والجيش
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  التواضعالتواضع

  سلوك هام جداً عند األطفالسلوك هام جداً عند األطفال

حين يتعامل الناس مع بعضهم بعضاً بالتواضع تسود بينهم         

 لقـد  . والبغضـاء   وتزول من حياتهم العداوة    ،المودة والمحبة 

 ،فإذا تأمل اإلنسـان أصـل خلقتـه       . .خلقا اهللا آدم من طين    

  .تواضع ولم يتعالى على خلق اهللا

محمد رسوُل اللَِّه والَّـِذين     :يقول اهللا تعالى فى التواضع    

معه َأِشداء علَى الْكُفَّاِر رحماء بينَهم تَـراهم ركَّعـاً سـجداً            

ون فَضالً ِمن اللَِّه وِرضواناً ِسيماهم ِفي وجوِهِهم ِمـن          يبتَغُ

َأثَِر السجوِد ذَِلك مثَلُهم ِفي التَّوراِة ومثَلُهم ِفي اِألنِْجيِل كَزرٍع          

          ِجـبعـوِقِه يلَى سى عتَوتَغْلَظَ فَاسفَاس هرفَآز شَطَْأه جَأخْر

يظَ ِبِهم الْكُفَّار وعد اللَّه الَّـِذين آمنُـوا وعِملُـوا           الزراع ِليغِ 

 .٢٩ية  اآل سورة الفتح    الصاِلحاِت ِمنْهم مغِْفرةً وَأجراً عِظيماً    

إن اهللا أوحى إلـى أن      " :ويقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم     

  ".تواضعوا وال يبغى بعضكم على بعض

 عدم التكبر أو التعـالى أو       فالتواضع فضيلة أخالقية تعنى   

 بينما التكبر هو الترفع عن قبـول        ،الغرور أو احتقار الناس   
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 واحتقـار النـاس والسـخرية       ،الحق وإنكار حقوق اآلخرين   

 وإذا  .والسخرية تؤدى إلى انتشار البغضاء بين النـاس       .منهم

كان هناك مجال للتفاضل بين الناس فبالتقوى وطاعـة اهللا ال           

  .باألحساب واألنساب

 يقـول اهللا    . وتوعد اهللا المتكبرين   .ولقد حرم اإلسالم الكبر   

سَأصِرفُ عن آياِتي الَِّذين يتَكَبرون ِفي الَْأرِض ِبغَيِر        تعالى  

الْحقِّ وِإن يروا كُلَّ آيٍة ال يْؤِمنُوا ِبها وِإن يروا سِبيَل الرشِْد            

ن يروا سِبيَل الْغَي يتَِّخذُوه سـِبيالً ذَِلـك         ال يتَِّخذُوه سِبيالً وإِ   

ا غَاِفِليننْهكَانُوا عوا ِبآياِتنَا وكَذَّب مِبَأنَّه) ١٤٦:ألعراف(  

 وال  ، فال يتكبر على زمالئـه     ،وتعويد األطفال على التواضع   

 وال يتعالى عليهم بما رزقه اهللا من مال أو مـن            ،يمن عليهم 

 أو من علم وقدرة علـى االسـتيعاب أو          ،رتهجاه له أو ألس   

 فالبد أن يعرف األطفال أن التواضع عند النصر هو          ،الذكاء

 البـد مـن     : فكما يقول المثل   ،سمة العقالء والكبار والحكماء   

التواضع عند النصر والصبر وعدم اليأس واالبتسامة عنـد         

يقول الرسول صلى   في ذلك   و. .الهزيمةواألمل في تعويضها  

 ال يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من           ”يه وسلم اهللا عل 

مـن دون    (وقد يفهم البعض خطأ أن االعتزاز بالنفس      .”كبر
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مـن دون   (والتزين والتجميل واالعتنـاء بـالثوب       ) الغرور

  . من أشكال الكبر)إسراف

 بل ومتكبـر    ، غير متواضع  اًشخصواحذر من أن تكون     

بال شك أنت تخسر   ف .ومغرور وال تهتم بالناس وتتعالى عليهم     

بمـودة    حاول أن تتعامل مع جميع الناس      ،الناس وتفقد حبهم  

  .وتقبل واحترام

ضع الفتة أمامك فى الحياة وفى العمل وفـى المنـزل           و

، حتى تتـذكر    ” من تواضع هللا رفعه ومن تكبر خفضه       ”تقول

  . الممتازة دائماًاإلنسانيةهذه الفضيلة 
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  التوحدالتوحد

  ضض بين العملية والمر بين العملية والمر

 كما تطلـق علـى      ،التوحد كلمة تطلق على عملية اجتماعية     

 ،Identification  كعمليـة  التوحـد  ف ،مرض هام يصيب األطفال   

هي عملية ارتقاء القيم التـي يجـب أن   فالتوحد كعملية اجتماعية  

 فيكتسب الطفل أنـاه     ،تسير بالتوازي مع االرتقاء النفسي للطفل     

 فيقوم الوالدان بـدور     ، بالتوحد مع الوالدين   Super-Egoاألعلى

 فيعلمان الطفل القواعد األخالقية والقـيم التقليديـة         ،ممثلي النظام 

 عن طريق   ،ي يعيش فيه الطفل   ت ال  أو للبيئة  والمثل العليا للمجتمع  

   . والحوافز اإليجابية والسلبيةزرع سياسة الثواب والعقاب

 فيسمى التوحد أو األوتيـزم      Autismأما التوحد كمرض    

 بل هـو    ، من أمراض اضطرابات النمو الشامل     وهو مرض 

إعاقة كانت تعرف قديما بأنها من حاالت االضطراب العقلي         

 ونجـد اختالفـاً بـين       ،أو الفصام الطفولي أو الصمم والبكم     

التوحديين عن الطفل الطبيعي من حيـث خصـائص الجلـد           

 التي تنتشر بـين أطفـال   Finger Printsوبصمات األصابع 

  .التوحد
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  CChhiillddrreenn`̀ss  CCuullttuurreeثقافة األطفال ثقافة األطفال 

  CChhiilldd  CCuullttuurree  ثقافة الطفلثقافة الطفل

 هى مجموع الخبرات المكتسبة من ثقافة البيئة بمعناهـا         

 وأيضـاً   ، التعلم المدرسية والالمدرسية   : أى حصيلة  ،الواسع

 والمكتسبة مـن وسـائط الثقافـة المسـموعة          ،الثقافة الذاتية 

 وثقافة  ،لمجالين المعرفى والوجدانى  والمرئية والمقروءة فى ا   

 أو تربيته   ” أدب الطفل  ”الطفل فى ضوء ذلك أشمل من مفهوم      

 ألنها تتضـمن المجـاالت العلميـة والمعرفيـة          ،أو رعايته 

  .والوجدانية وفقاً الحتياجات الطفل
  أنظر أدب األطفال/ 
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  وزرعها وزرعها  الثقه  الثقه 

  في نفوس األطفالفي نفوس األطفال

ادته وبناء أمنه النفسـى     تعزيز ثقه الطفل بنفسه وتدعيم إر     

واالجتماعى من أسس التربيه الحديثه لطفل القـرن الواحـد          

  ...والعشرين

وهناك عدة سبل لمساعدة الطفل لبناء الثقة بنفسه ويقدمها         

  :لنا العالم النفسى ريتشارد وولفستون وهى

  . تعميق صلته الروحيه والعقيديه باهللا وبالكون:أوال

 نحبها على مسامعه حتى تترسخ       تكرير األشياء التى   :ثانيا

  .فى شخصيته

 علينا أن ندعه يتخذ قراراته بنفسه مثل اختيار نـوع      :ثالثا

المالبس التى سيرتديها أو المكان الذى سيذهب إليه        

  .فى العطالت ونهاية األسبوع

 ترك الطفل يعرف أفكارا واضـحة عـن أفـراد           :رابعا

فهم  فهو ي  ،األسرة ونظامها وقواعد قيمها وعاداتها    

  .ويعى مايحدث حوله
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 والترغيـب   ، استخدام أسلوب الثـواب والعقـاب      :خامسا

  . ولكن بعيدا عن القيم المادية،والترهيب

 وتجنـب إثـارة الطفـل       ، عدم انتقاد الطفل دوما    :سادسا

 والنجعل النقد والتوبيخ سـالحا يصـوب        ،وغيظه

  .للطفل دائما

لطفل بها   الواقعيه والمنطقيه فى اآلمال التى تغذى ا       :سابعا

  .وفقا لمستواه االجتماعى ومستوى نموه وعمره

يع الطفل على مواصلة المحاولـة والتجربـه        - تشج :ثامنا

  .واكتشاف أسس الحياة ومبادئها بنفسه

  . امتداح انجازات الطفل باستمرار:تاسعا

 تشجيع الطفل على ممارسة هوايات ونشاطاته فى        :عاشر

  .كل األوقات

هناك سبل لمساعدة طفلك    ف :الطفلبناء الثقة لدى    أما عن    

لـألم  لبناء الثقة بنفسه ويقدم العالم النفسى ريتشارد وولفسون       

 ، لكي تتبعها من أجل بناء الثقة لـدى أطفالهـا          جملة نصائح 

  :وهي

كررى على مسامعه األشياء التـى تحبينهـا أكثـر فـى            

  .شخصيته
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دعيه يتخذ قرارات مثل اختيـار نـوع المالبـس التـى            

  . المكان الذى سيذهب إليه فى العطالتسيرتديها أو

دعيه يعرف أفكاراً واضحة عن أفراد األسرة وقواعـدها         

  وتأكدى من أنه على علم بها وتفهمها 

   .استخدمى أسلوب الثواب والعقاب

.. ال تجعلى من االنتقادات السالح الذى يصوب إليه دوماً        

  .وتجنبى إثارته وغيظه كثيراً

 فى نفس طفلك فى حدود المعقول       لتكن اآلمال التى تغذينها   

  .أو واقعية

  .شجعى طفلك على مواصلة المحاولة والتجربة

  .امتدحى إنجازاته

يبدو  ف :دائمة لدى األطفال  موجودة و الثقة  ويجب أن تكون    

 لكن أسلوب التربية فى     ،بعض األطفال أكثر ثقة من اآلخرين     

 الطفولة يحمل بصماته على حياتنا عند البلوغ والشباب وكل        

مراحل الحياة، ويبنى األطفال ثقتهم بأنفسهم بسبب النظر التى         

 وكلما كانت النظرة للطفل إيجابيـة       .يحملها اآلخرون تجاههم  

  .كلما ترعرع ولديه ثقة عالية بنفسه
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وكذلك فإن النظرة السلبية من الوالدين تؤدى إلى تحطـيم          

الطفل وتعلمه أنه ال يساوى شيئا بل عديم القيمة وهكذا فـإن            

الوالدين يكرسان النظرة السلبية تجاه الذات عنـد الطفـل إذا           

  .واصال إهانة الطفل والحد من قدراته

 وتنصح الطبيبة النفسـانية جيـل ليندفيلـد فـى كتابهـا           

)Confidence (        البالغين الذين ال يرون قضية مهمة تشـغلهم

فى مرحلة ما بعد الطفولة أن يسبروا أغوار الماضـى فـى            

يل أن يطرح كـل إنسـان علـى نفسـه            وتطلب ج  .حياتهم

  :التساؤالت التالية

  هل كانت طفولتك حزينة؟ •

  هل تعرضت للسخرية واإلغاظة؟ •

  هل كان مستوى تحصيلك العلمى مترديا؟ •

هل تعرضت النتقادات شديدة بينما كنت تحاول بذل         •

  المستحيل لفعل األفضل؟

فال شـك أن    " نعم”إذا كانت اإلجابات على هذه التساؤالت     

 لكن األنباء الطيبة هى أن بإمكان أى        ،نفسك قد تأثرت  ثقتك ب 

  .إنسان أن يستعيد تلك الثقة الضائعة ويبنيها من جديد
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  ثورة الفيديو ثورة الفيديو 
TThhee  VViiddeeoo  RReevvoolluuttiioonn  

الفيديو أصبح اآلن في العالم له انتشار واسع وتأثير كبير          

في نشر الثقافة والمعارف وفي انتقـال الفـن والمعلومـات           

فيديو يكون على شرائط وكاسيتات وملتي ميديا        وال ،والترفيه

 ويستخدم الفيديو على نطاق واسع      ،وأقراص دائرية الكترونية  

 وخصوصاً في انتاج البرامج التعليمية      ،في العمليات التعليمية  

وتوزيعها وفي التسلية التعليمية وفي القضـاء علـى وقـت           

وسـيع   ويساعد الفيديو في ت    ،الفراغ من خالل األفالم الهادفة    

المقدرة على االتصال وتبادل المعارف والمعلومات والوسائل       

 .التعليمية السمعية والبصرية بسهولة ويسر
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      جوائز خاصةجوائز خاصة

  بأدب الطفولةبأدب الطفولة

 ،هناك عدة جوائز عالمية تقـدم للقـائمين علـى الطفولـة           
  ومن أهم هذه   ،وباألخص أدباء األطفال ورسامي كتب األطفال     

 The Hans جـائزة هـانز كريسـتيان أندرسـون     :الجوائز

Christian Anderson Reward وهــو مؤلــف دانمركــي، 
وقصصه مشهورة عالمياً لدرجة أن االتحاد السوفيتي السـابق         
عندما بدأ االهتمام بأدب األطفال ترجم أعماله لألطفال ونشرها         

 ، مليون نسـخة ٥٠ طبعة بحوالي ٣٦باللغة الروسية من خالل     
واشتهر بجائزة تحمل اسمه هي جائزة هانز كريستيان أندرسون      

The Hans Christian Anderson Reward،  والتي منحـت 
 وتمنح لمؤلفين   ، وهي تمنح كل سنتين    ،م١٩٥٦ألول مرة عام    

ورسامين معاصرين عن اشتراكهما في انتـاج كتـب جيـدة           
ـ       ،لألطفال والناشئة  ة  وتقوم بتخصيص الجائزة اللجنـة العالمي

 Laura وهناك جـائزة لـورا أنجلـز    ،.IBBYلكتب األطفال 

Ingalls Reward    وجائزة لورا أنجلز عبـارة عـن ميداليـة 
برونزية يمنحها قسم خـدمات األطفـال بجمعيـة المكتبـات           
األمريكية كل خمس سنوات لمؤلف أو رسام أو مصـور قـدم            

  .إسهاما قوياً باقيا وخالداً في أدب األطفال
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  PPaarreenntt  GGrroouuppssجماعات اآلباء جماعات اآلباء 

جماعات اآلباء هي جماعات غير رسـمية تهـدف إلـى           

 وتزايـدت قـوة هـذه الجماعـات         ،االهتمام بشئون األبناء  

 وهدف هذه   ،وخصوصاً في المدارس من خالل مجالس اآلباء      

 وتزايدت فـي    ،الجماعات في أوربا تطوير قراءات أطفالهم     

  .طفالاآلونة األخيرة عدد جماعات اآلباء المهتمة بكتب األ

  CCoolllleeccttiioonnss    الجمعالجمع

الجمع عملية حسابية تعنى إضافة رقم إلى رقم باسـتخدام          

 والجمع أيضا هواية هامة من الهوايـات        ،الحسابية+ عالمة  

 يمارسها الجميـع لجمـع بعـض المقتنيـات          ،لدي األطفال 

 جمـع طوابـع البريـد وجمـع         : ومنها ،وتصنيفها وتبويبها 

الصور والكرات الزجاجية   العمالت النقدية وجمع البطاقات و    

 ويجب تشجيع الطفل على القيـام       ، وجمع الفراشات  ،)البلي(

 .بهذه الهوايات التي تنمي المهارات والمعلومات والمعرفة
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  CChhiillddrreenn  SSoocciieettyyجمهور األطفال جمهور األطفال 

جمهور األطفال هو المتلقى هـو الـذى تسـتهدفه            •

 وتتضح مالمح هذا    ،أساسا كافة وسائط أدب الطفولة    

رالمتلقى من حيث السـن وفقـا للوسـيط أو          الجمهو

 فجمهور العرض المسرحى المشاهد     ،الوسيلة المقدمة 

لنص درامى أو تعليمى لن يكونوا أبداً هـم أطفـال           

 وكـذا   ، ولكن لهم مسرحهم الخاص    ،ماقبل المدرسة 

جمهور المجالت والكتب البد وأن يكونوا من الذين        

 وقد  ، إلخ ...يتقنون القراءة والكتابة فوق سبع سنوات     

يكون جمهور األطفال على تنوع اعمـارهم هـدفاً         

   .لوسيط فنى كأفالم الرسوم المتحركة
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  جنوح الطفل جنوح الطفل 

  CChhiilldd  ddeelliinnqquueennccyy  الصغير والحدثالصغير والحدث

جنوح الطفل مفهوم يطلق عادة على الطفل أو المراهـق          

الذى يخرج على القانون أو العـادات أو العـرف أو القـيم             

 أو يخرج   ، خروجاً محدداً  ،و المدرسية المجتمعية أو العائلية أ   

  .نسبياً على المبادىء الخلقية والقيمية للبيئة التي يحيا فيها

 والجانح هو الحدث    ،الجنوح هو الفعل أو السلوك الجانح     و

الذى يرتكب عمال خارجا عن المعـايير       ) الطفل أو المراهق  (

  .االجتماعية وعلى القانون

 النفســية ومشــكلة جنــوح االحــداث مــن المشــكالت

واالجتماعية واالقتصادية التى تواجـه األسـرة والمدرسـة         

  .والمجتمع التى تهم علماء االجتماع والتربيه والقانون

 األسـباب الحيويـه     :وتتعدد أسباب جنوح األحداث ومنها    

مثل تأخر النضج والتشوهات الخلقيه والعاهـات الجسـمية         

االحباط  واألسباب النفسية من الصرع و     ،واألمراض المزمنة 

والتوتر والقلق والحرمان العاطفى والجوع االنفعالى وانعدام       

األمن والخبرات المؤلمة واألزمات النفسـية وعـدم إشـباع          
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) مفهوم الـذات السـالب    (الحاجات والنمو المضطرب للذات     

وعدم تعديل الدوافع والضعف العقلى والضعف الخلقى وتأخر        

ـ       ،النضج النفسى  لوب التنشـئة    واألسباب البيئيـة مثـل أس

االجتماعية الخاطئه والنقص فى عملية تعلم القيم والمعـايير         

االجتماعية والبيئة الجانحة وتأثير الكبـار ونقـص وسـائل          

الترقيه ومشكالت وقت الفراغ وسوء التربيه الجنسيه والفقر        

ومنها ما يكون داخل المنزل مثل أسلوب       ،  والجهل والمرض 

ن والتساهل واالفـراط فـى      التربيه الخاطىء مثل إفراط اللي    

العقاب والتفرقة فى المعاملة واضـطراب العالقـات بـين          

 واألهمال والرفض وعدم االستقرار العائلى      ،الوالدين والطفل 

وتفكك األسرة والناحيـة االقتصـادية والحالـة األخالقيـه          

 ومن األسباب   ،والعالقات االنفعالية المضطربة داخل األسرة    

 السوء ومشكالت الدراسة والهـروب      البيئية أيضا مثل قرناء   

  .من المدرسة والفشل الدراسى ومشكالت العمل

 - المـرض    - الكذب   :ومن أهم أعراض جنوح االحداث    

السرقه والنشل والتزييف والتخريب والشغب والخطورة على       

 والهروب من المنزل والمدرسة والتشـرد والبطالـة         ،األمن

حـدة  (االنفعاالت والعدوان والتمرد على السلطة وعدم ضبط  
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والسـلوك الجنسـى المنحـرف وتعـاطى        ) الطبع والتقلب 

المخدرات والمسكرات واألدمان وغير ذلك من أنواع السلوك        

 الشـعور بـالرفض     : وهناك أيضا من األعراض    ،األجرامى

والحرمان ونقص الحب وعدم األمن وعدم فهم اآلخرين لـه          

ص فـى   والشعور بالعجز الحقيقى أو المتخيل ومشاعر الـنق       

األسرة والمدرسة ومع الرفاق والشعور بالمرارة والغيرة نحو        

واحد أو أكثر من األخوة بسبب التفرقة فى المعاملة والشعور          

 وكذلك اتجاهات الجانح نحو ذاتـه تتميـز بالسـلبيه           ،بالذنب

نتيجة الخبرات السيئة التى كونها عن نفسه وتقـدير الجـانح           

اك نقص البصيرة وعـدم      وهن ،يتميز بالقصور وعدم الواقعية   

التبصر بعواقب السلوك وعدم التعلم من الخبرة وعدم القدرة         

على الحكم السليم وكذلك االستهتار بالتعاليم الدينيـه والقـيم          

  ...األخالقيه والمعايير االجتماعية

  في مرحلة البلوغ والطفولـة     ويالحظ أن قله من الجانحين    

ط ولديهم زيـادة   يكونون أذكياء ولكن صحتهم أقل من المتوس      

فى النشاط الحركى وعدم االستقرار وعـدم ضـبط الـنفس           

واالتجاهات الدفاعية والعدوانيه ونقـص التعـاون ومنـاوأة         

  .السلطة والمخاطرة والتمرد والتدخين
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ويمكن الوقايه من جنوح األحداث من تبنى وجهة نظـر          

أصحاب نظرية الدفاع االجتماعى واتخاذ التـدابير الوقائيـة         

ة فى إطار األسرة والمدرسة والمؤسسات االجتماعيـة        الالزم

 ،المختلفة واالهتمام برفع مستوى المعيشة وبرامج التوعيـه       

وتضافر جهود األسرة والمدرسة واالعالم والمجتمع لتفـادى        

  .أسباب الجنوح

كما تكمن وسائل الوقايه من محاولة التنبؤ المبكر بالجنوح         

س القابليـه لالنحـراف     وتحديد القابلين له باسـتخدام مقـايي      

 ،السلوكى واتخاذ االجراءات التربوية والوقائيه النفسيه لديهم      

وكذلك اعداد المعلم لمواجهة حـاالت الجنـوح ومواجهـة          

 وإرشاد األطفال والمراهقين مع االهتمام الخاص       ،االنحراف

 وتوجيـه   ،بهؤالء الذين يبدون اتجاها مبكرا نحـو الجنـوح        

نشـئة االجتماعيـة لألطفـال      الوالدين بخصوص عمليـة الت    

والمسـتقر  ومعاملة المراهقين وتوفير المناخ األسرى اآلمن       

واالهتمام باألحكام التشريعية والتدابير االجتماعيـة لحمايـة        

  .األطفال والشباب من االهمال والتعرض ألسباب الجنوح
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وهناك أيضا تدابير وقائية تتمثل فـى إنشـاء مؤسسـات           

لنفسى وخاصة األرشاد الزواجـى     رعاية األطفال واألرشاد ا   

  .واألسرى وإرشاد األطفال والشباب

  :أما عالج جنوح األحداث فتتمثل فيما يلى

 ومحاولـة تصـحيح     ،العالج النفسى الفردى والجمـاعى    

السلوك الجانح وتعديل مفهوم الذات عـن طريـق العـالج           

النفسى الممركز حول الطفل مع االهتمام بعالج الشخصـية         

 وكذلك اشباع الحاجات النفسـية      ،بطة بالجنوح والسمات المرت 

غير المشبعة وخاصة الحاجة إلى األمن وإنشاء المزيد مـن          

  العيادات النفسية المتخصصة فى عالج جنوح األحداث 

العالج التربوى والمهنى للحدث بالعيش فى جـو نفسـى          

مالئم يتسم بالصبر والفهم والمساندة والتوجيه السـليم نحـو          

ول ومساعدة الحدث الجانح على رسم فلسـفة        سلوك فعال مقب  

 وفى نفس الوقت يجب االهتمام بإرشاد الوالدين        ،جديدة لحياته 

  .وتصحيح أساليب المعاملة الوالدين

العالج البيئى وتعديل العوامـل البيئيـة داخـل المنـزل           

شغل وقت الفراغ والترفيـه المناسـب والرياضـة          وخاصة



 -٢٤٥-

ة االجتاماعية للحدث فى     وتوفير الرعاي  ،والنشاط االجتماعى 

  .األسرة والمدرسة أو المؤسسة

فال بد من استخدام كافة امكانيات الخدمة االجتماعية فـى          

المدارس خصوصا وفى المجتمع عموما للمعالجـة الهادئـة         

لجنوح االحداث واعادة التطبيع االجتماعى وتعديل الـدوافع        

واالتجاهات فى ضوء دراسات وخطط عالجيـه مدروسـه         

ل مع الجانحين على أساس من الفهم والرعاية تهـدف          والعم

  .االصالح والتقويم
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  جهاز عصبي مرنجهاز عصبي مرن
  EEllaassttiicc  NNeerrvvoouuss  SSyysstteemm  

وهو الجهاز الذي ينظم وينسق حركات الجسـم والتنبيـه          

 مرونة بعد الميالد التي تفيد      ، عند األطفال خصوصاً   ،للخطر

  .في اكتساب المهارات

  

  جيل التلفزيون جيل التلفزيون 
TTeelleevviissiioonn  GGeenneerraattiioonn  

لفظ يطلق على األجيال الحديثة أو أطفال اليوم واألمـس          

اهدون التلفزيـون بغـزارة غيـر عاديـة، بـل           -الذين يش 

ويشاهدون التلفزيون منذ نعومة أظـافرهم ومنـذ طفـولتهم          

 ويؤثر  ، ويدمن أغلب األطفال الجلوس أمام التلفزيون      ،المبكرة

  .فيهم التلفزيون بشدة
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  NNeeeeddss  حاجات الطفولةحاجات الطفولة

إختلف الباحثون حول المعنى الـذى يمكـن أن يطرحـه           

يماثل فى بعض     حتى أن المفهوم أصبح    Needمفهوم الحاجة   

والحـافز   ، Desire األحيان االصطالحات األخرى كالرغبة   

Incentive ،   واالهتمامInterest  ،   أن  ”فيرى بعض العلمـاء 

 روكيتش  ”ومع ذلك فإن  ، قيمة  مفهوم الحاجة مكافئاً لمفهوم ال    

Rokeach”          يرى أن هناك اختالفاً واضحاً بين المفهـومين  ،

ــة     ــيالت معرفيـ ــن تمثـ ــارة عـ ــة عبـ فالقيمـ

CognitiveRepresentation       لحاجات الفـرد أوالمجتمـع  ،

واالنسان هوالكائن الوحيد الذى يمكنـه عمـل مثـل هـذه            

إنسـان  (التمثيالت فالحاجة توجد لدى جميع الكائنات الحيـة         

 فى حين أن القيمة يقتصر وجودها علـى اإلنسـان           )وحيوان

 مظهر  ”أما الحاجة فى معجم مصطلحات علم النفس فهى       .فقط

يعبرعن االحساس الداخلى الذى يوقظ ميل الفرد الطبيعى إلى         

والخالصة ”.أوالبحث عن أشياء أومواد بعينها    ، القيام بفعل ما    

، والرغبـة   ، لحاجة  وا، والحافز  ، أن مصطلحات مثل الدافع   

تتداخل فيما بينها فالدافع كلمه تشـيرإلى العوامـل الفطريـة        
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الداخلية أوالخارجيـة   ، أوالمكتسبة الشعورية وغيرالشعورية    

بينما الرغبـة   ، لكل ما يدفع إلى النشا ط الحركى أوالذهنى         

فهـو   Driveأما الحافز   ، تشير الى الدافع الشعورى المحدد      

، دافع خارجى      وهو Incentiveالباعث  بينما  ، داخلى   دافع

 :ومن أهم الحاجـات   .والحاجة تستخدم عادة للدوافع الداخلية    

 والحاجـة  Need for Independence الحاجة الى االستقالل

إلى االستقالل تعني شعور الطفل باالستقالل عن المحيطـين         

 ،به من الكبار، فى أعقاب مرحلة المراهقة وبداية سن الرشد         

الة الشعور بالنضج الجسـمى والعقلـى والنفسـي         أى هي ح  

 وهناك الحاجة   . ويتم إشباعها باالعتماد على الذات     ،والعاطفي

 والحاجة إلى األمن تقف على Need For Safetyإلى األمن 

 : وتتنوع الحاجة لألمن   ،رأس الحاجات النفسية للكائن البشري    

ومنها ما   ،منها ما يتعلق بحماية الفرد من األخطار التي تهدده        

 ومنها ما يتعلق بمستواه االقتصادي      ،يتعلق بمستقبله الوظيفي  

أو مركزه االجتماعي، فالحاحة إلى األمـن التـي يحتاجهـا           

األطفال تتطلب إحساس الطفل بالطأنينة وعـدم الخـوف أو          

 وبالتالي بث األمل والثقـة وعـدم الخـوف مـن            ،الرعب

الحاجة إلى   وهناك أيضاً حاجة اجتماعية مهمة هي        .المخاطر
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 والحاجة إلى االنتماء مـن  Need For Belongingاالنتماء 

 وهي من أهم ما يحتاجه      ،أهم الحاجات النفسية للكائن البشري    

اإلنسان في حياته أن يشعر باالنتماء إلى جماعة مـا تتقبلـه            

 فمن أقسى ما يشعر به اإلنمسان أن تنبـذه جماعـة            ،ويتقبلها

 ،رتباط بها والعمل من أجلهـا     كان يتمنى اإلنتساب إليها واال    

وتنشأ الحاجة لالنتماء مع الطفل منذ أن يدرك أن له أسـرة            

 وينتقل  ،هو عضو فيها وإن له والدين يتعلق بهما ويتعلقان به         

اإلحساس باالنتماء والوالء مع الطفل في كل مرحلـة مـن           

 ، فيشعر في البداية باالنتماء للوالدين ولألسـرة       :مراحل نموه 

 وينضم إلى جماعـات     ،صداقات معينة مع الزمن   وتتكون له   

 ثم إلى وطن يفحر بالنتساب إليـه        ،مختلفة يعتز بها وتعتز به    

 دوائـر   : وتسمى تلك المستويات   ،ويدافع عنه ويفتديه بحياته   

 وهناك  .االنتماء والوالء بدءا من أكبر الدوائر حتى أصغرها       

د إلى  وهي حاجة الفرAffiliation need :الحاجة الى التآلف

 وتبدو عند الطفـل فـى مظـاهر إرتباطـه           ،األرتباط بغيره 

 وهناك الحاجة إلـى تحقيـق   . أو أقرب المحيطين به   ،بأقرانه

تعتبرالحاجـة إلـى   و Need For Self-Actulization الذات

تحقيق الذات من الحاجات النفسية المهمـة التـي يحتاجهـا           
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ء مـا    فلدى كل فرد إحساساً بأنه يستطيع عمل شي        ،اإلنسان

 Self فمهوم المرء عن ذاته ،وأن يكون هذا العمل ذات قيمة

Concept          وتصوره لقدراته من األمور الهامة التي تحدد لـه 

الذي وضع البنـاء  (وكما يقول ماسلو   ،مستقبله وأسلوب حياته  

 على قدر ما يستطيع المرء      :)م١٩٤٣الهرمي للحاجات عام    

 فكل ،What A Man Can Be He Must Beينبغي أن يكون 

 لديه ميالً إلى تحقيق ذاته من خـالل         ، صغير أو كبير   ،إنسان

 فالحاجة إلى تحقيـق الـذات       ،توظيف طاقاته التي يحس بها    

حاجة هامة من حاجات الطفل التي يسعى إلشباعها بمختلف         

 وهذه الحاجة األساسية لكـل      ،الوسائل وفي مختلف المجاالت   

 كالحاجة إلى التقدير   وهنا .مرتبطة بحاجته إلى االستقالل    طفل

Need For Esteem تعتبرالحاجة إلى التقدير من الحاجات و

 ألن أخطر ما يتعـرض لـه        ،النفسية التي يحتاجها اإلنسان   

اإلنسان اإلحساس بالظلم والشعور بالنقص وبأنـه ال ينـال          

 وتقتضي هـذه    ،التقدير الالزم وال يحظى باالحترام المنشود     

بالحاجة ألن يعمل أفضل مـا      الحاجة دفع األطفال لإلحساس     

يستطيع وأن يأتي من المهارات وأن يبذل من الجهد مايحظى          

 Need For Love  وهناك الحاجة إلى الحب.بتقدير اآلخرين



 -٢٥٢-

 ،الحاجة إلى الحب من أهم الحاجات النفسية للكائن البشري        و

 أن يحب اإلنسان اآلخـرين      :والحاجة إلى الحب نعني أمرين    

Yo Loveآلخرون  وأن يحبه اTo Be Loved،  فالطفل فـي 

مسيس الحاجة إلى والدين يبادلهما حباً بحـب وإلـى أسـرة            

يتوحد معها وإلى أصدقاء يحبهم ويحبونه وإلى مجتمع يعطي         

  وهناك الحاجة الى الراحة والنـوم      .فيه ويأخذ حقوقه بالحب   

Need for Rest and Sleep والحاجة إلى الراحة والنوم هي 

عن ،ملحة يحتاج اليها جسم الفرد المتعـب      حاجة فسيولوجية   

 ،طريق تجميع الطاقة ومقاومة الوهن باالسترخاء أو النـوم        

ويكون ذلك بهدف معاودة الفرد النشاط الجسمى والعقلى لـه          

 وهنـاك   .والتمتع بالحيوية واالتزان النفسي والبدني والعقلي     

 & Need For Desire To Know الحاجة إلى المعرفة والفهم

Understand تعتبرالحاجة إلى المعرفة والفهم مـن أكثـر         و

الحاجات النفسية الملحة التي يحتاجها اإلنسان فـي الوقـت          

الحاضر، وخصوصاً في عصر المعلومات وتـدفقها، وهـي         

 فهـي المحـرك     ،حاجة عقلية تسمى الحاجة إلى االستطالع     

 Schievement Motivationاألساسي وراء دافع التحصـيل  

 وتتحقق هذه الحاجة من خـالل       ،حلة االبتدائية عند طفل المر  
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القراءة واالطالع وتنمية المعرفة والفكر واالتجاهات والميول       

 وإنمـا   ، وال تقتصر على الجانب العلمي فقـط       ،تجاه األشياء 

تتعداها لمختلف الجوانب المعرفية أدبية كانت أو ثقافيـة أو          

. رفالخ من أنواع المعـا    ...اجتماعية واقتصادية وعسكرية  

الحاجة إلى  وNeed for Activity وهناك الحاجة الى النشاط

 فالنشاط الحركـى أو     ،نشاط حاجة أساسية يحتاجها كل طفل     

 وتبـدو   ،الجسمانى يحتاج اليه الفرد عامة والطفـل خاصـة        

مظاهره المختلفة فى اللعب وحركات القفز والثبات والتوازن        

وهناك . كىوغيرها من ألوان النشاط الحر    ..والحجل والجرى 

الحاجة إلى النمو هي  وNeed for Growthالحاجة الى النمو 

حاجة الفرد عامة والطفل خاصة الى النمو الجسانى والعقلى         

   . ووفقاً لحاجة كل مرحلة عمرية،وغيرهم. .والنفسي
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  حب الشبابحب الشباب

   عند الفتيه والفتيات عند الفتيه والفتيات

يعتبر مشكله حب الشباب من أكثر األمـراض الجلديـه          

  ... سنة٢١ ،١٤صوصا بين الفتيات بين سن شيوعا وخ

 وهم كـل الفتيـة      ،بمرض حب الشباب    والمصابين عادة 

 ولكن الخـوف    ،تماما من حب الشباب    فاؤهميتم ش  ،والفتيات

 وخصوصـاً جلـد     ،من حدوث الندبات والتشوهات فى الجلد     

هو الذى يجعل الفتيات فى حالة قلق لهـذا المـرض            ،الوجه

  ...ت خصوصا والفتيان عموماالذى يصيب وجوه الفتيا

وأسباب ظهور حب الشباب هو أنه عند البلـوغ ترتفـع           

نسبة الهرمونات عند كل من الـذكور واألنـاث وبخاصـة           

هرمون التستوستيرون والـذى يزيـد افـرازات المنـاطق          

 مما يؤدى إلى ظهور تلك الحبوب فـى         ،المعرضة لألصابة 

ودة فى الجلـد     وبفعل البكتريا الموج   ،تلك المناطق من الجسم   

تتعرض تلك الحبوب لاللتهاب المتكرر الذى قد يؤدى إلـى          

 وقد يؤدى األمر فـى النهايـة        ،تلف األنسجة الخاصة بالجلد   

  .إألى تكوين الندوب فى الوجه وأعلى الصدر
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فكل البقع التى تصيب الوجه أثناء فترة البلوغ هى حـب           

 الشباب حيث تزيد تلك الحبوب والبقع عقب حصول الـدورة         

 ويزداد حب الشباب قبل نزول الدورة بأيام        ،الشهرية للفتيات 

وهذا على األغلب سببه تغير فى مستوى الهرمون عند تلـك           

  .المرحلة فى الدورة الشهرية

% ٢٠وهناك حبوب تقلل افراز الهرمون والدهون بنسبة        

وعن طريق العالج فهنـاك الكريمـات ومحاليـل الوجـه           

والكريمات " A”زنك وفيتامين والمضادات الحيويه ومركبات ال   

التى تعمل بشكل موضعى تساعد على إزالة الرؤوس السود         

 وقـد   ،المرافقة وتقوم بتنظيف الوجه وطبقات الجلد المصاب      

تسبب فى بعض األحيان حكة وحساسية موضـعيه ولـذلك          

يجب عدم التوقف عنها ألنها مهمة ألنها تقضى على البكتريا          

  ...ز الدهونوتقلل فى الوقت نفسه من افرا

 ويستعمل  A وهناك بعض الكريمات المشتقة من فيتامين       

بشكل مستمر ألنه يساعد على ترطيب البشرة والوجه وإزالة         

 ولكن قد تـؤدى     ،البقع السوداء ومنعها من التكوين مرة ثانية      

 فيتم تقليـل    ،كثرة استعمالها إلى احمرار وحرقان فى الوجه      
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ضافة بعـض المرطبـات     استخدامها إلى مرة واحدة يوميا وا     

  .للجلد للتخفيف من اآلثار

وقد تستخدم بعض المضادات الحيوية بشـكل موضـعى         

على المناطق المصابه مثل التتراسـابكلين واألزثرمايسـين        

والكلنداماسين والتى تساعد على تقليل البكتريـا االلتهابيـة          

واالحمرار فى الوجه ويمكن استعمالها مع الكريمات المشتقة        

  .Aمين من فيتا

ولكن البد من الصبر ألن فترة العالج تستمر نحو سـت            

 ويجب الحرص على أخذ المضادات الحيويـة فـى          ،شهور

مواعيد قبل الطعام بفترة التقل عن نصف ساعة حتى اليؤثر          

  .الطعام فى امتصاصها

وعند عدم الشفاء يستخدم أطباء الجلدية بعـض عقـاقير          

 وعادة يسـتخدم مـع       وهو عالج قديم اليزال يستخدم     ،الزنك

المضادات الحيويه للتقليل مـن إفـرازات المـواد الدهنيـة           

  .وللتخفيف من آثار االلتهابات

وينصح خبراء األمراض الجلديـة باالهتمـام بالتغذيـة         

 وذلك بزيادة تناول األغذية الغنيـة بالبروتينـات         ،المتوازية

وزيادة تناول الخضروات والفواكه واالبتعـاد عـن تنـاول          
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 ،ات والوجبات الدسمة الغنيـة بالـدهون والسـكريات        الدهني

  .واالبتعاد عن المنبهات وعدم التوتر النفسى

ويجب العلم بأن معظم الشباب والفتيات تتحسـن عنـدهم          

 بسبب  ٢٥- ويختفى نهائيا بعد سن ال     ٢١-الحالة بعد سن ال   

استقرار الهرمونات الجنسية لديهم واليقلق اآلباء واألمهـات        

  .من حب الشباب
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  حدث مسيءحدث مسيء
  JJuuvveenniillee  OOffffeennddeerr  

الحدث هو الطفل الذي لم يبلغ سن البلوغ القانونيـة بعـد            

 والحـدث  ،) سنة طبقاً لالتفاقية الدولية لحقـوق الطفـل        ١٨(

   .المسيء حدث ارتكب إساءة لم تصل إلى حد الجنوح

  

  حديقة الطفلحديقة الطفل
  CChhiilldd  GGaarrddeenn  LLiibbrraarryy  

 تتميز  ،ة األغراض حديقة الطفل حديقة غير نمطية متعدد      

بالخضرة والجمال والمساحات الخضراء التي ينطلف فيهـا        

 وملحق بها مكتبة ومرسـم وقاعـة        ،األطفال يلهون ويلعبون  

ويشترك فى أنشـطتها الطفـل      ،للمحاضرات والحاسب اآللى  

  .ويندمج مع أقرانه فيألف عادة القراءة وتذوق الجمال
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  حركات وسلوكياتحركات وسلوكيات

   واحتياجات الطفولة واحتياجات الطفولة

التى ستدخل  المستمرة   الحركات المتكررة والسلوكيات     إنها

 والشعائر  .فى إطار العالقة وهدفها تدجين العالم والتآلف معه       

عن نفسه أمام التهديـدات الممكنـة        هى طريقة الطفل للدفاع   

الصادرة عن العالم الخارجى وهى طريقته أيضا السـتيعاب         

  .تناقضات بيئته

 بـين مقاربـة     ينتج الطفل أذن سلوكيات هى وسيط      •

العالم الخارجى له والطريقة التى يستطيع اسـتيعابه        

والكثير من السـلوكيات المرتبطـة بالطعـام        .فيها

واالستيقاظ ستشهد علـى     والنظافة والمالبس والنوم  

  .هذا اللقاء مع الواقع
 االستيقاظ فيانظروا كيف أن بعض األطفال يجدون صعوبة 

ال .  والمكان، الحركة إطارفي والدخول ،ومواجهة نهار جديد
  بل، الواقعفيمباشرة  ببساطة للدخول يخرجون من أسرتهم

 عبارة هي ” وساطة” وكلمة.يحتاجون إلى عدد من الوسائط
 وساطة بين واقع معين . نتحدث عنهاالتيعن وظيفة الشعائر 

وعالم مملوء بالحركة والضجة وبين هذا الطفل الصغير 
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 سيحاول والذي ، إلى داخلهوالولد الصغير الذى يجب أن يلج
 إن بعض .البقاء على مشارفه إذا كان عاجزا عن فهمه

 ،الحركات وبعض المواقف ستخوله البقاء على حافة العالم
  .خارج تأثيراته لبعض الوقت

 .التى يبتكرها األطفـال   حركات والسلوكيات    ال حصر لل  

ففـى مجـال النظافـة      .والمواقف المتعددة تشكل إطارا لهـا     

 قد يبدأ الطفل بغسل هذا الجـزء أو ذاك مـن            ،م مثال والحما

جسمه وقد يضع أغراض الحمام بطريقة معينـه والمالبـس          

 هناك  . ثم انه قد يرفض لمس مناطق معينه فى جسمه         .أيضا

 قد يقسم   :أيضا شعائر غنية ومتنوعة فيما يتعلق بالطعام مثال       

ـ      .الطفل صحنه ويبنى تالال صغيرة فيه      ل  قد يبدأ بما يحبه أق

 وقد يكون هذا الطبـق أو ذاك ذا معنـى           .أو بما يحبه أكثر   

وترتبط بعض الشعائر بالطبع بوظيفة     .معين أو وظيفة معينة   

 وخاصة بالنسبة لألغراض الصغيرة التى يتعلق بهـا         ،رمزية

  .الطفل والتى ترافقه إلى حيث يذهب حتى إلى سريره

وقد تكون السلوكيات الشـعائرية علـى طـراز خـاص           

 كذلك الطفل البالغ ستة أعـوام       ،لذى يواجهه الطفل  بالوضع ا 

بمعنى ( ،” إن جدته قد ذهبت وغادرت الجميع      ”والذى قيل له  

أنها توفيت فكان يستيقظ كل ليله ويفتح الباب حتـى ترجـع            
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ألنه ظن انهـم     كان أهله يؤنبونه وكان هو يحقد علهم      . جدته

 وهناك الطفل البالغ من العمر سبع سنوات ونصف         .طردوها

سنه والذى يعرف أن يعد على أصابعه ولكنـه يقفـز علـى             

وقد . بل و يرفض أن يعدها     ،اإلصبع الخامس وال يعد الخمسة    

ربطت المعلمة هذه الظاهرة بحدث وفاة جدته التى ربته حتى          

 وفى  . فمكنته من التعبير عن ألمه والتحدث عنه       ،بلغ الخامسة 

ـ  ”:أحد األيام عاد منتصراً من المدرسة قائالً       رف كيـف    اع

  . ودل على إصبعه الخامس” إنها هنا.أقول خمسة

 إن  .أود أن أركن ثانية على الفرق بين الواقع و الحقيقـى          

الواقع الذى يدركه الطفل من الحقيقة التى يراهـا بواسـطة           

مزيج الحقيقى وخياله وتصوراته وشعائره يختلف عن الواقع        

 الطفـل    فهذا األخير سيعاد رسمه وتعديله من جانب       .الحقيقى

ضم إلى الشـعائر أيضـا كـل        تو .حتى يتمكن من استيعابه   

 إن أسئلة األطفال مهما بـدت     .األسئلة التى يطرحها األطفال   

 ذلـك أن األسـئلة      ،مفارقة هى لغة غير كالمية مهمة جـداً       

الظاهرة ليست أبداً األسئلة الحقيقية األطفال اختصاصيون فى        

  :األسئلة من كل نوع
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 أين كنت قبل    “”؟مر معلقا فى السماء   أمى لماذا يكون الق   " 

  ”؟أن آتى إلى بطنك

  ”؟ لماذا يجب أن ننام عند المساء“”؟كيف يصنع الخبز" 

 وتحاول أن تسمى    ،كل هذه األسئلة تحاول قول ما ال يقال       

 إن الطفـل يحـاول بواسـطة        .بواسطة الكلمات ما ال يسمى    

المـوت   أسئلته الفوضوية أن يوضح ألغاز الحيـاة الكبـرى        

  .لحب ووجوده فى العالموا

حين نسأل األهل عن حاجات      : لألوالد اجات الحيوية تيحاال

األوالد تأتينا إجابات ال تدل على إلمام كامل من جانب األهل           

يحتاج الطفـل أن    " : فهناك من يقول   .بحاجات الطفل الحيوية  

أما حاجات  .. الخ ” يحتاج أال نتركه يفعل ما يشاء      ” أو ”نهتم به 

 والتى ال ينبغى ان نخلطها برغباته أوطلباتـه         الطفل الحيوية 

  :فهى

  ). التنفس، التبرز، النوم، الشرب،اآلكل(الحاجة إلى البقاء 

 ،ومعترفاً به ومحبوباً   أن يكون محميا  ( الحاجة إلى األمان    

  .) وان يصغى إليه اآلخرون،أن يقدر على الحب

ـ    ( الحاجة إلى الحياة االجتماعية      ة االنتماء إلى أسرة وبيئ

  .)واثنية ومجموعة معتقدات كالدين مثالً
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العمل مـع   (  واالندماج الحاجة إلى االعتراف والمشاركة   

  .) اإلبداع،أو وحده اآلخرين

  .” أنا فريد وما أشعر به ملك لى”:الحاجة إلى التمايز

 ما هو جيد بالنسب لى اآلن قد يكون         ”:الحاجة إلى التطور  

 أن  .جة إلـى التمـايز     إنه أمر متمم للحا    ”كاف فيما بعد   غير

 وهـذا أمـر     .حاجاتى ال تتعارض حتى لو بدت متعارضـة       

 فى المراهقـة مـثالً      .نستطيع أن نلمسه بعد كل أزمة تطور      

هناك حاجة إلى االستقالل والحربة وحاجـة إلـى التقـارب           

  .والعناية فى وقت واحد

أنا أعيش فى الحاضر حتى      ":الحاجة إلى التفعيل والتفرد    

يكـره األطفـال    . ”دنى ومستقبلى يقلقنـى   لو كان ماضى يش   

  .أى تلك التى تصلح للجميع "المعلبة”اإلجابات

هنـاك وراء نزعـاتى     " : الحاجة إلى التصالح والتوحـد    

وتناقضاتى حاجة إلى أن أكون متصالحاً مع مختلف أجـزاء          

يقع على عاتق الكبار أن يسعوا إلى إرضـاء تلـك           و .”ذاتى

ت التـى تخفـى تلـك       الحاجات وليس إلى إرضاء الرغبـا     

 والسلوكيات هى لغـات رمزيـة       .الحاجات أحيانا وتشوهها  
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قادرة على بناء العالقة التى سيقيمها الطفل والبالغ من بعـده           

  .مع العالم المحيط به

 إن غالبية األطفال نشيطون جداً فى التعبير عن طلبـاتهم          

وتوكيد متطلبات تحسين عالقاتهم مـع اآلخـرين وتحسـين          

 سيوظفون كل   .صل الذين يرغبون فيه مع بيئتهم     نوعية التوا 

حيويتهم إلفهام اآلخرين ماهى الحاجـات التـى يتوقعـون          

 سينشأ الخالف األساسى فى عمليـة       ، وربما ، وهنا .إرضاءها

ومـع اآلخـر وال       نحن ندخل فى عالقة مع بيئتنا      .التواصل

 .ننظر إليه كما هو أو كما يريد بل كما نريده وندركه نحـن            

بـل كمـا يبطنـه     درك اآلخر ليس كما يريد اآلخر     والطفل ي 

 وغالباً يستنفر عـالم الكبـار       .الطفل فى إدراكا ته وخياالته    

حول الطفل وهو مشبع بالنوايا الجيدة من دون أن يصغى إلى           

  .توقعات الطفل الوجودية

إن الهدف األساسى بالنسبة إلى الطفل اآلتى إلى العالم هو          

الخيـال الـذى     والخروج من الوجود أى الخروج من البطن      

 .والذى ربما سيستمرون فـى حملـه      ،  حمله أهله وأمه حوله   

وهذا الفرق بين حقيقة الطفل والخيال الذى حيك من حولـه           

   .سيكون مصدر ألم له
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 فإذا،ومن أمثلة الصورة الخيالية للطفل توقع جنس الجنين       

ما أتى مخالفاً للرغبة تختم على األهـل وعلـى الطفـل أن             

"  الخـروج مـن    ” وسيأخذ الوجـود أى    .خيبة األمل يعيشوا  

  :اتجاهين حيويين لكل كائن مقبل إلى هذا العالم

  .اتجاه فى إطار الحاجة واإلرادة بأن يعترف به كما هو

  اتجاه فى إطار الحاجة إلى االعتراف بالبيئة واآلخـرين        

  .بوصفه مختلفين عنه

  تلك هى  ،أن يعترف به كما أنا وأن أقبل من دون شروط         

  .إحدى الحاجات األساسية فى بداية الوجود

ً كبيرا       من  إن هاتين الديناميتين األساسيتين ستقودان جزءا

 أى االعتراف بنا    ، خالل طفولتنا وعندما نكبر أيضا     ،وجودنا

كإنسان مختلف وقدرتنا على االعتـراف بـاآلخر كإنسـان          

  .مختلف أيضا

 ،إن العيش يعنى الوصول إلى تلك الـوالدات المختلفـة         

 وأحيانا فى وضع من الفوضى      ،والمتتالية من دون أى ترتيب    

قد تغيب أو   ،بوجود نقاط ارتكاز    وقد تتم هذه العملية    .الكاملة

 . وبرفقة بعض األشخاص الذين سيرتدون أهميه كبيرة       ،تتغير

إن كل واحد منا قد عاش لقاءات مهمة أصبحت نقاط ارتباط           
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 العالقات المهمة    فتلك .ضرورية فى تناسق حياتنا وانسجامها    

إنها هى من سيعطى تماسـكا      .هى التى ستبنى عالقتنا بالعالم    

 فإعادة توحيد ذواتنا تمر عبـر تلـك         .لعنا صرنا المشرذمة  

  .العالقات المهمة

  MMeeaasslleess  الحصبةالحصبة

 وهي مرض شـائع     ،الحصبة من أمراض الطفولة الهامة    

األولى من حياتـه بسـبب       اليصاب به الطفل خالل األشهر    

 ولكن هذه المناعة تزول فـي       ،الموروثة ضد المرض  مناعته  

 ويوصـى بإعطـاء الطفـل لقـاح         ،الشهر الثامن من العمر   

ومن أنواع  . الحصبة في الشهر السادس أو السابع من العمر       

 Rubella / Germanالحصبة أيضـاً الحصـبة األلمانيـة    

Measles،        والحصبة األلمانية مرض قد يصيب األطفال حتى 

 ولذا يجب تطعيم األلم قبـل       ،بطون أمهاتهم وهم أجنة داخل    

قبل الحمل بثالثة أشهر علـى      (الحمل بلقاح الحصبة األلمانية     

  .)األقل
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  حكايات األطفالحكايات األطفال

قصص وحكايات الطفولة قصص شيقة وجذابة والبد وأن        

تساعد الطفل على التمتع بالقراءة والتشوق لمعرفـة تتـابع          

ة والحبكة الدرامية   األحداث من خالل المقدمة السهلة السريع     

المتسلسلة والعقدة الشائكة التي تجعـل األطفـال يفكـرون          

 ثم يأتي بعد ذلك عملية رسم الشخصـيات بدقـة           ،ويفكرون

والحوار بينهم بسهولة وتشويق من أجل الوصول بالقصة إلى         

 حكاية  : ومن أهم حكايات األطفال    ...نهايتها المنطقية الرائعة  

جان هي حكاية خرافية مبسـطة  حكاية ال وFairy Tale الجان

 وتتناول بالسرد الشـفهى أو  ،هدفها تسلية الطفل وتنمية خياله   

حول كائنات غير بشرية ذات قوى       المكتوب حكايات متخيلة  

تنقية بعض تلـك الحكايـات مـن          ومن الضرورى  ،سحرية

مثيرات الخوف الشديد الذى قد يتسرب فى اعماق الطفـل أو           

الطفل فيكون هالكـه،مثل حكايـة      التقليد األعمى لما يسمعه     

خاتم سليمان ومن يجده يستطيع الجني أن يقدم له كـل مـا             

يحتاجه وعندما سمعها طه حسين وهو طفل صغير،كما يذكر         

 وسمع من شاعر الربابة أنه موجود في قاع         ،في كتابه األيام  
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البحر نزل للترعة ليبحث عنه وكاد يغرق،فهـذه الحكايـات          

وهنـاك  . صلح لتنمية خيـال أطفالنـا     يجب تنقيتها تربويا لت   

-ة خ - الحكاية الرمزية هي حكاي     و Fable الحكاية الرمزية 

 أو  ،الحيـوان   على لسان  -داث خارق -يالية تتضمن سرد أح   

 وترمى الى إبراز مغزى معين المقصود       ،غيره من الكائنات  

 وحكايـات كليكلـة     ، حكايات ايسوب  : مثال ذلك  ،به االنسان 

 ، وحكايـات المكتبـة الخضـراء      ،تين وحكايات الفون  ،ودمنة

وهنـاك الحكايـة    . وغيرها من الحكايات الخيالية الرمزيـة     

 وهي قصص مستمدة من التراث الشعبي Falk Talesالشعبية 

 ،وتحكي عن حادثة أو أمر من األمور لـه مغـزى خـاص            

بحيث تحملنا على االعتقاد بن ما يحكى عنه هو واقع نعيشه،           

 جذور شعبية،الحكاية الشـعبية   وقد تدور حول شخصيات لها      

Folk Tale   هي جنس أدبى قديم متجدد يضم جميع األشـكال

 ، الرواية والحكايـة   – األنشاد   – الترديد   :القصصية التقليدية 

وهو فى أغلب األحوال والحكايات مجهولة المؤلف وتنـدرج         

 ومن مميزاتها وجود نظائرها فى      ،تحت مظلة األدب الشعبى   

ثوراته القولية، والحكاية الشعبية تعتبـر      أدب لغات العالم ومأ   

من األجناس األدبية األولى الموجهة لألطفال في بعض الدول         
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الكبرى مثل الواليات المتحدة وفرنسـا وروسـيا والصـين          

 Vestern Fictions  وهنـاك الحكايـات الغريبـة   .واليابان

والحكايات الغربية هي أنواع من الحكايـات العالميـة ذات          

 : ظهرت فى اآلداب الغربية مثل حكايـات       ،سانىالطابع اإلن 

 ، والـوزة األم   ، وأليس فى بـالد العجائـب      ،االخوان جريم 

 من إنتاج الفونتين وهانز أندرسن      ،وغيرها. .ورحالت جليفر 

الحكايـات   وهنـاك    .وكثير من رواد أدب الطفـل الغربـى       

الحكايات المشـرقية   وOriental Fiction) الشرقية(المشرقية 

ات الشرقية مصطلح يطلقه الغرب على الحكايـات        أو الحكاي 

القصصية التي يكون مهدها دول الحضارات الشرقية القديمة        

 الحكايات الهندية والصينية    :وبلدان الشرق األدنى القديم مثل    

 وهى حكايـات ذات طـابع إنسـانى أو          ،والفارسية األصل 

 ولقد نقـل    ، متعددة األهداف  ،أسطورى عميقة مغزى الحكمة   

 للحضارات المجاورة وعنها    – عن أفكارها األصلية     –ا  أغلبه

 فكانت مصدر إشعاع ثقـافي      ،للحضارات الغربية خصوصاً  

 Humanistic  وهناك نوع يسمى حكاية انسانية.للعالم أجمع

Fictionالحكاية اإلنسانية هي قصة شائعة تتردد بأسـاليب        و

 وتناقلهـا األجيـال     ،مختلف فى سائر أدب اللغات االنسانية     
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 الفـونتين   ، أيسـوب  ،التالية أمثال حكايات من كليلة ودمنـة      

 وفى الحكايات االنسانية تجد المؤثرات المتبادلة بين        .وغيرهم

 أمـا عمليـة حكـي القصـص         .الحكايات الشرقية والغربية  

أو ما يسمى رواية القصص فهو فن  Story Hoursلألطفال 

لصـغار   بل هو فن هام ل     ،هام جداً للطفولة المبكرة والوسطى    

 ويقع العبء األكبر في هذا      ، حيث يستمتع به الجميع    ،والكبار

 حيـث   ،الفن على معلمات رياض األطفال وأمناء المكتبـات       

يتطلب منهن اختيار القصة المناسبة وقراءتها عدة مرات ثـم          

تجربة طريقة الحكي أمام المرآة باستخدام الحركات ونبرات        

أجل الحفاظ علـى    الصوت واإلشارة والوسائل المختلفة من      

 ثم قيامها بمناقشة األطفال     ،الترابط البصري بينها وبين الطفل    

 Plotو الحبكة   . في أحداث القصة لتعرف مدى استيعابهم لها      

 ويقصد بالحبكة في قصـص      ،هامة جداً في حكايات األطفال    

 والتي ترتبط   ،األطفال سلسلة الحوادث التي تجرى في القصة      

ياً يجعل من مجموعهـا وحـدة ذات        فيما بينها ارتباطاً منطق   

 وفي الحبكة يتم سرد حوادث القصة مع     ،دالالت معينة محددة  

 ،تركيز االهتمام على األسباب الكامنة وراء كل حدث فيهـا         

 الحكايـة   :ويشتمل الحديث عن الحبكة عدة عناصـر منهـا        
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 فالحبكة إذن هي    ،والسرد والحوار والصراع والعقدة والنهاية    

من المقدمة والمؤدية إلى عقدة تحتـاج إلـى         المشكلة النابعة   

 وفي الحبكة يظهر الصراع والتفاعـل بـين األبطـال           ،حل

واألحداث ويستمر حتى بلوغ القمة أو الذروة وينتهي عـادة          

 والحكاية لألطفال تُسمى أيضاً حدوتـة الطفـل         .بحل مريح 

Nursery Taleحدوتة الطفل هي حكاية قصـيرة وجميلـة    و

الجدات واألمهـات     غالبا –ها  -تقص ،ومشوقة ذات مغزى  

 ،والمعلمات أو المربيات على طفل ما قبل المدرسـة عـادة          

ويحتل الحكى الشفهى فى سرد الحدوته مكانة كبيرة ومحببة         

لدى هؤالء األطفال وقد تحكى الحدوتة بتفصـيالت أطـول          

 وأشهر  ،وأهداف أكثر ألطفال المرحلتين المتوسطة والمتأخرة     

 التي تدغدغ إحساسـات     ،ت ما قبل النوم   الحواديت هي حوادي  

الطفل فتجعله ينام سريعا ويتمتع في نومه بالراحة والهـدوء          

  .واألحالم السعيدة

 والخرافـة  Myth & Legendوهناك الخرافة واألسطورة 

 يضم وينظم المعتقدات القديمة عن القوى       ،شكل حكائي بسيط  

 أصل  الغيبية وعن أصل الكون أو بعض الظواهر الطبيعية أو        

 ولمثل هـذا    ،بعض المؤسسات االجتماعية أو تاريخ شعب ما      



 -٢٧٢-

 أو  - وهو شكل قد يتطور    ،الشكل الحكائي مكوناته ومقوماته   

 التي قد تكـون فـي األصـل      ، إلى األسطورة  -قد ال يتطور  

 ولكن األسطورة عادة ما تكون أكثـر        ،خرافة أو قد ال تكون    

ج الحيـاة    وأدخل في نسـي    ،انتظاماً وإحكاماً من حيث بنائها    

 وأكثر ارتباطاً ببطـل أو مجموعـة مـن          ،االجتماعية للناس 

األبطال الدينيين أو حـربيين أو عـاطفيين أو سياسـيين أو            

 وللخرافة وظيفة محددة في المجتمعات ألنها تعكـس        ،علميين

وتجسد النظـام االجتمـاعي األخالقـي ونظـام العالقـات           

 فتقوم  ،سطورةاالجتماعية في مثل المجتمعات البدائية، أما األ      

بنفس وظائف الخرافة ولكنها تعكس مع ذلك المثـل العليـا           

   .واألهداف العامة للمجتمع أخالقياً وسلوكياً ووطنياً
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  حمامات الضوء حمامات الضوء 

  الكتئابالكتئابلألطفال من الألطفال من ا ووقاية  ووقاية عالجعالج

بعد تجارب مكثفة أثبت فريق من العلماء الفرنسـيين أن          

 ،نفسـي الضوء من أفضل الطرق لعالج مرض االكتئـاب ال        

وتوصل الفريق لهذه النتيجة بعد أن الحظ أن أصحاب المهن          

األقل تعرضاً للضوء يكونـون أكثـر عرضـة لإلصـابة           

 ، قرر الفريق اسـتخدام الضـوء      ، وبناء على ذلك   ،باالكتئاب

الذي يقوم باختراق شبكية العين ثم يصل إلى المـخ فيـؤثر            

ـ      ،إيجابياً على الجهاز العصبي لإلنسان     ي  وهـو المـتحكم ف

 العلماء أطلقوا على هذه الطريقـة اسـم         ،الشعور باالكتئاب 

   . الشمس أو حمامات الضوءالعالج بحمامات ضوء

لقد أثبت اكتشاف مقلق وهو ضرورة وقاية األطفال مـن          

يعلن   وهذا االكتشاف  ،االكتئاب واالنهيار وليس فقط عالجهم    

 قـد تبشـر بحـدوث       )حتى الخفية منها  (أن فترات االنهيار    

 وهـذا مـا     ،مراحل الحقة من الحياة    رات أشد عنفاً في   انهيا

ينفي القول القديم بأن االكتئاب أو االنهيار لدى الطفل مسألة          

مـن   بسيطة على المدى الطويل مادام الطفل سيكبر ويخرج       
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كل طفل معرض للحزن مـن وقـت          إن ، بالطبع ،هذه الحالة 

 فالطفولة والمراهقة تحمل معهـا خيبـات أملهـا          ،إلى آخر 

وال ،  كبيرة وصغيرة يصاحبها الحزن المناسب لها      خساراتو

تتعلق الحاجة إلى الوقاية بتلك اللحظات والمراحل الطبيعيـة         

 تحملهم كآبتهم في دوامـة السـقوط       باألطفال الذين  بل تتعلق 

  .واليأس والغضب واالنكفاء الشديد

علـى هـؤالء األطفـال       والكآبة اللذان يستوليان   فالحزن

يتجنبـون أي     وقد ،مهم باتصاالت اجتماعية  يحوالن دون قيا  

 وتكـون النتيجـة أن الطفـل        ،طفل يحاول إقامة صلة معهم    

 ممـا يزيـد    المكتئب يصبح طفالً منبوذاً أو مهمالً بين رفاقه       

  .وضعه سوءا

 ،ويعاني األطفال المكتئبون من نتائج سيئة في المدرسـة        

 ذاكرتهم وتركيزهم ويصعب   العصبي يعيق  انهيارهم ذلك أن 

 فالطفل الذي ال    ،عليهم االنتباه في الصف وحفظ ما يتعلمون      

يسـتجمع   به يصعب عليه أن    يشعر بمتعة في أي شيء يقوم     

 وهذا الفشل األكاديمي بالطبع من      ،طاقاته لتعلم دروس صعبة   

 ويؤدي االكتئاب أيضاً إلى نظرة تشاؤمية       .شأنه تعقيد األمور  

حسـاس بـالعجز     فإن النظرة التشاؤمية تغذي اإل     ،لدى الطفل 
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 وقد تبين أن األطفال     ،عند األوالد المصابين باالنهيار    واليأس

النظـرة   األكثر عرضة لالنهيار ينظرون إلى الحيـاة تلـك        

 ويفـتح هـذا     ،التشاؤمية حتى قبل أن يصـابوا باالكتئـاب       

أن يقعوا فريسـة     االكتشاف طريقة لوقاية هؤالء األطفال قبل     

لمتشائم مـثالً يـرد فشـله أو         فالطفل ا  ،لالنهيار أو االكتئاب  

فيه بينما الطفل المتفائل     رسوبه في المدرسة إلى عجز داخلي     

 لو درست أكثر لحصلت على نتائج أفضـل         :يقول في نفسه  

   .وهذا ما سأفعله

إن نظرة جديدة ألسباب االكتئاب واالنهيار لدى الشـباب         

العاطفية  أساسيتين من الكفاءات   تشير إلى نقص في كفاءتين    

 االجتماعيـة مـن ناحيـة    في إقامة العالقـات    المهارة وهما

كانـت بعـض      وإن ،وطريقة تفسير الفشل من ناحية ثانيـة      

 غيـر أن    ،النزعات نحو االكتئاب ناجمة عن أسباب وراثية      

ناجمة عن عادات تفكير تشاؤمية تحمـل        نزعات أخرى تبدو  

الطفل أو الشاب إزاء مصـاعب الحيـاة الصـغيرة علـى            

دالئـل تشـير إلـى أن الميـل           وهناك ،اباإلحساس باالكتئ 

لالكتئاب واالنهيار لدى الشباب قد تحول إلى ظاهرة تنتشـر          

  .أكثر فأكثر
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 اسم عصـر   قد يحمل  ويبدو أن القرن الحادي والعشرين    

  فالمعلومات ،القلق عصر القرن العشرين اسم   الكآبة كما حمل  

وكأنه وباء اكتئاب عصري ينتشـر       تشير إلى ما يبدو    الدولية

 فكل  ،انتشار طرق العيش الحديثة    العالم مع  جميع أرجاء  في

خطـورة   القرن العشرين قد واجـه     جيل في العالم منذ بداية    

 ،أكثر من الجيل الذي سبقه في مجال اإلصابة بانهيار عصبي         

 وهـاهي   ،في حياتـه   مجرد مراحل حزن أو كآبة     وليس فقط 

ـ  ،في سن مبكرة أكثـر فـأكثر       تلك األزمات تبدو   ار  فاالنهي

الطفولة الذي كان غير معروف بات يظهر فـي          العصبي في 

  .الحياة الحديثة
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  الحمى عند األطفالالحمى عند األطفال
HHyyppeerrppyyrreexxiiaa  

الحمى مرض يتعرض الطفل له خمس مرات على األقل         

 وكذلك يفقد الطفل    ، وأهم أعراضه الحرارة المرتفعة    ،كل عام 

 ويحتاج الطفـل لحمـام معتـدل ودواء    ،حيويته ويفقد شهيته  

  .للحرارةخافض 

  حوادث األطفال وكيف نتجنبهاحوادث األطفال وكيف نتجنبها

 وتـأتي  ،الحوادث التي يتعرض لها األطفال عديدة وكثيرة 

 والوقاية منها سهل وميسور إذا اتخذ األب        ،من أخطاء ساذجة  

واألم والمعلم والكبار عموماً بعـض اإلجـراءات الوقائيـة          

 وتأتي خطور الحوادث من أن نتيجتها قد تحدث أن          ،البسيطة

 ،ل بالجروح أو قد تصل بالطفل إلى حافة الوفـاة         يصاب الطف 

وعلى ذلك يجب تجنب تلك الحوادث بأخذ االحتياطات األمنية         

 ومن طـرق    ،الالزمة لحماية األطفال على مختلف األعمار     

  :الوقاية من الحوادث
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 يجب عدم اصـطحاب     : شهور ٣من سن شهر إلى      •

األطفال الرضع إلى األماكن المزدحمة أو مجالسـة        

 حيـث أن قـدرة      ،يعانون من أمراض معدية   الذين  

األطفال الصغار على مقاومة األمراض تبـدأ مـن         

 كما يجب وضع األطفال الرضع في       ،الشهر السادس 

 وكذلك يجب عدم    ،مكان آمن عند ركوب المركبات    

  .ترك األطفال في أماكن عالية دون مراقبة

 التأكد مـن أن     : شهور ٦ شهور إلى سن     ٣من سن    •

بتة والشراشف مشدودة جيداً لمنـع      فراش السرير ثا  

 وكذلك التأكد من قفل الدبابيس      ،حدوث اختناق للطفل  

 ،جيداً وذلك في حالة استعمالها في مالبـس الطفـل         

وتجنب استخدام أي من السالسل أو الخيوط حـول         

 وعدم إعطاء زجاجة الرضاعة وتركها      ،رقبة الطفل 

 ،في فم الطفل دون مراقبة لمنع حـدوث االختنـاق         

م إعطاء الطفل لعبة ذات حواف حـادة أو بهـا           وعد

أجزاء يمكن كسرها بسهولة أو بلعهـا أو أي لعبـة           

 وكذلك  ،تحتوي على مواد سامة مثل مادة الرصاص      

  .عدم ترك أكياس النايلون في متناول األطفال



 -٢٧٩-

 عدم ترك النباتـات     : شهور ٩ شهور إلى    ٦من سن    •

ى الطينية في متناول األطفال وخاصة إذا كانت تحتو       

 وعـدم تـرك أي مـن        ،على أسمدة أو مواد سامة    

الدبابيس أو العمـالت المعدنيـة أو األزرار علـى          

 ورفع كل األشياء القابلة     ،األرض وذلك لتجنب بلعها   

للكسر مثل األكواب الزجاجية واألشياء غير الثابتـة        

 ،مثل مفارش البالستيك من على المناضد المنخفضة      

  . على الساللمواستعمال بوابات أو موانع أمنية

 يجب تغطيـة    : شهر ١٢ شهور إلى سن     ٩من سن    •

كل الفتحات الكهربائية واألسالك الخارجـة منهـا        

 ويجـب حمايـة     ،والتي يمكن للطفل الوصول إليها    

األطفال من المدافيء والمراوح الكهربائية واألدوات      

 ويجب التأكد من عدم وصـول األطفـال         ،المشابهة

ختلفة أو إلى أية مـواد      لألدوية أو مواد التنظيف الم    

 وضرورة التأكد من عـدم      ،أخرى كيماوية أو سامة   

وجــود أي مــن اآلالت الحــادة مثــل المطــاوى 

 وضـرورة عـدم     ،والسكاكين في متناول األطفـال    
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استخدام أسرة الطفل تكون حوافها أقل مـن ثالثـة          

  .أرباع ارتفاع الطفل

 يجـب معرفـة أن      : سنوات ٣من سن سنة إلى سن       •

هذا العمر يحاولون أن يختبـروا كـل        األطفال في   

 ولذا يجب حفظ كل مواد التنظيف والدهانات        ،شيء

ومخصبات النباتات ومبيدات الحشرات واألدوية في      

 وكذلك يجب معرفة    ،مكان بعيد عن متناول األطفال    

أن األطفال يحاولون أن يضعوا األشياء الصغيرة في        

يجب  ولذا   ،إحدى فتحات الجسم المختلفة أو يبلعوها     

منع أو إزالة األجزاء غير الثابتة أو القابلة للكسـر          

من أماكن اللعب وكذا العمالت المعدنيـة وحبـوب         

 وضرورة حماية   ،المكسرات أو حتى البلي والحصى    

 : مثل ،الطفل من فرصة حدوث أي من تلك الحوادث       

 لمـس األشـياء     ، الجري من أمام السيارات    ،الوقوع

  .الساخنة أو الحادة

 الحـوادث   : سـنوات  ٥وات إلى سن     سن ٣من سن    •

الشائعة في هذا السن تكون نتيجة لركوب الدراجات        

الهوائية والدراجات الناريـة والحرائـق والغـرق        
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 ولذا يجب توخي الحذر ومراقبـة       ،والتسمم والوقوع 

 ويجب استعمال أحزمة األمـان      ،األطفال وتوجيههم 

 ويجـب إعطـاء نصـائح       ،عند ركوب السـيارات   

 حيث أنهم   ،عن كيفية حماية أنفسهم   إرشادية بسيطة   

 ،في هذه السن يمكنهم فهم واتباع هـذه اإلرشـادات         

  ..ويجب على الوالدين أن يكونا قدوة حسنة ألطفالهم

وأهم طرق الوقاية هي الحذر والمالحظة المستمرة مـن         

 ألن هذه مسئوليتهم تجاه أطفالهم أمام اهللا وأمام         ،جانب األهل 

 ذلك لنتجنب وقوع األطفـال فـي         وكل ،القانون وأمام الناس  

أخطار الحوادث األليمة والخطرة والتي تزلزل القلـوب ألن         

 فوقايـة أطفالنـا مـن       ،هذه الحوادث تغتال براءة األطفـال     

الحوادث مهمة اآلباء واألمهات والمشرفين علـى األطفـال         

  .جميعاً وال يسأل الطفل عن هذه الحوادث
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  CCrroouupp  ))الكروبالكروب((انوق انوق الخالخ

هو مرض التهاب الحنجرة الحاد عند األطفال، والحنجرة        

فإن ، ولهـذا  ،هي عضو التصويت وأنها أيضاً ممر هـوائي       

إصابتها تؤدي إلى بحة الصوت أو غيابـه وإلـى صـعوبة            

  .التنفس مختلف الشدة حتى االختناق

  خبير أدب الطفولةخبير أدب الطفولة
  EExxppeerrtt  ooff  CChhiillddhhoooodd  LLiieerraattuurree  

األطفال هوشخص له خبراته االبداعية والفنية       خبير أدب   

 تأليفـاً   :والتربوية والعلمية والنفسية فى أدب الطفل وفنونـه       

 ويتسم إنتاجه الفكـرى الملحـوظ       ،وتخطيطاً ومشاركة بحثية  

ميادين أدب الطفولة فى لغتـه        وله إثراء كبير في    ،باألصالة

ن  ولـيس شـرطاً أ     ، أو باالستعانة من لغة مقارنة     ،األصلية

   .يكون أكاديمياً ينتسب لمعهد علمى أو جامعة
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  عند األطفالعند األطفالالخجل الخجل 

  ؟؟مرض أم سلوكمرض أم سلوك

 وما هو إحساس هذا الطفل الخجول؟       ؟لماذا يخجل الطفل  

 وكيف يجب أن نساعده علـى تخطـى هـذا           ؟هل هو سعيد  

أهم أسباب خجل الطفل ليس الشـعور       ف ،!الخجل ولو نسبياً؟  

 ولكن نشـأته تجعلـه      ،افى فقد ينشأ الطفل سليماً مع     ،بالنقص

خجوالً فاألبوان اللذان يخافان الحسد ويخفيان ابنهمـا عـن          

أعين الزائرين أو يلبسانه مالبس البنات حتى سن الخامسة أو          

 إلى غير ذلك من األسـباب التـى         ،السادسة مع إطالة شعره   

 ”كما ان . تجعله ينشأ خجوالً   ،تضع حائالً بين الطفل والمجتمع    

ن عدة أخوات بنات يـدلل عـادةً تـدليالً ال           بي" الولد الوحيد 

 فينشأ متوقعاً من اآلخرين أن      ،شعورياً رغم إنكار اآلباء ذلك    

يعاملوه الناعمة الحسنة المتميزة التى عومل بها فى المنزل،         

 ..وطبعاً لن يجد هذه المعاملـة المتميـزة خـارج المنـزل           

ـ            د خصوصاً من أقرانه الذين هم فى سنه، والذين لم يتعلم بع

التنافس والتعامل معهم على مستوى متكافئ، ومن ثم يهرب         

  .منهم وينزوى عنهم ويشعر بالنقص تجاههم
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 فإن التشدد فـى معاملتـه       ،وكما يفعل التدليل ذلك للطفل    

واإلكثار من زجره وتوبيخه وتأنيبه ألتفه األسباب ومحاولـة         

 خصوصاً أمام الغير، يثير فى      ،تصحيح أخطائه بأسلوب قاس   

 ما يؤدى به فـى      ،شاعر النقص وعدم الثقة فى النفس     نفسه م 

  .النهاية إلى الخجل واالنزواء عن المجتمع

 مثل ضعف السمع    ،وهناك الطفل الذى لديه عاهة جسمية     

أو البصر أو التأتأة فى الكالم أو الشلل الجزئى أو العرج أو            

السمنة المفرطة أو طول القامة المفرط أو ظهور البثور فـى           

 مما يؤدى بـه إلـى       ،ر ذلك من الظواهر الشاذة    الوجه، وغي 

 كذلك إشعار الطفل بعدم وسامته أو       .الشعور بالنقص والخجل  

عدم تناسق تقاطيع وجهه وسوء منظره أو ضـعف قدراتـه           

  .”العقلية والدراسية

مالك لوقاية الطفل من الخجل بتوجيه اآلبـاء        . وينصح د 

 إلـى   والبالغين المحيطين بالطفل فـى األسـرة والمدرسـة        

الحرص على تشجيع كل طفل علـى الثقـة بنفسـه وعلـى             

التعرف إلى النواحى التى يمتاز فيها عن غيره حتى تشـغله           

 فكل  ،هذه النواحى عن التفكير فى أمور قد يكون ضعيفاً فيها         

 كما يوصى بعدم    .طفل لديه قدرات يمكن إبرازها والفخر بها      
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 وتـوفير  ،مةمقارنة الطفل بأقرانه من حيث القدرات أو الوسا   

قدر معقول من العطف والرعاية والمحبة وعـدم تعـريض          

   .. خصوصاً أمام اآلخرين،الطفل للنقد الشديد والمهانة

األطفال يشعرون بالخجل عنـد مـواجهتهم شخصـاً ال          ف

 إذ يحمـى    ،وهو رد فعل طبيعى وتصرف عاقـل      . .يعرفونه

فكل شخص يجـب  .الطفل به نفسه من الخطر ويحذر الغرباء     

 فال بد من احترام حـق       ،عر بالراحة فى وجود اآلخر    أن يش 

  .الطفل فى خصوصيته

 على التخلص من خجلـه عليـك أن          الطفل ولكى تساعد 

تزوده بالئحة واسعة من الخبرات االجتماعية عـن طريـق          

وتشجيعه على التفكير فى الشخص اآلخر وذلك عـن         ،اللعب

 نفس  اآلخر قد يكون فى    الطفل أخبره مثالً أن  .طريق التمثيل 

 وعلميه كيف البدء بالحـديث فـى     ،حالته من الخجل والتردد   

وأفضـل بدايـة    . .الدقائق األولى من اجتماعه بطفل آخـر      

  .للحوار هو السؤال عن البرامج التليفزيونية المفضلة

يظهر فى عمر سنتين وانتشاره واسع جـدا وإن         والخجل  

من المراهقين والراشدين ليصفون أنفسهم بأنهم      % ٤٠حوالى  

 .خجولين وغير قادرين على االتصال المناسب مع اآلخـرين      
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وإن األطفال الخجولين يشعرون بعـدم االرتيـاح الـداخلى          

ويعانون من أعـراض القلـق واالبتعـاد عـن المواقـف            

   : ويرجع الخجل للعديد من األسباب نذكر منها.االجتماعية

مشاعر عدم األمن، األطفال غير اآلمنـين ال يشـعرون          

 لكى يغامروا بتعرض ألنفسهم لآلخرين، تنقصـهم        بالطمأنينة

الثقة بالنفس، ال يمارسون المهارات االجتماعية ويتخذ صديقا        

  .أو اثنين من الخجولين أمثاله

االعتمادية على اآلباء وهذا يؤدى إلى       /الحماية الزائدة    *

الجبن الطفولية فى التصرف واآلباء الخـوافين يحرصـون         

  .فالهمبشكل زائد على حماية أط

عدم االهتمام باألبناء ويظنه اآلباء أن عـدم        / عدم الميل   

االهتمام يساعدهم االستقالل واالعتماد على النفس وهذا يؤدى    

  .إلى شخصية خائفة خجولة

انتقاد اآلباء ألطفالهم، ينمى لديهم الجبن ويصبحون       / النقد  

  .مترددين وخجولين

اإلغاظـة  األطفال الذين يتعرضون للسخرية و    / اإلغاظة  

يصبحون خجولين، منهم يتجنبـون االتصـال االجتمـاعى         

  .لخوفهم النبذ من اآلخرين
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اآلباء يكونون حازمين جدا ثـم متسـاهلين        / عدم الثابت   

  .جدا، يصبح األطفال غير آمنين

العقاب ويستجيب األطفـال للتهديـد بـالخوف        / التهديد  

  .والجبن

  .االعتماد الزائد على الغير/ التدليل 

إننى مجرد شخص خجول إننى مجرد شخص خجول / /  الذات كخجول  الذات كخجول تسميةتسمية

  ..الشعور بالنقصالشعور بالنقص::هذه هىهذه هى
من األطفـال مـن يحـب        / :المزاج أو اإلعاقة الجسمية   

 ،الضوضاء واالنطالق ومنهم من يميل إلى الهدوء واالنفراد       

 مـن   ،وإذا عومل الطفل الخجول تكوينيا بأسلوب عدم اآلمن       

حوا المحتمل أن يظهر الخجل وأيضا اإلعاقة الجسمية يصـب        

  .حساسين ويتجنبون اآلخرين

األبوين الخجولين غالبا ما ينتجان أطفاال      / نموذج الوالدين   

خجولين، وراثة تحمل استعدادا للخجل والعيش مع نماذج من         

  .الراشدين الخجولين يزرعون الخوف فى نفوس أبنائهم

   : ومنها، من الخجل عند أطفالناالوقايةوتتعدد طرق 
 اخلربات السعيدة والعالقة مع الرفاق وزيارة اآلخرين والرحالت ،ماعية ومكافأاتشجيع النشاطات االجت

ومشاركة أطفال آخرين يتعامل معهم اخلجول وتقدمي هدايا لتفاعلهم بشكل جيد وأن يبني للطفل كيف 
  .يتصرف بطريقة اجتماعية مناسبة
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تشجيع الثقة بالذات والتصرف الطبيعـى، التعبيـر عـن          

ومواجهة الصـراعات والتـوترات ولـيس       آرائهم بصراحة   

  .الهرب منها وأن ال يتعرضوا للحماية الزائدة

تشجيع تكوين المهارات والتمكن منها، الشعور بالكفـاءة        

واألهمية، تشجيعهم على الفعالية فى األنشطة للوصول إلى ما         

  .يرغبون

 ومن الحب والحنان    ،تزويد الطفل بجو من التقبل والدفء     

فى المواقف التى يختـار     ) ال( له أن يقول     التقبل وأن يسمح  

  .فيها وأن يشعر أنه منتمى لألسرة

  : للخجلالعالجونحدد بعض جوانب 

أى إقامـة    :تعليم ومكافئة المهـارات االجتماعيـة      -١

عالقات مع اآلخرين ينبغى أن تمتدح وتكافأ بطريقة        

ما واستخدام التعاون النخراطـه فـى أى سـلوك          

مثـل  ( األكثر صعوبة    اجتماعى بحيث يؤدى السلوك   

 )الذهاب إلى حالة والتحدث مع مجموعة من األطفال       

 وإذا  ،ويمكن أن تستبدل النقاط بمكافأة أو امتيـازات       

شعر األطفال أننا نساعدهم دون أن نوجه لهم النقـد          

فيمكن أن يغير سلوك الخجـل لـديهم وأن تكـون           
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متعاطفا مع الصعوبات التى يواجهونهـا وأن تقـدم         

رف بديلة للتعامـل مـع المواقـف إن         اقتراحات لط 

التدريب على المهارات االجتماعيـة يـتم حسـب         

 تقديم معلومات   –إعطاء التعليمات    :الخطوات التالية 

 المهارات  – النموذجية   – تكرار السلوك    –عن األداء   

  . تمثيل الدور–الجيدة 

تعلـيم األطفـال أن      :تقليل الحساسية مـن الخجـل      -٢

مخيفـة وأن يصـبحوا     المواقف االجتماعية ليسـت     

 االسترخاء  –اجتماعيين أكثر فى الخطوات تدريجية      

وتخيل بعض التصرفات التى ال يستطيعون القيام بها        

وبعد ذلك يمكن أن يقوموا بتجريب هذه السـلوكيات         

واقعيا نحو تدريجى وأن نجعل المواقـف الجديـدة         

مثيرة للبهجة دعوة صديق لزيارة الطفـل وإذا قـام          

مكن أقرانه بصـديق واحـد حتـى ال       بزيارة حفلة ي  

يشعر باإلرباك وتكليف الطفل ببعض األعمال فـى        

الحفلة للتغلب على الحرج وأن يتجنب وضعه تحت        

 ويمكن أن يتصلوا بطريقة أخـرى غيـر         .األضواء

مباشرة عن طريق الرسم وأن يناقشـوا رسـوماتهم         
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أمام المرفى وتعيين أحد الكبار كمرافق للطفل بحيث        

ضه على نمو تدريجى لمواقـف مختلفـة        يقوم بتعري 

وإشعار الطفل باالحترام واالعتبار اإليجابى من أجل       

  .تكوين مشاعر طيبة نحو أنفسهم

يتعلموا كيف يتغلبون على الجبن أو       :تشجيع الجرأة  -٣

الخوف أو الحرج من التعبير عن أنفسهم وأن يقول         

عندما ال يرغب فى عمل شئ ما، ألن الخجـول ال           

مل أشياء ال يحبها، لذا يعلمون هذه       يستطيع رفض ع  

األشياء ثم يشعرون باألشياء نحو اآلخرين والضعف       

الشخصى وهذه ردود األفعال أمام اآلخرين تجعلهـم   

قادرين على مراقبة اآلخرين ولـديهم الجـرأة فـى          

التعامل معهم ويمكن استخدام تمثيل الـدور ويعنـى         

  .إبراز سلوك الجرأة وإعادة تمثيله بصورة حسنة

إشراك الطفل فى مجموعـات اللعـب الموجـه أو           -٤

مشاركتهم فى النشـاطات     :التدريب على المهارات  

ويمكن . .يجعلهم يتفاعلون بشكل طبيعى مع اآلخرين     

أن يلعب الطفل مع أطفال أصـغر منـه سـنا وأن            
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يشتركوا فى ألعاب جماعية وأن يتم اختيار األلعاب        

  .التى تجعل األطفال متصلين بعضهم ببعض

أكثر األمور سلبا    :يم التحدث اإليجابى مع الذات    تعل -٥

أن يقتنع الخجول أنه ذو شخصية خجولية والحديث        

 أن  …السالب مع الذات يؤدى إلى استمرار الخجـل         

يصافح الطفل الخجول أفراد فصله ألشادة وجوانـب      

القوة لديهم وترفع من قيمة ذاتها وتفكيرهم هو رائع         

ات والهوايـات   أن تكون لديهم مثل هـذه المشـارك       

 علـى أن تفكـر   …المثيرة أن يتحـدث مـع ذاتـه    

بإنجازاتى ومواهبى بدل التفكير أن اآلخرين أفضل       

 أو إذا   )إننى شخص جيد والمعلـم يحبنـى      ( …منى

ضحك زمالئى ال يعنى إننى ضعيف هذا الكالم من         

أجل تغيير الطريقة التى يفكر بها األطفال الخجولين        

تقدات غيـر المنطقيـة     وأن يقوم المربى بتحدى المع    

لدى األطفال بأن يكون كامال أو أنه ال يسـتطيع أن           

  .يتحمل نقد اآلخرين
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  الخُدج الخُدج 
PPrreemmaattuurree  BBaabbiieess  

الخُدج هم األطفال الذين يولدون قبل إتمام تسـعة أشـهر           

 وهم  ، أي يولدون قبل إتمام الحمل أو قبل اآلوان        ،على الحمل 

 ،ا دون إرادة منهـا    أطفال ضعفاء جاءت مبكراً إلـى الـدني       

وتكون أجهزتهم غير كاملة أو غير قادرة على العمل لتوفير          

  .حياة صحية سوية لهم

  BBaassee    LLiinneeخط األرض خط األرض 

خط األرض هو تعبير عما يفعله الطفل عندما يبدأ الطفل          

 مـن أشـخاص   :الوعي بعالقته بالبيئة فإنه يضع كل األشياء     

ربطهـا  ومنازل وحيوانات وأشجار على خط أرض واحد لي       

 ثم ينمو هذا الخط مع نمو الطفل ليسـتخدمه          ،بعضها ببعض 

 وكل خط أرض له خط لألفق أو السـماء          ،في تمثيل الشارع  

  .في رسومات األطفال

   أنظر الدفتيريا أنظر الدفتيريا  DDiipphhtthheerriiaaالخناق الخناق 
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  الخوف عند األطفالالخوف عند األطفال

   المشكلة والعالج  المشكلة والعالج 

 ،مشكله الخوف عند األطفال مشـكله كبيـرة ومتشـعبة         

 وهذا ناتج عن احتكاكه بما يحيط به        ،طفالوتعترى أغلب األ  

 وهناك أنـواع شـائعة مـن        ،وتعرفه على العالم المحيط به    

الخوف يمكن التغلب عليها مثل الخوف مـن االسـتحمام أو           

استخدام التواليت فهذا خوف داخلى البأس به ويعالج بمرور         

الذى إذ لم يعـالج     ” الفويبا” أما الخوف المرضى فهو    ،الوقت

تطور ويؤثر تأثيرا سلبيا وخطيرا فـى مسـتقبل         يستفحل وي 

  .الطفل

من األطفال يعـانون    % ٢وقد أثبتت بعض الدراسات أن      

 ويتجنب الطفل نتيجة لذلك الدخول فى       ،من الخوف المرضى  

مواقف تعرضه لما يخاف منه مثل عدم اللعب فى الحديقـة           

  .خوفا من العناكب أو الحشرات األخرى

 التى تصيب الطفل وكيفية     وفيما يلى بعض أنواع الخوف    

  :معالجتها
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خوف الطفل من صوت الماء المنساب من الحـوض أو           

 وخوف الطفل من احتمال وقوعه فى المرحاض أو         ،التواليت

 والخوف من الجلوس    ،نزوله مع الماء المتسرب من الحوض     

فوق التواليت خشيه الوقوع فيه أو العتقادهم بوجود مخلوق          

  .مؤخراتهممخيف مقيم فيه يقوم بقضم 

هنا فى إفهامـه أنـه مـن        العاجل والسريع   ويكمن الحل   

االستحالة تسربه مع الماء المنساب وكذلك مـن الممكـن أن           

نضع للطفل كرسى األطفال على التواليت حتى يشعر باألمان         

واليخاف من احتمال سقوطه ويمكن طمأنتـه بعـدم وجـود           

  .وحوش فى التواليت بتفقده قبل استعماله

ل الطفل فى الظالم قد يكون سبب خوفه مـن          تنشيط خيا 

ظل المالبس المعلقة على الباس أو صوت نقر غصن شجرة          

على نافذته فيتصور مخلوقات موجـودة فـى خيالـه مثـل            

 ويخاف خوفا يصل    ،الوحوش واالشباح والحيوانات المفترسة   

  .إلى الهلع

ويمكن عالج هذه الحالة بتركيب مصباح ليلى فى غرفـة          

ا يستيقظ فى الليل مفزوعا يستمع لـه األب أو           وعندم ،الطفل

 ،األم ويتم احتضانه لتأكيد عدم وجود أى شىء يخـاف منـه     
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وإذا لزم األمر نتفقد معه تحت السرير ليتأكد بنفسه من عدم           

 ، وليكن ذلك سريعا   ،وجود شىء وكذلك األمر بالنسبة للنافذة     

ء ويجب االستمرار معه حتى النوم ويتم التحدث معه باألشـيا    

  .التى يحبها ويفرح بها

خصوصـاً  بعض األطفال يخافون من الحشرات الزاحفة       

مثـل العناكـب أو      ،ومن الحشرات وحتى الفراشات عموماً    

 وإذا رآهـا    ،الذباب الكبير أو الدبور وخالفه دون أن تلسعه       

  .يصابه الهلع والخوف

 ومن األخـوة الكبـار      وهذا الخوف ينتقل من األب واألم     

 ولذلك يجب عدم الهلع أمـام       ،إلى الطفل ماً  ومن الكبار عمو  

 ومحاولة أن يكـون هـادئين       ،الحشرات حتى اليخاف الطفل   

إن ” ولذلك يمكن أن نطمئن الطفل ونقول لـه        ،قدر المستطاع 

النحله المسكينة تريد أن تعود لخليتها فلماذا النفتح لها النافذة          

  وتدريجيا نجد الطفل يطمأن ويحسن     ،"لنساعدها على الرجوع  

  .التصرف واليصاب بالفزع عند رؤية الحشرات

األصوات العالية المزعجة والمفاجئـة تسـبب الرعـب         

والخوف عند األطفال وخصوصا صوت الرعد فـى الليـل          

  .عندما يستيقظ الطفل على صوته
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 وإذا  ،ويجب طمأنة الطفل ونبقى معه حتى إنتهاء العاصفة       

قوم بنفسه  كان مصدر الصوت التلفزيون مثال فندعو الطفل لي       

  .بخفض صوت التلفزيون حتى نعطيه شعورا باألمن

ويجب على الكبار مساعدة األطفال فـى التغلـب علـى           

خوفهم فذلك يساعدهم على بناء ثقتهم فـى أنفسـهم وبنـاء            

 ويجب على اآلباء واألمهات معرفـه       ،شخصيتهم بناء سليما  

مصدر خوف طفلهما والعمل على معالجة األمر بأسرع وقت         

بعيدا عن الخوف والعنف حتى يستطيع الطفل التخلص        ممكن  

  .من الخوف بسرعة
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  IImmaaggiinnaattiioonn    الخيال عند األطفالالخيال عند األطفال

يتميز األطفال جميعهم بالخيال الخصب الذي يعتبر مـن         

 فالطفل بطبيعته خصب الخيـال      ،أهم متالزمات فترة الطفولة   

ل  وال يجب السخرية من خيا     ،وهو يحلق مع الخيال أينما كان     

 وهناك  ، مثل لعبه لعبة خيال الظل أو الرفيق الخيالي        ،األطفال

 Immediate الخيـال القريـب  :أنواع من الخيال عند منهـا 

Imagination         فالخيال القريب هو حصول صـورة الشـىء 

 بسـبب بسـاطة عناصـر       ،المتخيل فى العقل بسرعة ويسر    

الخيال ودورها فى تقريب الصـور المتخيلـة للمتلقـى دون           

 فالخيال القريب نوع من التخيالت السريعة التي تتحول         ،تعقيد

 فتترسـخ فـي وجدانـه       ،إلى صورة ذهنية في عقل الطفل     

 و Complex Imagination  وهناك الخيال المركـب .سريعاً

الخيال المركب ماهو إال تشكيل الصورة الفنية أو مزجها فى          

 كما  ، ذهنية وحسية ومعرفية   :األدب والحياة من عدة عناصر    

يلعب التعقيد اللفظى والرموز اللغوية الصعبة دورهمـا فـى          

فى النص األدبى والعلمـي     ) التركيبى(رسم الخيال المركب    

  .مما يصعب على الطفل ادراكه
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  داء الزالقيداء الزالقي
  CCeelliiaacc  DDiisseeaassee  

مرض يتعرض له األطفال ويعاني الطفل فيه مـن عـدم           

 فهو أحد أمراض سـوء      ،ذاءقدرة األمعاء على امتصاص الغ    

  . التي يعاني منها األطفالMalabsorptionاالمتصاص 

  

  EEnnccyyccllooppeeddiiaaدائرة المعارف دائرة المعارف 

هي الموسوعات العمالقة الشـاملة التـي تقـدم أغلـب           

المعلومات التي يحتاجها اإلنسان في شتى مجاالت الحياة بأي         

 لغة من اللغات، وأعظم دوائر المعارف المتاحة حالياً باللغـة         

 Encyclopaediaرة المعارف البريطانية ئاإلنجليزية هي دا

Britannica (EB(.  
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  CChhiilldd  DDrraammaaدراما الطفل دراما الطفل 

مصطلح دراما الطفل يتساوى في الواليات المتحدة مـع         

 ولكنه يعني نشاط ،Creative Dramaدراما إبداعية مصطلح 

الطفل اإلبداعي مع زمالئه من خالل مدرب لهم يعمل علـى           

 - تفكيـر  - إدراك :اقات المجموعة المشتركة مـن    تفجير ط 

 فـي ذلـك     ،الخ.. نمو المهارات الحركية   - نمو اللغة  -تذكر

 ، من خالل ذواتهم أو بأفكار يطرحها عليهم المدرب        ،النشاط

 بحـوار   ،وتؤديها المجموعة في شكل مشاهد أو مسـرحيات       

 بهـدف تطـوير القـدرات الشخصـية         ،وحركة مـرتجلين  

   .ء الجمهور فقطللمشتركين وليس إلرضا

وهناك عدة أنواع من الدراما لألطفال بأشكالها المختلفـة         

 ومن هذه الدراما    ، والتي تسهم في إسعاد األطفال     ،والمتنوعة

هي أسلوب من أساليب  وCreative Dramatic دراما إبداعية

 ،وتسمى دراما الخلق واإلبـداع     ،تنمية اإلبداع لدى األطفال   

نشاط يتحقق له الكثير من الخبرات      وفي ممارسة الطفل لهذا ال    

التي تؤدي إلى تعديل سلوكه وتغيير اتجاهاته وتأكيد بعـض          

 سواء أكانت سياسية أم اجتماعية      ، وتنمية مهاراته  ،القيم لديه 
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 وهذه الدراما تحاول بوسائلها الوصول إلـى        ،أم أدبية أم فنية   

التكوين الشخصي للطفل وإلى تعليمه من خـالل االكتشـاف          

 وتتيح له فرص إطالق قواه الذاتية اإلبداعيـة         ، لنفسه الذاتي

من ناحية وعمل عالقة مع زمالئه في المجموعة من ناحيـة           

الـدراما   وMoral Drama  وهناك الدراما األخالقيـة .أخرى

األخالقية هي نوع من الدراما اإلبداعية الموجهة للطفـل أو          

  وهي إشارة إلى مسرحية تعليمية تربويـة       ،الشاب خصوصاً 

 أو هي ملهـاة أو مسلسـل أو         ،ذات هدف أخالقي ترمي إليه    

 تلتزم بموقف أخالقـى     ،)إذاعية أو تلفزيونية  (فيلم أو تمثيلية    

 وهناك دراما   ،حيال السلوك المنحرف عن السائد فى المجتمع      

درامـا الطفـل    وSimplified Child Drama الطفل المبسطة

واسطة كافـة    وتقدم إليه ب   ،المبسطة هي دراما خاصة بالطفل    

 وتمثل مع اللعب التخيلى التمثيلى      ،الوسائط اإلعالمية والفنية  

 ثم يسهم الطفل فـى لعـب        ،للطفل نواة للدراما المبسطة لديه    

األدوار الدرامية المسرحية القصيرة مع أقرانه أو مع الكبـار     

فى العروض التمثيلية المسرحية التى تخلو مـن التعقيـد أو           

ناسب مع مرحلة نموه وتكوينه العقلي       وتت ،التطويل الدراميين 

  .والنفسي والمعرفي
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    DDiipphhtthheerriiaa  الدفتيرياالدفتيريا

الدفتريا أو الخناق مرض من أخطـر األمـراض التـي           

 ويكون لـدى الطفـل      ،تصيب آالف األطفال حديثي الوالدة    

مناعة عند والدته وتستمر عدة شـهور، ويتصـف الخنـاق           

يسـبب  بسيالن أنفي وصداع وحرارة وألم فـي البلعـوم و          

 ويبدأ كوعكة خفيفة ثـم يشـعر الطفـل          ،صعوبة في التنفس  

بالتعب بالسهولة ويفقد شهيته للطعام وال يميل للعب ويغطـي        

 والوقاية ال تأتي إال بتلقيح الطفل بطعـم         ،الحلق غشاء أبيض  

  .اللقاح الثالثي
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  الدالل والدلع الدالل والدلع 

  وتأثيرهما فى شخصية الطفل وتأثيرهما فى شخصية الطفل 

 فالتـدليل   ،ألبنـاء تدليل الطفل يؤثر بشدة فى شخصـية ا       

وهو ببسـاطة   .. .والدلع واألفراط فى التسامح متعدد األوجه     

شديدة القيام نيابة عن الطفل بما يطلب منه من واجبات مـع            

عدم توجيهه لتحمل أية مسؤوليات تتناسب مع مرحلة النمـو          

 وقد يتضمن هذا التشجيع قيام الطفل بألوان من         ،التى يمر بها  

 كذلك قد   ، غير مرغوب فيه إجتماعيا    السلوك الذى يعتبر عادة   

يتضمن هذا االتجاه دفاع الوالدين عن االنماط السلوكيه غير         

المرغوب فيها ضد أى توجيه أو نقد قد يصدر إلى الطفل من            

الخارج ويؤدى إلى األفراط الزائد فى التسـامح والتسـاهل          

والصفح من جانب اآلباء مما يؤدى إلى حدوث آثارا سـيئة           

  . النفسى للطفلفى التكوين

وهناك أسباب عديدة لهذه الظاهرة منها صراع األب واألم         

 وعـدم التفـرغ     ،فى التقرب من الطفل وكسب حبه األكبـر       

 وعدم القـدرة علـى القيـام        ،لمسئوليات األمومة أو األبويه   
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 والغنى  ،بواجبات األب أو األم وضعف شخصية األب أو األم        

  .الزائدالفاحش الذى قد يتسبب فى هذا الدالل 

وهناك جرعة مناسبة من هذا الدالل المطلوبه لكل أبنائنـا          

نتيجة ضعف األبناء وعدم النضج االنفعـالى لـديهم وعـدم           

قدرتهم على قضاء أوقاتهم بمفردهم وعدم الشعور بالمسئوليه        

وإذا تميزت تربية األبناء بالتساهل والتدليل فإنه من        .وتقديرها

تلف لدى هؤالء األبنـاء     المتوقع أن تظهر مسالك وسلوك مخ     

 ويتالشى  ،منها الالمباالة واألهمال وعدم الطاعة وعدم النظام      

االحباط الناتج من التشدد والعدوانيه أيضـا وعـدم ضـبط           

  .السلوك

ويقترح علماء النفس أن تقوم األسـرة بواجباتهـا تجـاه           

 فسلوك  ،أطفالهن وذلك من خالل التوجيه إلى السلوك المقبول       

تبعا لدرجة الضبط التى يستخدمها األباء تجاه       األطفال يختلف   

أبنائهن فغالبا مانجد الذكور العدوانيين واالمبالين ينتمون إلى        

األسر التى تتصف فيها األم بالسيطرة المبالغ فيها أو التساهل          

  .المبالغ فيه تجاه مسالك أطفالها

كما ينصح هؤالء العلماء اآلبـاء واألمهـات بعـدم           •

 فى العناية بالطفل ومنحه الحـب       المبالغة واألسراف 
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 وعدم منحه أمواال بصورة كبيرة      ،والرعاية المتزنة 

تجعله مسرفا المباليا مهمـا كـان غنـى األسـرة           

 فاألموال الكبيرة تجعـل الطفـل       ،ومقدرتها الماديه 

منحرفا بطبيعته وعدم مقدرا للمسئولية ومتدربا جيدا       

 يجـب   وكـذلك .على الالمبااله والدلع والدالل الزائد    

مراقبة الطفل من جانب األم مراقبة ملؤها الرعايـة         

واألشراف على الطفل وتوجيهـه مـن بعيـد دون          

التدخل المباشر فى شئونه أو تنظيم جـدول العمـل          

واللعب له فهذه الرعايه هامة جدا للبعد عن الـنقص          

  .فى شخصية الطفل
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  الدموع الدموع 

  في عيون األطفالفي عيون األطفال

تعرض ألزمة حادة أو    إنسان ي . .يتكرر هذا الموقف كثيرا   

 فيتظاهر بالصالبة ويرفض البكاء حتـى فـى    ،صدمة مؤلمة 

 مـع أن    ، أنه يتجاوز المحنة   – واهما   – ويعتقد   .غرفة مغلقة 

أفضل وسيلة لذلك هو فك سجن الدموع ألن البكـاء يهـدئ            

األعصاب المتوترة ويخلص الجسم والـروح مـن سـموم          

  .االنفعاالت الشديدة

 نتعرف علـى    ،ائدة النفسية للبكاء  وقبل أن نتعرف على الف    

الدمعة هى إفراز طبيعى مـن      ف :ماهية الدموع ومن أين تأتى    

 وتسير الدموع عبر أغشـية العـين        ،غدة توجد بأعلى العين   

 وتنتشر فى كل أنحاء العين كلما رق        ،بواسطة قنوات خاصة  

 وتتكون الدموع من سائل مائى يحتوى على نسبة من          .الجفن

 باإلضافة الـبعض األنزيمـات      ”لصوديوم كلوريد ا  ”األمالح

  .والمواد الكيماوية التى تساعد على قتل البكتيريا

هناك عدة وظائف هامة للدموع فهى تحافظ على ترطيب         

 كما ثبـت أن     . وحمايتها بقناع شفاف لكنه واق     ،أغشية العين 
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الدموع تحتوى على كمية من األنزيمات الخاصة التى تساعد         

  .الجراثيمعلى إذابة العديد من 

والدموع بصفتها تعبيرا عن األلم فهى ردة فعل عضـوية          

ال تستطيع اإلرادة ضبطها خاصة إذا كان األلـم جسـديا أو            

 هذا النوع من الدموع مفيـد جـدا ألنـه يـريح             ،نفسيا حادا 

  .المراكز العصبية بعد التوتر الذى سببه لها األلم

أثبتت أحـدث الدراسـات العلميـة أن دمـوع الحـزن            

من دموع الفرح نتيجة لزيادة إفراز األنزيمـات        " ملوحة”أكثر

التى تحتوى على األمالح فى حالة الحزن الشديد عنها فـى           

  .حالة الفرح والسرور

الدموع ليسـت مظهـرا      ؟ ولم ال  ،نعمة من اهللا  والدموع  

 وإنما هى مظهر سـلوكى لحالـة انفعاليـة          .لضعف اإلنسان 

 وهى تغسـل    .الشديدتأثرية تبدو فى حاالت الحزن أو الفرح        

 :تذكر المثل القائـل    و .روح صاحبها كما يغسل ماؤها عينيه     

  . !لكنه ليس حال. .البكاء ضرورة

  .وال تنس قول الشاعر حافظ إبراهيم

  يا من خلقت الدمع لطفا منك بالباكى الحزين 

   بارك لعبدك فى الدموع فإنها نعم المعين
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 .أةكما أن الضعف البشرى حق لكل من الرجـل والمـر          

وبالتالى فمن حق الرجل أن يبكى هو اآلخـر مثـل المـرأة             

 يمكـن أن    ، بصفة عامـة   ،فى حالة كبت المشاعر   و.والطفل

 وكذلك يمكـن أن     ،يصاب اإلنسان بتوتر نفسى أو قلق شديد      

 أى أعراض جسـمية نفسـية       ” سيكوسوماتية ”يصاب بأراض 

مثل المغص أو القولون العصبى أو سرعة ضربات القلب أو          

  .ك أو عسر الهضماإلمسا

واإلنسان الباكى هو بالقطع أقل توترا وأكثـر اطمئنانـا          

 فالبكـاء   .وهدوءا من اإلنسان الكتوم المتحامل علـى نفسـه        

 والدموع تغسل النفس وتطهرها من الرواسـب فـإن          ،صحة

 ،حبس المشاعر يؤدى إلى ظهورها فى صورة مرضية نفسية        

  .وع لوال الدموع الحترقت الضل:ولذا يقول المثل

وقد خلق اهللا سبحانه وتعالى اإلنسان ومنحه أسس صحته         

مـن مـخ     Emdenphinsوجعل للبكاء طاقة إفراز مـواد       

 ونجد أن البكاء هدوء وطمأنينة وعودة إلى الوضع         ،اإلنسان

لإلنسان والصبر على المكاره يثير طاقة الجهـاز العصـبى          

  .بسرعة التوازن وذهاب االكتئاب
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 الحق  – رجال أو امرأة     –نسان  وإلى من ينكرون على اإل    

فى الدموع نهدى إليهم ما قالـه قـدوتنا ورسـولنا الحبيـب          

  :صلوات اهللا وسالمه عليه

فعن أنس رضى اهللا عنه أن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه             

وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضى اهللا عنه وهو يجود بنفسه           

 فجعلت عينا الرسول صلى اهللا عليه وسلم تذرفان فقـال لـه           

 يا أبـن    ”: فقال ؟ وأنت يا رسول اهللا    :عبد الرحمن بن عوف   

 وال نقول إال مـا      ”: فقال . ثم أتبعها بأخرى   ”عوف إنها رحمة  

 وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونـون إن العـين          ،يرضى ربنا 

 وهناك مفهـوم    .رواه البخارى ومسلم  . ”تدمع والقلب يحزن  

ة ظاهرة  والدموع المستمرWatering Eyesالدموع المستمرة 

 ،تظهر على األطفال وتحدث نتيجة انسـداد مجـرى الـدمع          

 وقـد   ،وتحتاج إلى تدليك خاص دائري قرب جـذر األنـف         

تحتاج إلى تدخل من طبيب العيون لفتح مجرى الدمع إذا لـم            

  .يفتح المجرى ذاتيا حتى عمر سنة للطفل المولود
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  PPuuppppeettss  الدمىالدمى

  وأهميتها في حياة أطفالناوأهميتها في حياة أطفالنا

 والتي يصنعها   ،ة اللعب والعروض الفنية   الدمي تعني دمي  

 وتوجد أيضاً كقناع يمثل دور شخصية       ،الفنان وتسوق للعب  

 أو تكـون كخيـال أو       ،ما فى أحد عروض مسرح العرائس     

 أو بالمشـاركة فـى      ،األراجوز التي يحركها فنى متخصص    

 وهناك مصانع متخصصة تصـنع      ،عروض الفنون المجمعة  

 وهناك دمي خيـال     .تباينةواسع وأحجام م   الدمى على نطاق  

 وعروض مسرح عـرائس ودمـي   Shadow Puppet الظل

خيال الظل هو نوعية من عروض العرائس تعتمـد بشـكل           

 وذلك باالستعانة   ،أساسي على حسن استخدام الدمي المتحركة     

بستارة بيضاء تشد هذه الستارة على حاملين قائمين وخلـف          

عة من الجلد أو    الستارة يقوم الالعب بتحريك الدمي المصنو     

 وعـن طريـق    ،الورق المقوى أو القماش أمام هذه الخلفيـة       

مصباح إضاءة يعكس حركات هذه الـدمي علـى السـتارة           

باالستعانة بقدرات الالعب على تقليد األصوات وإلقاء النكات        

والجمل المرتجلة، ومسرح خيال الظل مسرح تربـوي بـه          
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لشاشـة وتتـابع     النوع الثابت الذي تتحرك فيه ا      :ثالثة أنواع 

 ،عليها مناظر ظهور شخوص القصة ثابتة مثل صندوق الدنيا        

والنوع الذي تثبت فيه الشاشة وتتحـرك الشـخوص خلفهـا           

 وهذا النوع تكون الشخوص فيه مثبته       ،وتدار بطريقة رأسية  

 وبالتالي يستطيع   ،باألسياخ الحديدية فال تحتاج لحملها ورفعها     

خصية، والنوع الثالث هو    العامل المفرد أن يحرك أكثر من ش      

 وهـي الطريقـة     ،النوع الذي تتحرك شخوصه بطريقة أفقية     

 وهي تمتاز بإمكان إخفـاء األسـياخ        ،المفضلة لدى األتراك  

 كما أنه من الممكن التحكم هنا       ،الحديدية الممسكة بالشخوص  

وهناك .في أدق حركات الشخوص كحركات المرفق أو الرقبة       

الماريونيـت   أو ما تسمى ب    Marionette الدمي ذات الخيوط  

 وتسـمى   ،فالماريونيت نوع من أنـواع مسـرح العـرائس        

 وطريقة استخدامها بسـيطة     ،العرائس أو الدمي ذات الخيوط    

حيث تأتي حركتها من أعلى يحركها الالعب بطريقة غيـر          

مباشرة عن طريق صليب التحريك الذي يرتبط به عدد مـن           

 جسم العروسـة    الفتل التي تتصل وتكون موزعة على أجزاء      

ومفاصلها، وبمجرد أن تتحرك الفتل أو صليب تنبض الحياة         

 ويكون الالعب متخفياً وراء ستارة هي       ،بعروسة الماريونيت 
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 )الجـوانتي ( وهناك الدمي اليدوية القفازيـة       ،خلفية العرائس 

Hand or Golve Puppet   وتعنى الدمى اليدويـة القفازيـة 

ة سواء في إحدى اليدين أو      استخدام الالعب ليديه ليلبسها دمي    

 ويلعب الالعب بمهارة    ،)جوانتي(اإلثنين معاً على شكل قفاز      

في استغالل أصابعه حتى يستطيع أن يوفر لدميتـه المقـدرة     

 وتتطلب من   ،على أداء ما يتطلبه دورها من تعبير وانفعاالت       

الالعب أن يختفى وراء الستارة وتظهر يديه للمشاهدين مـن          

مية متحركة فالدمية المتحركة هـي مجـرد        وهناك د .األطفال

 تطرح بين يدى األطفال فـى هيئـة         ،لعبة متحركة مصنعة  

 ومنهـا   ،أشكال تربوية واجتماعية وبيئية مدروسة وهادفـة      

   .مايحث صوتاً أو أصواتاً مع الحركة مما يألفه األطفال
 

  DDyysslleexxiiaaديسلكسيا ديسلكسيا 

ديسلكسيا مصطلح يطلقه العلماء لوصف إعاقـة القـراءة         

 وهي الخلل أو االضطراب أو قصور القدرة علـى          ،والكتابة

 .القراءة والكتابة
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  MMeemmoorryyالذاكرة الذاكرة 

 وخاصة  ،الذاكرة هي إحدى الملكات الرئيسية للعقل الحي      

 وهي الملكة التي أطلق عليهـا العـرب اسـم           ،عقل اإلنسان 

جـارب   فقيدوها بحفظ األشـياء والمعلومـات والت       ،الحافظة

 والذاكرة هي الملكة التي تسـمح للشـخص بعـدة           ،فحسب

 واستعادة  ، استعادة حدث في ماضيه الشخصي     :وظائف منها 

حقيقة ما وراء حدود خبرته الشخصية واستعادة ما يتعلق أن          

 فهذه الوظائف الثالث التسـمح      ،يكون قد حدث في الماضي    

 بالمعرفـة   : الرتباطهـا  ،بتكوين عام وشامل عـن الـذاكرة      

الوظيفة البيولوجية وهي من وظائف المخ التـي تسـاعد          وب

الكائنات الحية وبدرجات متفاوتة على االسـتجابة لظـروف         

  .راهنة أو جديدة في ضوء تجارب سابقة

 فلقد أثبتـت دراسـة      ،وذاكرة البنت أقوى من ذاكرة الولد     

علمية حديثة لجامعة كالريمونت ماكينا بالواليات المتحدة أن        

فضل من األوالد للصور الشديدة التأثير بنسبة       البنات تتذكر أ  

 حيـث توافقـت نتـائج       ،للصبيان% ٦٠للبنات مقابل   % ٧٥

الدراسة مع بحث سابق أثبت أن طريقة عمل دماغ الفتيـات           
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 مما قد يعد دليالً على      ،يختلف عن طريقة عمل دماغ الشباب     

 وتوافقـت مـع     ،العالقة بين اإلدراك ونظام الدماغ األساسي     

بقة تعلن أن اإلناث يتمـتعن بـذاكرة ذاتيـة لكـل         دراسة سا 

  .األحداث وليس فقط األحداث العاطفية

  IInntteelllliiggeenncceeالذكاء  الذكاء  

 ويتصف بهـا الفـرد المتمتـع        ،الذكاء يعتبر ميزة عقلية   

 وتظهـر درجـة الـذكاء       ،بدرجة معينة من األلمعية الذهنية    

 من نتائج اختبـارات     ، وخصوصاً عند األطفال   ،العقلي للفرد 

  .اء الذى تكشف عنه عناصر متعددة نظرية وتطبيقيةالذك

يتصف الطفل بالذكاء لحسن تصـرفه وقـوة ذاكرتـه          و

وذكـاء   ،واتساع أفق خياله وادراكه الحسى لألحداث اليومية      

 فمنـذ اللحظـة     ،الطفل يتطور مع المراحل المختلفة لنمـوه      

وهنـاك تعريـف    األولى للوالدة واألطفال يتمتعون بالـذكاء       

ـ (إجرائي   والتعريفـات  Operational Definitrion )ذكاءلل

اإلجرائية تضفي الشمول علـى فهـم الظـاهرة وتفسـيرها           

 كما  ،والتمييز بينها وبين غيرها من الظواهر تمييزاً واضحاً       
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 ومـن التعريفـات     ،تُمكن من القيام بإجراء التجارب عليهـا      

  .اإلجرائية للذكاء أنه ما تقيسه اختبارات الذكاء

مراحل تطور ذكاء الطفل حتى سـن عـام         ويمكن تقسيم   

  :كاآلتى

 والطفل فى هذا العمر     :من سن المولد إلى سن ثالثة أشهر      

يتأمل ويحاول أن يتذكر ما يحيط به من األشخاص واألشياء          

ويفسر العلماء ذلك بأن الطفل يستطيع الربط بين المعلومات         

  . فهو يعى أكثر مما نعتقد،التى تمده بها حواسه الخمس

فل عند بلوغه الشهر األول من عمره يصـبح لديـه           فالط

رصيد من المعلومات بل ويستطيع الطفل فى عمـر يـومين           

 ويسـتطيع   ،فقط أن يميز بين أمه وبين أية أمـرأة أخـرى          

التعرف على األشياء التى سبق له لمسها بشكل ضعيف مثل          

اللعبة وكذلك يستطيع التميز بين صوت أمه وبين األصـوات      

ستطيع أن يميز بين الروائح التى يعرفها مثل         بل وي  ،األخرى

 المذاقات المختلفة حلـوه     - رائحة اليانسون    -رائحة الحليب   

ويستطيع عند بلوغه ثالثة أشهر إدراك األشـياء        .. .أو مالحة 

الموجودة فى المحيط الذى يرقد فيه واألشخاص الذين يراهم         
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س بصفه مستمره والذاكرة األولى خالل هذه الفترة هى أسـا         

  شخصيتة فيما بعد

 وفى هذه المرحلة يبـدأ      : شهور ٨ شهور إلى    ٣من سن   

الطفل فى محاولة الربط بين األشياء التى يراهـا واألشـياء           

 ويتمكن من تقسيم األشـخاص إلـى        ،التى يريد األمساك بها   

فئات تبعا لطابعهم الشخصى ويبدأ فى وضع معلومات عـن          

ض ويبدأ الطفل فـى     األشياء المتماثله المرتبطة ببعضها البع    

التعبير عن نفسه عن طريق األصوات التى يصـدرها مـن           

البكاء والحركات وااللتفاتات والنطق بالكلمات األولـى بعـد         

  .الشهر السابع

 وفـى هـذه     : شـهرا  ١٢ شهور وحتى عمر     ٨من عمر   

 ،المرحلة يستطيع الطفل أن يتعلم كلمة جديدة فى كل سـاعة          

 وكلما نما قاموسه ،ت محدودةويبدأ فى التعبير عن نفسه بكلما     

 ولذلك فهو يبدأ فى     ،من الكلمات التى يكتسبها كلما نما ذكاؤه      

 إلى جانب   ،النظر إلى عالمه المحيط به على أنه حقيقه واقعه        

ذلك فإنه يبدأ فى التخيل إلى األشياء التى تقع بعيدا عن مجال            

 ومن ثم يبدأ فى تجسيدها فى خياله ثـم فـى البحـث              ،نظره

  .عنها
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 كما  ،ويبدأ الطفل فى إطالق خياله للعمل فى هذه المرحلة        

أنه يبدأ فى اكتساب الخبرات عندما يبدأ فى الحركـه سـواء            

 وتزداد حاجته لألخرين ليوفروا لـه       ،كان ذلك حبوا أم مشيا    

  .السبل والوسائل التى تساعده على إعمال ذكائه

 يجب أن نحرص على إمداده بالمعلومات وتشـجيعه         ،لذا

لتعبير عن نفسه والتصـرف بشـكل معقـول نفسـيا           على ا 

وإعطائه الدافع وإمداده بكل ما مـن شـأنه توسـيع دائـرة             

معلوماته مثل اللعب التعليمية والـدفاتر واأللـوان والكتـب          

المصورة وشرائط الكاسيت والحرص على مكافأته وتهنئتـه        

عندما ينجح فى القيام بأية مهمة أو رد فعل جديـد بالنسـبة             

افة إلى ذلك يجب أال ننسى أن علينا االهتمام بالطفل          باألض.له

منذ والدته لتنمية ذكائه عن طريق توفير الغذاء المتكامل لـه       

  وتربيته فى مناخ صحى وسوى وإحاطته بالعطف والحنان 

لها قدرة فائقة ودور مهم في تنمية هذا المجـال            األسرة و

 :عبقريتهتزيد من ذكاء الطفل و     فهي تستطيع أن     ،عند أطفالها 

التحدث إلى الصغار لها دور كبيـر فـى تنميـة قـدراتهم             ف

 هذا ما أثبتته دراسة جديـدة وأكـدت أنـه يجـب             ،الفكرية

تخصيص ماال يقل عن نصف ساعة يوميا فى التحدث مـع           
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األطفال عن أشياء يحبونها وتلقى أهتمام النشاء جيـل مـن           

  .األذكياء

مة كلمـا   ولقد أوصى علماء نيوجرسى أن تكون األم متعل       

 كما أن المولود يحتوى دماغه      ،كان معدل ذكاء أطفالها أكبر    

 وكلما كانت درجة التنبيه التى يتلقاهـا    ،بليون خليه ٢٠٠على  

الجنين كبيرة منذ والدته كلما كان الترابط بين الخاليا كبيـرا           

يفيـد   كمـا    .وكلما كان التنبيه على القنوات العصبيه شـديدا       

خذ قسط وافر من الراحة فـى       تجنب التوتر والحرص على أ    

تحسين دورة إيصال األوكسجين والمـواد المغذيـه للجنـين          

والمساعدة فى رفع مستوى ذكاء الطفل بما اليقل عن عشرة          

أن األطفال الذين تسمعهم أمهـم موسـيقى        أيضاً  وثبت  .نقاط

دقائق يوميا منذ كانوا فى الشهر الخامس مـن         ١٠كالسيكية  

أسرع وبدأوا فى نطق الكلمات     الحمل أصبحوا ينامون بشكل     

قبل ستة أشهر من غيرهم ونمت قدراتهم الذهنية ألن اسماع          

الجنين الموسيقى يساعد دماغه فى الحصول على أكبر عـدد          

تنصح أنابيل كرامل   لذلك  و .من الخاليا الدماغية عند والدته    

مؤلفة كتاب الطفل المثالى والوجبة المغذيه األطفال       التربوية و 

  :ائح لتنمية ذكاء أطفالهن على النحو التالىواألسر بنص
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الحرص على إعطاء الصغير كمية وافرة من الحديد ألن         

نقص الحديد هو األكثر شيوعا بين األطفال ويجعلهم يشعرون      

 كما يصبحون   ،باالعياء والتعب الشديد عند قيامهم بأقل جهد      

 والحديـد يوجـد بالكبـده واللحـوم         ،أقل قدرة على التركيز   

  ومن المفيد اعطاء الطفل فيتامين     ،ء والمشمش المجفف  الحمرا

 المتوفر فى عصير البرتقال والفلفل األحمر وثمار الكيوى         ،ج

عند تناول الوجبه نفسها ألنه يساعد الجسم فـى امتصـاص           

  .الحديد

تقديم الحليب المضاف إليه فيتامينات     الحرص الشديد على    

  .ذكاءا ستجعله أكثر  والتيومواد مغذيه أخرى للطفل

تجنب اعطاء الطفل دميه يلهو بها ألن هناك عالقة بـين           

  .استخدام الدميه وانخفاض مستوى الذكاء عن المتوسط

دقيقة يوميـا دون    ٣٠التحدث إلى الصغير لمدة التقل عن       

أن يختلط الصوت بموسـيقى أو ضـجيج حتـى التخـتلط            

  .األصوات ويتشوش تفكيره ذكائه

 الكتب لـه منـذ الشـهر        تعويد الطفل علىقراءة  البد من   

التاسع من أعمارهم وهذا يؤدى إلى تفوقهم وإظهار قـدرات          

  .إضافية لديهم فى التركيز داخل الصف الدراسى
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ممارسة لعبه االحصاء مع الطفل مثل ترقيم درجات السلم         

أثناء الصعود عليه وعد المالعق عند ترتيب المائدة ليتشـكل          

  .المنطق السليم عند الطفل

وتعويـده علـى    وتدريبـه   س الطفل وتدليكه    لمالبد من   

الرياضة فذلك ينشطه وينمى ذكائه وخصوصا الحمل علـى         

  .األكتاف والذراعين ينمى الذكاء والقدرة على التعلم

التفاعل مع الطفل واللعب معه واالهتمام به وتركه علـى          

  .سجيته من أهم األشياء التى تنفع ذاكرته وعقله

الطفل بالجوارب واألحذية   عد عن تقييد    البالبد من   *  •

ألن الطفل يستخدم قدميه كيديه فى اكتشاف العـالم         

حوله وإلباسه الجوارب واألحذية تكبل قدرات الطفل       

  .العقلية
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  الذكورةالذكورة
  MMaassccuulliinniittyy  

الذكورة مصطلح يقصد بع صفات الولد الذكر أو مجتمـع          

 ويقصد بمجتمع الذكور هيمنـة   ،الذكور في الحياة االجتماعية   

 وتفضـيل هـذا     ،،وسيطرة الذكور على المجتمع اإلنسـاني     

 فالذكورة كجنس تشير إلـى      ،المجتمع على المجتمع األنثوى   

  .قيم السيطرة والتسلط والعدوان والعلو على األنوثة

  

  ذهان األطفالذهان األطفال
  PPssyycchhoottiicc  CChhiillddrreenn  

 اضطراب شـديد يصـيب وظـائف        Psychosisالذهان  

 مما يؤدي إلى فقـدان      ،عيالتفكير واالنفعال والسلوك االجتما   

صلة المريض بواقعه فـي الحـاالت الشـديدة، فاألطفـال           

الذهانيين هم األطفال المضطربين بدرجة أكبر مما هي فـي          

 ومشاهدة هؤالء الـذهانيين للتلفزيـون       ،حالة الطفل السوي  

  .يكون أشد تدميراً لهم
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  ))القصبيالقصبي((الربو الشُعبي الربو الشُعبي 

AAsstthhmmaa  

 ، الهوائيـة  )القصبات(سي يصيب الشُعب    هو مرض تحس  

 ، وتفتح األزهار ونمو األعشاب    ،ويكثر مع بداية فصل الربيع    

ويسبب اختناق بسبب ضيق القصبات الهوائية عند التعـرض         

 ، وبالتالي يصعب التنفس   ،ألي مادة تثير الحساسية أو الرشح     

 ولكـن الغالبيـة     ،وقد يتحول االلتهاب الشعبي لربو كامـل      

 ويمكن تجنب الربـو     ،ون من االلتهابات الشعبية   العظمى يشف 

الشعبي بسهولة إذا تجنبنا األسباب التـي قـد تتسـبب فـي             

 مع ضرورة اللجـوء لطبيـب       ،اإلصابة بهذا المرض اللعين   

متخصص في األمراض الصدرية حتى ال تتفاقم االلتهابـات         

الرئوية والشعبية التي تتحول لربو شعبي إذا ما أهمل عالج          

  .أسبابها

 ويمكننـا اتقـاء     ،من أطفالنـا  % ١٠والربو يصيب نحو    

 البعد عن عث غبار     :اٌصابة ببعض االحتياطات الصحية مثل    

 ويجب البعد عن األماكن التي      ،المنزل والقطط والصراصير  

 والبعـد عـن المنـاطق       ،%٣٠تزيد نسبة الرطوبة بها عن      



 -٣٢٦-

 كما يجب أن يبتعد األطفال عن مسببات الحساسـية          ،الملوثة

 مهيجات الجهاز التنفسي والروائح الصناعية وعوادم       وتجنب

السيارات ونزالت البرد واالبتعاد عن غسيل األيدي بشـكل         

  .مستمر واالمتناع عن تقبيل األصدقاء

  RRaajjaazz  الرجزالرجز

 بـل أقـدمها     ،الرجز هو أحد أهم بحور الشعر العربـى       

 فى مثل أغـانى العمـل والحـداء         ،وأكثرها ذيوعاً وإيقاعاً  

 وهـذا البحـر     ،ترقيص الطفل بالكالم المـوزون    والتلبيات و 

 نظـراً لمـا     ،ومجزوءاته يصلح ألغانى األطفال وأشعارهم    

  .يتمتع به من خفة أوزانه وقصر تفعيالته
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  الرسم عند األطفالالرسم عند األطفال

 فهـو أحـد مناشـط       ،الرسم أحد عناصر جذب األطفال    

 فالرسم مخرج إلبداعات وابتكارات     ،وإظهار مواهب األطفال  

 حيث تجـذب    ،أنه أحد عنلصر الجذب لألطفال     كما   ،األطفال

 فالرسم أحد عنصري أدب     ،الرسوم األطفال في كتب األطفال    

 حتى أنـه فـي مرحلـة        ، فال أدب للطفل بدون رسم     ،الطفل

 وفي  ،الطفولة المبكرة تكون الرسوم ثلثي مساحة كتاب الطفل       

المرحلة السابقة للطفولة المبكرة تكون الرسـوم أكثـر مـن           

 وتعتمد رسومات األطفـال علـى       ،ة الكتاب من مساح % ٩٠

 Child book :العنصر الرئيسي وهو رسام كتب األطفـال 

drawer           ورسام متخصص فى رسـوم كتـب األطفـال أو 

 وكافة الفنون المرئية والمقروءة والمرسومة      ،مجالت األطفال 

 ويراعى فى أعماله الفنية تحقيق التوافق       ،التي توجه لألطفال  

 ومع مضمون الكتـاب موضـوع       ،قارىءمع نفسية الطفل ال   

 والمرحلة أو المراحل العمرية التى تتوجـه رسـومه          ،الرسم

 فضالً عن التعبير الفنى المتوازى مع مضمون        ،وألوانه اليها 
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 مع استخدام األلوان المبهجة المناسبة لسن       ،الكتاب ومقاصده 

   .من توجه إليه المادة المرسومة

 فمنها الرسـم    ،ةأما عن أشكال رسوم األطفال فعديد      •

الرسم باألصابع هـو  و Finger Paintingباألصابع 

رسم حر يقوم به الفرد برسم الصـور أو األشـكال           

 ويمنح هذا   ،بأصابعه دون استخدام الفرشاة أو األقالم     

 وحرية في اسـتخدام     ،اللون قدرة تعبيرية عن الذات    

 وقدرة على التشـكيل وإزالـة       ،وسيلة سهلة للرسم  

 ولكن له مخـاطره     ،وسائل الرسم عائق عدم توافر    

من إصابة الجلد بالتشوهات نتيجة المواد الكيميائيـة        

 ولكن الفري هاند مهم جدا فـي        ،الموجودة باأللوان 

 وهنـاك   .التعبير الفنى وضرورة تعليمـه ألطفالنـا      

الرسم الظلي هو رسـوم     و Silhouetteالرسم الظلي   

 فيسـتخدم إلظهـار     ،قريبة لتخير األوضاع المثالية   

 ،أكثر وضوحاً  األشياء في األوضاع التي تكون فيها     

واألطفال يقبلون على الرسم الظلي بسبب سـهولته        

 Block: وهناك رسم المكعبات.وتحقيقه ألغراضهم

design   لعبة يدوية تنمى    ،ورسم وتصور المكعبات 
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ذهن الطفل وتجعله يكتشف األبعـاد والمجسـمات        

ـ         وهنـاك   .اخالل اللعب بها أو أثناء تشكيل مكوناته

ــويرية  ــومات التصـ  Easel Graphicsالرسـ

والرسومات التصويرية هي الرسومات التي توضح      

 كلمـات   ٥ -٤ وال تكون الكتابة أكثر من       ،وتشرح

في السطر وال يزيد عدد األعمدة عن ثالثة وتكثـف          

فيها المعلومـات ويكـون الشـرح مهتمـاً أكثـر           

  وتستخدم االختصارات والرموز، وكلما    ،بالرسومات

.. .كان الرمز كبيراً كلما كان تـأثيره كبيـراً جـداً          

 Purely Schematicوهناك رسوم رمزية خالصة 

Drawings      والرسوم الرمزية الخالصة هي الرسوم 

التي يبدعها األطفال في مرحلة اكتشـاف الرمـوز         

 وهـي  ،Ideoplastic Stageالفكرية فـي الرسـم   

ـ   ،مرحلة من مراحل الطفولة المبكرة     ة  تسبق مرحل

 Theهامة هي مرحلة اكتشـاف الشـكل المرئـي    

Physicoplastic Stage والتي تنتج بدورها رسوم 

 والرسـم   .تنطبق على المظهر الخارجي للمرئيـات     

 هـو نـوع مـن    Schematic Drawing الرمـزي 
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التخطيطات المتنوعة المنفصلة وأهم ما يميزه هـو        

 ،اتخاذ حركة معينة وتكرارها بشكل متنوع منفصل      

 . باكورة المـوجزات الشـكلية     متلك الرسو وتسمى  

 Drawing naïve :وأيضاً هنـاك رسـوم سـاذجة   

والرسوم الساذجة مصـطلح يطلـق علـى رسـوم          

األطفال الصغار التلقائية والتى تعبـر عـن أولـى          

محاوالتهم للتعبير الفنى الساذج سواء فى الخطـوط        

 وينبغى ترك حريـة     ،أو مع األلوان أو مع المساحة     

نى لديهم فى البداية ثم تبدأ عملية التوجيـه    التعبير الف 

 Comic وهناك الرسوم الكوميدية .الفنية من الكبار

Strips       والرسوم الكوميدية هي الرسوم النقدية التي 

 ،تسبب صنع االبتسابة اإليجابية أو السلبية لإلنسـان       

واألطفال أكثر الفئات تأثراً بالرسوم الكاريكاتوريـة       

 وتعبيري ضـخم تكـون       وهي فن صحفي   ،الساخرة

 وهنـاك الرسـوم     .فكرته ورسومه جاذبة للقـراء    

 ورسوم مصـورة ملونـة أو       Cartoons :المتحركة

 يرسـمها   ، مسلسلة مشـوقة لألطفـال     ،غير ملونة 

الفنانون على هيئة قصة مسلسلة أو حكاية متتابعـة         
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 قد يكون مسموعا    ،ذات مغزى تتحول الى فن مرئى     

 وهـى   ،كة المجمعـة   بإستخدام الفنون المتحر   ،أيضاً

لون فنى حديث يقبل عليه الصغار والكبار لما فيـه          

من تشويق وسرعة األحداث وتناسق الـنص مـع         

الرسوم ومتعة وترويح وفائدة أو غرائب فى بعـض         

ــان ــة  .األحي ــال باإلطال ــوم األطف ــاز رس  وتمت

Lengthening       فمن أهم مميزات رسوم األطفال هي 

يلون في بعـض     فلقد لوحظ أن األطفال يط     ،اإلطالة

 وقد يكون سـبب     ،األجزاء التي تؤدي وظيفة خاصة    

اإلطالة في رسومات األطفال هو شعور الطفل مـن         

الناحية العضوية بالدور الذي يؤديه العنصر الـذي        

 وتعتبر هذه الظاهرة من أهم الظواهر       ،بالغ في طوله  

التي يلجأ إليها الطفل في التعبيـر        الرمزية والحياتية 

 – Flattening  /Foldingالتسـطيح   وهناك .الفني

Over         وهو مصطلح فني يعبر عن رسوم األطفـال 

التي تخرج مسطحةً وأشبه مـا تكـون بـاالنفراد،          

 ،فالطفل يسجل ما أمامه وال يتقيـد بوضـع معـين          

 ،فيحرك نفسه تارة إلى اليمين وأخرى إلى اليسـار        
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ومرة ينظر من األمام وثانية ينظر من الخلـف ثـم           

مع بين هذه األوضاع المختلفة فـي       صورة تج  يرسم

 Finger Paintوهناك التلوين باألصـابع  .وقت واحد

 له خطورة شـديدة علـى جلـد         ،فالتلوين باألصابع 

علـى   ولذلك ُأعدت ألوان خاصة على مؤثرة     ،الطفل

 ألن أصابع الطفل تعطية مرونة فـي        ،بشرة الطفل 

التلوين من خالل الحركة الرشيقة ألصابع اليد فـي         

التي تستخدم كفرشاة طبيعية للتعبيـر الفنـي        الرسم  

أما الحديث عن بينالي رسوم كتب األطفـال        .بالرسم

Beinnale Of Illustradition فهو المعرض الدولي 

 ويهـدف   ،لألعمال الفنية األصلية في كتب األطفال     

إلى تعارف الفنانين في مجال كتب األطفـال علـى          

كتـب  المستوى العالمي وتشجيع أفضل الرسوم في       

 وقد بدأ ألول مرة عام      ، ويعقد البنالي سنويا   ،األطفال

   .م في تشيكوسلوفاكيا١٩٦٧

  

  

 



 -٣٣٣-

  رعايةرعاية

  األطفال المعاقين األطفال المعاقين   

 أن العنايـه بالطفـل       العلمية والتطبيقيـة   أثبتت الدراسات 

تجعله يقبل على الحياه وتخفف مـن آالمـه         ورعايته  المعاق  

منذ مـيالده   فالطفل المعاق يواجه مصاعب الحياه      .. .النفسيه

 يواجـه   ،وخروجه من رحم األم إلى الحياة والبيئة الجديـدة        

مهام عديدة تزداد فى كل يوم وفى كل مرحلة مـن مراحـل             

والفتـرة بـين     ، فالطفل المعاق معاناته أصعب كثيرا     ،حياته

 ثم الكشف عنها وتقبلها تكون مـن        ،المولد واكتشاف االعاقة  

اقة مرحلة صـعبة     ثم التكيف مع األع    ،أصعب فترات الحياة  

 ولذلك فإن المشاكل النفسية للطفل المعاق أمر تفرضه         ،أخرى

 ومدى تقبل وتفهم مـن يتولـون        ،ظروف االعاقة من جانب   

  .أمره ورعايته من جانب آخر

وتختلف المشاكل التى يواجهها الطفل المعاق وفقا لنـوع         

فالمشاكل النفسية للطفل المعـاق ذهنيـا       .. .االعاقة ودرجتها 

 ولكـن   ،عن المشاكل النفسية للمعاق بصريا أو سمعيا      تختلف  

تتحد المشاكل فى أمر واحد وهو مدى تقبل األسـرة للطفـل            
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 فالفرد والطفل ذو االحتياج     ،ومدى قدرتها على القيام برعايته    

الخاص يحتاج إلى مساعدة على الحياة االستقالليه واالعتماد        

العنايـة  على النفس وتدريبه على القيام بشئون الشخصـية و        

بالذات بدرجة تتناسب مع ظروفه الخاصة حتى اليكون عالة         

  .على اآلخرين

فالكفاءة الشخصية بالنسبة للمعاق ذهنيا تتمثل فى إكسـابه         

مهارات العناية بالنفس أو الوظـائف االسـتقالليه الشـباع          

 وذلك من خالل تعزيز شعور الطفل بقيمته الذاتيـه          ،حاجاتهم

 االعتماد على النفس وذلك عـن        وبالتالى ،ووجوده الشخصى 

طريق مساعدة الطفل على تنمية مهاراته وقدراته على النطق         

 وحثه على االتصال اللفظى والتفاهم مع       ،والكالم الصحيحين 

اآلخرين والتعرف على الوقت والزمن والتنقل والمعـامالت        

 والتعرف على أسـماء األشـياء وتمييزهـا    ،المالية واألرقام 

لصحية السليمه وممارسـتها للحفـاظ علـى        وتعلم العادات ا  

  .صحته

كما يحتاج المعاق إلى مساعدته على الثقة بالنفس والضبط         

االنفعالى وتنمية قدرتـه البصـرية والسـمعية والحركيـة          

والعضلية وإكسابه بعض المهارات الالزمـة لشـغل وقـت          
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الفراغ وإتقان مهارات الحركة والتوجـه والتنقـل بالنسـبة          

 ، ومساعدتهم فـى االعتمـاد علـى الـنفس         للمعاقين بصريا 

  .واالتصال بالبيئة والتحكم فيها الكسابهم الشعور باألمان

كذلك االستعانة بالمساعدات السمعية الالزمة للطفل األصم       

  .الكسابه مهارات غير النطق والقدرة على األداء الوظيفى
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  الرضاعة الطبيعيةالرضاعة الطبيعية
  BBrreeaasstt  FFeeeeddiinngg  

 بـدءا   ، فور والدته من ثديها    هي قيام األم بإرضاع الطفل    

 )رضاعة السرسـوب  (من مرور نصف ساعة عقب الوالدة       

 ونالحـظ أن الشـهور      )عامان(وحتى انتهاء وقت الرضاعة     

تماماً كمصـدر    يكتفى بحليب األم   الستة األولى أنه يمكن أن    

وحيد لغذاء األطفال، وبعد ذلك يمكن إضافة مـواد غذائيـة           

  .من ثدي األم أخرى بجانب الرضاعة الطبيعية

أكـد   فلقـد    :الرضاعة الطبيعية تزيد من ذكاء الطفـل      و

الباحثون أن األطفال الذين يتغذون بالرضاعة الطبيعية يمكن        

أن يتميزوا فى اختبـارات الـذكاء واألداء المدرسـى عـن            

  .األطفال الذين يعتمدون فى تغذيتهم على الحليب الصناعى

 عاما إلـى    ١٨وقد توصلت دراسة نيوزيالنديه استغرقت      

أن هذا التميز يدوم فقط إلى أن يتمم الطفـل عامـه الثـامن              

 فقد قارن الباحثون بين عوامل معينه مثل نسبة الذكاء          ،عشر

ونتائج االختبارات المعايرة وتقييم األستاذة ألداء الطفل فـى         

القراءة والرياضيات لدى ألف طفل بدءا من سن الثامنة إلـى           
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وجدوا أنه كلما طالت فترة تغذيـة       ف.. .سن الثامنة عشر عاما   

الطفل بالرضاعة الطبيعية كلما كانت النتيجة أفضل بغـض         

  .النظر عن خلفية األم التعليمية واالقتصادية

وهناك شىء ما فى حليب األم كاألحماض الدهنيه مـثال          

 أو شىء ما فى سلوك      ،والبروتينات والدهون المناسبة للطفل   

وال عـن تحسـين النمـو       األم الحاضنة يمكن أن يكون مسئ     

وتزويد الطفل ببيئـة صـحية      .االدراكى وفقا الراء الباحثين   

ونفسية وأنشطة تهدف إلى تعزيز أو تنشيط القدرات الذهنيـة        

لدى الطفل إلى جانب الحصول على نظام تعليمى جيد هـى           

أمور كلها تدور فى إطار تنمية ذكاء الطفل وتلعب دورا أهم           

 بالمقارنة بالدور الذى يلعبه     ،رسةفى طريقة أداء الطفل بالمد    

 فعلى األبوين أن يفعال كل ما بوسعيهما لزيـادة          ،حليب األم 

قدرات وامكانيات الطفل وحليب األم ليس العامل الوحيد الذى         

يحدد درجة األداء االدراكى لدى الطفل لكنه بالتأكيـد أحـد           

  .العوامل الهامة
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  رعاية الطفل الرضيعرعاية الطفل الرضيع
  BBaabbyy  AAnnddcchhiilldd  CCaarree  

عملية هامة في حياة الطفل أن يلقى رعاية فائقة من أمـه            

 وهذه الرعاية سيكولوجية وفسيولوجية     ،على وجه الخصوص  

 وأن تكون هذه الرعاية بالحزم والكياسة وتعويده على         ،كاملة

 وتحـت   ،ممارسة حريته الشخصية أيضاً منذ نعومة أظافره      

كـي  هذا العنوان كتب بنيامين سباك طبيب األطفـال األمري        

Pedia.Trician    ذائع الصـيت     كتابه ،م١٩٠٣ والمولود عام

 والذي انتشر أسلوبه التربوي الرصين في كل        ،م١٩٤٦عام  

 ألنه شرح لألمهات بأسلوب بسيط كيف ترعـى         ،أنحاء العالم 

  .الرضيع
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  الرعاية المتكاملة الرعاية المتكاملة 
  IInntteeggrraattiivvee  CCaarree  

يـة  الرعاية المتكاملة عبارة عن نشاط مواز لبرامج الترب       

 مثل جمعية الرعايـة     ،المتكاملة تقوم به مؤسسة أهلية قطرية     

 بهدف تقـديم أوجـه      ،المتكاملة فى مصر وفروعها باألقاليم    

 صحياً وغـذائياً وتعليميـاً وثقافيـاً        :الرعاية المتكاملة للطفل  

داخل المدرسة وخارجها وتبرز صورة الرعاية      . .واجتماعياً

ـ      ات وتـوفير الكتـاب أو      المكثفة فى أولويات العناية بالمكتب

باإللتفاف إلى طفل الريف أو أطفال الشـوارع أو معالجـة           

 أو نشـر مفهـوم الثقافـة والتفكيـر          ،ظاهرة عمالة األطفال  

  .الخ.. ونشر ثقافة الحاسب،العلمي

  

  

  

  

  



 -٣٤٠-

  الرف المتحرك سهل التعديلالرف المتحرك سهل التعديل
  AAddjjuussttaabbllee  --  SShheellvveess  

الرف المتحرك سهل التعديل أحد األشكال األساسية فـي         

 ويفضل استخدامه في مكتبة الطفـل ألنـه         ،فوف أي مكتبة  ر

متحرك ولقابليته للتعديل بحيث يتالئم وأي تنظيم جديد لمكتبة         

  .الطفل التي تحتاج للتنظيم كل فترة حتى تشد األطفال إليها
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  رواد أدب الطفل رواد أدب الطفل 
  PPiioonneeeerrss  ooff  CChhiilldd  LLiittrreeaattuurree  

فاتهم أدب  رواد أدب األطفال هم المبدعون الذين أثروا بمؤل       

 وتجاوز إنتاجهم األدبـي والمعرفـي       ،الطفل فى لغتهم األصلية   

 االخوان  ، أندرسن ، الفونتين ،ايسوب:المحلية الى العالمية أمثال   

 وكامل كيالنى وأحمد نجيب وعبـد       ، صاموئيل مارشاك  ،جريم

  .وغيرهم ..الشاروني التواب يوسف ويعقوب

  SSttoorryy  HHoouurrssرواية القصص رواية القصص 

القصص لألطفال الصغار فن هام جداً      فن رواية أو حكاية     

 ، بل هو فن هام للصغار والكبار      ،للطفولة المبكرة والوسطى  

 ويقع العبء األكبر في هـذا الفـن         ،حيث يستمتع به الجميع   

 حيث يتطلـب   ،على معلمات رياض األطفال وأمناء المكتبات     

منهن اختيار القصة المناسبة وقراءتها عدة مرات ثم تجربـة          

أمام المـرآة باسـتخدام الحركـات ونبـرات         طريقة الحكي   

الصوت واإلشارة والوسائل المختلفة من أجل الحفاظ علـى         
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 ثم قيامها بمناقشة األطفال     ،الترابط البصري بينها وبين الطفل    

  .في أحداث القصة لتعرف مدى استيعابهم لها

  KKiinnddeerrggaarrtteennروضة األطفال  روضة األطفال  

ى روضة األطفال هي مؤسسة تربوية تخصص لألطفال ف       

قبل االلتحـاق بالمدرسـة     ،  "الحضانة”مرحلة العمر التى تلى   

 وتخضع لالشراف التربـوى والفنـى للسـلطة         –االبتدائية  

 وفيها يتعود األطفال على الخـروج مـن         ،التعليمية الرسمية 

 ،نطاق األسرة إلى مجتمع المدرسة والـزمالء واألصـدقاء        

هـذه   ولهـم خـالل      ،وفيها يتعلمون مباديء القراءة والكتابة    

الفترة كتب أطفال خاصة تتميز بالصورة الكبيـرة المعبـرة          

  .والكلمات القليلة الموجهة لآلباء والمعلمين
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  الرياضةالرياضة

  هامة جداً لألطفالهامة جداً لألطفال

الرياضة وممارستها اليومية شيء هام جـداً وضـروري         

 ألنـه تجعلـه خفيفـاً       ،لجميع األطفال في كل أوقات السـنة      

ل الرياضة التـي يحبهـا       كما يجب أن يمارس الطف     ،ونشطاً

 وأن يرتدي أثناء ممارسته للرياضـة مالبـس         ،ويقبل عليها 

 واالبتعاد عـن    ،رياضية مريحة ومناسبة وخصوصاً األحذية    

المالبس الصناعية واستخدام الشـرابات الرياضـية الجيـدة         

 حتى ال تكون قدمه معرضة لحدوث التـواء         ،وكذلك األحذية 

لطفـل ممارسـته اليوميـة       وهام جداً أن يبدأ ا     ،لرسخ القدم 

للرياضة بعملية التسخين لتقوية العضالت وتهيئتها لممارسـة   

   .الرياضة اليومية من أي نوع

وال يلعب الطفل أي نوع من الرياضـات إال الرياضـة            

 ولـم   :الرياضة المناسبة لكل طفل    : فهناك دائماً  ،المناسبة له 

معرفه  والبد من    ،لكل طفل قدرات حركية معينه     ف ،!!!؟؟...ال

حجم الطفل وقدراته البدنيه حتـى يمكـن دفعـه للرياضـة            

  .السليمه
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وبداية البد للطفل أن يلعب أى رياضة باعتبارها مصدرا         

للصحة ورفعا للياقة البدنيه والحفاظ على الرشـاقة وسـالمة      

 والبد من سعادة الطفل وهو يمـارس        ،البدن وانتعاش الذهن  

 فالجسـم اعتـاد     ،اةالرياضة ألن السعادة مصدر أساسى للحي     

عند ممارسة الرياضة علـى     " االندروفين”على إفراز هرمون  

كافة المستويات وهذا الهرمون من وظائفه األساسـية بـث          

  .السعادة فى النفوس

واألطفال يمارسون الرياضات التنافسية قبـل أن يفهمـوا         

 ومن الشائع أن يترك األطفـال تحـت سـن     ،معنى المنافسة 

 ،ن أن يعرفوا من هو الفائز أو الخاسـر        الثامنة المباريات دو  

فاألطفال فى هذه السن يعملون ما بوسعهم لتأكيد أن المنافسة          

ونظرا لبـدن الطفـل      ،أخويه واليهمهم اللعب من أجل الفوز     

 فإن الكثير من األطباء الرياضيين يمنعـون        ،وحركاته ونموه 

 عاما من الممارسة المنتظمة لكرة      ١٢ ـاألطفال دون سن ال   

م ويرون أن الطفل الذى لم يبلغ هـذا السـن يتعـرض             القد

لمخاطر االصابة ألن جسمه أضعف من تحمل عنـف كـرة           

 ولكن من الممكن تعلم أساسياتها ومهاراتها       ،القدم ومراوغاتها 

فإن قذف الكرة لمن هـم دون الثامنـة    ” البسبول”ـوبالنسبة ل 
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 والقـذف لمسـافة     ،خطر وهم ببساطة أصغر من أن يتعلموه      

  . يعرضهم ألصابات المرفقينبعيدة

ويجب أن نعلم أن جسد بعـض األطفـال يتـواءم مـع             

 فثمة رياضات فرديه التناسب من ينتـابهم        ،رياضات معينة 

الغضب عندما يخطئون ويقودهم هذا إلى الشعور بالتعاسـة         

 وهؤالء قد تناسبهم رياضات     ،مثل الجمباز والسباحة والتنس   

يكون هناك شـخص    أخرى مثل الهوكى وكرة القدم حيث ال      

 وهنـاك بعـض     ،واحد فى الواجهة والفريق كله يعمل معـا       

الرياضات التى تتطلب التزاما بممارستها معظم السنه مثـل         

 وعلـى   ،الجمباز الذى اليدع للطفل ممارسة أى نشاط آخـر        

اآلباء أن يقرروا مدى قدرة أبنائهم على االستمرار فى مثـل           

الطفل يريد أن يمارس     وإذا كان    ،هذه الرياضة قبل اختيارها   

 ،لعبه التناسب نزعته أو مزاجه فال نقف فى وجهه مباشـرة          

وإن كان على الوالـد أن ينصـحه وندعـه يتأمـل اللعبـة              

  .وممارسيها بوعى حتى يتخذوا القرار المناسب

ويجب توجيه األطفال أصحاب األجسام الصـغيرة إلـى         

الرياضات التى تناسبهم مثل الجـرى والسـباحة والجمبـاز          

وغيرها مما يتطلـب رشـاقة وتوازنـا أكثـر مـن القـوة          
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 والبد أن نشجعهم على ممارسـة الرياضـة وال          ،والضخامة

 وفى حالة اصرار الطفل صـاحب       ،نطلب منهم التخلى عنها   

الجسم الصغير على ممارسة لعبة التناسبه فيمكن أن يسـجل          

 ١٢فاألهم عند األطفال تحـت      .ضمن فريق أصغر من سنه    

  .اع بممارسة لعباتهمسنة هو االستمت

ويجب على اآلباء أال يتركوا أبنائهم ينضمون لفرق التتبع         

 وعلى هذه الفرق    ،االحتياجات األساسية التى تمنع االصابات    

 كما  ،أن تكون لديها المعدات الرياضية الالزمة لضمان األمن       

يجب أن يزود األطفال بالمشروبات أثناء ممارسـة اللعـب          

النسبة ألجسامهم كما أنها تساعدهم فى      نظرا ألهمية السوائل ب   

 وقلة السوائل قـد تصـيبهم بالجفـاف         ،اللعب بطريقة أفضل  

وتعرض األطفال لألصابة بارتفاع درجة الحـرارة الناجمـة         

  .عن األجهاد

بهذا تكون الرياضة بالنسبة للطفل آمنه وسليمه وتسـاعده         

   .على النمو السليم
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    ة التالفيفة التالفيفزاويزاوي
AAnngguullaarr  GGyyrruuss    

زاوية التالفيف منطقة بالمخ تسمى ميف الزاوي أو تلفيف         

 وهي منطقة في النصف األخير من الفص المؤخري،         ،زاوي

فالشخص الذي الذي يعاني من تلف في أنسجة المنطقة فقـد           

 حيث  ،يفهم ما يسمعه ولكنه ال يستطيع كتابة ما سمعه بالمرة         

 فوظيفة  ، عالقة له بالكلمة المسموعة    أن تاف تلك المنطقة ال    

  .تلك المنطقة ترجمة الرمز البصري إلى رمز سمعي صوتي
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  زيت السمكزيت السمك

  هام جداً لعقول أطفالناهام جداً لعقول أطفالنا

زيت السمك من المكمالت الغذائية المعروفة بقدرتها على        

 ولكـن دراسـة     ،Aتقوية البصر بما تحتويه مـن فيتـامين         

 الحضـانة جرعـة     بريطانية حديثة أثبتت أن إعطاء أطفـال      

يومية من زيت السمك أدى إلى تحسين سلوكياتهم ومهاراتهم         

 فبعد مـرور سـتة أسـابيع علـى          ،التعليمية بصورة هائلة  

 )٣أوميجا(الجرعات اليومية من زيت السمك المعروف باسم        

الحظ أولياء األمورتطوراً كبيراً في سـلوكياتهم وقـدراتهم         

 ولفتـت  ،لثة من العمـر  حتى عند األطفال دون الثا    ،التعليمية

هذه النتائج االنتباه لدى الباحثين بمعهـد بيولوجيـا التكـاثر           

 كيف يهديء زيت    : حيث ناقشوا  ،والنمو بالكلية الملكية بلندن   

السمك من روع األطفال الممزقين الـذين تبلـغ أعمـارهم           

 علـى نمـو   ٣ وتناول التأثير المحتمـل ألوميجـا        ،السادسة

الذين دأبوا على تناول وجبات فقيرة      األطفال مقارنة باألطفال    

 والذي وجد أنه يتوافر بكميات كبيرة فقـط         ،٣بزيت أوميجا   

في األسماك الدهنية ويشكل ربـع المـادة الرماديـة بـالمخ           



 -٣٥٠-

 ولذلك فهو بالغ األهمية لنمـو المـخ         ،المسئولة عن الذاكرة  

 ولقد كشفت نتائج األبحاث التي ُأجريت على تأثير         ،والعينين

ك كَمكَمل غذائي أنه يتمتع بفوائد قويـة بالنسـبة          زيت السم 

للنساء الحوامـل وأطفـال المـدارس وألول مـرة أطفـال            

 فتم تقييم حالة األطفال قبل التجربـة مـن ناحيـة            ،الحضانة

المهارات الحركية ومعدل الذكاء والسلوك ومهارات القـراءة        

 وسجلت الدراسة تناقصاً كبيراً فـي قلـة تركيـز           ،والهجاء

 مع زيادة تركيزهم بصـورة      ،ال واضطرابات الحركة  األطف

 والحـظ   ،غير عادية بجانب تحسن سلوكياتهم بشكل هائـل       

اآلباء أن األبناء أصبحوا أكثر قرباً من والديهم عن ذي قبـل           

وزادت الروابط فيما بينهم وآبائهم بصورة لم يألفها اآلباء من          

   . كما زادت قدراتهم التعليمية ودرجة تحصيلهم،قبل
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  سحب الحبسحب الحب
  LLoovvee  WWiitthhddrraawwaall  

سحب الحب هو أسلوب من أساليب الضبط التي يمارسها         

 وسـحب   ، وله تأثيره الخاص في الطفـل      ،اآلباء مع األبناء  

الحب يقضي بتجاهل اآلباء ألبنائهم وعدم التعبير عن حـبهم          

  .لهم عندما يصدرون ضروباً غير مرغوبة من السلوك
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السرطان وحماية أطفالنا منها السرطان وحماية أطفالنا منها 
MMaalliiggnnaanncciiee  

الخلية ( وكل الخاليا تنقسم     ،يبدأ أي سرطان من خلية حية     

مثـل  ( ولكن ألسباب مختلفة     ،)أصغر وحدة حية في اإلنسان    

التعرض لألشعة أو لفيروس أو ألسـباب وراثيـة أو خلـل            

 تبدأ هذه الخاليا باالنقسام السريع على هواها مشـكلة          )معين

 وتنتشر بأذرعهـا    ،تل حجما كبيراً في مكان حدوثها     كتله تح 

كالسرطان في األماكن المجاورة والبعيدة، وتنتقـل لمختلـف    

  .أجزاء الجسم عبر األوعية الدموية

خطـر االصـابة     : مـن السـرطان    ة األطفال وقايطرق  

بالسرطان خطر يهدد حياة االنسـان فـى مراحـل عمـره            

 ،ه بشكل مباشـر    صحيح أن األطفال ال يصابون ب      ،المختلفة

 بـل وتبـدأ     ،ولكن تتم الوقاية منه فى فترة مبكرة من العمر        

 حيث أثبتت   ،الوقاية الحقيقية من السرطان منذ الطفولة األولى      

من إصابات السرطان بمجرد    % ٣٠األبحاث أنه يمكن تفادى     

االبتعاد عن التدخين وحده وهذا يثبت أن الوقاية هامة جـدا           

ولقد أعلـن الخبـراء سـبع       .انفى االبتعاد عن شبح السرط    
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خطوات للوقاية من السرطان والوقاية من شبح هذا المرض         

من خـالل خطـوات     اللعين والمحافظة على الصحة العامة      

وهذه الخطوات أغلبها سلوكيات تبـدأ فـى مرحلـة           ،محددة

  :الطفولة وهى

 ،التقليل من تناول اللحوم واألكثار من تنـاول األسـماك         

ين الذى يحتاجه الجسم آتيا من لحـم        ويجب أن يكون البروت   

الدجاج المنزوع الجلد والبروتين النبـاتى ومختلـف أنـواع          

األسماك ألنه ثبت أن األحمـاض الدهنيـه الموجـودة فـى            

تكافح السرطان عن طريق اعاقة انقسام      ) ٣أوميجا  (األسماك  

  .الخاليا

 فالتمارين الرياضية المنتظمة يمكنها أن      :ممارسة الرياضة 

 ،%٥٠حتماالت االصابة بسرطان القولون بنسـبة       تخفض ا 

فالجهد البدنى يخفض مستويات االيستروجين وهو الهرمـون        

  .الذى ينشط أورام سرطان الثدى

االكثار من تناول الطماطم والصلصـة ألن بهـا مـادة           

كيميائية هى الليكوين وهى مادة نباتيه لها صلة معينة بـدرء           

ينات واألمالح المعدنيـة     كما تعمل مركبات الفيتام    ،السرطان

والمواد المعدنية األخرى الموجودة فى الخضروات والفاكهة       
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معا لدرء السرطان مخفضة احتماالت التعرض للسرطان من        

٤٠ - ٣٠%.  

 فيجـب تنـاول مـا تسـتطيع مـن           :عدم إهمال األلياف  

اإلسباحيتى المصنوع من دقيق الحنطة الكامل وال بـد مـن           

ن األلياف فـى اليـوم وهـذه         جراما يوميا م   ٣٥-٢٥تناول  

الكمية تكفى لتقليص احتماالت االصـابة بسـرطان الثـدى          

  .والقولون إلى حد كبير

 أثبتت أحدث دراسات جامعة هارفـارد أن        :تخفيف الوزن 

 كيلو جرام بعد سن الثامنـة       ٢٥النساء اللواتى يرتفع وزنهم     

عشر يزداد ارتفاع تعرضهن لسرطان الثدى بعد سن اليـأس          

 كيلـو   ٢لنساء اللواتى يزيد وزنهن أكثـر مـن         عن ا % ٤٠

فالنسيج الدهنى ينتج االيستروجين واألنسولين اللـذين      .. .فقط

  .ينشطان نمو األورام

 األغذية الغنية بالدسم تزيد من خطـر        :التقليل من الدهون  

التعرض لسرطان عنق الرحم والثدى والقولون والسرطانات       

داد األطعمـة   ويفضل اع % ٤٠األخرى بنسب قد تصل إلى      

  .بزيوت أحادية غير مشبعة مثل زيت الزيتون
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من اصـابات سـرطان     % ٩٠ يمكن تفادى    :الرفق بالجلد 

الجلد باالحتماء من أشعة الشمس أضافة إلى استعمال الزيوت         

 ويجب فحص الجلد دائمـا مـرة أو         ،ودهون المسح الواقية  

  .مرتين سنويا

 ولذلك فمـن    ،فالوقاية من السرطان كلها تبدأ منذ الطفولة      

أجل صحة األطفال فى حاضرهم ومستقبلهم يجب وقايتهم من         

  .خطر األصابة من السرطان
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  السعادةالسعادة

  عند األطفالعند األطفال

 ،يتطلب اإلحساس بالسعادة عند األطفال بيئة آمنة مستقرة       

وقد يتوقف الطفل عن التقدم مالم تتوافر هذه البيئة بل يمكنه           

ـ         اً مـا تتسـم     أن ينساق إلى مشكالت سلوكية عديـدة غالب

 وتكون كل آداءاتـه     ،باالنطواء أو يتحول إلى تمرد وعصيان     

له إحجام أو ينقلب سـلوكه        فإما أن يحدث   ،ثقيلة على النفس  

إلى عداء أو خروج على االنضباط كي يحمـي نفسـه مـن             

 فالنزعة إلى الشر والشراسة ما هي إال تعبيـرات          ،الضعف

والعوامل التي  .قاءانفعالية سلبية نتجت عن المعاناة وحياة الش      

سنوات ٦-٥تسبب وتحقق السعادة للطفل في الطفولة من سن         

  :هي

 من أهم أسباب السـعادة عنـد        ،التفوق في المدرسة   •

 بالرغم أنهم مازالوا في مرحلة الحضانة إال        ،األطفال

  .أن التفوق يجلب لهم السعادة

الصداقة تحقق لألطفال السـعادة بوجـود أصـدقاء          •

  .يلعبون معهم



 -٣٥٨-

يمكنه أن يؤثر على شعور الطفل        التلفزيون مشاهدة •

 وخصوصـا تـوافر عناصـر الحركـة         ،بالسعادة

واالستثارة والخدع تُسعد األطفال ويبهرهم الضـوء       

  .واأللوان

تقدير األب للطفل وحصول الطفل على النقود مـن          •

   .أبويه يسبب له السعادة والسرور واالطمئنان

  .عادةطاعة الطفل لوالديه يقعان ضمن عوامل الس •

زيارة األقارب وحضور المناسبات السعيدة باألسرة       •

  .يجلب للطفل السعادة

حصول الطفل على مالبس جديدة يزيد من إحساسه         •

  .بالسعادة

 ، سـنة  ١٢-١١أما في مرحلة الطفولة المتأخرة من سن        

  :فتكمن عوامل السعادة عند األطفال في

سعادة اآلباء واألمهات واألخوة تسعد األطفال فـي         •

   . فسعادة من حولهم تنعكس عليهم مباشرة، السنهذه

النجاح والتفوق والعمل من أجل ذلك والرغبة فيـه          •

  .من عوامل سعادة األطفال
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 ،تقدير المعلم يتوقف عليه سعادة الطفل في المدرسة        •

وأطفال هذه الفئة يقدرون في المعلم المساعدة والود        

والحزم في حفظ النظام والعدل والمـرح والشـرح         

  . ويستاءون من العقاب الجسدي،ضحالوا

المشاركة في الرحالت من أهم مظاهر السعادة لهذه         •

  .السن

  .الصداقات عنصراً هاما إلحساس األطفال بالسعادة •

كما أن من عوامل سـعادة األطفـال فـك اللعـب             •

 فهـذا ينمـي روح      ،وتجريبها والتعامل معها بحرية   

 عند   فيشعر بالسعادة وخاصة   ،اإلبداع واالبتكار لديه  

  .اطالع أصدقائه وذويه على ما صنع

كذلك يجلب له السعادة االحتكاك المباشـر بالبيئـة          •

والمؤسسات االجتماعية مثل الصالة والذهاب للمتجر      

 وهذا يشعر الطفل    ،للتعرف على كيفية البيع والشراء    

 وفي هذا سعادة    ،بالثقة والسيطرة على جزء من بيئته     

  .ال حدود لها لنفسه

أثبـت   فلقد   : السعادة في نفس المواليد الجدد     بثوالبد من   

العلم الحديث أن الطفل يبتسم بعد بضع سـاعات فقـط مـن          
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 ويتعرف على رائحة أمه بعد عشرة أيام ويستطيع أن          ،والدته

 ولذلك فإن   ،يفرق بين الرجال والنساء بعد خمسة عشر يوما       

 ،الرضيع يعرف االبتسامة والضحك قبل أن يتعرف على أمه        

 وإنما هي   ، ال يعرف أن ابتسامته تعبير عن سروره       ومع أنه 

فقط عملية ارتخاء عضالت الوجه إال أنها تعبر عن الراحـة           

 ويجـب  ، وتأتى تلقائية عندما تداعب وجنته أو فمـه      ،النفسية

  .علينا أن نسعد أطفالنا دائما

 والسيما في السنة األولـى      ،وأفضل وسيلة إلسعاد الطفل   

 فـإذا  ،ه بوجه حنون هادئ دائماالعه أمط هي أن ت،من عمره 

كانت األم صارخة متذمرة ذات وجه عبوس صـارم خافهـا    

 وبتكرار تطلع الوليـد إلـى أمـه         ،الطفل وانفرط في البكاء   

بوجهها الهادئ الحنون وبتكرار سماع غنائها العذب الـرخيم         

يهجر الرضيع بكاءه ويتحول إلى طفل هادئ الطباع لطيـف          

وإذا كانت األم تستعين بمربيه     .ادةالمزاج وهذه هي بذور السع    

 فالبد فـي عمليـة      ،أو مرضعة لتساعدها على تنشئة الطفل     

 ،اختيارها أن تكون مالمحها هادئة ووجهها صـبوح حنـون         

 بـل   ،والشك أن تغذية الطفل ال تقتصر على إطعامه فحسب        

  .تشتمل على دفء العاطفة وزاد الحنان
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ـ         ن العطـف   وفى عملية الفطام يحتاج الطفل إلى مزيد م

والرعاية مع البسمة الحلوة على وجه أمه الهادئ لتخفف عنه          

 فإذا حِرم من ذلك     ،مصابه األليم في فقد الرضاعة من الثدي      

 تحول إلى طفل عصـبي ثـائر كثيـر          ،خالل عملية الفطام  

 وبفضل حنان األم المتدفق ووجهها الحالم قد نتغلـب          ،البكاء

 النـوم وإعـادة     على صرخات الطفل وبكائه وامتناعه عـن      

ويقدم لنا خبراء التربية وعلم النفس عدة نصائح        .السعادة إليه 

  :إلدخال السعادة على قلب الطفل ليكف عن البكاء ومنها

إطعام الطفل فور البكـاء وخصوصـا إذا كـان حـديث            

 ألنه قد يشعر بالجوع وإن كان قد تناول رضعته منذ           ،الوالدة

  .ساعة واحدة فقط

  .الفاترسقاء الطفل بالماء 

  .الغناء للطفل ومناغشته حتى النوم

  .تغيير الحفاض أو الغيار الداخلي للطفل

حمل الطفل على الذراع واحتضانه على الصدر حتى يتم         

  .انتزاعه من همومه وبعده على البكاء

 ، عبر حجر األم الحاني    ،وضع الطفل مستلقيا على معدته    

  .وتدليك ظهره برقه وخفه
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  .ول به في الغرفهحمل الطفل ألعلى والتج

 أو أيـة    ،منح الطفل شيئا ليمصه مثل إصبع األم أو األب        

  .دمي بالستيكية نظيفة تُهدئ من روعه

يتم أرجحة الطفل على نحو أفقي بصورة منتظمـة وهـو        

  .محمول على الذراع

يتم حمل الطفل ألعلى على كتفيه وتدليك ظهـره بلطـف           

  .لتخفيف آالم البطن

ن وذلك بلف الطفل في بطانيـة       بث الشعور باألمان واألم   

  .أو شال

 مثـل   ،قطع بكاء الطفل بتشتيت نظره نحو حاجة يحبهـا        

 وأهم شئ إشعار    . حتى تستولي على انتباهه    ،عروس أو دمي  

 ألن ذلك يسعد الطفل ويهدئ      ،الطفل بحب والديه على الدوام    

  ٠من روعه
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  السعال الديكيالسعال الديكي
WWhhooooppiinngg  CCoouugghh  

 ويتصف بنوبات من    ،ولةالسعال الديكي أحد أمراض الطف    

السعال التشنجي العنيف ينتهي بشهيق يشبه صـياح الـديك          

أوقيء إذا حدثت النوبة بعد الطعام أو يصاب الطفل بالغشـي        

واإلزرقاق وتوقف التنفس في بعض الحاالت كما يحدث في         

ويمكن الوقاية من السعال الـديكي بتلقـيح        ،  األطفال الرضع 

بة بالمرض مرة واحدة تعطـي       واإلصا ،الطفل اللقاح الثالثي  

 فال يصاب الطفل بهذا المرض مرة       ،مناعة للطفل مدى الحياة   

  .أخرى طوال حياته
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  TTuubbeerrccuulloossiissالسل السل 

 ،مرض السل من أقدم األمراض التي عانت منها البشرية        

 والسل مرض معدي ينتقل من الفـرد        ،ويسمى اآلن بالتدرن  

رض لإلصـابة    ويتع ،للآلخر عن طريق كافة أنواع االتصال     

 ولـذلك   ،بالسل األشخاص المضعفون الواهنون سيئو التغذية     

فاألطفال أكثر الفئات إصابة به ألنهم يصابون بسهولة مـن          

 ،ذويهم عن طريق انتشار الجراثيم من المرضى المخـالطين        

ويتم )ب ث ج  (ويمكن الوقاية منه بالتطعيم باللقاح المعروف       

نة على والدة الطفـل      س ١٣التطعيم فور الوالدة وبعد مرور      

  .أي في سن البلوغ تقريباً للذكور واإلناث
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  السمنةالسمنة

   عند األطفال عند األطفال

 ومنبـع األخطـار الصـحية       ،السمنة أصل األمـراض   

 وتحدث السمنة عندما يحصل الجسد على كمية من         ،والنفسية

الطاقة تقوق احتياجاته الالزمة لحركتـه وقيامـه بأنشـطته          

ألساسية التي تلـزم للعمليـات      الحياتية باإلضافة إلى الطاقة ا    

 ومن أهم مصادر السـمنة عنـد        ،الحيوية الالإرادية كالتنفس  

 حيث تؤدي   ،األطفال هو تناول الدهون واإلسراف في تناولها      

  .إلى زيادة الوزن وتحقيق البدانة

السمنة هي تضخم الجسـم وترهلـه بـالمواد         ومن هنا ف  

 مـرض   ،تأتى من كثرة تناول الدهون والحلويات     و ،الدهنية

األطفال ف. وبدأت تهدد الصغار أيضا    ،يصيب الشباب والكبار  

السمناء أكثر عرضة لإلصابة بـأمراض السـكر وتصـلب          

 وتعود إصابة األطفال بهذا المـرض إلـى كثـرة           ،الشرايين

االعتماد على الوجبات السريعة الجاهزة كالبورجر والسـجق       

 ، والتي تحتوى على كميات كبيرة مـن الـدهون         ،والشاورما

من % ٣٤والعامل الوراثي الذي يلعب دورا هاما ويمثل نحو         
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  .العوامل المسببة للسمنة

 لهـا   ، أن هـذه السـمنة     ،وقد أثبتت آخر األبحاث العلمية    

عالقة ببروتين يسمى اللبتين الذي تفرزه الخاليا الدهنية فـي          

 وأنه في حالة حدوث خلل معـين فـي          ،بالزما الدم لإلنسان  

روتين يحدث خلال في تنظيم وزن الجسـم         فإن هذا الب   ،الجسم

وله صلة فسيولوجيه بنظام الضبط الذي يـتحكم فـي وزن           

 منهـا خلـل     ، وتحدث السمنة نتيجة أسـباب عديـدة       ،الجسم

 هو  :األول : وهى تنقسم إلى ثالثة أنظمة     ،التوازن في الجسم  

 ويقـوم بإخبـار     ،نظام اإلرسال وهو موجود بأطراف الجسم     

 فهـو نظـام الضـبط أو        :الثـاني و.المخ بكم مخزون الدهن   

 وفيه يتلقى المخ المعلومات ويقارنها      ،الترجمة الذاتية في المخ   

أمـا  و.بمعيار داخلي لمخزون الدهن ويسمى نقطة الضـبط       

 فهو النظام المؤثر الـذي يقـوم بتعـديل أي           :النظام الثالث 

انحراف في وزن الجسم عن المعيـار الـداخلي لمخـزون           

  .الدهن

 ويفرز  ،ن هو بروتين تنتجه الخاليا الدهنية     وبروتين اللبتي 

وقـد  . ويرتبط بكتلة الدهن في جسم اإلنسان      ،في بالزما الدم  

 أن األطفال المصابين بالسمنة لـديهم       :أثبتت األبحاث الحديثة  
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 وأنه بقياس تركيزه في الـدم       ،نسبة عالية من اللبتين في الدم     

امل كتله   وجد أنه يرتبط بوزن الطفل ومع      ،عند حديثي الوالدة  

 كما لوحظ أن مستواه يتأثر بعوامل معينـه مـن           ،جسمه هذا 

 وقد لوحظ أن األمهات الالتي      ،أهمها الكورتيزون واألنسولين  

كمـا  .يعالجن به في فترة الرضاعة يصاب أطفالهن بالسـمنة    

 وفـى   ،اتضح أن األنسولين يزيد من معدل إفراز اللبتين ليال        

وزن الجسـم  مـن  % ١٠حالة الصيام يحدث خفض بنسـبة     

 ،%٥٣يصاحبه خفض في مستوى اللبتين في الـدم بنسـبة           

 يرتفع مستواه إلـى     ،بينما في حالة اإلفراط في تناول الغذاء      

  .لوزن الجسم% ١٠ ويصاحبه ارتفاع مقداره ،%٣٠٠

 وهـو أحـد     ، والتلفزيون يساعد األطفال على السـمنة      -

 األسباب الهامة للبدانة والسمنة عنـد األطفـال فـي العـالم           

  .المعاصر

 فاألطفال السمان يتجاوزون وجبـة اإلفطـار وينسـون         

 والبـد مـن     ،أنفسهم أمام التلفزيون وهم يقضمون الطعـام      

وأفضل وسيلة لبلوغ   ،  على عادة القضم عند األطفال     القضاء

 ثم دعـوة    ،تناول الطفل لوجبة إفطار جيدة    : هذا الهدف هي  

 أمـام    بدال من الجلـوس    ،األطفال للعب وممارسة الرياضة   



 -٣٦٨-

 وهي وسيلة جيدة إلبعاد شـبح       ،التلفزيون بالساعات الطويلة  

  .البدانة عن أطفالنا

والعالج يكمن في عدم حرمان الطفـل خـالل العـامين           

األولين من عمره من األطعمـة ذات السـعرات الحراريـة           

 ألن تلك الفترة تعتبر مرحلة      ، كالدهون والشكوالته  :المرتفعة

 وال داعي للقلـق إذا      ،سبة إليه نمو وتطور مهمة وحيوية بالن    

 ألن ذلك يعبر عن     ،زاد وزن الطفل في سن المراهقة األولى      

 وهـذا   ،التغيرات الهرمونيه واكتمال نمو عضالته وعظامـه      

 ولكن المهم تشجيع األطفال على التقليـل مـن          ،أمر طبيعي 

استهالكه للمواد الدهنية واألطعمة السريعة وإبدالها بالفواكـه        

تشجيعه أيضا على الحركة الزائدة لحـرق       و،  والخضراوات

 بحيث  :وأيضا هناك دور للوالدين    ،السعرات الحرارية الزائدة  

 تكون قليلـة    ،يقومون بتزويد الطفل بوجبات غذائية متوازنة     

 ، مع السماح له بتناول الوجبات الخفيفة بين الوجبـات         ،الدسم

ولكن على فترات زمنية لتشجيع الطفل على تناول الوجبـات          

 ويجب أن يتدخل األهل حتى ال يترك األمر برمته          ،صحيةال

 ، ولكن يكون التدخل تدخال غير مباشر      ،لمزاج ورغبة الطفل  

 ، والخضراوات مع المكرونـة    ،كأن يوضع البيض في الكيك    
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 ونقلل الدهنيات   ،يك والحلويات والجاتوهات  -والفواكه في الك  

عض وكذلك عدم تمييز بعض األطفال عن ب      .. .بقدر اإلمكان 

 ويجب تنويع األصـناف التـي يتناولهـا         ،باألطعمة المختلفة 

 وحثه علـى ممارسـة      ، ويجب تقليل كمية العشاء له     ،الطفل

 وإحاطته بالحب لكي تزداد ثقتـه بنفسـه         ،األنشطة الرياضية 

ويعمل على تخفيض وزنه ويتغلب على مضايقات الزمالء له         

ة خاصة  فالطفل البدين يحتاج لرعاي   .. .في المدرسة والشارع  

  .من األم واألب واألسرة كلها

ويجب مالحظة أن السمنة قد تقع عند سن البلوغ يسـبب           

 حتـى ال    ، فيجب التنبه لذلك تمامـا     ،االضطرابات الهرمونيه 

 وهى تحـدث بسـبب      ،تتسبب في أزمة نفسية لفتياتنا وفتياننا     

 ،وأيضـاً .. .نقص في إفرازات الغدد الجينيه والغدد الدرقية      

 مثـل   ،غذية ذات السعرات الحرارية الكبيـرة     يجب تجنب األ  

الشكوالته والسكاكر والحلويات والمربـات والتمـر واألرز        

  .والمكرونة وغيرها من المأكوالت

كشـفت إحـدى     فلقـد    تبدأ من الطفولـة   حقيقة  البدانة  و

اإلحصائيات إن نسبة البدانة البسيطة في األطفـال ارتفعـت          

 ٢٨انة الخطرة بنسبة    بينما ارتفعت البد   % ١٧مؤخرا بمقدار   
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 فـإذا   ،في كل بيـت     وهذه النتائج تقرع أجراس اإلنذار     ،%

 وحاول أن تتبـع     ، كن حذراً  ،وجدت لديك طفلك مياال للبدانة    

 والتي يقدمها لك أكبر خبراء التغذية       ،النصائح الغذائية التالية  

 وأعلم دائماً أن البدانة في الصغر ال بد وأن تؤدى           ،في العالم 

  -:ي الكبرإلى بدانة ف
التسجيل و : سجل وزن طفلك وطوله في بطاقته الصحية-

 ويجب أال تصبح هذه العادة ،يتم مرة بمعدل واحدة شهرياً
 وإذا الحظت إن منحنى البدانة لدى الطفل يخرج ،كالوسواس

. .)مقارنة بالمنحنى الطبيعي المتوسط(عن مساره الطبيعي
  .ذارجرس إن فعليك االنتباه واعتبار ذلك بمثابة

 ألن الرجيم : ال تدفع طفلك من تلقاء نفسه التباع رجيم-
 لدرجة حرمان ،غير المتخصص قد يكون في غاية الصرامة

 مما ،الطفل من الفيتامينات واألمالح المعدنية الالزمة لنموه
 ،يدفع الطفل أحياناً اللتهام ما يلذ له من أطعمة في الخفاء

صائي تغذية ليشير لذلك يفضل دائما اللجوء لطبيب أو أخ
   .عليك بأنسب ريجيم لسنه ووزنه

 : ال تقدم لطفلك نفس كميات األطعمة التي تقدم للبالغين-
إلى  ٨٠ قبل بلوغ سن المراهقة ال يحتاج إلى أكثر من ،فهو
 جراما من ١٥٠إلى  ١٠٠ جرام من اللحوم يومياً ومن ١٠٠

 وما يستطيع ، جراما من الجبن٤٠ – ٣٠ ومن ،النشويات
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  . ن خضراوات وفواكه طازجةم
 حتى ال يتناول كميات )دائماً( ضيق علي طفلك الخناق -

من  اجعله يشترى الحلوى والشوكوالته :كبيرة من الحلويات
 في حالة ، وال تعده بشراء الحلوى كمكافأة،مصروفه الخاص

إنجازه عمال ما أو حصوله على درجات معينة في 
 عن لعبة جديدة أو أداة  ولتكن مكافأته عبارة،االختبارات

 تجنب تخزين كميات ، باإلضافة إلى ذلك،رياضية يحبها
 أو االستجابة للعروض ،كبيرة من الحلوى فى المنزل

  ." اثنان بسعر واحدة”التجارية المنتشرة من نوع
 التي تحمل )اللبان(وحاول الحد من شراء البونبون والعلكة

د غنية بالسعرات فهذه األنواع تُع. ." خال من السكر”شعار
 وتناول كمية كبيرة منها ، بعكس ما هو متوقع،الحرارية

  . يمكن أن يصيب الطفل باإلسهال وبآالم في المعدة واألمعاء
فإذا طلب : ال تقدم لطفلك المشروبات الغازية والسكرية-

 ”الطفل منك هذه المشروبات، قدم له األنواع المخففة منها
على أن يكون . .احدة يومياً منهاويكفيه تناول علبة و. .”اليت

  .ذلك بعد سن الخامسة أو السادسة
 : ال تحرم طفلك تماما من الكاتشاب إذا كان من عشاقه-

 إذا تناول ،فعدد السعرات الحرارية الموجود به محدود جداً
ما ،أ)معلقتان كبيرتان في كل وجبة(كميات معقولة منه 

 نظراً لغناها ، فاألمر يختلف،بالنسبة لصلصة المايونيز
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لذلك يجب تقديمها للطفل فقط من حين  ..بالسعرات الحرارية
على أال يزيد مقدار ما يتناوله ..آلخر وليس بصورة يومية

وبالنسبة للزيت . .منها على ملعقة صغيرة في المرة الواحدة
 ولكن بكميات ، يجب أن يتضمنهما طعام الصغير،والزبد
الطازجة تعتبر أقل األطعمة  وتذكر دائماً أن الكريمة ،بسيطة

من المادة الدسمة في % ٣٢تحتوى على نسبة (الدسمة دسامة 
  .)للزبد والمارجين % ٨٢للزيت و % ١٠٠مقابل 

 قدم ،على سبيل المثال: قدم للطفل وجبة إفطار متكاملة-
+ بالمربى ) أو توست(خبز : لطفلك وجبة إفطار تتكون من
عصير فاكهة  + زبادي+ فنجان من الكاكاو بالحليب 
مع كوب من ) كورن فليكس(طازجة، أو طبقاً من الحبوب 

فإذا كان طفلك من ..الحليب وزبادي وثمرة فاكهة طازجة
النوع الذي ال يشعر بالجوع عندما يستيقظ في الصباح 
فأعطيه ثمرة فاكهة مقطعة وجاهزة مع ساندويتش جبن 

  .وقطعة شوكوالته بالحليب
ع األطعمة المسكرة والدسمة عن في فترة بعد الظهر امن -

عندما تتناول الشاي مع أفراد أسرتك و:متناول األطفال نهائياً
 استبدل الحلويات الدسمة والكعك وبسكوت الزبد ،بعد الظهر

 بكوب من الحليب نصف دسم مع قطعة ،التي تقديمها لطفلك
 واحرص على إن يتناول ،شوكوالته أو كوب زبادي أو تفاحة

  .حتى ال يهضم الطعام بسرعة.. جالساهذه األطعمة 
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 : امنع الطفل من التسالي أمام التليفزيون وألعاب الفيديو-
ال ( :يجب إن ترسخ هذا المبدأ في ذهن جميع أفراد األسرةو

لتناول األطعمة والمسليات أمام شاشة التليفزيون أو أثناء 
ة  في هذه الحال،ألن اإلنسان..)اللهو بألعاب الفيديو واألتارى

يكون عرضة لتناول كميات كبيرة من المسليات 
 هذا إلى جانب االمتناع عن ، دون أن يشعر،والمقرمشات

 مما ينتج عنه تخزين ، والسكون لفترات طويلة،الحركة
المواد الدسمة الموجودة في األطعمة على هيئة دهون إضافية 

  .في الجسم
ال : حاول أن تحد من ذهاب طفلك لمطاعم الفاست فوود-

تسمح لطفلك بالذهاب إلى مطاعم الفاست فوود مثل مطعم 
  .البيتزا والهامبورجر أكثر من مرة كل خمسة عشر يوماً

لمواجهة البدانة عنـد     األساليب العلمية ك العديد من    وهنا

 ألن البدانة إذا بـدأت      ،بدانة األطفال مشكلة كبرى    ف ،األطفال

  وأصـبح  ،من الطفولة استمرت مع اإلنسان طـول حياتـه        

 خامالً غير نشيط وبدون رشاقة علـى        ،مريضاً قليل الحركة  

وعلى الوالدين مسئولية كبري في مواجهة    .مدى سنوات عمره  

  ٠.بدانة أطفالهم

وهذه الوسائل واألساليب تصلح للجميع باتباعها من أجـل         

 ولكن نقدمها لألطفال بصفتهم األمـل       ،تجنب السمنة والبدانة  
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 وألنهم ال يـدركون     ،القاتلةفي التخلص من السمنة والبدانة      

 فيقع على األهل العبء األكبر في حماية أبنـائهم          ،خطورتها

  : ومن هذه األساليب التي يمكن لألبوين اتباعها٠.منها

 ، بواسطة ميزان ومقياس طول    : قياس الوزن باستمرار   -

فعلى الوالدين التعرف على وزن وطول أطفالهم والعودة إلى         

 ،بة سالمة نمو الطفل وزيادة وزنـه      المعدالت المعروفة لمراق  

وفي حالة مالحظة تفاوت واضح بين المقاييس والمعـدالت         

 ،النظامية يستحسن عرض الطفل على الطبيب بدون تـأخير        

 إذ أن زيادة الوزن في سن       ،وال سيما إذا كان الطفل صغيراً     

  . أعوام مؤشر إلى احتمال اإلصابة بالبدانة ال حقا٦

 يجب االمتناع عن سكب كميات      :اماالهتمام بكمية الطع   -

 والضغط على الطفل لتناول كميـات       ،غذاء إضافية لألطفال  

 فالبد من تدريب الطفـل علـى األكـل          ،كبيرة بسرعة بالغة  

  .ببطيء ومضغ الطعام جيداً

 أحيانا يعود سبب زيـادة      : االنتظام في مواعيد الطعام    -

 وينصـح   ،الوزن إلـى سـوء توزيـع الوجبـات الغذائيـة          

صصين في التغذية بضرورة التركيز أكثر في تنظـيم         المتخ

 بدالً من االمتناع عن الطعام لبلوغ غايـة         ،مواعيد الوجبات 
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 وعلى الطفل الزائد الوزن توزيـع       ،الرجيم وتخفيف األوزان  

  .غذائه على أربعة وجبات

السكر بالطبع هو المشكلة الغذائيـة       : تقليل كمية السكر   -

 أطفالنا ن حيث أن استهالك      األولى التي تهدد رشاقة وصحة    

 ،المواد السكرية ازداد في عصرنا أضعاف ما كان من قبـل          

 وباإلمكان تعويضـه بسـكر      ،فتخفيف كمية السكر ضرورة   

 وكذلك بسكر االسبارتام للمحافظة على لذة       ،الفاكهة الطبيعي 

  .الطعم وحالوة المذاق

ة  وأيضاً المرطبات الغازي   :الماء بدالً من المياه الغازية     -

 علماً بـأن    ،تشكل مشكلة كبرى لغزارة استهالك األطفال لها      

 أي بمـردود    ، مكعباً من السـكر    ٢٢لتراً منها يعادل تناول     

وفي المقابل فإن هذا الغذاء     . سعر حراري  ٤٢٠طاقة يقارب   

السائل ال يشبع المعدة التي تطالب بالمزيـد مـن السـعرات       

يم المـاء   وبدال من المرطبات الغازية يمكـن تقـد       .الحرارية

  .المعدني أو العصير الطبيعي لألطفال

تؤكد الكثير   :تخفيض ساعات الجلوس أمام التليفزيون     -

من الدراسات أن للتليفزيون دور كبيـر فـي زيـادة نسـبة             

 حيث أن الجلوس أمـام الشاشـة        ،األطفال المصابين بالبدانة  
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الصغيرة لساعات يومياً يساعد على أكـل الطعـام والتهـام           

البسكويت والشكوالته وغيرها من المأكوالت عالية      الشيبسي و 

  .السكريات

 الرشاقة ليست موضة فقـط      :المزيد من النشاط البدني    -

بل هي ضرورة نظراً لنمط الحياة الذي نعيشـه خصوصـاً           

صغارنا،فال بد من تشجيع األطفال على مزاولة نشاط بـدني          

  .منتظم بمعدل مرتين إلى ثالث مرات أسبوعيا على األقل

التخمة أصبحت ظاهرة تجتاح المجتمعات المختلفة سـواء        

 وغالباً ما تفترس التخمـة األطفـال        ،أكانت غربية أم شرقية   

والشباب والكبار، فتشل تفكيـرهم وتغـل نشـاطهم وتثقـل           

  ٠٠.حركتهم

فـي    أكيدة علـى الصـحة     اًأخطار تمثل   بدانة األطفال و

 بشكل  يبدو أن أطفال اليوم غير نشطين      و ،الحاضر والمستقبل 

 .كافي فيما يتعلق باألنشطة الخارجية كما يفترض أن يكونوا        

ونجد ان خوفهم من المركبات والشعور باألمان يدفعهم للبقاء         

في المنزل ليقتصر نشاطهم على مشاهدة األفـالم واللعـب          

 فيكونوا عادةً   ،أما عند خروجهم  . بالكمبيوتر أو ألعاب الفيديو   

وأكـد اسـتطالع    .أرجلهـم في السيارة بدالً من المشي على       
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حديث قامت به مؤسسة الغذاء العالمي والخدمة الغذائيـة أن          

يستهلكون غـذاء يتعـدى     ) الروضة(أطفال ما قبل المدرسة     

المستويات الصحية بكثير الحتوائه على الكثير من الـدهون         

  .والسكريات

وجاء في االستطالع أن الغذاء الذي يستهلكه يومياً أكثـر          

 من األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين         في المائة  ٧٠من  

 ، الشـوكوالته  ،سنة ونصف السنة يشتمل علـى البسـكويت       

 الوجبات الخفيفة المنكهة ورقـائق البطاطـا        ،البطاطا المقلية 

 وكلما كبـر الطفـل زاد اسـتهالكه لألطعمـة ذات            .المقلية

أطفـال مـن     وأقل من أربعة  . السعرات الحرارية المرتفعة  

ناولون كميات قليلة جداً من األطعمة الصـحية     عشرة كانوا يت  

وذات السعرات الحرارية المنخفضـة مثـل الخضـراوات         

 وأقل من الربع من المجموعة فـي االسـتطالع          ،الخضراء

  .كانوا يتناولون الخضراوات النيئة أو السلطة

بوجود مثل هـذا     ف :السمنة مؤذية لألطفال  وهكذا نجد أن    

عـض األطفـال تجنـب      النظام غير الصحي ال يسـتطيع ب      

 فهـم   ، ولكن السمنة غير جيـدة لألطفـال       .تعرضهم للسمنة 

 وإذا كـانوا    ،لإلصـابة بـأمراض الصـدر      معرضون اكثر 
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 فإنـه يصـعب     ،مصابين بداء الربو أو داء البول السـكري       

 ،أقـل   هذا وتكـون ليـاقتهم     ،السيطرة على هذين المرضين   

 األطفال  وينتهي بهم المطاف ليكونوا مصدراً دائماً لمضايقات      

   . وعرضة للرفض واالنعزال عن أقرانهم،اآلخرين
  ؟ أليست السمنة أمراً وراثياً،ولكن

صحيح ألن معظم األطفال السمان يكون أحد والديهم على         

 ولكن أسلوب حياة الطفل أهم بكثير من جيناته         ، سمينا ،األقل

 إضافة إلى انه ال يمكن التدخل في التركيبة الوراثية          ،الوراثية

 ، فمن المعقول التركيز على ما يمكن تغييـره        ،ينات الطفل لج

  .وليس ما ال يمكن تغييره

مـن  ف :تخطيط الوزن هام للتخلص من السمنة     ونجد أن    

الطبيعي أن يزداد وزن الطفل في األشهر التسعة األولى من          

 وعادة ما يكون في هذه الفترة أسمن مـن أي وقـت             ،عمره

 ،ل بالتحرك يأخذ في النحول    يبدأ الطف  وعندما. آخر في حياته  

ولكـن  .ويصل إلى مرحلة سمنة ثانية تقريباً في سن السادسة        

ودليلك األكيـد    .عادة ما يعود لفقد وزنه ثانية بطريقة طبيعية       

 هل :على سمنته يكون عن طريق النظر إلى جسمه وهو عار         

يوجد هناك بالفعل طبقات من الشحوم وإفرازات عميقة على         

هـل   ؟،هل يبدو أسمن مما كان عليه      ؟،عالفخذ وأعلى الذرا  
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هل تعتقد عند شراءك لمالبسه دائماً       ،هو أسمن من أصدقائه؟   

إذا كنت قلقاً فيما يتعلق بزيـادة وزن        ، ف ؟أنها أكبر من عمره   

 فتستطيع أن تطلب من طبيبه المعالج مالحظة وزنـه          ،طفلك

 وعلى ضوء النتائج الموجودة علـى       ،وقياسه بدقة ووضوح  

كـل أربعـة      وتستطيع قياس وزنه في المنزل     ،وجدول النم 

اليـوم علـى     وفى الوقت نفسه وزنه من     ،أسابيع بصفة دائماً  

الميزان نفسه والوضع نفسه إذا كـان عاريـاً أم بمالبسـه            

   .الداخلية أو بحفاظاته

ونالحظ أن جدول النمو مقسم إلى أعمـدة يمتـد طولهـا            

على من أعمـدة    متوازياً مع أعمدة الوزن وهذا األمر يعتبر أ       

 إذا أرتفع عمود الوزن بخطوط أكثر من        .الطول بعمود واحد  

  . فإن وزن الطفل يزيد بسرعة،مقياس الطول

العديد من أطفال    فنجد أن    : أطفال الروضة  وإذا نظرنا إلى  

إذا كانت    خصوصاً ،إلى الوجبات الخفيفة  يحتاجون  الروضة  

فة معتبرة   فيجب تقديم وجبة خفي    .وجبتهم الرئيسية في المساء   

   . وكن متأكد من تناوله واستمتاعه بالوجبة،له

وللوجبات الخفيفة الصحية تستخدم سـيدة البيـت فواكـه          

 ، وخـوخ  ، كمثـرى  ، تفـاح  ، البطيخ األحمـر   :طازجة مثل 
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 فلفـل أخضـر وأعـواد       ، جـزر  ،خيار(وخضراوات نيئة   

 إضافة  ، وروب أو زبادي أو لبنة مع قطع الفواكه        ،)الكرفس

وبسـكويت  ،   قليل الدسم  ”ميلك شيك "  و ،خبزإلى قطع من ال   

 فـإذا   ،الرياضة تفتح الشهية   كما أن    .نقى وساندويتش صغير  

 تستطيعون ممارسة بعـض     ،لم تستطيعوا الخروج في الشتاء    

أمـا إذا   .األلعاب التي تتطلب حركة ونشاطا داخـل المنـزل        

 ،استطعتم الخروج فالمشي أفضل من وضع الطفل في العربة        

بدفع عربته بنفسه إذا كـان يسـتطيع المشـي       أو دعوه يقوم    

  .لبعض الوقت

 : نحو الوزن المثالي منها    بعض التصرفات العملية  وهناك  

 وتأكد مـن أن يكـون       ،استخدم صحناً ومعلقة صغيرة للطفل    

الطفل تشجيع   ،منظر الطعام شهياً ويحتوى على ألوان متعددة      

 من   قدموا للطفل له معظم األكل وتأكدوا      .على األكل ببطيء  

تجنبوا  ، وال تتركوه يأكل وحده    ،مشاركة أحد الكبار له وجبته    

 والكتب  ، والدمى ، واأللعاب ،مكافأته بالسكريات وإنما بالنقود   

 وشجعوا اآلخرين كذلك علـى أتبـاع األسـلوب          .والقصص

.نفسه
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  السير أثناء النومالسير أثناء النوم

 يصيب األطفـال قبـل      مرض غريب " السير أثناء النوم  "

وقد يثير منظـر    . من أشهر أمراض الليل   ، لكنه يعتبر    الكبار

المصاب به الضحك والسخرية، صغيرا كان أم كبيرا، حيث         

ينهض من سريره ويمشى باسطا ذراعيه أمام جسمه، فاتحـا          

وأحيانا  .عينيه من دون أن يجيب عن أى سؤال يطرح عليه         

يبدو تصرف النائم غريبا، كأن يتبول فى خزانة، أو يعـزف           

و يفتح الثالجة للبحث عن طعام وكأنه لم        على آلة موسيقية، أ   

يأكل منذ أيام؛ وقد يحدث أن يدخل أحدهم الحمـام قاصـدا            

  . االستحمام فى عز الليل

وال يفترض فى مثل هذه الحالة أن نحدث المريض عمـا           

أصابه بعدما يستيقظ ألنه حتما لن يتذكر شيئا، وقـد يـدهش            

ع قصصـا  كثيرا عندما نخبره بتصرفاته ويعتقد أننـا نختـر    

وتختلف هذه الحالة عن األحالم والكـوابيس اختالفـا         .خيالية

كثيرا، ففى حين ينسى النائم هنا كل ما مر معه، يمكن لمـن             

رأى حلما أو كابوسا أن يستعيد التفاصيل الدقيقة ويروى كل          

  .ما حدث معه ليالً
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ظاهرة " السير خالل النوم  ”فى السابق كان العلماء يعتبرون    

م، لكن الدراسات والتجارب الحديثة أثبتت أن       مرتبطة باألحال 

 وقد أثبتت التسجيالت الدماغية     .هذه الحالة ال تتعلق باألحالم    

" السير أثناء النـوم   ”التى أجراها المتخصصون على نشاطات    

. أن هذه النشـاطات ال تحـدث خـالل مرحلـة األحـالم            

اضـطرابا يصـيب الجسـد أو       " السير خالل النـوم   ”ويعتبر

 المتخصص فى علم    ،"لوسندرو”ا يقول الدكتور  التصرفات، كم 

نفس األطفال ورئيس قسم استشـارات اضـطرابات النـوم          

والعالج النفسى عند األطفـال والمـراهقين فـى مستشـفى           

  .روبرت ديبريه فى فرنسا

 يأتى هذا االضطراب الذى يستيقظ فيه الجسـم         ”:ويضيف

خالل مرحلة النوم العميق أو خـالل النـوم ذى الموجـات            

بطيئة، وتكون فيه اليقظة غير تامة، وفى الواقع، يحدث كل          ال

شئ وكأن الجسم مستيقظ تماما، ويستجيب الشخص لكل شئ         

  .على الصعيد الحركى، لكن تفكيره يبقى نائما بعمق

 عادة فى الثلث األول من الليل       ”السير خالل النوم  ”يحدثو

 بعد ساعتين أو ثالثة من بداية النوم، أى فى مرحلـة النـوم            

العميق وعند الطفل يكون هناك اضطراب فى نضوج جهـاز     
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اليقظة والنوم، وهذا االضطراب يفسر االنتقال غير الصحيح        

عند الكبير، فيحدث العكـس، إذ  ولكن .بين مرحلتين من النوم   

مـرض باركنسـون    (  يرتبط هذا االضطراب بسبب عصبى    

 وفى هذه الحالة يترجم السير خـالل النـوم          . أو نفسى  )مثالً

 للوراثة  .ومن ناحية ثانية  .دوانية أو نزقا غير واعيين أحياناً     ع

دور فى هذه الحالة، فقد وجد أن من بين عشـرة وعشـرين             

ينحـدرون   ” السير خالل النوم   ”بالمائة من الذين يعانون من    

من عائالت كان فيها حاالت مماثلـة، أو ظـواهر الخـوف            

  .الليلى

األطفـال   بالمائـة مـن   ١٥وأخيراً، بقى أن نعـرف أن       

فى مرحلة من المراحـل،     "  السير أثناء النوم   ”-يتعرضون ل 

على األقل خالل ليلة واحدة، ومابين ثالثـة وسـتة بالمائـة            

 كذلك فإن نسـبة     .تحدث عندهم هذه الحالة فى أغلب األحيان      

حدوثها تصيب سبعة صبية من أصل عشرة، أمـا بالنسـبة           

وإذا .بلد الواحـد  للكبار فإنها تصيب واحداً بالمائة من سكان ال       

حدثت هذه الحالة يومياً أو عدة مرات خالل ليلة واحدة أثناء           

  .فإنها تخف تدريجياً كلما زاد عمر الطفل،مرحلة الطفولة
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وغالباً ما تبدأ حالة السير أثناء النوم عند األطفال مـابين           

 وتخـف   ،الرابعة والعاشرة من العمر من دون سبب ظـاهر        

 ولدى البعض   ،فى مرحلة المراهقة  تدريجياً حتى تختفى كلياً     

 حالة السير الليلي    أسلوب لعالج  ف .تعود بعد هذه السن مجدداً    

 يجب االمتناع عن    ،كما فى حالة الخوف الليلى     :عند األطفال 

 أوالً ألن مرحلة اليقظة التامة تتطلـب وقتـاً          :إيقاظ المريض 

 ،طويالً قد يستمر من عشرين إلى خمس وعشـرين دقيقـة          

 هذا النوع من اليقظة يمكن أن يزيـد مـن قلـق             ألن وثانياً

 ويمكن أن يؤدى ذلـك إلـى        . فيشعر أنه فى خطر    ،الشخص

ردود أفعال عنيفة فيحاول الهرب أو يدافع عن نفسه،ما يسبب          

  .له جروحاً وصدمات

 يجب أن نعيد المريض إلى فرشه بكل هدوء من دون           ،إذاً

وفى معظم   .ةإيقاظه بطريقة تجعله يدخل فى دورة النوم التالي       

 لكن  . إلى عالج خاص   ” السير خالل النوم   ”الحاالت ال يحتاج  

 وإذا  ،إذا تكررت الحالة عدة مرات فى الليلة الواحد وكل يوم         

 فيجب حين إذا استشـارة      ،شكل األمر خطورة على المريض    

  .الطبيب
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وفى هذه الحالة، يجرى الطبيب عدة صـور لتسـجيالت          

ال يؤكد على وجود صرع      ويؤكد بعدها أو     ،ونشاطات الدماغ 

 وفى أغلـب األحيـان      .أو أى اضطراب آخر من هذا النوع      

يالحظ الطبيب أن الطفل يعانى من مـرض نفسـى أو مـن             

  .اضطراب فى النمو الذهنى يتطور بشكل كبير وسريع

ولتخفيف تكرار السير خالل النوم يجرى الطبيب عالجـا         

 أن  نفسيا لتصرفات الطفل بمعدل حوالى عشر جلسات، على       

كذلك ينصح  . تكون الجلسات مرة كل أسبوع أو كل أسبوعين       

بالعالج باألدوية، وهذا العالج يفيد األطفال أو الكبار الـذين          

يتعرضون لحالة السير خالل النوم مراراً وتكراراً حتـى ال          

يصاب المريض بجروح أو يصـيب غيـره خـالل حالتـه            

  .المرضية

ذي بسبب السير    نقدمها لوقاية الطفل من األ     نصائح عملية 

ويكمن الخطر األكبر لـدى األشـخاص الـذين          :أثناء النوم 

يسيرون أثناء نومهم فى إصابة أنفسهم أو غيرهم بالصدمات         

ولتجنب حدوث مثل هـذا األمـر يجـب اتخـاذ           . والجروح

  :االحتياطات التالية
 وضع سرير الطفل فى غرفة فى الطابق األرضى  -١

  .من المنزل
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  .صلة إلى الساللمإغالق كل المنافذ المو -٢
 أو أى ،تجنب ترك أى آلة حادة أو أى جسم خطير -٣

  . بالقرب من الطفل،أثاث ذى زوايا
عدم اختيار األسرة المركبة فوق بعضها كى ال يسقط  -٤

الطفل من سريرة المرتفع فى حالة نومه هكذا ثم 
  .حدوث يقظته المرضية

 ترك مصباح مضاء فى غرفة المريض أو فى الممر  -٥
  .االمتاخم له

 خصوصاً تلك ،إعتماد أقفال محكمة لكل النوافذ -٦
  .الموجودة فى غرفته

  .وضع بعض أجهزة اإلنذار إن لزم األمر
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  الشجاعةالشجاعة

  صفة يجب أن يتحلى بها األطفالصفة يجب أن يتحلى بها األطفال

 ال يعـرف    : أربعة ال يعرف إال عند أربعة      :قال الحكماء 

 وال  ،الحليم إال عند الغضـب    الشجاعة إال عند األزمات، وال      

 وال اإلخـوان إال عنـد       ،األمين إال عنـد األخـذ والعطـاء       

 ،الشجاعة صفة إيجابية يجب كل إنسان يتحلى بهـا        ف.النوائب

. وهى عكس الخوف والرهبة والجـبن والتـردد والتراجـع         

 فى الوقت المعاصر، بما فيها مـن ضـغوط عـدة            ،والحياة

ان من مواقـف الشـدة       وما يواجهه اإلنس   ،ومشكالت مختلفة 

 يواجـه ويفـاوض     ، تتطلب منه أن يكون شجاعاً     ،واألزمات

ويتحمل ويتطور ويسيطر على نفسه وعلى المواقـف التـى          

  .يواجهها

 ،واألطفال يجب أن يتحلون بالشجاعة ألنها صفة مكتسبة       

 والشـجاعة تكـون عنـد       ،فمن شب على شيء شاب عليه     

 فمـن اعتـرف     ،األطفال في القول والفعل والسلوك والعمل     

 ومـن   ، ومن اعترف بتقصيره فهو شجاع     ،بخطئه فهو شجاع  

 ومن يدافع عـن     ،ال يخاف من غيره من األطفال فهو شجاع       
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 ومن يدافع عن مجتمعه     ،القيم بال تهور وال اندفاع فهو شجاع      

 ومن يقوم بواجباته بكل جد واجتهاد فهو        ،ووطنه فهو شجاع  

  ..لصعاب فالشجاعة متنوعة ومطلوبة عند كل ا،شجاع

عانى ي عندماغير شجاع   ويجب أن تعلم أن الشخص يكون       

   .من الخوف والتردد والحرص الشديدين
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  شخصيات األطفال شخصيات األطفال 
CChhaarraacctteerrss  

 كافـة الكائنـات     :يقصد بالشخصيات في قصص األطفال    

التي يستخدمها المؤلف في القصـة وتـدور علـى يـديها             

 ،اليـة  سواء أكانت هذه الشخصيات واقعيـة أم خي        ،األحداث

 ،وسواء أكانت تنتمي إلى عالم الكائنـات الحيـة أم الجمـاد           

وشخصيات المسرحية هي التي يحملهـا المؤلـف أفكـاره          

 وتسعى جاهدة عن طريـق عرضـها لموضـوع          ،وهمومه

المسرحية إلى إنارة السبيل أمامنا وتعريفنا بكل شخصية من         

  .الشخصيات عن طريق العرض المسرحي

 Child خصـية الطفـل   نجـد ش ،وعن شخصيات الطفل

character       وشخصية الطفـل هـي تعبيـر عـن مجمـوع

السلوكيات والعادات االيجابية التى تصدر عن الطفل وتميزه        

ى إلتزامه بالقيم الخلقية والعواطـف والمثـل        -عن أقرانه ف  

 وهناك الشخصـية الفصـامية      . وتجعل أفعاله ايجابية   ،العليا

Schizoid or Schizotypal Personalityو مـا تسـمى    أ

 ومتالزمة اسبرجر Asperger Syndrome متالزمة اسبرجر
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 بل هي نـوع مـن اضـطرابات النمـو           ،نوع من اإلعاقات  

 ومالزمة اسبرجر هي إحدى اإلعاقات الضطرابات       ،الشامل

 Constitutionalالنمو ذات األصـول التكوينيـة البنيويـة         

 موجـودة عنـد      أي تكـون   Congenitalوالخلقية الوالديـة    

 بل بعد نمو عـادي علـى        ، ولكنها ال تنكشف مبكراً    ،يالدالم

 سـنوات وتصـيب     ٦-٤معظم محاور النمو تمتد لعمر من       

األطفال ذو الذكاء العادي أو العالي ونـادراً مـا يصـاحبها            

 وبدون تـأخر فـي النمـو اللغـوي أو           ،تخلف عقلي بسيط  

برجر ببساطة أعراضها وسـرعة      وتتميز إعاقة اس   ،المعرفي

 ،استجابة الطفل المصاب لبرامج التدخل العالجي والتأهيـل       

وهي أخف حدة من التوحد وأكثر قـدرة علـى االسـتجابة            

   .للعالج
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  الشخيرالشخير

   عند األطفال عند األطفال

 ويصاب به   ،الشخير مرض مزعج يؤرق نوم المصاب به      

ومعظم الـذين يعـانون مـن       ....واحد كل ثالثة من الرجال    

 وكما تتراكم   ،ر أثناء النوم يعانون من زيادة فى الوزن       الشخي

 ذلـك   ، وتتراكم فى الغلصمة   ،الشحوم فى خاليا الجسم بعامة    

 وكى يمـر    ،الحاجز العضلى الذى يفصل الحنك عن البلعوم      

 يجب أن يكـون     ،الهواء بكل حرية من المنخرين إلى الرئتين      

ر هذا الحاجز مشدودا وذا مساحة كبيرة كمـا لـدى الصـغا           

 ،أما عندما تتراكم الدهون فى هذا الحـاجز       ...ونحيلى القامة 

 فإن الهواء يجد صعوبة فـى       ،كما لدى األطفال ذوى السمنه    

 ما يؤدى إلى اهتزاز الغلصمة واللهاث       ،المرور عبر البلعوم  

أثناء الشهيق وحدوث ذلـك الصـوت المـزعج المعـروف           

 ،ةوالمصاب بالشخير ينقطع نفسه بصورة متكـرر     ..بالشخير

 وعلى المدى الطويل تبدأ مضـايقات فـى         ،ويضطرب نومه 

 كما تظهـر    ،القلب واألوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم      

مشكالت متعلقة بزيادة الوزن وارتفاع نسبة السكر فى الـدم          
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ويحدث ذلك كله بسبب عـدم وصـول كميـة كاملـة مـن              

مايؤدى إلـى اضـطراب عمليـات        األوكسجين إلى الخاليا  

  .يهااالحتراق ف

والعالج ضرورى سواء بالجراحة الستئصال جزء مـن        

الغلصمة ويجب أن يكون جزءا صغيرا جدا حتى ال تتسـبب           

الجراحة فى تغيير صوت الطفل المريض ويكـون التـدخل          

 والبد من اللجوء إلـى أشـعة        ،الجراحى ملجأ أخير للطبيب   

 فهذا الليـزر يقضـى بأحـداث        ،الليزر وخصوصا لألطفال  

نبى اللهاة يؤدى تقلصهما إلـى تقليـل حجـم          فتحتين فى جا  

  .الغلصمة وبالتالى يسهل مرور الهواء والقضاء على الشخير

والبد من سرعة عالج األطفال حتى اليؤثر الشخير على         

  .صحتهم وأمراضهم
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  AAuuddiioo  TTaappee    الشريط السمعيالشريط السمعي

 هناك  ،يقصد به شريط التسجيل الكاسيت الذي يسمع فقط       

 ويكون مشوقاً وجاذبا للطفـل      ،مةأنواع من األصوات المجس   

 والكاسـيت   ،إذا كان يحوي على موسيقى تصويرية خفيفـة       

السمعي هام جداً النخفاض تكلفته وقدرتـه علـى االنتشـار           

 فهو وسيلة تعليمية هامة جداً وسهلة االستخدام وهو         ،السريع

 .أيضاً وسيلة اتصال هامة

  الشفافية التصويرية الشفافية التصويرية 
TTrraannssppaarreennccyy  XX  RRaayy  PPiiccttuurreess  

 ،الشفافية هي اعتماد الطفل ورغبته في التعبير عما يعرفه        

 يستخدمها الطفل لنقـل     ، كلغة أولى  ،وهي تؤكد أهمية الرسم   

أفكاره لآلخرين، وقد سميت الشفافية بأشعة إكس ورسـومها         

 فهو يرى من خـالل      ،لما بين األطفال وهذه األشعة من شبه      

ي األشعة   كما تر  ،السطوح سواء أكانت شفافة أو غير شفافة      

 فالشفافية مـن أهـم خصـائص رسـوم          ،ما بداخل األشياء  

  .األطفال
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  شقاوة األطفالشقاوة األطفال

  قد تكون مفيدةقد تكون مفيدة

وعلى عكس ما يعتقد بان الشقاوة الزائدة عالمة على ذكاء          

الطفل قد يكون عالمة على انخفاض الذكاء وضعف التركيز         

استعداد عصبى وتوتر ونشاط ذهنى زائد عن        إذا كان نتيجة  

  .المعتاد

بمعنى أن يكثر من السؤال     "  موجهة ”أما إذا كانت الشقاوة   

ومن واجب الـم    " الذكاء”والمعرفة وتنظيم حركته فذاك يعنى    

هنا تفهم هذه التصرفات الدالة على عقل يتفـتح وأن تكـون            

جاهزة باألجوبة المقنعة التى تتناسب مع عقلية الطفل بحيـث         

ب له أمثلة من    تكون مرتبطة بالعالم المادى المحيط به فتضر      

واقع كالطيور والحيوانات والنباتات حتى يكـون اسـتيعاب         

وإذا كانت تجهل اإلجابة على بعض األسـئلة يتعـين          . .أكبر

  .عليها تأجيل الرد حتى تجد اإلجابة المقنعة

 ، هام جداً رغم أنه يعتبر من شقاوة األطفال        مقنناللعب  فال

لقـراءة وقـص     أن ا  نجدوسائل تنمية ذكاء الطفل      فإذا رأينا 

الحكايات والرسم والموسيقى واألغانى تعتبر جميعـا أشـياء         
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ممتعة ومحببة بالنسبة للطفل، حيث تنشط خيالـه وبالتـالى          

ذكاءه فال يجب إهمالها لما لها من أثر كبير فى تنمية قدراته            

وذلك خالل الفترة من ثالث إلى ست سنوات والتى         .. الذهنية

 وال يصح إجهاد عقل الطفـل  تعد فترة نشاط خيالى كبير جدا    

فى هذه الفترة بتعليمه اللغة األجنبية أو القراءة والكتابة بشكل          

منظم وتقييده بهذا التعليم ألن ذلك يعتبر إخمادا وكبتا للنشاط          

الخيالى فى فترة يكون فيها الطفل أحوج ما يكون لالستمتاع          

.. ة ثم تأتى بعد ذلك مرحلة التعليم المنظم فى المدرس         .واللهو

وحتى هذا التعليم ال بد من إدخال اللعب والفن فيـه لتنشـيط         

  .المخ ومساعدته على االستيعاب وحب المدرسة

وفيما يخص لعب األطفال البد أن تبتعد األم عن اللعـب           

التى تزرع العنف فى الطفل وكذلك أفالم الرعـب والعنـف           

ع واستبدالها بألعاب تستثير فيه الرغبة فى المعرفة واالستمتا       

 - خطوة تـؤدى إلـى خطـوة       –بها أو لعب تتميز بالتسلسل      

كتركيب الصور والمكعبات فهى جميعا تـؤدى إلـى تنميـة           

  .الذكاء وتقويم الشخصية
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  PPoolliiooشلل األطفال شلل األطفال 

شلل األطفال هو مرض حاد يصيب األطفال عموماً مـن          

 كما يصـيب البـالغين      ، سنة تقريباً  ١٦السنة األولى وحتى    

 ويصاب الطفل أوال بحمى شلل األطفـال        ،ولكن بنسبة قليلة  

 ومـن   ،وهي تصيب األعصاب المحركة للعضالت وتضعفها     

الصعب معالجة الحالة بعد اإلصابة بها فال يوجد دواء شاف          

 ولكن يمكن الوقاية منها بالتطعيم وذلك بدءا من الشـهر           ،لها

 بثالث جرعـات بفاصـل      ،الثالث عن طريق الفم بشكل نقط     

 ثم تكـرر  ، أسابيع بين الجرعة واألخرى    زمني أكثر من ستة   

الجرعة عندما يبلغ الطفل السنة والنصف من العمر وعنـدما          

  . سنوات من العمر٥يبلغ سن الطفل 
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  الشلل الدماغي لألطفالالشلل الدماغي لألطفال

تعتبر اإلصابة بالشلل الدماغي عند األطفال أقصى أنواع        

اإلصابة المرضية التي تستدعي رعاية مكثفة وجهوداً مكثفة        

 ألن هذا المرض يسبب إعاقة للطفل التي تسبب         ،مهاتمن األ 

اضطراباً في التحكم بالعضالت وصعوبة في الحركة أو فـي     

القيام بأبسط ما يقوم بـه الطفـل كالطعـام والشـراب دون             

 ويعاني المصاب بالشلل الـدماغي مـن        ،االعتماد على الغير  

صعوبة أو اضطراب في عملية مضغ وبلع الطعام وشـرب          

في أحيان كثيرة يتسرب الماء والسـوائل وفتـات          و ،السوائل

الطعام إلى القصبة الهوائية وإلى الرئـة فتسـبب مشـكالت           

 والبـد مـن     .صحية للطفل لعل أهمها االلتهابات الرئويـة      

التعامل بحذر مع هؤالء األطفال المرضي الـذين يصـابون          

بعدم القدرة على الحركة السلسة والعادية ويحتاجون لمساعدة        

   . على القيام باحتياجتهم الضروريةاآلخرين
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  PPaattiieenncceeالصبر الصبر 

  وتعويد األطفال عليهوتعويد األطفال عليه

 أمـا   ، هو التـروى والجلـد والتـأنى       Patienceالصبر  

والصـبر   ،االستعجال واالندفاع والجزع فهى العكس تمامـاً      

 والقدرة على احتمـال     ،أيضاً، هو حبس النفس عن المكروه     

  .شاق لتحقيق األهداف المطلوبةالم

 مرة نذكر   ٦٨ولقد ذكرت كلمة الصبر فى القرآن الكريم        

ِإال الَّـِذين آمنُـوا وعِملُـوا       : يقول اهللا سبحانه وتعالى    .منها

سـورة  { الصاِلحاِت وتَواصوا ِبالْحقِّ وتَواصـوا ِبالصـبرِ      

يها الَِّذين آمنُوا يا َأوقال سبحانه وتعالى  } ٣ اآلية ،العصر

       ـاِبِرينالص عم اللَّه الِة ِإنالصِر وبتَِعينُوا ِبالصاس }  سـورة

ويقول الرسول الكـريم عليـه الصـالة         .}١٥٣البقرة اآلية   

ــالم ــبر  " :والس ــان، والص ــدقة بره ــالة نور،والص الص

 والصبر مفتاح   ، الصبر جميل  :وتقول األمثال الشعبية  .”ضياء

  .الفرج

مما سبق يمكن أن نقول إن الصبر من صـفات اإلنسـان       

 ومن صفات المؤمنين الذين سيكرمهم اهللا فى الحيـاة          ،الناجح
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 الصـبر   : ويجب تعويد أطفالنا على الصبر مثل      ،وفى اآلخرة 

 الصبر علـى    ، الصبر على الذهاب للمدرسة    ،على المذاكرة 

لـى   الصبر ع  ،ممارسة األلعاب الرياضية واألنشطة الترفيفية    

 فكل األعمـال والنشـاطات      ،الخ...احتمال الصيام والصالة  

 وبدون تعويد أطفالنا على الصبر فال يرجـي         ،تحتاج للصبر 

  ...تنشئتهم وتربيتهم تربية وتنشئة سليمة

 على انه السكون    ، بمعنى خاطئ  ،وقد يفهم البعض الصبر   

  أو أنه االستجابة الضعيفة    ،والصمت وانتظار وقوع األحداث   

 لكنه عكس   ، والتحرك البطىء تجاهها   ،المشكالتللظروف و 

 ألنه يشير إلى احتمال المشـاق مـع ضـرورة           ،ذلك تماما 

االستجابة اإليجابية والتحرك المالئم فى الوقت المناسب عند        

 ،مواجهة الظروف والمشكالت وفى التعامل الفعال مع الناس       

مع ضرورة اإليمان بأن المشكالت التى تواجه اإلنسان هـى          

  . وبالء من اهللا الختبار اإلنسان فى إيمانه،ال مفر منهقدر 
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  AAppppeennttiicceeصبى صبى 

 أو من يسلك تعلم مهنة      ،الصبي هو الولد أو الغالم      •

أو حرفة معينة خارج النظام الرسـمى والتربـوى         

 ،سن البلـوغ غالبـاً     وخاصة لمن أقترب عمره من    

 مابين  ،والصبية تطلق على مرحلة الطفولة المتأخرة     

عاماً من العمر وقد تطلق على ما هم دون          ١٥-١٢

 كما جاء في القرآن عن سيدنا عيسى        ،ذلك من العمر  

فََأشَارتْ ِإلَيِه قَالُوا    : قال تعالى  ،بعد والدته مباشرة  

وعن )٢٩:مريم (كَيفَ نُكَلِّم من كَان ِفي الْمهِد صِبيا      

 يا يحيـى خُـذِ    : قال تعالى  ،سيدنا يحيي بن زكريا   

  )١٢:مريم (ًالِْكتَاب ِبقُوٍة وآتَينَاه الْحكْم صِبيا
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  الصدمات التي تواجه األطفالالصدمات التي تواجه األطفال

  بين المشكلة والعالجبين المشكلة والعالج

 وتـأتي عنـدما ال      ،الصدمات التي تواجه أطفالنا عديـدة     

يتمكن الطفل من تحقيق طموحاته سـواء فـي األنشـطة أو            

 ولكن  ،لطفل فاإلخفاق يعني صدمة شديدة ل     ،الدراسة أو الحياة  

إن تعلـم إلغـاء      ،المشكلة هي الخوف الخيالي من اإلخفـاق      

الخوف بشكل طبيعى وتدريجى غير وارد لدى األشـخاص         

 ولكن إذا مـا قوبـل       .المصابين باضطراب ما بعد الصدمة    

هؤالء األشخاص بالعالج المناسب فإنه باإلمكان التخفيف من        

تسـليط العقـل     ويتم العالج عبر     .االنفعالية القوية  ذكرياتهم

 إن الخوف األساسى يكون متجذراً فـى        ،المفكر على الخوف  

الجهاز العصبى البدائى وال يمكن له أن يمحى بالكامل غيـر           

أن العقل اإلنسانى المفكر باستطاعته أن يأمر العقل البـدائى          

ويحول دون سيطرته على كافة الدماغ والجهاز العصبى فال         

عنى أنه يمكن إعادة تربية      هذا ي  .يسيطر الخوف على اإلنسان   

ويمكن لضحايا اضطراب ما بعد الصـدمة        ،الحلقة االنفعالية 

  .عبر تعلم ردود أفعال جديدة وذلك ،أن يشفوا من حالتهم
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وإذا كان البالغون مروا بتجارب عنيفة قد يعانون من خدر        

نفسى يحول دون تذكرهم الكارثة التى عاشوها، فإن األطفال         

إذ أنـه نـادراً مـا       ، ذاتها بشكل مختلف   يتعاملون مع المسألة  

  ويعتقـد بـأنهم    ،يصيبهم الخـدر والنسـيان إزاء الصـدمة       

يستخدمون الخيال واللعب وأحالم اليقظـة لتـذكر محنـتهم          

إن هذا التذكر اإلرادى للصدمة قد يحـول دون         .والتفكير فيها 

اختزان تلك الذكريات فى الالوعى لتعود فيما بعد على شكل          

 كالذهاب عنـد طبيـب      ،نت الصدمة طفيفة   فإذا كا  .ومضات

 يلعب الطفل هذه الحادثة مرة أو مرتين أما إذا          ،األسنان مثالً 

كانت الصدمة أكبر بكثير فإن الطفل يحتاج إلى تكرارها فى          

 والفـن   .الخيال وعبر التمثيل أو الرسم مرات ومرات عديدة       

بحد ذاته يمكن أن يعتبر وسـيلة للوصـول إلـى مخـزون             

 ،الدماغ االنفعالى يتأثر بشدة بالمعـانى الرمزيـة        ف .الالوعى

 وهذه الطريقة غالباً ما تستخدم فى عـالج         .التى يحملها الفن  

 وقد يفتح الفن أحياناً     .األطفال الذين يعانون من صدمه شديدة     

الطريق أمام الطفل ليتحدث عن لحظات الرعب التى عاشها         

 فعـل   إن.والتى ال يجرؤ على الكالم عنها فى ظروف أخرى        
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الرسم فى حد ذاته هو فعل عالجى وهو الخطوة األولى فـى            

   .       طريق السيطرة على الصدمة

 ، للعالج والشفاء مـن الصـدمة      خطوات تدريجية وهناك  

ـ  أشـياء يرى علماء الـنفس      ف ،خصوصاً عند األطفال    ة ثالث

  :للشفاء من الصدمة

 ثم تذكر تفاصـيل     ، التوصل إلى إحساس باألمان    :األولى

فترة من الحداد والحزن على الخسـارة       . .واألخيرة،ةالصدم

  .فى النهاية  وصوالً إلى الحياة الطبيعية:التى أحدثتها الكارثة
 تترجم ، أى استرجاع اإلحساس باألمان،إن الخطوة األولى

إيجاد طرق لتهدئة الدوائر االنفعالية زائدة الحساسية  عبر
يبدأ ذلك بمساعدة  وغالباً ما .حتى تتوافر ظروف إعادة التعلم

ويقظته  المريض على فهم أن حساسيته الزائدة وكوابسه
المفرطة ونوبات رعبه هى جزء من اضطراب ما بعد 

 إن هذا الفهم يجعل العوارض بحد ذاتها مخيفة .الصدمة
  .بشكل أقل بالنسبة إلى المريض

وينبغى مساعدة المريض على اكتسـاب حـس بـبعض          

 أنـه درس منـاقض       أى ،السيطرة على ما يحصـل معـه      

ويتعـدى عـدم إحسـاس      .إلحساسه بالعجز خالل الحادثـة    

المريض باألمان شعوره بالخوف من خطر وهمـى ليطـال          
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إحساسه بأنه غير قادر على السيطرة على ما يحل بجسـمه           

 وهنا قد تساعد بعض األدوية التى يصفها األطباء         .وبانفعاالته

 حـاالت   على إعطاء المريض إحساساً بأنه ليس تحت رحمة       

وبإمكان المريض أيضـاً تعلـم تقنيـات        .الطوارئ االنفعالية 

ه -ة حساسيت -درة على مواجه  -ه الق -االسترخاء التى تعطي  

 والخطوة التالية على طريـق الشـفاء        .دة وعصبيته -الزائ

تكمن فى الحديث عن الحادثة وإعادة تكرارها مرات ومرات         

اب فهم جديد   فى جو من األمان يسمح للحلقة االنفعالية باكتس       

و أكثر واقعية للحدث واالستجابة بطريقة أقل عنفا لألشـياء          

   .التى تذكر به

ويشجع الطبيب مريضه على رواية الحادثة بطريقة حيـة         

 وهذا ال يتضمن فقـط      . وبكل التفاصيل الفظيعة   ،قدر اإلمكان 

ما رأته الضحية أو سمعته أو شتمته أو أحست به بل يتضمن            

 والهدف هنا   . كالخوف والقرف والغثيان   ،أيضاً ردود أفعالها  

التقاط أجزاء   هو تحويل الذاكرة بأسرها إلى كلمات مما يعنى       

من الذاكرة ربما تكون قد انفصلت وغابـت عـن التـذكر             

عند إعادة عيش األحداث األليمة بانفعاالتهـا يكـون         .الواعى

 ،المريض قد خطا خطوات كبيرة على طريق إعـادة الـتعلم          
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لحادثة هذه المرة فـى بيئـة آمنـة وبرفقـة           ذلك أنه يعيش ا   

  .أشخاص يثق فيهم

 يحتاج المريض إلى أن يمضى فترة حزن وحداد         ،وأخيراً

جـرح أو وفـاة     (على الخسارة التى أصابته نتيجة الحادثـة        

عزيز أو أسف وندم أو فقدان الثقة فى األشخاص الذين كان           

  وتعتبر هذه الفترة ضـرورية إذ أنهـا تمكـن          )...يثق فيهم 

المريض من التخلص من الصدمة بحد ذاتها وعـدم العـيش           

  .بين براثنها حتى يتمكن من وضع خيارات جديدة لحياته

 من عـودة بعـض      ، حتى بعد شفائه   ،قد يعانى المريض  

 فإذا كان   .العوارض ولكنه سيكون قادراً على السيطرة عليها      

نظام الخوف البدائى الموجود فى الجهاز العصبى قادراً على         

 فإن عقل المريض المفكر     ،ال ردود أفعال انفعالية شديدة    إرس

بعد العالج سيكون جاهز للسيطرة عليها واالستجابة بشـكل         

 مما يعنى أنه يمكن إعادة تشكيل حتى أسـوء          .صحى إزاءها 

ردود األفعال االنفعالية ولكن هذا ال ينفى أن إعادة التعلم هذه           

  .قد تدوم مدى الحياة
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  صراخ األطفالصراخ األطفال

 عند األطفال هام جـداً ومشـكلة        اخ لعالج االنفعال  الصر

وال تخجـل   ،بالصوت العالى .اصرخ": فالنداء ،يجب أن نعرفها  

 ”من صراخك ؛فهو يحقق لـك الصـحة والقـوة والحيويـة           

النصيحة يوجهها لك األطباء وعلماء النفس الذين يؤكدون أن         

التعبير عن الغضب والحزن واأللم والمشاعر المختلفة وقاية        

 أما كبت وكتمان االنفعاالت فيصيبان      .ج من األمراض  وعال

اإلنسان بالضـعف والتـدهور ويجعالنـه فريسـة سـهله           

 فإن الصراخ يقـوى الصـحة ويطيـل          ،باختصار.للمرض

  . اإلجابة تحملها هذه السطور؟ ولماذا؟لكن كيف. .العمر

أن الصراخ هو أحد األسباب الخفية للصـحة، والتـى ال       •

فقد غـرس   .. الناس لألسف الشديد   معظم يدركها أو يراها  

 وأن البكاء يتنافى    ،البعض فى أذهاننا ان الصراخ إزعاج     

 وأن التعبيـر عـن الغضـب        ،مع الصالبة والرجولـة   

ــب ــن.عي ــكوى م ــعف  ،والش ــاع ض اآلالم واألوج

وعلى الرغم من خطأ تلك المفاهيم وخطورتهـا        .وهوان

فإن كـل المؤشـرات     ،على الصحة النفسية والجسـمية    
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ت العلمية تؤكد أن التوقف عن الصراخ هو أحد         والدراسا

األسباب األساسية للتوتر والقلـق واالكتئـاب والفصـام         

فعندما يكبت الفرد مشاعره ويخفى انفعاالتـه       . .وغيرها

 يصاب بالقلق المرضى على     ،ويدارى غضبه ويكتم آالمه   

 وهو مرض ال يمكن التخلص منه سوى فى عيادة          ،الفور

يعيش حياته بالطريقة نفسها يتطور     فإذا استمر   . .الطبيب

عـن   األمر إلى االكتئاب بكل ما يعنى ذلك مـن عزلـة          

الناس وشعور بالحزن وعدم الرغبة فى العمل أو التعامل         

وفى حالة استمرار الضغوط على الفرد من       .فى المجتمع 

 تنقلـب   ، أو التعبير عن معاناته    ،دون صراخ فى وجهها   

ابة بالفصام الـذى    وهى اإلص ،األمور إلى مرحلة خطيرة   

هذه المتاعب النفسية    و .يستغرق عالجه فترات طويلة جدا    

ومن بينهـا   ،لها مضاعفات على صحة أجهـزة الجسـم       

ضعف جهاز المناعة الذى يعنى ترك الجسم فريسة سهلة         

من دون وجـود مـا يحمـى        ،للميكروبات والفيروسات 

 األمر الذى يسهم فـى سـهولة اإلصـابة          ،اإلنسان منها 

  .باألمراض
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  الصرع مرض يصيب األطفالالصرع مرض يصيب األطفال
  EEppiilleeppssyy  

 وهـو اضـطراب     ،هو مرض يصيب الكبار والصـغار     

مـن  % ٣-١ ويصاب به مـن      ،الوعي الذي يرافقه اختالج   

 والصرع اضطراب دماغي يؤثر علـى الـوعي أوال          ،البشر

 أساسي مجهول السبب وهو النمط الشائع وثانوي        :وله نوعان 

قبل السنة الخامسة مـن   وتبدأ ثُلث الحاالت     ،تال آلفة عصبية  

 مما يؤكـد أن     ،العمر وثالثة أرباع الحاالت قبل الثامنة عشر      

  ..مرض الصرع مرض يالزم األطفال

 فالصرع  ،الصرع مرض ينتج عن اضطراب فى الدماغ      و

ليس إال عارضا يعكس اضطرابات متكـررة فـى النشـاط           

الطبيعى للدماغ وينتج عن وجود شحنات كهربائية مفاجئة فى         

 تختلف من حيث الموقع والكميه والشـكل والتكـرار          الدماغ

 وتشـير   ،والصرع ينطلق من الـدماغ     ...باختالف المرضى 

 ناتجة  ،من حاالت الصرع وراثية   % ١٥االحصاءات إلى أن    

عن وجود شخص أو أشخاص آخرين فى العائلـة أو كـانوا            

 وقد أثبتت الدراسات أن الجينـات تلعـب         ،مصابين بالصرع 
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 ويبين أن التوائم المتشابهة تماما يصابون       دورها فى اإلصابة  

 ،بالصرع فى السن نفسه ويعانون مـن األعـراض نفسـها          

  .ويتطور المرض لديهم بالطريقة ذاتها

وهناك أسباب أخرى للصرع من أبرزها األصابات فـى         

الجهاز العصبى المركزى والتى يمكن أن تنتج عـن عامـل           

اك نـوع    وهن ،خارجى ويسمى الصرع العرضى أو الثانوى     

 أى  ،آخر من الصرع يسمى الصرع الذاتى العلة أو التلقـائى         

أنه ال ينتج عن مرض آخر أو إصابة واضحة فـى الجهـاز             

والمصاب بالصرع يتعـرض لنوبـات الصـرع         .العصبى

منها عن وجـود    % ٦٠الحقيقية فتحدث بشكل متكرر وينتج      

أورام فى الدماغ أو عن إصـابات فـى األوعيـة الدمويـة             

أو معاناة عنـد المواليـد الجـدد أو          أو نتيجة آلالم  الدماغية  

تشوهات خلقية أو صدمات خطيرة على الرأس أو االلتهابات         

وأبـرز نوبـات الصـرع لـه        .فى الجهاز العصبى والدماغ   

أعراض تتمثل باالختالجات والتشنجات العضـلية وفقـدان        

  :الوعى ويبين أنواع نوبات الصرع

 أكثر نوبـات الصـرع       وهى من  :النوبة التشنجية الشاملة  

انتشارا ويفقد فيها المريض الوعى بشكل مفاجىء ويتصـلب         
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جسمه ويسقط على األرض ويتنفس بصعوبة ويكـف عـن          

  .الحراك

 ،نوبات الغيبوبة العابرة أو الصرع الصـغير االيجـابى        

 وهى نوبات   ،وغالبا ما تصيب هذه النوبات األطفال الصغار      

 ثوان معدودة ودقيقة     ويمكن أن تتراوح بين    ،تطول أو تقصر  

أو دقيقتين وينقطع الصغير أثناءهـا عـن محيطـه بشـكل            

 وال  ، فال يجيب عن أى سؤال يمكن أن يطرح عليه         ،مفاجىء

 وتبـدو عليـه بـوادر       ،يستجيب أليه محاولة للتواصل معه    

 ويمكن أن يتخلل ذلك     ،األنهاك وتصبح نظراته فارغة جامدة    

 يمكن أن ينخفض    تغيير مفاجىء عن حالة عاطفية محددة أو      

  .أنتباه المريض انخفاضا كبيرا أو يصاب بجمود عابر

 وهى التى تصيب جزءا من الجسـم وال         :النوبات الجزئية 

  .تشمله كله وتنتشر فى صفوف المرضى البالغين

والصرع الذى يصيب األطفال ليس لها تأثير سلبى علـى          

كـاء   وكثير ما يفوق ذ    ،األطالق على الذاكرة والحالة الذهنية    

 وعلـى   ،األطفال المصابين بالصرع معدالت ذكاء أقـرانهم      

العكس من ذلك إذا كانت حالة الصرع الجزئية المركبة ناتجة          

  .عن ورم دماغى أو التهاب دماغى تسبب فى تخلف عقلى
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 وبخاصـة   ،وحاالت الصرع المبكرة فى الطفولة األولـى      

لطفل منها المستعصية على العالج ال بد وأنها تؤثر فى حالة ا          

 واستمرار النوبات قد يكون له أثر فى نمـو          ،الصحية العامة 

 ويؤثر ذلك فـى الكفـاءة الذهنيـة         ،الطفل الحركى النفسانى  

  .والذكاء والسلوك

مـن حـاالت    % ٩٠غير أن القدرة على السيطرة علـى        

  .الصرع تخفف من نسبة التأثيرات والمضاعفات المحتملة

ا مـا تتالشـى     ونوبات الصرع عند األطفال فإنها كثيـر      

 سـنة   ١٥ - وفى سـن ال    ، سنة ١٤-٣وتشفى تلقائيا خالل    

من الحاالت قد شـفيت نهائيـا       % ٧٠ -٦٠يكون أكثر من    

  .وعندها فقط يحق للطبيب أن يقرر توقف العالج

وعالج الصرع بالنسبة لألطفال ينقسم إلى قسمين العالج        

باألدوية والتدخل الجراحى حسب رأى الطبيـب المخـتص         

االت الصرع تستجيب للعقاقير التـى تعمـل فـى          وأغلبية ح 

 فمـثال الـدواء     ،معظمها على تعزيز مقاومة الدماغ للنوبات     

الذى ينفع فى حالة الصرع الغيابى الصغير ال يناسب بقيـة           

أنواع الصرع ويصلح لعالج الصرع الغيابى الصغير الـذى         

  :يصيب األطفال منها
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ه التى تفيـد    الوبرويت أو ديباكين وهو من األدوية الحديث      

  .الصغار فى عالجهم

ويستعمل لوقف النوبة عند حدوثها عـن       ) فاليوم(ديازيبام  

طريق حقنه فى الوريد أو لبوس شرجى عادة ما يستعمل فى           

المستشفيات وال يعطى إال فى بعـض الحـاالت الخاصـة           

 ألي شـكل مـن أشـكال         والبد أن يكون العالج    ،باألطفال

  . تحت إشراف الطبيب المختصالمرض

والصرع كما رأينا يمكن الشفاء منه فال يحزن األهـل إذا           

  ...ما أصيب صغارهم به

وهناك دراسة حديثـه أكـدت أن األغذيـة الغنيـه            •

بالدهون قد تقلل نوبات الصرع صعبه العالج التـى         

 وأظهرت الدراسة التـى أجراهـا       ،تصيب األطفال 

الباحثون فـى مستشـفى جامعـة جونكرهـوبكنز         

طفال المصابين بنوبـات صـرع      األمريكية على األ  

الغذاء (تصعب السيطرة عليها أن إتباعهم لما يسمى        

الذى يحتوى على كمية من الدهون أكثـر        ) الكيتونى

ــوالى  ــات   ٤بح ــة البروتين ــن كمي ــرات م  م

منهم بأكثر  % ٤٠والكربوهيدرات قلل النوبات لدى     
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% ١٠ فضال عن أن     ،من النصف بعد عام من تناوله     

من مثل هذه النوبات بعد سـنة       من األطفال تخلصوا    

 وأوضح الباحثون أن أثر الغذاء الدهنى يشبه        ،واحدة

أثار الصيام الذى يسبب تكـون مركبـات الكيتـون         

الكيماوية الناجمة بشكل ثانوى عن عمليات تكـون         

الدهون التى تساعد بدورها فى منع حدوث نوبـات         

  .الصرع المتكررة
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  صعوبات التجريد صعوبات التجريد 

  لمفاهيملمفاهيموالتصميم واكتساب اوالتصميم واكتساب ا
AAbbssttrraaccttiinngg  GGeenneerraalliizziinngg  AAnndd  

CCoonncceeppttuuaalliizziinngg  DDiiffffiiccuullttiieess  

 أحد أهـم    صعوبات التجريد والتصميم واكتساب المفاهيم    

 لتشخيص صعوبات   Thorntonاألبعاد في تصنيف ثورنتون     

التعلم في الحساب لدي األطفال في المرحلة االبتدائية والذي         

كير التجريدي تكون    فالتفكير الكمي والتف   ،م١٩٨٣وضعه عام   

 ويكون التالميـذ غيـر      ،أنشطة مهمة للنجاح في الرياضيات    

  .قادرين على حل مسائل على نمط األمثلة
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  CChhiilldd  PPaappeerr  صفحة الطفلصفحة الطفل

صفحة الطفل عبارة عن صفحة واحدة من قطع الصحيفة         

األم تصدر داخل جريدة يوميـة أو عـن مجلـة أسـبوعية             

لعدد األسـبوعى   تصدرها مؤسسة صحفية بصفة دورية مع ا      

أو الشهرى،أو فى يوم ثابت مـن أيـام األسبوع،تخصـص           

لطفل، وهذه الصفحة يكتبها بعض المتخصصين فـي ثقافـة          

الطفل،وهى نموذج مصغر لمجلة الطفل بما تحويه من مـادة          

تهم جمهور األطفال الذين يقرأونها أو يكتبون مع المحررين         

دورى في  مادتها،وقد تزيد الصفحة الى صفحات بشكل غير        

مثل مناسبات واحتفاليات الطفولة الرسـمية كيـوم الطفـل          

  ..العربي أو الطفولة العالمي
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    DDeeaaffmmeessssالصمم الصمم 

 ،يقصد بالصمم حدوث إعاقة سمعية على درجة من الشدة        

بحيث ال يستطيع معها الفرد أن يكون قادراً على السمع وفهم           

  أنظر األصم. / منطوق الكالم

  GGooggggllee  BBooxx    صندوق الحملقةصندوق الحملقة

مصطلح يطلق على التلفزيون حيث يتسمر أمامه األطفال        

 بل يكون الطفـل مشـدوها       ،لساعات طوال من غير انقطاع    

  .وهو منزوياً يتابع البرامج المثيرة به

  صندوق الطفولة التابع لألمم المتحدةصندوق الطفولة التابع لألمم المتحدة

UUnniitteedd  NNaattiioonnssCChhiillddeerrnn,,ss  FFuunndd  ((UUNNIICCEEFF((  

تهـا فـي    وهو هيئة دولية تختص بشئون الطفولة ورعاي      

  .مختلف أنحاء العالم
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  EEiiddeettiicc  IImmaaggeess  الصور الذهنيةالصور الذهنية

الصور الذهنية هي تلك الصور البصرية غير العادية التي         

يبدو أن بعض األطفال يحتفظ بها في خياله عقب النظر إلـى   

شيء ما كالصور، التي يستمر النظر إليها ثوان قليلة يختزن          

عطي وصـفاً أكثـر     اختزاناً كامالً في ذاكرته ويستطيع أن ي      

تفصيالً لها، تلك الصور تقدم دليالً إضافياً على وجود انقسام          

أنظر استراتيجية بناء    /.ثنائي لفظي بصري في دماغ اإلنسان     

  The Meaning Construction Strategy المعنى
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  صورة متكاملة لمستويات النمو النفسيصورة متكاملة لمستويات النمو النفسي
PPssyycchhoo  EEdduuccaattiioonnaall  PPrrooffiillee  ((PPEEPP--  RR))  

املة لمستويات النمو النفسي هي محاور النمـو        الصورة متك 

 بندا معظمها عمليـة أداء      ١٧٤ وتتكون من    )التربوي(التعليمي  

Performance        التقليـد  : وتقيس سبعة محـاور للنمـو هـي ، 

 حركـة  ، حركة العضالت الكبيـرة  ، تآزر اليد والعين   ،اإلدراك

 اإلدراك ، اإلدراك المعرفــي اللفظــي،العضــالت الصــغيرة

 وتؤازرها أربعة محاور للسلوك هي االرتباط       ، العملي المعرفي

 باإلضافة إلى   ، واللغة ، واالستجابات الحسية  ، واللعب ،الوجداني

برنامج متكامل موجه لآلباء والمدرسين لتأهيل الطفل وتدريبـه      

 وتسـمى هـذه الصـورة       ،والتدخل العالجي للسوكيات الشاذة   

م ١٩٩٨لر لعـام     تعديالت قائمة شكوب   :لمستويات النمو النفسي  

في تشخيص حاالت التوحد الشديد ان وتستخدم مع أطفال مـن           

 ١٢ ويمكن اسـتخدامه حتـى       ، شهور إلى سبع سنوات    ٦سن  

 كما أن له صورة أخرى تستخدم مع األطفال المـراهقين           ،سنة

 Psycho Educational Profile  عامـاً ١٢والبالغين ما فوق 

For Adolescents & Adults (PEP-AA).  
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  SSeellff--CCoonnttrrooll    الضبط الذاتيالضبط الذاتي

الضبط الذاتي لدى األطفال يعنى ترسيخ مفهوم التحكم في         

 ويتم تنمية الضبط الـذاتي      ،السلوك االجتماعي عند األطفال   

 منهـا  ،عند األطفال عن طريق العديد من الوسـائل الهامـة         

 اللعب الذي يسهم في تحسين السلوك االجتماعي لديهم حيـث         

يتطلب اللعب التدريب على ضـبط والـتحكم فـي الـذات            

  .وااللتزام بقوانين اللعبة التي يتم ممارستها
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  ......الضجرالضجر

  ؟؟ولماذا يحدث عند األطفالولماذا يحدث عند األطفال

 وهو عبارة عن نقـص      ،الضجر حالة تصيب نفس الطفل    

 والعالج يأتى مـن داخـل       ،كبير يصيب روح ونفسيه الطفل    

يحـدث للطفـل    فالشعور بالضجر شىء نفسى     .. .الطفل ذاته 

وهو من حقوقه التى أعطاها له الميثـاق العـالمى لحقـوق            

  .الطفل

ومن حقوق الطفل أيضا التى تساعدهم على التغلب علـى          

الضجر مساعدتهم فى االنخراط فى عـدة أنشـطة مختلفـة           

 فالنشاط والتجوال وزيارة    ،ومتنوعة تمتنع عنهم الملل والسأم    

فة مثل جمـع طوابـع      األصدقاء والقيام على الهوايات المختل    

البريد أو مطاردة الحشرات وغير ذلك من الهوايات تكـون          

العالج األكيد للضجر عند الطفل وذلك ألنها تعطـى الطفـل           

أفقا واسعا وفرصة لتحقيق أحالمه واالبتكار والخيال ومـأل         

  .وقت الفراغ فال يشعر بالضجر والملل كل حياته
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ه تكـون أيضـا     كما أن التسليه إذا كانت مفيده وذات قيم       

 إذا كانت التسليه تعطـى للطفـل        ،فرصة للهروب من الملل   

  .دروسا ومفاهيم تستفيد منها فى حياته أيضا

وكذلك تعويد الطفل على الصالة فى مواعيـدها وعلـى          

قراءة القرآن وعلى قراءة القصص الخياليه التى تنقـل لـه           

الخبرات العلميه مع الخيال فى آن واحد مفيد جدا لمعالجـة           

  .لملل والضجر عند الطفلا

وكثرة األلعاب اليمكن أن تعالج الملل والضجر عند         •

 فالوفرة المادية والبحبوحة تسـبب الكآبـة        ،األطفال

 بينما النشاط ولـو كـان بسـيطا         ،والضجر والملل 

 ،واليحتاج للتكاليف اليسبب الضجر ويقضى عليـه      

ولذلك فإن أكثر المصابين بالضجر والملل هم أطفال        

لمتقدمة بينما أطفال الدول الناميـة الفقيـرة        الدول ا 

  .اليصابون بمثل هذه األمراض االجتماعية والنفسية
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  الضحك عند األطفال الضحك عند األطفال 
LLaauugghhtteerr  

 ومن المألوف أن يضحك     ،الضحك هو سلوك مالزم للحياة    

 فالضـحك يـؤدي دوراً      ،األطفال حين يلعبون ويمرحـون    

 فـي  James Sully كما قال جيمس سـولي  ،كمؤشر للعب

 فالضـحك أمـر   ،Essay on Laughterكتابه عن الضحك 

أساسي للنشاط االجتماعي الذي يتضمن وجود رفيـق فـي          

 ، فالعنف والدغدغة والزغزغة هـم هجـوم لطيـف         ،اللعب

 لمجرد أن الضحك المصاحب لهم يخبر       ،وينبغي أن تعد كذلك   

 فالضحك  ،المشاركين أنه ليس هناك أذى حقيقي مقصود منها       

 ،لعب أحد العناصر وهو اتجاه لطرح التحفظ جانباً       يكون في ال  

حيث يكون السرور واالستمتاع أمـوراً جوهريـة بالنسـبة          

  .للضحك

من أجل بهجة حياتهم وبث       دائماً الضحك مالزم لألطفال  و

 ولـذلك   ،كوامن األمل والبشر فى المسـتقبل فـى نفوسـهم         

 ولكن فى المواقف التى     ،فالضحك مطلوب دائما لدى األطفال    

" اضحك تضحك لك الدنيا   ”فالمثل الشعبى يقول  ...تدعى ذلك تس
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وهو مثل شعبى يعبر ببساطه ووضوح عن تأثير المزاج عن          

رؤيه االنسان وتفاعله مع محيطه بكل ما فيـه مـن أفـراح             

والضحك فكاهة والفكاهه هى قوة فعالة من أجـل          ...وهناء

  ...االحتفاظ بصحة عقلية وجسديه طيبة

على أن الضحك الباعث على المرح      ولقد أثبتت األبحاث    

  ...ينبه معظم األنظمة الفسيولوجيه الرئيسيه فى الجسد

 إن ضحكه من األعماق تزيد من سـرعة         :ويقول العلماء 

.. .القلب وتحسن جريان الدم وتشغل العضالت فى الجسم كله        

إنه تمرين رياضى وبعد أن ينتهى الضـحك يشـعر المـرء            

تـوتر والضـغط النفسـى      فالضحك يهدى ال  .. .باالسترخاء

 كما أن الضحك يفرز المناعة من خاليـا زيادتـه           ،والغضب

فى الجسم وهى الكريات التـى تهـاجم        " تى”لمستوى كريات 

 والضـحك يـدعم النمـاء     ،الخاليا المصابه بعدوى فيروسيه   

 ألن المزاج الطيـب     ،النفسى والجسدى واالجتماعى لألطفال   

 األطفـال   يساعد على نزع الخوف والهواجس مـن نفـوس        

  .المرضى

فيجب علينا أن نترك األطفـال علـى سـجيتهم          ...وهكذا

 وطبعا ذلـك فـى      ،يضحكون ويلعبون بال حواجز وبال قيود     
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 ويجـب أن    ،حجراتهم وأمام التليفزيون وفى وسط األسـرة      

يتحكم الطفل فى هذا الضحك عند مواضع غير مطلوب فيها          

ء زيارتنـا   ذلك ويتم إفهامه ذلك كالمساجد وبيوت اهللا وأثنـا        

  .لبيوت اآلخرين
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  ضرب األطفالضرب األطفال

   يحد من ذكائهم يحد من ذكائهم

 ألنها تزيد   ،ضرب األطفال عملية في أغلبها غير تربوية      

 وترسخ في نفسه معنى اإلنزواء      ،من هياج الطفل وعدوانيته   

 وهي تلّجم تفكير الطفـل      ،وكره المجتمع والبعد عن اآلخرين    

وهبتـه   وتكبـل م   ، وتحرمه من الخيـال    ،وتبعده عن الزكاء  

وإبداعه وتمنعه من مجرد التعبير عن أفكـاره خوفـاً مـن            

!!... !العقاب الذي سيحل به لو اكتشـف الكبـار أن يفكـر           

 بل يكتسب من خـالل      ،فالذكاء ال يعطى من خالل كبسوالت     

لو كان هنـاك قـرص       ف ،طريقة حياة الطفل ونوعية معاملته    

كثر دواء يزيد من نسبة ذكاء الطفل ويساعده على أن يصبح أ          

تهذيبا وهدوءا وإحساسا بالمسؤولية لنفذ فى الحال من علـى          

أرفف الصيدليات واآلن فإن البحوث أظهرت أن مثـل هـذا           

  . االمتناع عن ضرب األطفال:الدواء موجود وهو

ففى دراسة استغرقت أربعة أعوام أجريت علـى أطفـال          

تتراوح أعمارهم بين العام الواحد واألربعـة أعـوام وجـد           

أن األطفال الذين يضربهم أحد والديهم ثالث مرات        الباحثون  
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أسبوعيا على األقل تنخفض نسبة ذكائهم درجتين بينما ترتفع         

 .نسبة ذكاء األطفال الذين ال يعاقبون بالضرب ثالث درجات        

وخلص الباحثون إلى أن سبب الفارق فى نسب الذكاء يرجع          

ناء إلى أن األطفال الذين يعاقبون بالضرب تقل فرصهم فى ب         

قدرتهم على التفكير المنطقى وحل المشاكل وإتقان مهـارات         

اللغة واألهم من ذلك هو أن أسلوب الضرب ال يفلح أبدا فى            

تهذيب الطفل، فاألطفال الذين يعيشون مع والدين ال يضربان         

يتعلمون وسائل للسيطرة على غضبهم ال تعتمد على الخوف         

  .من الضرب أو تأتى كاستجابة فقط للضرب

الرغم من أن الضرب يمكن أن يوقف فى الحال السلوك          فب

غير المرغوب به لدى الطفل لكن فعاليته تنخفض تـدريجيا          

 وفكرة أن الضرب هـى وسـيلة        .مع االستعمال المتكرر له   

فعالة فى تعليم األطفال كيفية التصرف بشـكل سـليم هـى            

 فمعظم اآلبـاء    .مغروسة ومتأصلة فى الكثير من الحضارات     

ممن يؤيدون هذا األسـلوب ال يعتبرونـه مجـرد          واألمهات  

إجراء تأديبى لكنهم يرونه كطريقة لتدعيم وتعزيز القـوانين         

غير أن ما يتعلمه الطفل من الضرب هـو         . والقيم فى المنزل  

 وثانيـا   ،أمران أولهما أن الكبار يتمتعون بسلطة وقوة أكبـر        
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 .عدم اعتراف الطفل بخطئه وبذل جهد أكبر للـتملص منـه          

 التمكن من السيطرة على أعصابه هو ما يـدفع أحـد            وعدم

وعدم القدرة علـى مقاومـة       .الوالدين للجوء للضرب عادة   

إغراء ضرب أو صفح الطفل يحدث عادةً حينما يصل المـر           

  .إلى نقطة الغليان أو يتعذر وجود حل آخر

إليك بعض من األساليب التى قد تساعدك على المحافظـة          

  :لت زمام األمور من بين يديكعلى هدوء أعصابك حينما تف

اخرج من المكان فحينما يشتد غضبك وتفقـد سـيطرتك          

على أعصابك اختلى بنفسك أو أدخل غرفتك واغلق البـاب          

وضع سماعة على أذنيك أو احبس نفسك فى الحمام بعد ترك           

طفلك فى مكان مأمون كالمهد مثالً لبضعة دقـائق وبـدون           

أنـا غاضـب   :تقولعلم أطفالك بأنك غاضب كان    وأ ،صراخ

  .جدا اآلن وال أريد أن أرى أى منكم إلى أن تهدأ أعصابى

أن  أمسك لسانك فالشخص الغاضب المنزعج ال يسـتطيع       

 فاالنتظار  .يناقش أو يجادل بشكل منطقى ولذلك أصمت لفترة       

أنتـق   و ،بشكل أكثر كفاءة    أوالً سيجعلك تستجيب   أإلى أن تهد  

ة التصـرف لمجـرد     فاألطفال عادة يتعمدون إساء    ،معاركك

 كأن يطارد أحدهم اآلخر حول المنزل       ،استثارة رد فعل لديك   
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أو يضع قطة بازالء داخل انفه أثناء الوجبة كما انهم ويئنون           

 وفـى مثـل هـذه       .إذا ما رفضت لهم شيئاً     ويبكون لساعات 

 ؟ ما مدى أهمية ما فعلـه الطفـل        :المواقف اسأل نفسك أوال   

وأثناء تساؤالتك  ،  !؟ن اآلن وهل سيهمك ما فعله بعد أسبوع م      

  .تلك ستجد أن أعصابك قد هدأت

ويرجح الخبراء إتباع وسائل لها تأثير طويل األمد لتعويد         

  :الطفل على األدب والنظام كالوسائل التالية

 فإذا ما أرتكب الطفـل      :انطباعاً قوياً فى ذهن الطفل     اترك

تصرف أحمق كاالندفاع فى الشارع مثالً فإنـك بـدالً مـن            

به بإمكانك أن تمسكه بقوة من كتفيه وتقول لـه بنبـرة            ضر

 حـذارى أن    :صارمة تبين له مدى غضبك وخوفك مما فعل       

.  واألفضل هو تلقين الطفل درس دائم      .تفعل ذلك مرة أخرى   

فمثالً الطفل الذى يعبث بعود الكبريت يمكن أخـذه لمركـز           

المطافى لتنبيهه لعواقب ومخاطر الحريق أو أعرض عليـه         

فى الصحف عن حادث حريق دمر منزالً وقتل فيه         قصاصة  

  .ضحايا لتحذيره من مغبة العبث بالكبريت

 فنبرة الصوت التى تظهر نوعاً من       ،تحدث بنبرة صارمة  

السلطة أو القوة هى اكثر وسائل التأديب كفاءة كذلك عـودى           
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الطفل على أن كلمتك هى واحدة وبأنك بعدها يمكن أن يكون           

  .الطفل بوزن كلماتكلك تصرف آخر كى يشعر 

 المغريات التى تدفع طفلك للسلوك الخاطئ من طريقه         لأز

فمثالً ارفع األشياء التى ال تريد أن يلمسها طفلك من متناول           

يده وضع فى اعتبارك أن األطفال الرضع يضعون كل مـل           

األبـواب   ثبت بوابات أمان أمام    ،يجدونه أمامهم فى أفواههم   

 فتحـات   قم بغطـاء   للدواليب و  وعلى الساللم واستعمل قفول   

الكهرباء وبمعنى آخر اجعل منزلك مكانـاً آمنـاً لألطفـال           

  .وستجدين أن حياتك أصبحت اكثر يسراً بوجودهم
وكذلك توقع أن تضطر لترديد ما تتوقعين أن يمتثل به  

ال يحتاج لصبر   فتعويد الطفل على النظام هو شيء.أطفالك
  .ووقت طويلين

اسبة فمثالً إذا أرتكـب طفلـك       اجعل طفلك عرضة للمح   

سلوكاً خاطئاً كأن يقول كلمة بذيئة أمام الضـيوف ال تنـدفع            

 له بنبرة هادئة    للضربه كنوع من االعتذار للضيوف ولكن ق      

 . بمجرد أن نصل إلى المنزل فإننا سنتكلم فى األمر         :وحازمة

والحقاً بعد أن تعطى الطفل درساً فى ضرورة مراقبة لهجته          

يتصل بضيوفك بالهاتف لالعتذار عما تلفظـه       اطلب منه أن    

 وبذلك سيشعر الطفل بالمسئولية تجاه أفعاله وسيدرك        ،أمامهم
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تأثير أفعاله على مشاعر اآلخرين ويفهم أن السـلوك الـوقح           

 وأخيراً تذكر أن الضرب والصفح والقرص       .يكون له عواقب  

 ومـا   .ال يعلم الطفل البحث عن حلول غير عنيفة لمشـاكله         

قاً فى تحسين سلوك الطفل وجعلـه أكثـر إحساسـاً           يؤثر ح 

بالمسؤولية وأكثر مراعاة لمشاعر اآلخـرين هـو الرابطـة          

القوية التى تتكون من الطفل ووالديه الذين هم القدوة والمعلم          

  .بالنسبة له

 وهذه الرابطة ينبغى أن يكون قوامهـا الحـب والثقـة            

  .واالحترام المتبادل وليس الغضب والخوف واأللم
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  ضربة الشمسضربة الشمس
  HHeeaatt  SSttrrookkee  

هي حالة من درجة الحرارة المرتفعة التي تصيب الطفـل     

في حالة تعرضه لموجة عالية من الحرارة الشمسية في فصل          

 فهي مرض يصيب األطفال نتيجة التعرض ألشـعة         ،الصيف

 فتنتقل  ،الشمس مباشرة من وهي مرتفعة في درجة حرارتها       

 فيصابون بضربة   )بار أيضاً والك(دردة الحرارة إلى األطفال     

 ويحدث االرتفـاع    ، ويصاب بها الطفل والكبير    ،الشمس هذه 

في درجة الحرارة نتيجة تأذي الدماغ ووظائف الجسد كالكلية         

 ويدافع الجسد عن نفسه عنـد ارتفـاع الحـرارة           ،بالحرارة

بالتعرق الغزير الحاوي على الماء وملح كلـور الصـوديوم          

  .بخره على تخفيض الحرارة حيث يساعد ت)ملح الطعام(
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  ضعاف السمعضعاف السمع
TThhee  HHaarrdd  ooff  HHeeaarriinngg  

ضعاف السمع هم هؤالء األفراد الذين تقوم حاسة السـمع          

 وذلـك   ،م بوظيفتها على الرغم من وجود عجـز بهـا         -لديه

 فهـم الـذين     ،باستخدام أو بدون استخدام المعينات السـمعية      

للكـالم  يشكون ضعفاً في السمع وفي قدرتهم على االستجابة         

المسموع استجابة تدل على إدراكهم لما يدور حولهم وذلـك          

 .بشرط أن يقع مصدر الصوت في حدود قدرتهم السمعية
  

  الضعف العقلىالضعف العقلى
  AAmmeennttiiaa  ((mmeennttaall  ddeeffiicciieennccyy))  

الضعف العقلي مصطلح يعبر عن حاالت مختلفة تصـيب         

 نتيجة ألسباب عضوية أو     ،ف أو التخلف  -عقل الفرد بالضع  

 أو عوامل بيئيـة     ،قلية ناتجة عن صعوبة التعلم    رافات ع -إنح

   .مختلفة
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  ضعف شهية أطفالنا ضعف شهية أطفالنا 

من أكثر مشكالت التغذية إنتشارا بين األطفال وخصوصا        

  .فى مرحلة الطفولة المبكرة والطفولة الوسطى

وتعود هذه المشكله إلى فترة الرضـاعة الطبيعيـة ومـا           

فـل  يصاحبها من مواقف من جانب األم والطفل ورفض الط        

  .األغذية التكميلية للبن األم بعد الشهر الرابع

ويرفض الطفل عادة األغذية التكميلية وخصوصـا بعـد         

ويبـدأ  .شبعه بينما األهل يصرون على مزيد من االطعام له        

 اإلصـابة  واتالطفل فيما بين عمر تسعة شهور وأربع سـن        

بسبب مواعيد الطعام ومحاولته إثبات      وذلك   ،بضعف الشهية 

  .ضه تناول الطعام وغير ذلك من األسبابذاته برف

وقد يتأثر الطفل بأمه عندما تبتعد عـن الطعـام بسـبب            

الريجيم أو صيام رمضان مما يصرف الطفل عـن الطعـام           

  .ويفقد شهيته له

وكذلك فهناك عوامل مرضيه وراء نقص الشـهية مثـل          

االمساك والتهاب اللوزتين وارتفاع الحرارة وبـدء ظهـور         

  .تسبب فقدان شهية األطفالاألسنان كلها 
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كما أن البيئة تؤثر فى الحد من شهية الطفل مثـل عـدم             

نظافة المسكن والمنزل غير الصحى وعدم وجود هواء طلق         

وتقييد حركة الطفل وعدم اعطائـه فرصـة للتعبيـر عـن            

فالطفل .. .وهناك العديد من الحلول لفتح شهية األطفال      .نفسه

  .ثير الحركهالهادىء يأكل أكثر من الطفل الك

والبد لألم واألب ايقاف الترهيب والترغيب وترك الطفل        

والبد من الحرص   .فيختار ويأكل ما يحلو له    .. .يأكل مايشاء 

 واألفضل أال يأكـل     ،على عدم النظر إلى طبقة باهتمام وقلق      

  .الطفل الحلويات والسكريات بين الوجبات

لطفل وأيضا ينصح بالمرونه فى مواعيد الطعام فال يرغم ا        

على ترك لعبه وألعابه ليذهب إلى مائدة الطعـام واألفضـل           

وإذا كان الطفل فى حالة غضب أو       .ترك الطفل ليستكمل لعبه   

  . فال يتم إرغامه على الطعام وإال سترفضه معدته،إرهاق

وكذلك االعتناء بتقديم الطعام بشكل محبب للطفـل عـن          

ـ          ،لطريق األطباق الملونة والرسوم المعدة خصيصـا للطف

ومشاركه زمالئه من األطفال له فى الطعام واصطحابه إلـى          

  .النزهات فى الهواء الطلق
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ويمكن أن تزيد األم من شهية أطفالها بطلب مساعدتهم لها          

فى ترتيب المائدة مثل احضار المالعق واألطباق مما يعزز         

  .االتجاه االيجابى نحو الطعام

حجة تعليمـه   ويجب عدم تأنيب الطفل أثناء الطعام كثيرا ب       

 فآداب المائدة يتعلمها الطفـل بمـرور الـزمن    ،آداب المائدة 

وليس فى يوم وليله وسيقلد الكبار حتما فال تقلق األم وال يقلق         

  .األب من ذلك

  

  ضيق مساحة حقل الرؤيةضيق مساحة حقل الرؤية
  FFiieelldd  VViissiioonn  

ضيق مساحة حقل الرؤية أحـد أهـم أعـراض إعاقـة            

 المقابـل    بمعنى أن المصاب يرى فقط الجـزء       ،)ديسلكسيا(

 كما لو كان ينظر من خالل أنبوب أو ماسورة          ،مباشرة للعين 

 وبذلك اليرى المصـاب إال جـزء   ،Tunnel Visionقطرية 

  .فقط من الكالم وال يراه كامالً
  
  
  



 -٤٣٩-
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  طابع بدني مميزطابع بدني مميز
  PPhhyyssiiccaall  SSttrruuttuurree  

 اخـتالف   :يولد كل طفل بطابع بدني مميز عن غيره مثل        

 ، عرض المنكبـين ، طول القامة  ، الشعر ، العينين ،لون البشرة 

  .الخ.. .اختالف قوة الجسم

  
  طاعة األبناء لآلباءطاعة األبناء لآلباء

طاعة األبناء لآلباء سلوك ضروري من أجـل التربيـة          

 ، ألن األب اليهمه إال مصلحة غبنه      ،السليمة والتنشئة القويمة  

ثم أن الخبرات والحنكة والقيم ال تنتقل إال من خالل تواصل           

 ولكن الطاعة ال تفرض القسـوة       ،ل بين األبناء واآلباء   األجيا

.. .،!! فالبد أن تكون طاعة األبناء مقابل حنان اآلباء        ،والعنف

ولكن هل يعني هذا أن يتنحـى األب عـن دوره السـلطوي             

  ؟الحازم لفرض طاعة األبناء

اللـين  ..  كل شئ بمقدار وفي الوقت المناسب      واإلجابة أن 

قد تكون الشدة هنا علي شكل عقاب       بمقدار والشدة بمقدار، و   
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إيجابي بالحرمان من أمر يحبه الصـغير فيشـعر بالخطـأ           

   .ويتراجع من دون الحاجة إلي الضرب والقسوة الجسدية

وال داعي ألن يتنحى األب، علي العكس يجب أن يـزداد           

حضورا في طفولة وتربية األبناء، فالتربية عملية مشـتركة         

 في غالبها علي األم، وهذا مـن        بين األب واألم وليست ملقاة    

شأنه خلق صعوبات إضافية فـي طريقـة تربيـة األبنـاء            

 مـن   .وخصوصا عندما ينتقلـون إلـي مرحلـة المراهقـة         

 .الضرورى جدا حضور األب ومشاركته المسؤولية التربوية      

 أن زيادة نسبة االنحراف مرتبطة بشـكل ملحـوظ          ونالحظ

فـي عمليـة    بظاهرة غياب األب عن البيت وتراجـع دوره         

التربية وخصوصا في الفترة العمرية لألبناء ما بين سـنتين          

 تلك الفترة التي يعني فيهـا وجـود األب          ،إلي خمس سنوات  

من أجـل أن     ، في ذات األبناء    والثقة بالنفس  تكوين الضمير 

  .يسلكوا طريق الخير والعمل والنجاح

اإلشـكالية   ف ،السلطة المطلقة والحرية المطلقـة    وال ننسى   

 هي أن التربيـة القديمـة تمثـل         في هذا الموضوع  ئيسية  الر

السلطة المطلقة أي سلطة األبوين في حين أن التربية الحديثة          

 فنجد  ، كيف؟ اءلستتمثل الحرية المطلقة أي حرية األبناء، ون      
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 التربية القديمة كانت تعتمد علـي صـرامة األب أو األم            أن

ما كان يؤخذ   اللذين يحددان سقف المسموح والممنوع ونادرا       

 ولهـذه التربيـة     .برأى الطفل إال في حاالت تجل في تدليله       

من أبرز هذه المساوئ إذا كـان األب        .فوائد ومساوئ كثيرة  

غير مثقف وليس لديه األفق الواسـع والنظـرة المسـتقبلية           

الشمولية فيقع فى التشدد والتسلط الذى يسئ إلى األبناء بسبب          

نف ظناً منه أنـه بهـذه       ما يلجأ إليه من قسوة وصرامة وع      

الطريقة يفرض النظام والطاعة على األبناء ويضبط سلوكهم        

 وإذا كان هذا هو واقع الحال مع التربية القديمة          .وتصرفاتهم

التي كانت سائدة فى طفولتنا فإن التربية الحديثة المطبقة مع          

البناء واألحفاد ال تخلو بدورها من السلبيات والشوائب التـى          

جلى فى المبالغة فى التدليل وغنج الصغار حتى ال         أكثر ما تت  

يعود بإمكان األهل وضع حد لمسـألة الفوضـى والتسـيب           

  .والالمباالة

ان حضـور    وما نالحظه فى مجال تطور األطر التربوية      

األب وسيطرته بدا يضعفان لتحل محلهما فلسفة جديدة بأسـم          

همهـم  إال إن الكثيرين غـالوا فـى ف       ،التربية الحديثة الواعية  

للتربية الحديثة فانتقلوا من النقيض إلي النقيض أى من رفض          



 -٤٤٣-

أسلوب الضرب والقسوة فى معاملة الطفل إلي منتهى اللـين          

والتساهل فراح الطفل يتصرف كما يحلوا له من دون ضابط          

وال رادع تحت شعار حرية الرأي ومراعاة نفسـية الطفـل           

 الحد الـذى    وتكوينه السيكولوجي وما الى ذلك من ذرائع الى       

أفلتت فيه األمور واعتاد الطفل تنفيذ ما يحلو له حتـى ولـو             

  .كان سيئا

وهكذا ينشأ الطفل وفى ظنه انه يملك الحريـة للتصـرف      

مر الذى سيؤثرعليه عندما يكبر ويخرج الى       األ.. كما يحلو له  

نه يملك الحرية المطلقة وال يقـدر أن        أالحياة العامة،فيتصور 

مجـرد ان تتعـارض مـع حريـة         حريته يجب إن تنتهى ب    

  .اآلخرين

 إن خيـر     حيـث  ،الجمع بين الحزم واللين   فالبد إذن من     

األمور الوسط، وهذا يعني المزج بين الحـزم واللـين فـي            

صيغة إيجابية مقبولة من الطفل وقادرة علي مساعدة الطفـل          

علي حسن التفكير والتصرف والتمييز بين الصـح والخطـأ          

عـين  (استمرار تلك العين الساهرة   واالعتماد علي النفس مع     

للمراقبة والمتابعة والتدخل لمنع أى أسلوب خاطئ أو        ) األهل

الطفل في سنواته العشر األولى ال يسـتطيع فـي           ف .انحراف



 -٤٤٤-

الغالب التمييز بين الحسن واألحسن وكثيرا ما ال يفرق أساسا          

بين الصح والخطأ فكيف لنا أن ال نوجه تصرفاته وسـلوكه           

اضطر األمر ألن التجربة في هذه السن المبكرة        ونردعه إذا   

  .ستوقعه في مطبات ومقالب كثيرة

ثم إن الطفل بطبعه مقلد، ال سيما لما يستهويه من األمور           

المبهرة التي تحيط به في مجتمعنا، وهي التي تكون عـامال           

رئيسيا في تشكيل قيم هذا الطفل وطريقة سـلوكه، فتصـبح           

 لم تعد تقتصر علـي مصـدر        جزءا أساسيا في تربيته التي    

ولكنها تجاوزته إلي األصـدقاء الـذين يريـد أن          ،األهل فقط 

يقلدهم ويتأثر بهم وإلي الشخصيات القوية أو السـلبية التـي           

  .يراها علي شاشات التليفزيون والفيديو
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  طاقات النشاط لدى األطفالطاقات النشاط لدى األطفال

  وأهمية االستفادة منهاوأهمية االستفادة منها

 ، وحركـه  عادة ما يكون الطفل لديه طاقة كبيرة ونشـاط        

 ،ويمكن استغالل حركه الطفل للمساعدة فى أعبـاء المنـزل         

حتى يتعود الطفل على المشاركه والتعاون وال يرفض عندما         

  ...يكبر المشاركه فى أداء األعمال المنزلية

ويأتى مشاركة الطفل فى األعمال المنزلية كوسيلة جيـدة         

فته لتطوير وتنمية مهارات األطفال وأحساسهم بالمسئوليه بص      

  .عضوا من أعضاء العائله

ويصلح األطفال لبعض األعمال المنزلية طبقا لمسـتوى         

 ويمكن تكليف األطفال طبقا لعمرهم      ،عمره وتفكيره ومهاراته  

  :ووفقا لقدراتهم على النحو التالى

فاألطفال دون سن الخامسة يمكنهم المسـاعدة فـى رى          

ض النباتات وترتيب غرفهم والتقاط اللعب مـن علـى األر         

وترتيب ،وتخزينها والمساعدة فى تنشيف األطباق البالستيكية     

 والمساعدة فى إزالة الغبـار عـن قطـع األثـاث            ،جواربه

  ٠منخفضة اإلرتفاع
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أما األطفال دون التاسعة فيمكنهم المساعدة فى االهتمـام         

 وترتيـب األسـرة     ،بالحيوانات األليفه والطيـور المنزليـة     

 ، وثنى وترتيب الثياب   ،فهاوالمساعدة فى غسل األطباق وتنشي    

 وإخـراج القمامـة     ،ووضع الصحون على المائدة ورفعهـا     

 ،والمساعدة فى تحضير بعض السلطات وغسـل الخضـار        

  .وإدخال الخضروات وحفظها بالثالجة

 سنة فيمكنهم القيام بمعظـم      ١٤-١٠أما األطفال من سن     

 مثل تنظيف الغبار من على األثاث وغسل        ،األعمال المنزلية 

يف المالبس وكنس السجاد بالمكنسة الكهربائية وتنظيف       وتجف

الغرف وغسل وتجفيف األطباق وكى بعض قطع المالبـس         

البسيطة تحت إشراف األهل ومجالسـة األطفـال الصـغار          

 والمساعدة أثناء الـذهاب للسـوق       ،وإطعامهم واللعب معهم  

  .وتنظيف المطبخ والسيارة،لجلب المشتروات

ى اتقانهم ألعمالهم فى المنـزل      ويمكن مكافأة األطفال عل   

وذلك عن طريق شراء لعب لهم وكذلك كتب وغير ذلك من           

المكافآت التى تشجع األطفال على مزيـد مـن المشـاركه           

  .المنزلية
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والبد من الوضع فى االعتبار بعـض األخـتالف فـى           

 فالقدرات غير واحدة ويمكـن أن       ،القدرات بين طفل وغيره   

ى ال نحمل الطفل فوق طاقتـه        حت ،تختلف حسب القوة البدنية   

  ....فيصاب بالضجر أو الملل وربما يصاب باالحباط

 

  طرق تدريس األدب لألطفال طرق تدريس األدب لألطفال 
CChhiilldd  LLiitteerraattuurree  TTeeaacchhiinngg  

طرق تدريس األدب لألطفال هي الطرق التربوية الفنيـة         

التى تضعها اقسام المناهج وطرق التدريس بالكليات التربوية        

شمل إعداد المعلم وتوصـيف      وت ،لتدريس مواد أدب الطفولة   

 من خالل تطبيق أسـس      ، والساعات المعتمدة لكل   ،المقررات

األدب لألطفال ونماذجه المختلفة التى يتم تسجيلها فى األقسام         

 أساسا باإلضافة الى    )األدب العربى (األكاديمية فى تخصص    

   .العلوم األنسانية المساعدة فى ضوء التخصص
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  طرق التقويمطرق التقويم

  TThhee  MMeetthhooddss  EEvvaalluuaattiioonn  

 وال توجد طريقة واحدة ،تقويم البرنامج التعليمي هام جدا

 حيث ،تعتبر مناسبة لكل الظروف لتقويم البرنامج التعليمي

 وهناك أبعاد شائعة ،تتغير المعلومات من برنامج آلخر

 The Most Commonاالستعمال لتصنيف تصميمات التقويم 

Dimensions For Classifying Evaluation Designs وهي 

 Formative – Submmative تشكيلي أو تجميعي :ثمانية أبعاد

 حالة الخاص أو ،Formal – Informalورسمي أو غير رسمي 

 المنتج أو الطريقة ،Case_Particular – Generalisationالعام 

Product – Process، كميتصويري أو ح Descriptive – 

Judgmental،اإليجابي  السابق في التنسيق أو Pre-ordinate 

– Responsive، اإلجمالي أو التحليلي Wholistic – 

Analytic، الداخلي أو الخارجي Internal - External، وهناك 

طرق تسعة للتقويم يمكن االختيار منها حسب هدف البحث 

   .ونوعه
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وهناك من الطرق التربوية للتعليم العديـد مـن الطـرق           

بقها العالم مـن خـالل المؤسسـات        العلمية التربوية التي يط   

فـي التربيـة      الطـرق الهجائيـة    : ومنها ،التربوية الحديثة 

والطرق الهجائية هـي طـرق    Methods - A B Cوالتعليم

تربوية وتعليمية ومنهاجية مجربة لتعلـيم صـغار األطفـال          

 نطقاً وكتابة بواسطة    ،الحروف األبجدية فى أى جماعة لغوية     

 وفي نفـس    ،. سمعية وبصرية معينة   معلم أو باستخدام وسائل   

اإلطار هناك طريقة حديثة أخـرى تجريبيـة هـي طريقـة         

 وطريقة مينتسوري هـي  ،Montessori Method منتسورى

ماريا ” وتنسب للمربية االيطالية   ،طريقة تجريبية لتعليم الطفل   

بتـدريب  ،   وتعتمد على التعليم الذاتى المهـاري      ،"منتسورى

 ومعها يكتسب الطفـل     ،)ركيةح-الحس(الطفل على األنشطة  

  .بسهولة مهارات القراءة والكتابة والحساب
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  طريق السعادةطريق السعادة

  لألطفال داخل األسرةلألطفال داخل األسرة

إنـه أقـرب إليـك مـن        . .اإلحساس بالسعادة ليس بعيداً   

 وحـاول أن    ،فإذا أردت سعادتك فأبتعد عن التـوتر      ..نفسك

 وإذا كان للسـعادة     ،تصنع عشرات الحواجز بينك وبين القلق     

 وإذا كان لهذا االنسجام ثمـن       ،و االنسجام مع نفسك   طريق فه 

  .فهو التجارب التى تعيشها مع اآلخرين

إنها التوافق بين الطفـل     . .والسعادة تعنى الصحة النفسية   

 واألب الذى يحسب لكـل      ،فى داخلنا والمراهق الذى يرهقنا    

طغـى  . .فإذا تغلب الطفـل علـى سـلوكنا       .. خطوة حساباً 

لمراهق اندفعنا وراء إحساسنا وتركنـا      وإذا سيطر ا  ،  االندفاع

بـدت الحيـاة    . .أما إذا تغلب الناضج فينا وسيطر     . .عقولنا

إذا تمكنا من تحقيق التوازن     . .ولكن... صارمة..جافة. .جادة

 ،ملكنا الصحة النفسية  ..بين الطفل والمراهق واألب فى حياتنا     

  ..الدعوة إلى السعادة. .وأيضاً حققنا السعادة

 ،بـالمرض النفسـى     منا عرضة لإلصـابة    وكما أن كال  

مـن  . .ن أحداث الحياة الشديدة والعنيفـة     أل. .وخاصة القلق 
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أو فـى  . .أو الحـب . .أو فى الـزواج . .مشكالت فى العمل 

 ،النواحى المادية بعيدة كل البعد عن التسبب فى القلق النفسى         

ولكن تراكم األحداث الصغيرة والبسيطة على مدى األيام هو         

 ولكن عادة مـا يعـزو المـريض         ، القلق النفسى  الذى يسبب 

ودعوة إلى السعادة رحلـة إلـى       . ..مرضه ألقرب األحداث  

  .أعماق النفس البشرية هى كل ألوان وأنواع المرض النفسى

. . انفصال بـين التفكيـر والعاطفـة       : والفصام ،االكتئابف

تتساوى فيه اإلصابة بين الجنسين، وأوضح صورة لمريض         

  ..فى وجود بعض المالمحتتلخص . .الفصام

توقف عن إتمام دراسته بعد فشـل   . .منطو.. شاب خجول 

ال . .ال يهتم بمالبسه  .. مهمل جداً فى مظهره   . .عام أو عامين  

ال . .ال يستمتع بمباهج الحيـاة    . .يستجيب للنصيحة، وال يرد   

ال يفضـل مشـاهدة     . .يهتم بقراءة الصـحف أو المجـالت      

إذا كانـت   و...  أى إنسـان   التليفزيون، وال يحب التحدث مع    

. .وال تعرف شيئاً عن أمـور الـدنيا       . .فهى طيبة جداً  .. فتاة

  .هو الفصام البسيط. .وهذا اللون من الفصام
  .إن الطالب ال يرسب فى االمتحان إال ألحد ثالث أسباب

قد يكون غبيا، ومستوى ذكائه ال يستوعب العلـوم التـى           

 وأهـم   ، يذاكر أصالً  أو أنه لم  . .أو يكون مريضاً  . .يستذكرها
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حيث نجد أن   . .تكون مرض الفصام  . .األسباب المرضية هنا  

 ولكـن   ،الشاب المريض يشعر بأن رأسه مزدحمة باألفكـار       

ثم . .عندما نسأله نجد انه ال يستطيع التعبير عن هذه األفكار         

عندما يذكر هذا الشـاب أن      . .تكتمل مالمح الحالة المرضية   

أو أن  . .ار بـأجهزة خاصـة    هناك من يسحب من عقله األفك     

هناك من يحقد عليـه ويـدفع مخـه إلـى التوقـف عـن               

تسـيطر عليـه    . .وتتوالى صور مـريض الفصـام     .العمل

يظـن أنـه أذكـى      . .أهمها االضطهاد . .االعتقادات الخاطئة 

أو . .أو يتصور ما ال يمكن حدوثه     . .يشعر بالعظمة .. البشر

ا ال يسمعه   يسمع م . .يتوهم أنه مريض باإليدز أو بالسرطان     

 مصـاب بـالهالوس     ،أو يرى مـا ال يـراه أحـد        . .غيره

والعـالج  . .و الهالوس السمعية   والهالوس اللمسية، ،البصرية

 والصـرع،   ،بعيداً عن االكتئـاب   . .ودعوة إلى السعادة  .سهل

  ..والفصام والهستريا

يشـرح لنـا    . .زينة الحياة الدنيا  .. نذهب إلى دنيا األبناء   

يؤكد أن الطفـل    ..  ومرض األطفال  يفسر لنا حزن  .. الذكاء

 ولكنه غير قادر    ،الصغير يصاب باالكتئاب تماماً مثل الكبار     

 األرق عنـد    ،فيصاب باالضطراب فى النـوم    ..على التعبير 
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 وعنـدما   ،األطفال عالمة هامة على وجود المتاعب النفسية      

يحدث األرق كعالمة على وجود االكتئاب عند األطفال يكون         

 بين الوالدين واستمرار وجـود مشـاحنات        سببه عدم التوافق  

   .بينهما على مسمع من الطفل الصغير

عنـدما يـدفع    .. وقد تنشأ المتاعب النفسية عند أوالدنـا      

األبوان طفلهما الصغير إلى المنافسة والصراعات من اجـل         

وتتغير الصور ألعراض االكتئـاب النفسـى عنـد         .. التفوق

يز، وبكاء مستمر،   من أرق، وتوتر، وصعوبة ترك    .. األطفال

والمشى أثناء النوم، والكـابوس والفـزع الليلـى، والتبـول      

.. كما أن التليفزيون قد يسبب القلق للطفل الصغير        .الالإرادى

فاستغرق الطفل فى متابعة أحداث رواية فى التليفزيون قـد          

يجعله يتقمص شخصية أحد األبطال، وهذا بالطبع يسبب لـه          

  .االكتئاب المؤقت

 أيضا قد يكون بسبب القلق واالكتئاب، والتلعـثم         والتلعثم

ينتشر بين األوالد بنسبة أكبر من حدوثه بين البنات، وعـادة           

. ....ما يبدأ التلعثم فى سن الثالثة أو الرابعة من عمر الطفل          

حيـث تبـدأ    . . في حياتـه   أو عند دخوله المدرسة ألول مرة     

   .المنافسة مع اآلخرين
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 بأن الطفـل سـيتغلب علـى        حذر من االعتقاد الخاطئ   نو

فاستمرار التلعثم  .. التلعثم عندما يكبر ويصل إلى سن البلوغ      

يؤدى إلى اإلحساس بالنقص، وإلى الشعور بالكثير من اآلالم         

  .باأللم النفسية، وعدم االستقرار والتوتر

تقول ال تقلـق إذا الحظـت أن        .. وفى دعوة إلى السعادة   

ضطراب قابل للشفاء، ومن    فهذا اال . .ابنك يتلعثم عندما يقرأ   

قبل كان الزعيم البريطانى وينستون تشر شل قد بدأ حياتـه           

يأسر الناس  .. ثم أصبح خطيبا بارعا   .. وهو يعانى من التلعثم   

 وإذا كانت فى الفترة األخيرة انتشرت عبارة فالن         .بما يقول 

فمن هو المريض النفسى؟ السـؤال صـعب        .. مريض نفسى 

  واإلجابة أصعب؟؛

أم أنها مجرد   .. هل هو مريض فعال   .. عتراضاتوأول اال 

كلمة تطلق على من يعجز عن التكيف مع المجتمع والتـأقلم           

يبدع وينتج، ويكـافح    .. مع من حوله؟ وهو فى كل األحوال      

.. للوصول إلى غايته، وأحيانا يتوقف عـن معاناتـه تمامـا          

بخضوع جهازه العصبى الستجابات مثل القلـق واالكتئـاب         

إنسان غير قادر علـى     .. فالفصامى.. والوساوسوالهستيريا  
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التكيف سواء لألفضل أم لألسوأ، وفى كلتا الحـالتين ينبغـى           

  .الحذر من أن نصفه بالمرض

فإن هـذا   .. الذى يقال عنه مجنون   .. أما المريض العقلى  

فـالمرض  .. اللفظ لم يعد له مكان فى قاموس الطب النفسى        

لمريض العقلى يحتاج   العقلى نسبى حسب المجتمع والبيئة، وا     

حيث أن االضطراب العقلى يحدث إمـا مـن         .. إلى العالج 

  .أو أسباب وظيفية نفسية.. أسباب عضوية

حمل إلينا مالمح األمراض النفسية،     .. ودعوة إلى السعادة  

ؤكد أنه إذا كان    ونوالمشكالت التى تعترض صحتنا النفسية،      

االبتعـاد  فإن ذلك يعنـى     .. فى استطاعتنا اإلحساس بالسعادة   

ولكى يكون اإلنسان بعيـدا عـن القلـق         . عن القلق والتوتر  

يجب أن يكون فى حالة انسجام مع ذاته، وال يمكن          .. والتوتر

أن يحدث ذلك من خالل نفسه، ولكن من خالل تجاربه مـع            

فأساس السعادة النسبية هو إحساس الفرد      .المجتمع واآلخرين 

ـ   .. االنتماء إلى أسرة  .. بانتمائه . إلـى وطـن   .. دةإلـى عقي

واإلنسان ال يشعر بالسعادة إال إذا أحس وشعر بأنـه حقـق            

ذاته، وتحقيق الذات ال ينبع من االمتالك، وال من المال، وال           

القوة، وال حتى السيطرة، ولكن ينبع على أساس أنـه يخـدم            
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ينتمى إلى شئ من حوله، وذلك ال يكـون إال          .. فكرة معينة 

صحيح تقـدم   .. دينى واإلنسانى باالنتماء العقائدى األسرى ال   

العلم، وتطورت الحضارة، وتم اكتشاف الكثير مـن أسـباب          

غير أن هذا لم يحل دون وجـود        .. المرض النفسى والعقلى  

أو .. المرض النفسى والعقلى، ولم يكف اإلنسان عن المعاناة       

لقد ثبت أن العلم وحده عاجز عن       . التفكير فى مأساته اليومية   

  .. اإلنسانإسعاد

  



 -٤٥٧-

  م األطفال م األطفال ااطعطع

 األطفال يرفضون الطعام الـذى      ،مشكلة تواجه كل أسرة   

 ، ويختارون بأنفسهم أنواعا من األطعمـة      ،تقدمه األمهات لهم  

واألم تريد للطفل البدين أال يأكل والطفل النحيـف أن يأكـل            

  .واألطفال اليستجيبون لهذه النصائح.. .أكثر

ـ        رك الطفـل   وأثبتت األبحاث الجديدة والحديثة أنه يجب ت

 وأن علـى األب     ،يختار بنفسه ما يريده من أطعمة ليأكلهـا       

  .واألم أن يرغبوه فقط فى األطعمة الصحية

فاألب واألم تكمن مسئوليتهم فى اختيـار الطعـام الـذى           

يتواجد فى المنزل ويوضع على طاولة الطعام بينما الطفـل          

 وعلى  ،تترك له حرية تناول أى صنف من أصناف األطعمة        

ين مراقبة ذلك فقط وعدم التدخل ضد رغبـات الطفـل           الوالد

حتى التأتى توجيهاتهما بصورة عكسية فيعاند الطفل ويرفض        

  .استكمال طعامه

فاألطفال يحسنون أداء أختيار نوعيه وكمية الطعام الـذى         

 فهم يستجيبون بالفعل لمستوى الطاقة الموجودة فى        ،يريدونه

يدة على مـا يأكلـه       وإذا فرض اآلباء السيطرة الشد     ،الطعام



 -٤٥٨-

الطفل فسوف يؤدى هذا إلى اعاقة آليه قدرة الطفـل علـى            

 ولكن يبدو أن النظام المنهجى فـى إدراك الطفـل           ،االختيار

فإذا أردنا للطفـل أن     .اليعرف مدى أهمية بعض الخضروات    

يأكل صنفا من أصناف الخضار فيجب عرض هذا الصـنف          

لـى هـدم     يؤدى ذلك إ   ،عدة مرات على الطفل بشكل متتال     

  .مقاومة الطفل ورفضه لهذا الصنف

 ،ويمكن تعليم الطفل االستمتاع بالنكهات المختلفة للطعـام       

والبد من تضمين غذاء    .بترغيب الطفل فى األطعمة المختلفة    

األطفال الصغار طعاما منخفض الدسـم ألن الطفـل ينمـو           

 ومن ثم يكون فى حاجة إلى كل سعرة حراريه يمكن           ،بسرعة

 كما يحتاج الطفل فى السنة األولى من عمـره          ،أن يستهلكها 

 ولـذلك يجـب أال      ،إلى الدهون لتطور نمو األعصاب والمخ     

نحصر الكمية التى يستهلكها الطفل من الحليب الطبيعـى أو          

 يمكن أن تبدأ منذ الصغر وتكـون قاتلـه          ،معادالته أو حليب  

ولذلك ينصح األطباء بتخفيض مستوى الدهون المشبعة فـى         

  .فيض مستوى الدهون بشكل عامغذائه وتخ

وكذلك فالغذاء الغنى بالفواكه والخضروات يساعد علـى        

منع االصابة بالعديد من أمراض السرطان والبد من حصول         
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الطفل على النشويات والخضروات واأللياف والفواكـه ألن        

 ،الخضروات مصدر جيد لأللياف والفيتامينـات والمعـادن       

  .ول ماال يريدبشرط أال ندفع األطفال إلى تنا

 هـل يقومـون     :ومن أهم ما يجب أن نالحظه فى أطفالنا       

وهل يقومون بابتالع الطعام    ! ؟بمضغ الطعام مضغا تاما أم ال     

  . فهذا شىء ضرورى بالنسبة للطفل؟أم ال

 فهذه حالـة    ،ليةوإذا إمتنع الطفل عن تناول الطعام كُ       •

فـيمكن أن يكـون مريضـا        ،يجب التوقف أمامها  

 وكـذلك   ،نع لمدة يومين أو ثالثـة     خصوصا إذا إمت  

يجب عدم إجبار الطفل على تناول الطعـام علـى          

 فالطفل يأكل متى    ،المائدة وحجبه عنه باقى األوقات    

  .أراد وفى أى وقت



 -٤٦٠-

  ..MM..MM..RRالطُعم الثالثي الجديد الطُعم الثالثي الجديد 

الطُعم الثالثي الجديد هو طُعم أو تطعيم أو تحصين غيـر           

لطفل مناعـة ضـد      ويكِْسب هذا التطعيم ا    ،إجباري لألطفال 

 والحصـبة األلمانيـة     ، الحصـبة  :ثالثة أمراض خطيرة هي   

 ويعطى هذا الطُعم لألطفال في الشهر       ،والتهاب الغدة النكفية  

  .الخامس عشر من عمره عادة
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  . . .. أنواع مختلفة أنواع مختلفة::الطفلالطفل

  !!كيف تتعرف على نوع طفلك؟كيف تتعرف على نوع طفلك؟

األطفال يولدون بنوعية أو بأنواع مختلفة حسـب البيئـة          

لصفات البيولوجية والوارثية وحسب السلوك     وحسب بعض ا  

 ونتعرض هنا لـبعض أنـواع       ،المكتسب والعادات وغيرها  

 : فهناك؟،األطفال لتعرف من أي نوع ينتسب طفلك

ــوائى • ــل االنط ــل و Introvert Child الطف الطف

 ،االنطوائي هو طفل سلوكه غير توافقى لدى طفل ما        

اً عـن   مما يجعله يمارس السلوكيات االنعزالية بعيد     

  .المحيطين به

والطفل البدوي هـو   Bedouin Childالطفل البدوى  •

، الطفل المولود فى بيئة صـحراوية بدائيـة بدويـة         

وينتمى ألسرة بدوية ويعيش معها في هـذه البيئـة          

 ويكتسب السمات والعادات للبدو     ،الصحراوية البدوية 

 وينقـل سـلوكياته   ،سواء البدو الرحل أو المتوطنين  

   .وبيئته األم بمعناها الواسع فيما بعدالى مجتمعه 
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 وهو لفـظ يطلـق علـى    Feral Childطفل البرية  •

 وهم أولئك   ،األطفال الذين تربوا في عزلة اجتماعية     

األطفال الناجون من طفولة مبكرة محرومة من كل        

 ومن المفترض أن الحيوانـات هـم        ،اتصال إنساني 

جون  وهم يحتا  ، كأمثال موكلي  ،الذين قاموا بتربيتهم  

إلى وقت طويل وجهد حتى يتكلمـوا بلغـة النـاس           

  .وتعاملوا معهم اجتماعيا

طفـل   وCicilian Child) المـدن (طفـل الحضـر    •

ود فـى   -الحضر أو طفل المدن هو الطفل المـول       

 وينتمى ألسرة تقطن تلك المدينة ويعـيش        ،مدينة ما 

 وعنها يورث ويكتسـب السـمات والعـادات        ،معها

 تلك الى بيئته األم بمعناها       وينقل سلوكياته  ،الحضرية

  .الواسع فيما بعد

 والطفل الـذاتي هـو   Outistic Childالطفل الذاتي  •

طفل يتميز باالنسحاب الشديد من البيئة التي يعـيش         

 وعدم القدرة على تكوين     ، واالنطواء على نفسه   ،فيها

 وهـو يتميـز بالعنـاد       ،عالقات عادية مع اآلخرين   
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هـذه النزاعـات     وقد تظهـر     ،والنزعات الدفاعية 

  .االنعزالية في بواكير الطفولة

 وطفل الريف هو طفـل  Rural Child طفل الريف •

 ويعـيش بينهمـا     ،ولد ألبوين محل إقامتهما الريف    

 ويكتسب سـلوكيات البيئـة الريفيـة        ،بصفة دائمة 

وعاداتها مما ينعكس على نشأته ونمـوه وتطـوره         

فيـة أو   وعاداته وتقاليده وقيمه جميعاً التي تتسم بالري      

 والتي تكون غالباً بال تزويـق       ،الطبيعية أو الحقيقية  

  .أو بال تزييف

والطفل الشره حالة نهم Voracious Child طفل شره •

 الـذين   ،للطعام والشراب توجد لدى بعض األطفال     

اليخضعون لنظام أو إشراف أسرى غذائى صـحى        

وفى بعض الحاالت يعد النهم لألكـل سـبباً          سليم،

  .معينة خاصة الطفيلية والنفسيةونتيجة ألمراض 

ــى • ــل الطبيع ــل  وNaturalistic Child الطف الطف

الطبيعي هو الطفل المولود بعد انقضاء فترة حمـل         

 ويتم توليده عن    ،طبيعية دون تدخل طبى أو جراحى     

 ويتمتع هذا الطفل الطبيعى بـالوزن المناسـب         ،أمه
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 وخصوصاً الصحة الجسدية    ،وسالمة صحته العامة  

  .والعقلية

الطفل العادي هـو   وNormal Child الطفل العادى •

الطفل المتمتع بخصائص النمو الطبيعيـة الجسـمية        

والعقلية والنفسية والنفعالية منذ مولده حتى انتهـاء        

 فال تظهر طوال مراحل طفولته أيـة        ،فترة طفولته 

 وال  ،مظاهر لالعاقة العضوية أو العقلية أو النفسـية       

لكتابة والحساب،وال يعاني   يتعثر في عملية القراءة وا    

 أما الطفـل    .من أمراض تؤثر على وظائفه الحيوية     

و طفل يختلـف  فه Exceptional Child غير العادى

 ،فى مظاهره الجسمية والعقلية عن الطفـل العـادى        

وهو مصاب غالباً بأحد العاهات الجسمية أو العقلية        

 ، كف البصر أو صم األذن أو الضعف العقلـى  :مثل

حة أخرى متباينة فى نطاق هذا المفهوم       وهناك شري 

 الطفل الموهوب أو المتفوق العقلى أو المتفوق        :تضم

 وهم أطفال   ،الدراسى والطفل الذكي والطفل المبتكر    

 ويحتاج كل فئـات هـؤالء       ،من غير العاديين أيضاً   

  .األطفال إلى رعاية خاصة
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ــدوانى • ــل الع ــل Aggressive Child الطف  والطف

يل سلوكه الى الـتهجم علـى       العدواني هو طفل يم   

 نتيجة شعوره بالظلم أو تعرضه للقسوة أو        ،اآلخرين

   .للحرمان

 والطفـل غيـر   Untidy Child طفل غير مرتـب  •

المرتب أو غير المنظم هو طفل ال يهـتم بنظافتـه           

 فيهمل المحافظـة علـى      ،الخاصة أو مظهره العام   

  .نظافة مالبسه أو عاداته الصحية العامة

طفـل غيـر    والUndutiful Child طفل غير مطيع •

مطيع هي حالة من العنـاد أو التـذمر أو الـرفض            

 الـذين ال يتقبلـون      ،المتكرر تصيب بعض األطفال   

 وفى بعـض    ،بسهولة ما يطلبه منهم المحيطين بهم     

الحاالت شديدة العناد يجب عـرض األمـر علـى          

  .اخصائى اإلرشاد النفسى

فـل  ط وPre – School Child طفل ماقبل المدرسة •

ما قبل المدرسة هو الطفل الذى يلتحـق بروضـة          

 ٥ -٣من  (أطفال رسمية أو أهلية في السن المناسبة        

 وذلك من أجل التهيـؤ للـتعلم        ،)سنوات من عمره  
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والتدريب علـى االسـتعداد للدراسـة واالنـدماج         

 ويخضع إلشراف فنى وتربوى للمرحلة      ،االجتماعي

  . تقريباً ) سنوات٦-٣(العمرية بين 

ويقصد بطفـل متقلـب   Variable Child تقلبطفل م •

 أي حالة خاصة طارئة تنتاب بعض األطفال        ،المزاج

   .بفعل سلبيات البيئة األسرية أو العائلية المحيطة بهم

 والطفـل  Disadvantaged Childطفـل محـروم    •

المحروم لفظ يطلق على األطفال الـذين تنقصـهم         

 ويكون  ،الخدمات التربوية أو الثقافية أو االجتماعية     

عادة هؤالء األطفال في المناطق النائية أو البعيدة أو         

التي تشهد صراعات ونزاعات مسلحة أو فوضـى        

  ..سياسية

الطفل المهِمـل   وNeglected Child الطفل المهمل •

 الذى يتعمـد أن     ،هو ذلك الطفل الفوضوى الكسول    

يهمل شئونه وواجباته فى البيت أو المدرسة أو فـي          

 أو في لعبه ومذاكرته أو مع أخوته        ،هندامه ونظافته 

  . فهو مهمل في حياته كلها،أو مع زمالئه وأصدقاته
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 والطفـل النشـيط     Child Activity الطفل النشـط   •

 خـالل اآلبـاء واألمهـات       منمصطلح هام نسمعه    

 فأصبح صفة تطلـق علـى       ،والمعلمين والمعلمات 

 أفعال حركية عقلية    : وهو تعبير عن   ،بعض األطفال 

حركية يؤديها الطفل فى حياتـه اليوميـة        أو عقلية   

  .بدرجة ملحوظة عن أقرانه في نفس سنه ومجتمعه

الطفل الوحيد هو الطفل  وOnly Child الطفل الوحيد •

 وقـد   ،الوحيد ألبوين لم ينجبا سواه ويعيش بينهمـا       

 ويتمتع هـذا الطفـل بالـدالل        ،يكون ذكراً أو أنثى   

عليه خوفاً  األسري وبتنفيذ مطالبه فوراً وبالمحافظة      

 ولذلك فتجاربه قليلة وأصدقائه نـادرون       ،من الحسد 

 ويواجـه   ،وعملية احتكاكه بالمجتمع ضعيفة للغايـة     

صعوبات مرضية واجتماعية ونفسية تـؤثر عليـه        

  .طول حياته

الطفل اليتيم هو الطفل و Orphan Child الطفل اليتيم •

الذي فقد أبويه أو أحداهما فى مرحلة مـن مراحـل           

ولى األقارب ومؤسسات المجتمع كفالتـه      الطفولة وت 

 ، ويسمى اليتيم مـن فقـد والـده        ،وتعليمه ومعيشته 
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 ويستمر اليـتم    ،ويسمى اللطيم من فقد والده ووالدته     

 وحتى انتهاء التعلـيم للـذكر أو        ،حتى زواج الفتاة  

 وتحتفل مصر بيوم اليتيم في األول       ، سنة ٢١بلوغه  

لشعبية  حيث تكرس الجهود ا    ،من إبريل من كل عام    

 وكان أول   ،لرعاية الطفل اليتيم رعاية شاملة متكاملة     

  .م٢٠٠٥يوم يتيم في التاريخ المذكور من عام 
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  الطفل المبدعالطفل المبدع

   حقوقه حقوقه-- رعايته رعايته-- اكتشافه اكتشافه

 إنه  ”تساءلت دراسة علمية حديثة على هذا السؤال وأعلنت       

ذلك الطفل الذى يستطيع أن يؤدى أنواعا من اإلنتاج الفكرى          

تاز بالجدية والطرافة وتمكنـه مـن أن يغيـر          والحركى، تم 

مجرى تفكيره فى اتجاهات جديدة بسرعة وسـهولة فـى آن           

والطفل فى حاجة ماسة إلى اللعـب لـيس لمجـرد            ."واحد

الترفيه، ولكن من اجل إتاحة مساحة من اإلبـداع والتحـرر           

والتفكير غير التقليدى أمامه، مشيرا إلى أن السنوات األولى         

  ."ا بالغ األثر فى ذلكللطفل يكون له

والطفولة المبكرة هى تلك الفترة الذهبية التى يجب الكشف         

فيها عن االبتكار واإلبداع لدى الطفل، وهذا لن يتأتى إال إذا           

مكناه من الحركة واالستكشـاف وأعطينـاه الحريـة فـى           

التجريب، وال يقتصر األمر على هذا الحد، بل يتعين علينـا           

 ما قد يصيب الطفل من إحباطات قد        أن نخفف دائما من وطأة    

يتعرض لها أثناء لهوه ولعبه، خصوصا أن الطفـل المبـدع           

غالبا ما تظهر لديه استعدادات خاصة لإلنشاء والتركيب، وقد         
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يتجلى ذلك مثال فى طريقة حله لمسألة حسابية لكن بطريقـة           

أخرى غير الموجودة فى الكتاب المدرسى، وهنا يتعين على         

شخصية أما عن   .ه والتعامل مع تفوقه الواضح    األسرة مساعدت 

الطفل المبدع يتمتع بمالمح شخصية تتميـز        ف :الطفل المبدع 

بالمرونة فى التفكير، والعقل المتفتح فهو غالبا ما يكون قادرا          

على الحركة فى عدة اتجاهات وأفكار فى وقت واحد قدرتـه           

نحو على االنتقال من الحقيقة إلى الخيال وهو ما يعكس ميله           

  .تجاوز المألوف والحقيقى

ن الطفل المبدع يعشق الحرية بدرجة كبيرة، ويكره فـى          إ

مقابل ذلك التقليدية والنمطية، ومن ثم فإنه ينطوى على نفسه          

ولذلك يتعين على األم    . ويعيش فى داخلها إذا أكره على ذلك      

أال تندهش لصمود هذا الطفل قدرته على تحمـل الغمـوض           

وكه، إذ أن هذا الغموض يعنـى علميـا         الذى قد تراه فى سل    

رغبة حقيقية داخل الطفل فى اكتشاف كل ما هو معقد وغير           

  .منظم من األفكار

ن الطفل المبدع غالبا ما يقـدر علـى تحمـل           ومن هنا فإ  

أخطاء ونتائج تفكيـره بسـهولة ودون أن تهتـز قناعتـه،            

ليس نتيجة طـيش، ولكـن      .. إنه ال يكترث بأخطائه   ”:ويقول
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قة الزائدة فى ذاته وإحساسه بأنه قادر على الخروج         بسبب الث 

 ،ذكائه وفطنتـه جهده و دائما من الخطأ أو الفشل مستندا على        

  ."ما لم يوقعه اآلخرون فى دائرة اإلحباط

حقوق الطفل المبـدع     ف :حقوق الطفل المبدع   وإذا نظرنا ل  

وأولها حرية اإلبداع وعـدم     .. يجب معرفتها والحفاظ عليها   

التفكير، فاألسرة هى التى تقوم بتنشـئة الطفـل         للتوقف عن   

وإكسابه أنماط السلوك وعليها وحدها يقع العبء عبر أسلوب         

تربوى معتدل للصغار يشجع على االستقاللية فـى التفكيـر          

وإتباع أسلوب التفاهم بالحوار والمناقشة ولـيس األسـلوب         

التسلطى الذى يتسم بإلقاء األوامر مـن الوالـدين والسـمع           

اعة من الطفل دون فهـم أو مناقشـة مبـررات هـذه             والط

ال يجب وضع الطفل فى قالب معين يريـده         ”:األوامر، ويقول 

الوالدان فهو ليس قطعة من الصلصال فى يد نحات بل هـو            

كائن حى يعيش آالف التجارب ويمـر بظـروف ومواقـف           

مختلفة ومحاولة إكراه على طريق معين دون إقناع ستسـبب          

وأفضل مـا   .  وللوالدين اإلرهاق العصبى   له الفشل واإلحباط  

يستطيعه الوالدان للطفل المبدع هو إشعاره باألمن والطمأنينة        

  .”وترك حرية االختيار له
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ؤكد أن تقدم األسرة للطفل المثيرات المتنوعة والكثيرة        نو

التى تتيح له فرص االبتكار وهذه المثيرات ليست غنية مـن           

األفكار التى تمد الطفل المبدع     حيث القيمة المادية لكنها غنية ب     

بالخبرات الفنية الضرورية لالبتكار، وعلى الوالدين احتـرام        

محاوالت الطفل التى تصدر عنه لمعرفة مـا يـدور حولـه            

واحترام أسئلته وتشجيعه على االستفسـار واسـتغالل حبـه       

لالستطالع والتفتيش عن اإلبداع لدى الطفل وعدم حرمانـه         

  .را وصغيرامن أن يكون مبدعا كبي
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  الطفل الموهوبالطفل الموهوب

    اكتشافه ورعايتهاكتشافه ورعايته

الطفل الموهوب البد من مالحظة موهبته منـذ الصـغر          

فكل  ...ورعايتها فقد نقدم للعالم كله طفال مبتكرا أو مخترعا        

 فالموهبه تولد تقريبا مـع كـل        ،طفل يولد ولديه بذرة إبداع    

ـ        ،األطفال ون  ولكن األطفال الموهبين الذين يتم إكتشافهم قليل

والطفل الموهوب يمثل قطاعا متميزا ومتفوقا على القاعـدة         

 ولذا يجب أن يحتل األطفال الموهبون       ،العريضة من األطفال  

  :والبد من... .مكانه خاصة فى التعامل معهم ورعايتهم

  .توسيع دائرة الموهبة لتشمل األنشطة كافه

االهتمام باألنشطة المدرسية بصـفتها المكـان المناسـب         

  المواهب وتأصيلها وصقلهاالبراز 

تقديم الجوائز المالئمة لبرامج الهوايات والمسابقات فـى        

  . على أال تكون هذه الجوائز ماديه،وسائل االعالم المختلفة

دفع الطفل إلى التعبير عن ذاته بحريه وبشكل يساعد على          

  الكشف عن مواهبه وملكاته
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تعليم الطفل فن التسامح عنـدما يتعامـل مـع اآلخـرين        

  .والتواضع والحب لآلخرين

المناخ األسرى المناسب الذى يشجع األطفال على تنميـة         

  .مواهبهم الفكريه مع تغذيتهم تغذيه سليمه ورعايتهم صحية

يجب أال نتعامل مع الطفل على أنـه مشـاغب أو غيـر             

 وقد اليكون متفوقا على أقرانه      ،طبيعى أو شاذ فى تصرفاته    

الطالـب علـى الحفـظ    ألن المدارس التقيس سوى مقـدرة       

  .والتلقين وليس الفهم واالبتكار واالبداع

أن نعتنى بكافة أنواع المواهب من رسـم وتـأليف           •

ونحت وغناء وعزف موسيقى وغيـر ذلـك مـن          

  .المواهب الحقيقية
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  الطفل الوحيد الطفل الوحيد 

الطفل الوحيد لألسرة يتحول إلى محور االهتمـام لكافـة          

قته بنفسه ويصاب بالعديـد     أفراد األسرة ويدهللا الجميع ويفقد ث     

  ...من األمراض النفسية واالجتماعية

فالتدليل الزائد يقضى نهائيا على فرصـة تكـوين االرادة          

 وإذا كان الحب ضرورى للنمو الصحى وخير        ،عند األطفال 

 فالعاطفة الواعية مع الشدة     ،األمور الوسط دون شدة أو إفراط     

  .المتزنة والحزم المستحب عند اللزوم

األم الشديد على إبنها الوحيد وحرصها الزائد عليه        فخوف  

 ،من المخاطر التى تجعلها تبالغ فى تدليله وتلبيـه رغباتـه           

 كذلك نجد أن هنـاك أيضـا        ،وتحاول إرضائه بشتى الطرق   

بعض اآلباء الذين يخافون من إفساد إبنهم الوحيـد بتدليلـه           

 حتـى   - التنـزه    - الخروج   :الزائد فيحرمونه من كل شىء    

ــذ ــذهب  ال ــل ي ــون الطف ــة ال يترك ــى المدرس هاب إل

والحرص الشديد والخوف يجعالن الطفل يفقد الثقـة        ٠بمفرده

 ويكون سلبيا   ،بنفسه بحيث ال يستطيع عمل أى شىء بمفرده       

ويجب أن يعامـل الطفـل      .مترددا ألنه لم يعتد إتخاذ القرار     
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الوحيد كأى طفل عادى بالحب والتوجيه وتركه ينمى مواهبه         

  .دون محاصرته بالخوفوقدراته 

فالمغاالة فى منح الطفل الوحيد احتياجاته النفسية يفقـدها         

 فقد تمنحه الحماية الزائدة شعورا عكسـيا        ،الدور المنوط بها  

 فحمايته من األمراض ومن األطفال      ،فيتولد لديه عامل القلق   

اآلخرين بشكل مبالغ فيه تجعله ينفر منهم ويتجنبهم وتقتل فيه          

المعاملة الطبيعية التى فيها قدر من      كما أن   ٠قدامالشجاعة واأل 

التوازن ومحاولة تفادى التوتر النفسى لألسرة هـو العـالج          

  . دون مغاالة أو تفريط،الحاسم للطفل الوحيد
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  BBaabbyyhhooooddالطفولة المبكرة الطفولة المبكرة 

الطفولة المبكرة هي مرحلة من مراحل العمر تبدأ من سن          

حلة ما قبل الكتابـة     المهد الى سن ماقبل المدرسة وتسمى مر      

 وتتميز تلك الفترة بإضـطراد مظـاهر        ،أو ما قبل المدرسة   

  .النمو الجسمى والعقلى واللغوى واالنفعالى عند األطفال

    CChhiillddhhoooodd  ::الطفولة مراحلالطفولة مراحل

الطفولة عبارة عن مراحل عمرية متدرجـة مـن عمـر           

 – وقـد تطـول      ،الكائن البشرى من سن الميالد الى البلوغ      

قبيل سن الرشد حيث حددت االتفاقيـة الدوليـة          الى   –احيانا  

م فترة انتهاء الطفولة عنـد      ١٩٨٩لحقوق الطفل الموقعة عام     

  . سنة من عمر الفرد١٨
  أنظر مراحل/ 
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  واألطفالواألطفالالعبقرية العبقرية 

غ العبقرية هبة من اهللا سبحانه وتعالى وهى تعنـى النبـو          

 ويتصف الشخص العبقـرى بأنـه ذو        ،والتميز واالبداع معا  

 ويتميز بأنه سباق فريد متميز مبدع قـوى         ،درجة ذكاء عاليه  

 ،االرادة مثابر شديد الحب للقراءة والعلم والمعرفة والبحـث        

 ،ويهمل عادة العبقرى المظهر الشخصى فى مناسبات عديدة       

  .ألحوالويهمل العالقات االجتماعية واألسرة فى معظم ا

واألطفال العباقرة هم الذين يقومون بأعمـال ومهـارات         

اليقدر عليها نظرائهم وهم فى اختبـارات الـذكاء يكونـون           

-١٥٠التى تكون معدالتهم مـا بـين        % ١ -ضمن نسبة ال  

 درجة وهم القمة فى العطاء وهناك مميـزات تميـزهم         ١٦٠

  :عن غيرهم

مـن  دائما ما تجدهم يشكون من الملـل الـذى يعانونـه            

  .المدرسة ومن أن المدرسين يعيدون ويكررون

  .يبدأ األطفال العباقرة استعدادا مبكرا للقراءة

  .ينجحون مبكرا فى تركيب الجمل والحديث المتماسك

  .غالبا يسألون أسئلة معقدة ومحرجة
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  .ينجذبون عادة لألطفال األكبر سنا والبالغين

  .موضع حب وتقدير األهل واألصدقاء

  .ط والحركة والعالقات االجتماعية مع األصدقاءدائمى النشا

تظهر ابداعاتهم ومواهبهم فى جوانب مختلفة مثل األعمال        

  .الفنيه واألدبيه والمهارات المختلفة

ويحتاج األطفال الذين نالحظهم من سلوكياتهم إلى اهتمام        

  .خاص من األسرة والمدرسة لصقل مواهبهم وعبقرياتهم

 أكـدت   ،ة فـى العبقريـة    وفى آخر النظريـات الجديـد      •

الدراسات البريطانية أن األطفال العباقرة يصـنعون وال        

 فالقدرات األستثنائية فى سن مبكرة ترجع إلـى         ،يولدون

 ،المحيط وتشجيع األهل وليس إلى جينات أو هبة طبيعية        

وهذا اليعنى أن بلوغ مرتبه العبقريه أمر سهل بل يتطلب          

ى النفس وتعليم جيـد     األمر شخصا لديه دافع قوى وثقه ف      

والتزام اليتزعزع وإضافة إلى الكثيـر مـن المواظبـة          

 وهذا اليمنع من أن يكون بعـض العبـاقرة          ،والممارسة

 وتؤكد الدراسة أن    ،لديهم استعداد وراثى لبعض المواهب    

عملية صنع العباقرة تبدأ فى سنوات ذروة التعلم ما بـين           

   .الرابعة والسابعة من العمر والتعليم
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  دوانية عند األطفالدوانية عند األطفالالعالع

قبل أن نتعرف على الطفل العدواني نتعرف على معنـى          

كلمة عدواني تستوعب في معناهـا       ف ،Aggressionالعدوان  

بعض ضروب السلوك اإليجابي كالمبادأة أو تأكيد الذات على         

 أما في اللغة    ، وذلك في معاني اللغة االنجليزية     ،سبيل المثال 

 بـل هـي     ،لوجية إيجابيـة  العربية فال تتضمن ظواهر سيكو    

مصبوغة تماماً بالصبغة السلبية، فإذا كان السـاوك والـدافع          

الذي يقف خلفه مدفوعاً بالرغبة في تحقيـق أهـداف غيـر            

 فالعدوان يشير إلـى أي أذى       ،عدائية فإنه يعبر عن العدوان    

 سواء كان هذا األذى بـدنياً       ،يلحقه الطفل بنفسه أو باآلخرين    

 ، صـريحاً أو ضـمنياً     ،أو غير مباشـر    مباشراً   ،أو معنوياً 

 كما يدخل في نطاق هذا السـلوك        ،وسيطياً أو غاية في ذاته    

أيضاً أي تعد على األشياء أو المقتنيات الشخصـية بشـكل           

  .مقصود سواء أكانت هذه األشياء ملكا للفرد أو الغير

أما الطفل العدواني فهو الطفل الذي ييسلك سلوكاً عدوانياً         

فالسلوك العدواني عالمة على وجود مشـكلة        ،تجاه اآلخرين 

 مثل المشكسـةمع المـدرس أو       ،اليستطيع الطفل حلها بنفسه   
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 والبد مـن    ،أحد التالميذ أو يستخدم القوة أو أسلوب الضرب       

امتصاص دوافعه وغضبة ومعاملته معاملة جيدة ومحاولـة        

  .اللعب معه المتصاص بعض قوته

لحيـاة ُأسـرية     اًما تكون مؤشر   غالباً عدوانية األطفال و

 مما يسـتنفر    ،تتميز إما باإلهمال أو القسوة من جانب األهل       

ولكن لـيس كـل األطفـال       ،  مشاعر الطفل ويجعله عدوانياً   

فهناك من ينكفئ مـنهم عـن الحيـاة         ،  الغاضبين عدوانيين 

 أو،  يثـار  االجتماعية وال يتصرف بانفعال شديد إال عنـدما       

القاسم المشترك بـين      ولكن ،يشعر أنه يعامل بطريقة ظالمة    

إحساسـهم بـأنهم     األطفال العدوانيين واألطفال المنكفئين هو    

حيث ال أحـد يقصـد ظلمهـم أو          األذى يتعرضون للظلم أو  

أذيتهم فيتخيلون أن رفاقهم أكثر عدوانية تجاههم مما هم عليه          

بشـكل خـاطئ بعـض     يجعلهم يدركون  وهذا هو ما  ،حقيقة

 أحد مثالً عن غير قصد ظنوا        فإذا ما صدمهم   ،األفعال البريئة 

أنه يريد بهم الشر أو أنه يتحداهم أو يهاجمهم فينزعون إلـى            

 وهذا السلوك يعني أن األطفال      .الثأر وإلى الهجوم في المقابل    

عنهم وسيحاولون تجنبهم ممـا يزيـد إحساسـهم          سيبتعدون

 إن هؤالء األطفال الغاضبين والمعزولين      ،بالعزلة أكثر فأكثر  
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معاملة ظالمة وهم يرون أنفسـهم       اسية إزاء أية  شديدو الحس 

ضحايا لآلخرين وباستطاعتهم أن يذكروا قائمة المواقف التي        

 وسـمة   ،بريئون فـي الواقـع      بينما هم  ،المهم فيها أساتذتهم  

ردود األفعال التي يقومون     أخرى تميز هؤالء األطفال وهي    

  .بها في لحظة الغضب التي تتجه باستمرار نحو االنفجار

 يؤدي هذا السلوك إلى العدوانية في الصفوف األولى من        و

 وإذا كان غالبية األطفال وخاصـة األوالد        ،المرحلة االبتدائية 

 ،منهم صعبي المراس في الحضانة والصف األول االبتـدائي        

وسـائل   فـي تعلـم    غير أن األكثر عدوانية بينهم يفشـلون      

ما يكون   وبين ،الثاني االبتدائي  السيطرة على الذات في الصف    

 بقية األطفال قد بدءوا بتعلم فنون المفاوضات والحلول الوسط        

 نجـد أن    ،تدور رحاها في الساحة والفصـل      للحالفات التي 

  .األطفال العدوانيين يزدادون شراسة أكثر فأكثر

 ونجد أن نصف األوالد المشاكسين والمنفلتـة أعصـابهم        

ـ          ين وغير القادرين على االتفاق مع اآلخرين وغيـر المطيع

 ،ألهلهم وأساتذتهم يسيرون على خط االنحراف عند المراهقة       

يعني أن كل األوالد العدوانيين سيصبحون بالتأكيـد         وهذا ال 
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ولكنهم أكثر عرضة بين األوالد القتـراف       ،مجرمين فيما بعد  

  ٠جرائم عنيفة

مـع األطفـال     ويبدأ المسار المؤدي للعنـف واإلجـرام      

 ن األول والثـاني   العدوانيين وصعبي المراس فـي الصـفي      

االبتدائيين ومع بداية سنواتهم الدراسية األولى يسهم عجزهم        

في السيطرة على انفعاالتهم في كونهم تالميذ سيئين يحكمون         

 ولـذلك   ،كما يحكم عليهم اآلخرين بأنهم أغبياء      على أنفسهم 

سلوك طبيعي لـدى هـؤالء        وهذا ،قوانين الصف  فيتحدون

باسـتطاعتهم أن    وقتـا كـان   يضيعون   أنهم  ويعني ،األطفال

وعند وصولهم للصف الرابـع أو      .التعلم يستخدموه في سبيل  

االبتدائيين يكون قد اكتمل جـو الـرفض المحـيط           الخامس

 فال يعودون قادرين علـى      ،بهؤالء األطفال من جانب رفاقهم    

 ويـدفعهم   ،الدراسـي  إضافة إلـى فشـلهم    ،  إقامة الصداقات 

 فينتمـون   ،بوذين أمثـالهم  إحساسهم بالعزلة إلى معاشرة المن    

مجموعتهم لتبدأ حياتهم المنحرفة تتخذ شكالً       انتماء شديداً إلى  

انفعـالهم   ولذلك فلو اهتممنا بهؤالء األطفال منذ بداية      ،  جديداً

 ،القانون الحالة لإلجرام والخروج عن    لما تطورت  وجنوحهم

  .أسوياء وألصبحوا أفراد
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 ما نسميه السلوك    أوالدافع إلى العدوان من جانب الطفل       و

.. .عادة مايكون مقابل لألحباط الذى يعانيه الطفـل     ،العدواني

 وهـو سـلوك     ،فهو سلوك غير سوى من جانـب األطفـال        

 ولكن  ،عدوانى من جانب الطفل يتم مواجهته باستخدام العقاب       

قد يعود إلى الطفل بصورة أشد بعد أن يتوقف الطفل عن هذا            

 وقـد يكـون العقـاب       ،عقابالسلوك العدوانى لفترة نتيجة ال    

إحباطا إضافيا يعمل على زيادة إحساسه باألحباط وبالتـالى         

 .زيادة إندفاعه وراء السلوك العدوانى كنتيجة ورد فعل معـا         

فالتشدد فى التعامل مع الطفل هو بمثابـة فـرض معـايير            

مرتفعه عن مستوى الطفل ويتضمن ذلـك الوقـوف أمـام           

 وقد يستخدم   ،يام بسلوك معين  رغباته التلقائية أو منعه من الق     

الوالدان فى سبيل ذلك أساليب متنوعة منها صنوف التهديـد          

 وغير ذلك مما يؤدى إلـى       ،المختلفة أو الضرب أو الحرمان    

فرض الرأى على األطفال بالعنف وتأصيل السلوك العدوانى        

لديهم وعدم مقدرة األطفال على التطبيع االجتماعى مما يؤدى         

 فقسـوة الوالـدين أو      ،هم وميلهم للعدوانيه  إلى شذوذ سلوكيات  

 مثل األفراط فى    ،تراخيهم الشديد يؤدى إلى السلوك العدوانى     

 وهو المظهر الشائع للصرامة والقسوة كعقاب بـدنى         ،العقاب
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شديد اليقاع نوع من األذى واأللم على الطفل نتيجة لسـلوكه       

أو خطأ ارتكبه مما يؤصل فى نفس الطفل ويرسخ به السلوك           

وكذلك التخويف أو التهديد يؤدى إلى شرخ نفسـى          .لعدوانىا

فى نفس الطفل ويؤدى إلى وجود الميـول العدوانيـه فـى            

 كما أن عدم األشراف على الطفل وتوجيهـه الـدائم           ،سلوكه

 فالتوجيه والمالحظه هامـة لـدرء       ،يؤدى إلى نفس السلوك   

  .السلوك العدوانى من داخل نفس الطفل
يظهر العدوان عندما يحتاج الذي يةالعدوانأما عن مفهوم 

 يؤدى إلى الذي وهى السلوك ،الفرد إلى حماية أمنه وسعادته
مثل ( و قد يكون األذى نفسياً ، بالغيرالشخصيإلحاق األذى 

أو عاطفياً مثل اإلهمال التام  أو جسمياً )اإلهانة أو التحقير
   ،وعدم االلتفات لما يقوله أو يفعله الطفل

 يميل إلى أن يكون قوياً ومتهيجاً وغير يالعدوانوالطفل 
  .ناضج وضعيف التعبير عن شعوره

 تقبل في يجد صعوبة ، متمركز حول ذاتهالعدوانيوالطفل 
 واألطفال .واألطفال األقل ذكاء يميلون له، االنتقاد واإلحباط

وأن يتساوى   زيادة العدوانفي سنوات يميلون ٧إلى  ٣من 
   .بين األوالد والبنات

  : لعدوانية األطفال مثل األسبابددوتتع
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  . غريزة عامة للمقاتلة مدى األنساق– ١

 عن طريق المالحظة للنمـاذج واآلبـاء واألخـوة          – ٢

  .والرفاق

  . متابعة الطفل عن القيام بتصرفات عدوانية– ٣

  . اليومية تستثير دوافع العدواناطاتباإلح – ٤

  . الصراع على الممتلكات– ٥

 وإسـاءة معاملـة     ،مع عن العـدوان    اتجاهات المجت  – ٦

  . والجماعات اإلرهابية،الوالدين

  . قدرة الطفل علي التخيل-٧

الكحول تسـتثير التصـرفات     / زيادة استخدام العقاقير   -٨

  .)الكحول يضعف سيطرة األنا(العدوانية

  . غياب األب وإظهار التمرد علي األم-٩

  :: لألطفال من العدوانية لألطفال من العدوانيةالوقايةالوقايةأما سبل أما سبل 
ارسات واالتجاهات الخاطئة في تنشئة تجنب المم -١

التسيب في النظام والعدوان لدى اآلباء أو / األطفال
  .االستسالم لمطلب األوالد والدالل وعدم العطف

مشاهدة التليفزيون /  اإلقالل من التعرض للضرب  -٢
ثر علي السلوك ؤ قد ت٩ إلي ٨لدى األوالد من 
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هقة  في هذه المرحلة ومرحلة المرا للطفلالعدواني
  .المتأخرة

تشير الدراسات إلي أن /  تنمية الشعور بالسعادة  -٣
األطفال الذين يعيشون خبرات السعادة يكونوا 

  .لطيفين نحو أنفسهم واآلخرين
تعلم السلوك /  البعد عن النزاعات الزوجية  -٤

  .االجتماعى
لتعريف التوتر / النشاط الجسمى وغيره من البدائل  -٥

  .والطاقة
اع البيئة يقل العدوان واللعب اتس/  غير البيئة  -٦

  .الخارجى ولعب الطفل مع األكبر منه سناً
  . زيادة اإلشراف لراشدين وتقليل المشكالت -٧

للعدوانية عند للعدوانية عند العالج العالج وتتعدد كذلك سبل وأساليب وتتعدد كذلك سبل وأساليب 

  ::األطفال ومنهااألطفال ومنها
  .تقديم المفرزات اإليجابية/ تعزيز السلوك المرغوب -١
 لسالمة يجد التجاهل المتعمد ما لم يؤد إلي تهديد  -٢

  .اآلخرين الجسمية
مهارات تأكيد الذات /  تعليم المهارات االجتماعية  -٣

والتعبير عن مشاعره دون عدوانية أن يشعر 
  . تزعجهالتياآلخرين باألمور 
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التفكير الجيد قبل  / االجتماعي تطور مهمات الحكم  -٤
العمل وتوقع نتائج األعمال بالنسبة للفرد واآلخرين أن 

خسارة صديق، (فل بإظهار سلبياته تصنف شجاراً للط
وتعليمه أن يكون ) مضايقة الوالدين أو المدرسة

 ،مسئوالً عن التفكير واالهتمام بمشاعر اآلخرين
واحترام حقوق اآلخرين في التصرف بممتلكاتهم 

واالستئذان في  له وما هو للغير وبتميز ما هو
  .التصرفات بشئون اآلخرين

شرة أو تحدث وال للعمن واحد  عد : حديث الذات -٥
  .تضرب وقف وفكر قبل أن تتصرف

تشير و. التقليل من فرض التعرض لنماذج عدوانية -٦
الدراسات إلي أن األطفال الذين يشاهدون تصرفات 
عدوانية فهم يميلون ألن يتصرفوا بعدوانية أكثر، 

مناقشة الفيلم تشير إلى / مشاهدة عروض التلفاز 
  .دوافع هزيمة الذات

من خالل : يلة للتخلص من الغضب تقديم طرق بد -٧
نشاطات اللعب فإن اللعب يشبع الرغبات واألشياء 
األخرى والتخلص من العدوانية أو ألعاب الحرب 

  .وليس تعلم الرياضة التنافسية
ربما يكون العدوان /  التأكيد علي النظام الحازم  -٨

  .استجابة للتساهل األبوين أو المدرسة
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  : عقوبة العزل– العقاب  -٩

  . أحدث إزعاج أو شجار وأرسل إلي العزلكلما •

  . ال يتم الحديث مع الطفل وهو في العزل •

  . إذا أحدث إزعاج في العزل تطول المدة •

 ترتيب األغراض واألشياء عند استعمالها أثنـاء        •

  .فترة العزل

 إذا أحب الطفل العرض استعمل شـكال آخـر          •

  ).سحب امتيازات(للعقاب
  .إقامة عالقات صداقة مع اآلخرين -١٠
.. العمل علي تنمية الغير به واالهتمام باآلخرين -١١

الدراسات تشير إلي أن األطفال من عمر سنه 
  .يظهرون تعاطفا مع مشاعر اآلخرين

  . تقويض الدفاعات -١٢
 البحث عن أسباب المشكلة وكشف الحاجات غير  -١٣

  .المشبعة
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  العرض المسرحى للطفلالعرض المسرحى للطفل
  TThheeaattrriiccaall  SShhooww  ffoorr  CChhiilldd  

وعرض مسرحى يعد بصـة     العرض المسرحي للطفل ه   

سـواء أكـانوا مـن الممثلـين أو         ،خاصة لجمهور األطفال  

 ويراعى فى تقديم العرض مـدارك وخصـائص         ،المشاهدين

 وشروط تحويل النص األدبـى إلـى        ،الجمهور المتلقى منهم  

 وطبقاً لمجتمع األطفال    ،ة والزمنية -عرض فى النواحى الفني   

ـ        و العقلـي   المشاهدين وخصائصهم المختلفة من حيـث النم

  .والنفسي والبدني
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  والحسابوالحسابعسر القراءة والفهم عسر القراءة والفهم 

  عند األطفالعند األطفال

من أهم المشاكل التى تواجـه طفـل        عسر القراءة والفهم    

 ويعتبرها البعض تأتى بسبب     ،)سنة١٢-٦(المرحلة االبتدائية   

 بينما يراها الـبعض اآلخـر       ،الضغط واالضطراب العصبى  

 بينما يراهـا    ،الخاطئةبسبب تأثير الطرق التربويه والتعليميه      

ويجب أن تعرف أنه     ...بعض العلماء نتيجة مشكله نفسيه ما     

 :فى مرحلة بدايه تعلم الكتابه يقع كل األطفال فى أخطاء مثل          

 المـزج بـين     ، قلب الحروف ذاتهـا    ،قلب مواضع الحروف  

 المـزج بـين بعـض       ،الحروف وبعضها اآلخر المشابه لها    

 والتأخر  ،بصعوبة وبطء والقراءة  ،المقاطع الصوتيه للحروف  

  ٠المدرسى الشامل

وعسر القراءة تختفى مع الوقت بسرعة إال مـع بعـض           

 وفى هـذه الحالـة      :األطفال الذين يمرون بالمشكلة المستمرة    

 وقـد   ،فإن أخطاء هذه الفئة من األطفال تتواصل وتتضاعف       

وهناك بعض العوائـق     ...تصل إلى تعقيد الطفل من القراءة     

 بدأ مرحلة التعلم فـى وقـت        :راءة مثل التى تسبب عسر الق   
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 وتعلم القـراءة خطـأ بطريقـة خاطئـة          ،مبكر غير مناسب  

 وهناك أيضا بعـض     ،وضعف البصر أو السمع أو العضالت     

  .العوامل النفسيه التى تسببها المشاكل العائلية أو الذاتيه

وعالج مشكله عسر القراءة تأتى بإخضاع الطفل لفتـرة         

 حيث تـتم معالجـة      ،ح النطق عالجيه عند أخصائى بتصحي   

 ويعطى هذا العالج نتائج ممتـازة       ،عسر القراءة بشكل محدد   

والبد من تضافر عملية تصحيح النطـق        .عند بعض األطفال  

مع الرعاية النفسية لألطفال مما يسمح باالهتمام بموضـوع         

 أحـدث وأكـدت    .عسر القراءة وأسبابه النفسية فى آن واحد      

دار حضانة أو روضة الطفـل      األبحاث أن وجود مكتبه فى      

هامة جدا مؤثرة فى تكييفه الشخصـى ونمـوه وحصـيلته           

 فوجود المكتبة بالحضانة أو الروضة ال يـؤثر فـى           ،اللغوية

 بـل يـؤثر فـى       ،المحصول اللغوى واللفظى للطفل فحسب    

 فتردد  ،جوانب سلوكه وشخصيته وتكيفه العام مع بقية أقرانه       

درتـه علـى القـراءة      الطفل على مكتبه الروضه يزيد من ق      

  .والفهم والذكاء
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  ::التعثر فى الكتابةالتعثر فى الكتابة
 وتعتبـر الكتابـة     ،يزعج الكثير من األطفال والمدرسين    

 ولذلك فالمهارة الجسدية تلعب دورا مهما فى عمليـة          ،حركة

التعلم التى تمتد من سن ست سنوات وحتى الثانيه عشرة من           

 إلـى خـط      وينتقل الطفل خاللها من الكتابة المرتجفة      ،العمر

وتنقسم عملية التعثـر     ...واثق يعبر عن شخصه وشخصيته    

فى الكتابة إلى مستوى الخط نفسه مثل الحروف بحجم كبيـر         

وغير متناسقه والكتابة غير مستقيمه وتعبر طريقـه الكتابـه          

 مرحـة أم    ،عن شخصيه الطفل سواء أكانت فرحه أو حزينه       

ا الضـغوط   كما تبرز طريقة الكتابه وشكله     ...كئيبه مهمومه 

التى يتعرض لها الطفل سواء فى حياته المدرسيه أو حياتـه           

 فهناك ضغوط الحياة الشخصية واالنفعاالت والحالة       ،العائليه

ولذلك فدائما ما تكون عملية التعثـر فـى الكتابـة            ،الجسدية

مؤشرا على وجود مشكالت نفسية وقد تتطلب تدخل أخصائى         

يب الحركـى وتعلـم      وقد يكون الحل فى إعادة التدر      ،نفسى

  . إذ أن الكتابة حركة جسديه،االسترخاء

يبـدأ   حيث   : عند األطفال  التعثر فى االمالء  وهناك مشكلة   

 والبد أن يجتـازه     ،تعليم االمالء فى الصف الثانى االبتدائى     
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 وبعـد   ،الطالب بمهارة فى الصفين الثالث والرابع األبتـدائى       

 االمـالء قـد     الصف الرابع األبتدائى البد أن تكون مهـارة       

 وهناك من األطفال من يعانى مـن        ،اكتملت تماما لدى الطفل   

 من أخطاء الكتابة إلى أخطاء السـهو        ،صعوبات متنوعة فيه  

أو القواعد أو الخط غير المقروء وسـوف تقطـع المقـاطع            

واليوجد تفسير واضح لهذا النوع من التعثر الذى         ..الصوتيه

 ،باضـطراب القـراءة   مايرتبط :يعود إلى أسباب عديدة منها 

فحين تسجل الذاكرة كلمات مقروءة بشكل غير صحيح تأتى         

كتابتها بشكل مماثل وشىء واحد مؤكد هو أن القراءة السهلة          

 غير أنها ال تفسر وحدها سـوء        ،والفنية تمهد لألمالء الجيد   

 ألن بعض األطفال يحسنون القراءة من دون مشكله         ،األمالء

  .ئية عديدةولكنهم يقعون فى أخطاء إمال

 ،وال يخضع التعثر فى األمالء إلى قوانين التفكير المنطقى        

 وقد يكون هناك خلل فى النطـق        ،بل قد يكون مشكلة نفسية    

لدى الطفل ويتم عالج ذلك عند أخصائى تصـحيح النطـق           

  .وأيضا لدى األخصائى النفسى

ويجب عدم التركيز على الطفل الذى يعانى من التعثر فى          

 حيـث   ، التركيز عليه فى جلسات إمالء يوميه      االمالء واليتم 
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 بـل تـتم   ،ستكون مصدر نزعات إضافية مزعجة بالنسبة له    

مساعدة الطفل على تطوير قدرات أخرى لديه مثـل حسـن           

الكالم وحسن التفكير وحسن التصرف وهى بعيدة تماما عن         

  .!!االمالء

وهـو   :عنـد األطفـال   التعثر فى الحساب    وهناك مشكلة   

 وهو تعثر قد يظهر عند األطفـال        ،لرياضياتصعوبة تعلم ا  

 ففى  ،وهذه المشكله قديمه   ..ذوى الذكاء الطبيعى أو المتفوق    

السابق كان من الجائز أن يكون الطفل صفرا فى الحسـاب           

 أمـا اليـوم     ،دون أن ينجم عن ذلك قلقا عميقا لـدى أهلـه          

فالضعف فى الرياضيات مصيبه كبرى تسـبب القلـق فـى           

وتتعدد أسباب التعثـر فـى       ... المدرسة المنزل والرفض فى  

  :تعلم الحساب أو الرياضيات ومنها

 فالرقم رمز قـد يحمـل معـانى         :أسباب نفسيه وعاطفيه  

 والطفل الذى يعانى مـن      ،تختلف عما يحملها فى الرياضيات    

صعوبة مدرسية عامة غالبا ما يفشل فى الرياضيات التى هى          

ن جذور الصعوبة    وينبغى هنا البحث ع    ،مادة مدرسية أساسية  

المدرسية عموما سواء على المستوى النفسى الفردى أو على         

  .المستوى العائلى والتربوى
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 وهذه األسـباب تعـود إلـى أن         :أسباب النضج المنطقى  

األطفال لم يصلوا إلى النضج المنطقى بعـد لـدى دخـولهم            

 فيبدأون بتعلم العد واألرقام وتسميتها وهم مـازالوا         ،المدرسة

 واليستطيعون  ، فال يفهمون منطق األرقام    ،ين بعد غير جاهز 

 فالرقم والعمليات الحسـابيه ال      ،القيام بعمليات حسابيه عقليه   

  . فلم القسمة وما فائدة جدول الضرب،يعنيان بالنسبة لهم شيئا

 وقد يكون الطفل ال يتمتع باكرة       :عدم التمتع بذاكرة جيدة   

من التعرف على    والبد   ، فال ينتبه إلى من حوله سريعا      ،جيدة

هذه المشكلة مبكرا وقد يحفظ التلميـذ األرقـام والعمليـات           

الحسابية ويبدوا متفوقا فى الحساب ولكنه يتعثر فى الحساب         

فى بداية الصف الخامس االبتدائى ألنه بدأ الفهم وبدأ النضج          

  .المنطقى

ويقتضى إعادة التأهيل فـى الرياضـيات عـن طريـق           

لنفسيون والمدرسون الـذين    مصمموا النطق واألخصائيون ا   

لديهم قدرة على التعامل مع األطفال ذوى الذاكرة الضعيفة أو          

  .أصحاب تأخر النضج المنطقى

  

  



 -٤٩٩-

  العسل العسل 

  هام جداً لألطفالهام جداً لألطفال

 وخصوصاً عسل النحـل،     ،تناول األطفال للعسل هام جداً    

فلقد أظهرت دراسة أن تناول العسل يقلـل مـن احتمـاالت            

الرغم من محتواه العالي مـن      اإلصابة بأمراض القلب على     

 وأوضح الباحثون أن عسل النحل يتكـون مـن          ،السكريات

سكريات رئيسية هـي السـكروز والجلوكـوز والفركتـوز          

المعروفة بتأثيراتها السلبية في القلـب والعوامـل المسـببة          

  ...لمرضه

 ومع ذلك فلقد أثبتت األبحاث والتقارير العلمية عن الغذاء         

ل في حماية العضلة القلبية ووقايتها مـن        والنمو تفاعلية العس  

 وأثبتت الدراسة أن العسل هو خلـيط        ،التلف واالضطرابات 

غذائي معقد يحتوى إلى جانب السكريات على عدد كبير من          

األنزيمات المفيدة واألحماض األمينية والصبغات الطبيعيـة       

وحبوب اللقاح والشمع وكميات ضئيلة من العناصر الغذائيـة         

في النبات والنحل وهـو مـا يكسـبه خصائصـه           الموجودة  

  ...العالجية والصحية
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 ومن المعروف أن للعسل خصائص مضـادة للبكتيريـا         

 ويقلل مسـتويات بعـض المـواد        ،ويسرع في التآم الجروح   

السامة التي تزيد من خطـر اإلصـابة بـاألمراض القلبيـة            

 ويساعد العسل علـى انخفـاض فـي مسـتوى           ،والوعائية

شحوم وانخفـاض مسـتوى الهوموسيسـتين       الكولسترول وال 

 كما أن ألكل العسل تأثيرات إيجابية فريـدة علـى           ،المؤذي

 فهو مفيد للنمو عنـد      ،عوامل الخطر المسببة ألمراض القلب    

  .األطفال ومفيد لصحتهم العامة في الحاضر والمستقبل
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  العصبية عند األطفالالعصبية عند األطفال

 األسرة تؤثر في شخصـية الطفـل تـأثيرا          نجد دائماً أن  

فنوع العالقات السائدة في األسرة بين األبـوين         ،ولذاكبيرا،  

 يحدد إلي مدى كبير أنواع شخصيات       ،وبينهما وبين األطفال  

 إن الطفل يتفاعل مع مجتمع األسرة أكثر من تفاعله          .األطفال

ه األولى، وال ينفصل    واتمع أى مجتمع آخر خصوصا في سن      

 أيعن نفسه ؛     والطفل يكون فكرته     .في مشاعره عن األسرة   

 فقد يرى نفسه    ،عن ذاته في بادئ األمر من عالقاته باألسرة       

ومـن  ..  أو منبوذا، كفؤاً أو غير كفء      ،محبوبا ومرغوبا فيه  

أو ساخطا عليها وغير    ،ثم ينشأ راضيا عن نفسه أو نافرا منها       

 التـي فتسود حياته النفسية التوترات والصراعات      ،واثق فيها 

بية وبمشاعر الـذنب والقلـق      تتميز بمشاعر الضيق والعص   

  .والنقص والرثاء للذات واالكتئاب والضجر

ويرى بعض العلماء أن أهم أسـباب عصـبية األطفـال           

 ترجـع إلـي الشـعور بـالعجز، والشـعور           النفسيوقلقهم  

كنتيجة لحرمـانهم مـن الـدفء       ،والشعور بالعزلة ،بالعداوة

 العاطفي في األسرة وعدم إشباع الحاجة إلي الشعور بالحـب         
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والقبول وإلي سيطرة اآلباء التسلطية وعدم إشـعار الطفـل          

  .بالتقدير

وبين ،ومن أمثلة ذلك قسوة اآلباء وتفرقتهم بـين األخـوة         

الولد والبنت، كما ترجع عصبية األطفال إلي تعقيدات البيئـة          

وتناقضاتها بما فيها من غش وخـداع كعـدم وفـاء اآلبـاء             

  .لضروريةبوعودهم لألطفال وحرمانهم من الحاجات ا
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   بكثرة بكثرةالعصير والحديدالعصير والحديد

  تضر األطفال بشدةتضر األطفال بشدة

البعض يفرح عندما يكثر األطفال من شـرب العصـير          

وشرب الفيتامينات والحديد ويقولـون هـذا ممتـاز لنمـو           

وبمـا ال يـدع مجـاالً       (  وعملياً ولكن ثبت علميا   ...صحتهم

 أن كثرة العصير وكثرة الحديد والفيتامينـات تضـر          )للشك

  ...األطفال

لقد نصح باحثون أمريكيون األهل بعدم تـرك أطفـالهم          ف

 وذلك ألن أبحاثهم أثبتت     ،يشربون عصير الفواكه طوال اليوم    

 أونصه في اليـوم يمكـن أن تعـرض          ١٢أن ما متوسطة    

  ..األطفال لخطر السمنة وقصر القامة

ولفت نظر هؤالء العلماء األهل إلى ما قد يعتقـدون أنـه            

 فكما أن البعض    ،ال يكون معتدال  مقدار معتدل من العصير قد      

 فمن الممكـن أيضـا شـرب        ،يتناول دهونا أكثر مما يجب    

 ويقول الباحثون أن النظام الغـذائي       ،عصير أكثر مما يجب   

 وهم ينصحون األهل    ،لألطفال ينبغي أن يكون متوازنا تماما     

   :بإطعام أطفالهم صنفين من الفواكه يوميا
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   األولى تؤكل -

  . أونصة منه١٢عصير ال تزيد عن  واألخرى على شكل -

كما أن إدارة األغذية والعقاقير في الواليات المتحدة بدأت         

في إلزام الشركات المنتجة لألدوية بإلصاق تحذير على علب         

الفيتامينات والمنتجات الصحية األخرى التي تحوى الحديـد        

  .وذلك لوقاية األطفال من تعرضهم للتسمم

در ما يتناول أطفالهم حديـدا       أنه بق  - خطأ -ويعتقد األهل 

 ، باعتبار أن الحديد هـو فيتـامين       ،أكثر يكون ذلك أنفع لهم    

ولكن في حالة الحديد تحديدا فإن إعطاء األطفـال جرعـات           

   . يؤدى إلى تسمم األطفال،أكبر مما يجب

أن التحذير ستلصق على كل المنتجات      ( :ويقول مسؤولون 

ـ    ٣٠التي تحتوى على أكثر من       אن ملليجـرام م
א א .)א
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  SSeerrmmoonniieess  العظاتالعظات

الِعظات هي نصائح ومواعظ وتنبيهات عامة يتلقاها الفرد        

 أهمها التوجيهـات    ، عبر وسائط متنوعة   ،فى مجتمعه وبيئته  

 وتعد األمثال والحكـم     ،الدينية والتعاليم السلوكية واألخالقية   

جتمـع  النثرية والشعرية من وسائط ابالغ العظـات فـى الم         

 وكذلك يتم نقل العظات من جيل آلخر عن         ،لألطفال وللكبار 

  .طريق الجدات واألجدات واآلباء واألمهات

  



 -٥٠٦-

  العقًد عند األطفالالعقًد عند األطفال

هي المشاكل النفسية المزمنة التي تسبب لألطفال تـالزم         

 أمـا كلمـة العقـدة       ،خطير مع إحدى هذه المشاكل المركبة     

Climax ي وحكايـات   يقصد بالعقدة في القصـص الطفـول       ف

 الذروة أو القمة التي تبلغها األحداث في القصة فـي           :الطفولة

 وهي نقطة فاصلة تتدرج الحوادث قبلها في االرتفاع         ،تعقدها

حتى تصل إلى أعلى درجة من التوتر تبدأ بعدها في التكشف           

 أما عن هذه العقد التـي يمـر بهـا           .حتى تصل لحل العقدة   

 The Oedipe Complex عقدة أوديباألطفال فنجد أن هناك 

 هي مجموع   ،وعقدة أوديب أو فترة أوديب أو مرحلة أوديب       

التثبيتات واألحاسيس المتتابعة التي يمـر بهـا الطفـل إزاء           

 والتي يكتشف بموجبها مكانه كفرد      ،والديه خالل عدة سنوات   

 وكذلك وضـعه بالنسـبة للعـالم        ،له جنس في إطار األسرة    

 The Castrationالخصـاء   وهناك أيضاً عقدة .المحيط به

Complex عقدة الخصاء تعبر عن الضيق النفسي الناشيء        و

 وهو إحساس ينشأ عن الخوف من فقد القضيب         ،عن الخصاء 

 Theعقـدة سـندريال    وأيضـاً هنـاك   .أو الحرمان منـه 
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Cinderella Complex    وهي عقدة حديثة كانـت أول مـن

 ،م١٩٨٢ عام Colette Dowlingكتبت عنها كولت دارولنج 

والتي تحدثت عن شخصية المرأة وسعيها لالستقالل مؤكـدة         

أن عقدة سندريال ماهي إال خوف المرأة من الحياة المسـتقلة           

Women,s Hidden Fear Of Independence.  

  

  العقي األسود المخضر العقي األسود المخضر 
MMeeccoonniiuumm  

 ، ويكون لونه أخضر مائل للسـواد      ،هو أول براز للمولود   

زه ثـدي األم بعـد الـوالدة        أول حليب يفر  (وتقوم الصمغة   

 بدورها الهام في تنظيف بطن      )ويسمى السرسوب أو المسمار   

 والبد لألم أن تالحظ خـروج هـذا         .المولود من هذه العقي   

البراز من بطن الطفل عن طريق فتحة الشرج فـي األيـام            

  .الثالثة األولى من عمر الطفل
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  العالج العالج 

  بواسطة لعب األطفال بواسطة لعب األطفال 

ج األطفال المضطربين نفسيا    وهو من أحدث أساليب عال    

وانفعاليا وهو أسلوب موجود فى المستشفيات النفسية الحديثة        

  .فى عيادات األطفال

ويخصص أماكن لهذا الغرض مليئة بـالعرائس والـدمى         

 وكذلك نماذج من المراكب     ،التى تمثل جذبا لمختلف األطفال    

 ثـم   ، واشكال أخرى من اللعب والمكعبات     ،والسفن الصغيرة 

 ويتدخل بسؤال   ،األخصائى بمراقبة األطفال أثناء اللعب    يقوم  

  .الطفل عن شخصيات العرائس واللعب التى يلعب بها

وهذا األسلوب يساعد فى الحصول على بعض المعلومات        

عن اتجاهات الطفل المضطرب نفسيا ورأيه ومشكالته التـى         

  ٠يواجهها بالنسبة للبيئة المحيطه به واألفراد الموجودين فيها

 :سأل األخصائى الطفل عندما يمسك دميه تمثل طفـال        وي

 فيـرد   ؟ من هـو   :فيسأله…  التلميذ   : فيجيبه ،  ؟من هذا الطفل  

ثم يتعرف االخصـائى    .. . فى الصف الثانى االبتدائى    :الطفل

من ردود الطفل أن هذا التلميذ ليس متفوقـا ألنـه اليـذاكر             
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ويحب اللعب ويكره الحساب ويكره مدرسه الحسـاب ألنهـا          

 وأن هـذا    ،ضربه عندما اليستطيع حل المسائل الحسـابيه      ت

الطفل وحيدا ليس له أصدقاء غير صديق واحد ألن زمالئـه           

 ويستمر األخصائى فى مالحظة     ،سيئون ويضايقونه باستمرار  

الطفل أثناء لعبه وسؤاله والحوار معه ليتعرف على اتجاهات         

رسـة  الطفل نحو البيئة التى يعيش فيها فى المنـزل أو المد          

واتجاهات الطفل نحـو شخصـيات هـذه البيئـات ويقـوم            

االخصائى بالحصول على رصيد المعلومات المهمـة عـن         

الطفل واتجاهاته والتى يضعها فى االعتبار عند التعامل مـع          

الطفل وعند استخدام وسائل العالج بما يساعد على عالجـه          

  .بسرعة وبسهولة
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  العالقات العائليةالعالقات العائلية
  FFaammiillyy  RReellaattiioonnsshhiippss  

هي العالقات بين أفراد األسرة الواحدة والتي تساعد على         

 وكـذلك   ،تنفيذ جوهر ولُب عمليات التنشئة بين أفراد العائلة       

العالقات التي تساعد أفراد األسرة على أن يسـيطروا علـى           

 وقد تتضمن هذه العالقات تنوعا هائالً       ،بعض األنشطة المهمة  

  .Political Activity Or Apathy أو المباالة عامللنشاط ال

  

  عالمات والديةعالمات والدية
BBiirrtthhmmaarrkkss  

 وعلـى   ،هي العالمات التي تظهر في أغلـب المواليـد        

 : ومنها ، وليس لها دالالت مرضية صارخة     ،جلودهم خاصة 

 وال أهميـة    ،البقع المنغولية الزرق في الظهـر أو العجـز        

  .مرضية لها
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  علم نفس النموعلم نفس النمو
  DDeevvoollooppmmeenntt  PPssyycchhoollooggyy  

األسـس  (هوعلم يبحـث فـى دراسـة         علم نفس النمو     

 ذات الصلة الوثيقـة بنمـو الفـرد         )والخصائص والظواهر 

 وذلك فى خـالل كـل       ،الجسمى والعقلى والنفسى واالنفعالى   

مراحل النمو المختلفة طوال حياته وخصوصاً فـي مراحـل          

 والطفولـة   ،الطفولـة األولـى والمبكـرة     (الطفولة المختلفة   

تتضمنها من مراحل البلـوغ     الوسطى والطفولة المتأخرة وما     

 وما يعقبها من مراحل مـن الشـباب الـى           )الخ..والمراهقة

 .الشيخوخة
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  BBaassaall  AAggee  العمر القاعديالعمر القاعدي

العمر القاعدي مصطلح يقصد به ما يتم فـي اختبـارات           

الذكاء حيث يستمر الفاحص في إعطاء اختبارات المسـتوى         

يـه  األدنىحتى يصل إلى المستوى الذي يستطيع المفحوص ف       

أن يجيب على جميع أسئلته فيصبح هذا المستوى هو العمـر           

 ثم يواصل الفاحص عمله في االختبـار        ،القاعدي للمفحوص 

فيعطي المفحوص االختبارات العليا حتى يصل إلى المستوى        

 ،الذي يفشل فيه المفحوص في اإلجابة على جميـع أسـئلته          

 Ceiling Age الحد األعلـى للعمـر   :ويسمى في هذه الحالة

  .ويتوقف الفاحص في هذا المستوى عن مواصلة االختبار
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  ))إصرارإصرار((عناد األطفال عناد األطفال 
  OObbssttiinnaaccyy  

 يظهر فى تصرفات الطفـل      ،العناد سلوك إنفعالى طارىء   

 حيث تبدو مظاهر هذا السـلوك       - غالباً -المتمركز حول ذاته  

من العناد واإلصرار على تحقيق ما يريد بين المحيطين بـه           

 ويتمثل ذلك االصرار المعاند فى      ،خواتهوخاصة أمه وأبيه وأ   

  . وفى التشبث بشىء من األشياء،موقف أو رأى

 ،عناد األطفال ظاهرة مزعجة تعانى منها بعض األسـر        و

وتنعكس بشدة مع مرور الوقت على تصرفات الطفـل فـى           

 وتظهر هذه الظاهرة فى صور متعـددة        ،سنى عمره األولى  

معين من الطعام أو    منها اصرار الطفل على عدم تناول نوع        

اضرابه عن الطعام لفترة معينة فى سبيل لفت األنظار إليه أو           

  .تماديا فى سلوك خاطىء

وقد يتخذ العناد فى مراحل تطوره أشـكاال عدائيـه مـن     

الطفل مثل أن يوجه سلوكه العدوانى تجاه أشقائه فى البيت أو           

 والصياح والبكـاء أو يقـوم       ،التصرف عكس المطلوب منه   

  . عشوائيه انفعاليه وقد يصمت لفترة طويله أحتجاجابحركات
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وأسباب العناد عند األطفال عديدة منها التدليل الزائـد أو          

 وهناك عدة نقاط يمكن التغلب بها على هـذه          ،أهمال األبوين 

  :المشكلة ومنها
عدم االستجابة الكاملة لكل مطالب الطفل وتوضـيح         •

  .مبررات الرفض للطفل ليقتنع بها
ف اآلباء لألبناء على سلوكياتهم الخاطئة بل       عدم تعني  •

يحاول امتصاص غضبهم وشغله فى نشاطات تناسب       
  .قدراته ومواهبه

عدم مسارعة أحد الوالدين لالستجابة لرغبات األبن        •
ترضبية له بعد رفض الطرف اآلخر االستجابة لهذه        

  .الرغبة
 أى مـا يشـعره      ،يعند الطفل عندما اليجد ما يفعله      •

  .يةبقيمته األسر
تقليد اإلبن ألحد والديه فى العناد ولذلك يكون الوالد          •

  .أو األم قدوة لألبن ويقلده الطفل فى العناد
عدم قيام األم بقص سلوك عناد ابنها علـى أصـدقائها            •

  .حتى اليشعر بأنه مصدر قلق لوالديه فيتمادى فى عناده
احترام خصوصيات الطفل واعالء شأنه وسط أهلـه         •

  ابع العناد لديهوزمالئه يخفف من ط
  .ومن هنا نتخلص من هذه العادة السيئة عند أبنائنا
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  العنف المدرسىالعنف المدرسى

   المشكله والحل  المشكله والحل 

تتعدد مظاهر العنف المدرسـى واتخـذت العديـد مـن           

السلوكيات مثل الضرب وااليذاء وعـدم سـماع النصـيحة          

 وكذلك التجمعات مـن     ،وظهور ظاهرة الزعامات المدرسية   

األيدى والكتابـة علـى جـدران       أجل المشاجرة والتشاجر ب   

المدرسة وتخريب أثاث المدرسـة وعـدم احتـرام المعلـم           

واستخدام األدوات الحادة فـى بعـض األحيـان للمشـاجرة      

وتمزيق الكتب ورميها وتخريب الحافالت المدرسية وتخريب       

  .سيارات المعلمين واالتعداء على المعلم

األكثر وتظهر الدراسات أن استخدام األلفاظ الخارجة هو        

  .انتشارا بين الطالب

وأسباب العنف المدرسى عديدة أيضـا ومنهـا ضـعف          

 وكـذلك   ،االلتزام بالدين وهو سبب قوى وله تـأثير كبيـر         

 وعدم متابعه ولى األمر للطالـب       ،التحدى وحب إثبات الذات   

 ، وكذلك األصدقاء وتـأثيرهم    ،وعدم اهتمام األسرة بالتوجيه   

ب ووجود الطالب كبـار     وحب الزعامة والشهرة بين الطال    
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 والتصـرفات السـيئة لـبعض المعلمـين         ،السن بالمدرسة 

 ،والضعف والفشل الدراسى وضعف سـيطره ولـى األمـر         

 والالمبااله واالسـتهتار    ،والقدوة السيئه لولى األمر بالمنزل    

والغرور والتكبر على اآلخرين والرغبه فـى االنتقـام مـن           

االدارة فى عقاب    واهمال   ،المدرسة وعدم وجود الئحة عقاب    

 وكـذلك وجـود     ، والمراهقة التى يمر بها الطالـب      ،الطالب

مشكالت أسريه وقله األنشطة المدرسية وعدم تأثير المدرسة        

  .فى الطالب ثم تقليد الطالب ألبطال األفالم

ويشير بعض الباحثين إلى أن هناك عدة نقاط هامة تؤدى          

لطـالب  إلى العنف المدرسى منها تدنى التحصيل العلمـى ل        

 وهناك اختالال وعدم تـوازن      ،والمستوى التعليمى بشكل عام   

فى مجموعة من المؤشرات التربويه وهى اختالل التـوازن         

فى أنواع الهوايات التى يمارسها شـبابنا وغلبـة الهوايـات           

 وعـدم   ،الرياضيه دون االهتمام بالهوايات الثقافية والعلميـة      

حة وعدم فعاليـة    االستفادة من وقت الفراغ بالطريقة الصحي     

أساليب التوجيه واألرشاد التى يتلقاها الشباب من ولى األمر         

والمعلم والحاجة إلى تنويعها وإلى البحث عن أساليب جديدة         
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يكون لها إقناع وفاعلية أكبر لتعديل كثير من السلوكيات غير          

  .المرغوبة لدى شبابنا

اد ويحدد الباحثون أساليب لمواجهة هذه الظاهرة منها إزدي       

الحارس الدينى الذاتى الداخلى الذى يحميهم مما يحيط بهـم          

من مخاطر وانحرافات وسلوكيات غريبـه عـن مجتمعنـا          

 وكذلك من الضـرورى تشـكيل مجلـس         ،وعاداتنا وتقاليدنا 

لألشراف التربوى يقوم باألشراف المباشر على تنفيذ خطـة         

 وكـذلك   ،تربوية وبرنامج تطبيقى ينفذ من خالل المـدارس       

ة إضافة البعـد التربـوى فـى تقيـيم أداء األدارات            ضرور

المدرسية بحيث يكون مجال تنافس وتمـايز بـين األدارات          

وتكون البرامج التربوية العملية التطبيقيـة التـى تمارسـها          

األدارة المدرسية وتهدف من خاللها إلى غـرس األخـالق          

 وضرورة قيام األدارات المدرسية     ،والدين فى نفوس الطالب   

راف االجتماعى برصد سلوكيات الطالب غير السـويه        واألش

داخل المجتمع المدرسى وزيادة االهتمام بهذا الجانـب مـع          

اعطائه األولوية من حيث المتابعه والتقويم ووضع البـرامج         

 ،التى ترتقى بأخالق الطالب ألنه الينفع العلم بدون أخـالق         

وهناك دور هام لألسرة ووسائل األعالم والفضـائيات فـى          
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 ،التأثير على األطفال والحد من ظاهرة العنف فى المـدارس         

 وتوجيه الطفل توجيها غير مباشـر وتبنـى         ،بوسائل وقائيه 

سياسات جديدة الثراء الواقع التربوى فـى المدرسـة وفـى           

  .األسرة

فالمجتمع بأسره مسئول عن ظاهرة العنف فى المـدارس         

  ...من قبل الطالب

  

  العودة إلى المدرسةالعودة إلى المدرسة
  BBaacckk  TToo  SScchhooooll  

العودة إلى المدرسة مصطلح يقصد بـه انتهـاء العطلـة           

 مما يتطلب تهيئـة     ،الصيفية واقتراب بداية عام دراسي جديد     

 وتوفير متطلبات هذا العام     ،الطالب لدخول عام دراسي جديد    

  .الدراسي من مالبس وكتب وأدوات مدرسية وكتابية
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  عيادات متخصصة للفحص الوراثيعيادات متخصصة للفحص الوراثي
CChhiilldd  DDeevveellooppmmeenntt  EEvvaalluuaattiioonn  CCeenntteerrss  

العيادات المتخصصة في الفحص الوراثي هـي مراكـز         

للفحوص الجينية والطبية للتأكد من خلو الزوجين من العوامل         

المسببة التي تنتقل عن طريق الوراثـة وإجـراء الفحـوص           

 وذلـك ألن العوامـل      ،الطبية على األطفال الحديثي الوالدة    

إلعاقـات النفسـية    الوراثية لها عالقة سببية بالعديـد مـن ا        

 وأن هذا الفحص قبل الزواج قد       ،والحسية والعقلية والجسدية  

  .يؤدي إلى التقليل من اإلعاقة في المجتمع
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  عيد الطفولة العالمىعيد الطفولة العالمى
  DDaayy  IInntteerrnnttiioonnaall  CChhiilldd  

عيد الطفولة هو عيد عالمى للطفولة تنظمه هيئـة األمـم           

المتحدة على مستوى حكومات الدول األعضـاء ومنظمـات         

 وهـو   ،الهيئة المعنية فى العشرين من نوفمبر من كل عـام         

اليوم الموافق العالن األمم المتحدة الميثاق العالمى لحقـوق         

 وهو خالف يوم الطفل العربي وغيـره        ،م١٩٥٩الطفل عام   

  .من احتفاالت الطفولة
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  عيون األطفالعيون األطفال

  وكيفية المحافظة عليها وحمايتهاوكيفية المحافظة عليها وحمايتها

 والبد من االهتمـام     ،غايةعين الطفل غالية جداً وثمينة لل     

 فهي جوهرة الحياة    ،الكبير بها والمحافظة عليها قوية مبصرة     

 فيجب الحرص على رعاية وحماية هذه       ،التي رزقنا اهللا إياها   

  ...الجواهر التي من اهللا علينا بها

يقتـرب    عدد المكفوفين فى العالم    وتشير اإلحصاءات أن  

 بلدان العالم   منهم فى % ٩٠ مليون شخص يعيش نحو      ٣٨من  

واالصابات البصريه عديدة تسببها أسـباب متعـددة        ...الثالث

منها الساد أو كثافة العدسة البلوريـه للعـين أو الحثـر أو             

التراخوما أو الزرق أو إرتفاع ضغط العين أو نقص فيتامين          

  وكـذلك األصـابة بمـرض الحصـبة     ، أو الحوادث  ،)ألف(

ض العيـون أو فقـد     سبب أمـرا  تُى قد   ت ال والحصبة األلمانية 

  ..األبصار

وأهم أسباب العمى أو فقد األبصار أو ضعف األبصار هو          

سوء التغذيه الموجود فى بعض أنحاء آسيا وأفريقيا والشرق         

لـدى  ) أ( وهو عبارة عن نقص متزايد فى الفيتامين         ،األوسط
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الطفل األمر الذى يقود إلى حدوث جفاف فى ملتحمة العـين           

 فتظهـر  ،ى يأخذ فى األزدياد التدريجىوتلين فى القرنيه والذ 

كثافات وعتمات فى القرنيه قد تودى ببصر الطفل نهائيـا إذا           

وأثناء أصـابة األطفـال     .لم يقدم العالج فى الوقت المناسب     

السيما عند  ) أ(بالحصبة تزداد حاجة الجسم المصاب لفيتامين       

 وتـؤدى   ،األطفال الذين يعانون من سوء التغذية واإلسـهال       

ه إلى حدوث جفاف الملتحمة والقرنيه وحدوث كثافات        الحصب

  .قد تودى بالبصر

وتشير إحصاءات منظمة الصحة العالمية إلى أن غالبيـه         

حاالت العمى فى أثناء فترة الطفولة فى أفريقيا تعـود إلـى            

مرض الحصبة وهذه الحاالت جميعها يمكن الوقايـة منهـا          

يـة ونقـص    وتجنبها إذا ما تمت مكافحة حاالت سـوء التغذ        

ــامين ــد  ”أ”الفيت ــال ض ــيم األطف ــى تطع ــافة إل  باالض

والمعروف أن فيتامين أ يكثر فى الجزر والفواكـه         .الحصبة

  .والخضروات والكبد والبيض ومشتقات الحليب

يصاب األطفال نتيجة حـركتهم الدائبـة واكتشـافاتهم         و

 ونشاطهم الـدائم بـبعض      ،المستمرة للبيئة التى يعيشون فيها    

  .عين وحول العينالجروح فى ال
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فالعين كثيرة التعرض لالصابات بالرضوض والجـروح       

 ، وقد تكون جميع اصابات العين خطره      ،واألمراض المختلفة 

حتى السحجات السطحية يمكن أن تؤدى إلى تنـدب سـطح           

 أو تؤدى إلى العدوى بالعوامـل الجرثوميـه         ” القرنيه ”العين

ر تقود إلـى     وهى حاالت إذا لم تعالج على الفو       ،والفيروسيه

وتصـاب عيـون األطفـال      .تدنى الرؤيه وربما العمى الدائم    

خصوصا بالجروح إذا ما تعرضت إلى االصابة المباشرة أو         

أصيبت بجسم صلب أو نتيجة تحطم النظارات وتهشـمها أو          

وتحدث فى هذه   .. .حتى لو أصيبت بحبات الرمل أو الزجاج      

  :الحاالت ما يلى

ل فى العين المصـابه     فقدان الرؤيه الجزئى أو الكام     •

  .وحتى بدون وجود جرح واضح

احتقان دموى مؤلم مع احتمال وجود جرح واضـح          •

  .فى العين أو الجفن

خروج دم أو سائل رائق من جرح العين مع احتمال           •

جفاف المحيط الكروى الطبيعى للعين بسبب تسرب       

  .ما بداخلها
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  الوقاية من هذه األصابات     القيام بإجراءات  وطبعا البد من   •

  :فى المقام األول وعلينا فورا أن يقوم بما يلى

نقلل من حركه الطفل المصاب ونحافظ عليه ثابتـا قـدر           

  .األمكان

نطلب من المصاب إغالق عينه المصابه ثم نقوم بتغطيتها         

بلطف برفادة أو ضمادة معقمة ونثبـت الضـماد بربـاط أو            

  .شريط الصق دون تطبيق أى ضغط على العين

بوضع أى مادة دوائية أو غيرها داخـل        يجب عدم القيام    

  .العين المصابه

فى حالة وجود جسم غريب داخل العين يجب عدم محاولة          

  نزعه ألن ذلك قد يؤذى العين

يجب طمأنه الطفل المصاب ألن هذا يخفف مـن هياجـه           

وخوفه ونذهب للطبيب فورا أو نستدعيه إلى المنزل ولـيكن          

  .طبيب العيون

نه ونعمه أنعمها اهللا على البشـر       العين جوهرة ثمي  كما أن   

 وعلى األب أواألم أن تستشـير الطبيـب إذا          ،وعلى األطفال 

الحظت أيه ظاهرة طبيعيه ألن الشفاء يكون أسرع إذا كـان           

  :ومن أهم عيوب الرؤيه عند األطفال ،العالج مبكرا
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فى شهره الثانى عشر والسادس عشـر تتكـون الرؤيـه           

أحيانا فى األشهر األولى     ولكن تظهر    ،وتتطور عند األطفال  

من عمره بعض الظواهر الغريبه كالحول بعـين واحـدة أو           

 هذا األنحراف قد يكون عـابرا       ” انحراف عينى  ”باألثنين معا 

  .ويختلف عن الحول الدائم

وهو مـن   ) أى طول أو قصر النظر    (النقص فى التركيز    

 فالعين مثـل آلـة      ،أكثر عيوب العين المعروفه عند األطفال     

 وعندما تكـون مختلـف      ،دقيقة ومتقنه وسريعة جدا   تصوير  

أجزائها متوازنة فإنها ترى األشياء من بعيد بوضـوح ودون          

 أما إذا كان هناك خلل فى الرؤيه فإن الصورة إمـا            ،أى جهد 

 وبالتالى يجب   ،أو مشوهه ) قصر أو طول نظر   (تكون مبهمه   

فطول النظر كثيـر     ..ضبط التوازن بين مختلف أقسام العين     

دوث عند األطفال واستمراره يؤدى إلى آالم فى الـرأس          الح

  ... ويمكن اصالحه بواسطة عدسات محدبة،مع تعب وحول

من % ٨٠ ويكون فى    ،وقصر النظر نادر جدا بعد الوالدة     

 ويترسـخ  ،الحاالت وراثيا ويظهر عموما أثناء فترة المراهقة    

 وفى حالة قصر النظر يرى الطفـل        ،بكثرة فى فترة الشباب   

 وبمقدار ما يزداد قصر النظـر عنـده         ، جيد من قريب   بشكل
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 هذه الحالـة يمكـن اصـالحها        ،تزداد رؤيته عن بعد سواءا    

  .بعدسات مقعرة

تشوه الرؤيه فيترافق فى الغالب مع قصر أو طول النظر          

 ويتم اصالحه بواسـطة     ،وينشأ نتيجة نقص فى تقوس العين     

  .عدسات تعيد الصورة الصحيحة إلى حالتها

 وهى رؤيه رديئه لعين واحـدة أو        ،حادية الطرف الرؤية ا 

 : وهذه الحالة منهـا صـورة العضـويه        ” ثنائية ”كلتا العينين 

وتصيب العينين معا وتكون قريبه مـن العمـى ويمكـن أن            

 والصورة الثانية الوظيفيه    ،تحدث لدى عدد من المواليد الجدد     

 ألف طفـل كـل      ١٥تصيب عينا واحدة وهى تصيب حوالى       

  .عام

 االكتشاف المبكر فى األشهر األولى مـن عمـر          ويعتبر

أمرا ضروريا للعـالج قبـل أن يبلـغ         )  شهور ٤-٢(الطفل  

 وهذا العالج يؤدى إلـى نتـائج        ،الطفل سنتين ونصف السنة   

 أما فى عمـر األربـع       ،ممتازة ويستعيد الطفل الرؤيه كاملة    

 ويسجل العالج نجاحا    ،سنوات فالعالج قد يستغرق وقتا أطول     

 بعد سن الخمس سنوات فإن فشل العالج قد يكون           أما ،أيضا

وتبقى نسبة العالج الناجح قليله بعد سن سـت         % ٥٠بنسبة  



 -٥٢٧-

 ويكون العالج بإغالق العين التى ترى جيـدا لكـى           ،سنوات

  .تعمل العين الثانيه

 نتيجة  ، يعنى أن العينين ال تنظران فى اتجاه واحد        :الحول

لمحاور قد تنحرف    هذه ا  ،خطأ التوازى فى المحاور البصريه    

) حول متباعـد  (أو نحو الخارج    ) حول متقارب (نحو الداخل   

 وتصل  ،ويتم إصالحه بجلسات تقويم ووضع نظارات خاصة      

  .%٩٨نسبة نجاح العمل الجراحى للحول إلى 

 وهو اضـطراب فـى ادراك       ،العمى الدلتونى أو اللونى   

  ٠األلوان وهو غالبا ما يكون وراثيا

 بشكل عام هو عدم تمييز اللونين       والمرض األكثر انتشارا  

عنـد  % ٦عند الذكور و    % ٨األحمر واألخضر وهو بنسبة     

 أشخاص من أصل ألف طفل باللونين       ٣-٢النساء بينما يرى    

  .األبيض واألسود فقط

ويجب عند سن السنوات الثالث من عمر الطفل أن يـتم           

اختبار النظر عن قرب أو بعد للكشف عن عيوب العيون أو           

 وفى سن ست سنوات يتم أيضا كشف        ،صر النظر طول أو ق  

  .آخر

  



 -٥٢٨-

  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  



 -٥٢٩-

  الغدد الصماءالغدد الصماء
  EEnnddooccrriinnee  GGllaannddss  

 هي غدد خمس وهي Endocrine Glandsالغدد الصماء 

 ولـذا الغنـى لإلنسـان       ،التي تتحكم في سـلوك اإلنسـان      

 والغديـدات   ، وهي غدتان  Thyroidأولها الغدة الدرقية    ،عنها

 ،Adrenal الغـدة الكظريـة   ،Para - Thyroidفوق الدرقية 

 The وأخيراً الغدة النخاميـة  ،The Gonadوالغدة التناسلية 

Pituitry Gland.   وإذا نظرنا إلى أحد الغدد الصـماء هـذه 

 Thyroid نجد أن الغدة الدرقية      ،لنتعرف عليها وعلى وظيفتها   

 الخمس التـي  Endocrine Glandsهي إحدى الغدد الصماء 

 وهناك غدتان درقيتان في اإلنسان      ،في سلوك اإلنسان  تتحكم  

 ،تقعان قرب الحنجرة واحدة على كل جهة من جهتي العنـق          

فالغدة الدرقية هامة جداً لألطفال وفحصها لبيان سالمتها من         

أهم عناصر االطمئنان على صحة الطفل وعلـى مسـتوى          

  .ذكائه وتحصيله الدراسي

  

  



 -٥٣٠-

  غذاء الطفلغذاء الطفل
  CChhiilldd  NNuuttrriittiioonn  

ء الطفل هو مجموع المواد الغذائية المشـتملة علـى          غذا

 ،العناصر الضرورية لبناء جسم الطفل والحفاظ على حيويته       

وتختلف كمية وأنواع األطعمة والسوائل التى تقـدم للطفـل          

باختالف عمره ومدى احتياجاته من كل نـوع مـن أنـواع            

والغذاء أحد أهم مكونات النمو الجسمى والعقلى مـع         ،  الغذاء

يته المدادة الفرد بالطاقة الالزمة وأهميته بالنسبة لحيـاة         حيو

  . الفرد وحيويته ونشاطه



 -٥٣١-

  غياب القدرة على التركيز واالنتباهغياب القدرة على التركيز واالنتباه
PPrreeddoommiinnaannttllyy  IInnaattttaannttiivvee  

غياب القدرة على التركيز واالنتباه هي الفئة األولى مـن          

 ،،فئات قصور القدرة على التركيز والنشاط الحركي الزائـد        

 فكثراً ما يفشل الطفل في إتمـام عمـل          ، عديدة ولها أعراض 

 وال يركز وال يستمع إلى      ،وإنجازه أو اتمام أي نشاط يقوم به      

 ومن السهل على أية مثيـرات أو        ،ما يوجه إليه من تعليمات    

منبهات أخرى في البيئة أن تشده أو تبعد تركيزه عن العمـل            

ر  وال يسـتم   ،المكلف به أصالً بسبب السرحان وتشتت الفكر      

  .أو يهتم بلعبة معينة أو نشاط ترفيهي محدد
  
  

  
  
  

  



 -٥٣٢-

  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 -٥٣٣-

  فرط الحركةفرط الحركة
HHyyppeerrkkiinneettiicc  SSyynnddrroommee  

يعتبر فرط الحركة عند األطفال مـن مميـزات هـؤالء           

 ، حيث يكونوا زائدي النشـاط     ،األطفال وليس عيباً أو مرضاً    

وال فالطفل دائم الحركة ال يركز طـويالً علـى أي شـيء             

  .يستغرق طويالً في النوم ليالً

  

  فصائل الدمفصائل الدم
  SSeerroollooggiiccaall  TTrraaiittss  

 Blood Groupينتمي كل البشر إلى أربـع فصـائل دم   

 وينتمـى   Aوفصيلة  AB فصيلة   :يرمز إليها بالحروف التالية   

 B وفصـيلة   O وفصيلة   ،من سكان العالم  % ٢٠إلي كل منها    

  .من سكان العالم% ٣٠التي ينتمي إلي كل منها 

  



 -٥٣٤-

  فصول المدرسةفصول المدرسة
FFaammiillyy  GGrroouuppiinngg  

 في انجلتـرا مـا   Infant Schoolتضم مدرسة األطفال 

يسمى بالنظام األسري في توزيعها لألطفال علـى فصـول          

 بحيث يحتوي كل فصل دراسي على مجموعـات         ،المدرسة

 مما يساعد علـى التقـارب العـائلي         ،متقاربة من العائالت  

  .واالجتماعي والتعليمي أيضاً

  



 -٥٣٥-

  فة األساسية للتعليمفة األساسية للتعليمالفلسالفلس
  EEsseennttiiaalliissmm  

الفلسفة األساسية للتعليم أو ما تسمى المدرسـة التقليديـة          

Clasical            تقوم على أساس أن وظيفة التربيـة هـي حفـظ 

 فالوظيفة  ،التراث القافي ونقله عبر األجيال من جيل إلى جيل        

األساسية للمدرسة هي نقل التراث الثقافي للمجتمع وغـرس         

اديء واألفكار التي تكون هذا التراث الثقافي في        العقائد والمب 

 وتنادي الفلسـفة    ،نفوس النشء عن طريق المنهج المدرسي     

التقليدية بأهمية تدريب العقل البشري علـى إدراك الحقـائق          

وهناك أيضاً الفلسـفة    . العليا بما تحويه من قيم ومثل وأفكار      

لتقدميـة   وتقوم الفلسـفة ا    Progressivism )للتعليم(التقدمية  

على أساس أن الوظيفة األساسية للتربية هي االهتمام بميول          

وحاجات واتجاهات التالميذ وكـذلك االهتمـام بمشـكالت         

 وينادي أنصار هذه الفلسفة بضرورة اهتمام المناهج        ،المجتمع

المدرسية بتنمية شخصية التلميذ وإطالق حريته في اختيار ما         

لفة دون االرتباط بمـنهج     يناسبه من األنشطة التعليمية المخت    

  .مدرسي قد ُأعد سلفاً ثم فرض عليه



 -٥٣٦-

  األطفال األطفال فن تعامل فن تعامل 

  مع اآلخرين مع اآلخرين 

وهذا الفن هو سلوك إجتماعى البـد أن يتعلمـه الطفـل            

ليحسن عالقاته االجتماعية داخل أسرته وداخل مجتمع رفاقه        

  .وداخل مدرسته

فالبد من تعليم الطفل محاولـة تفهـم الرؤيـه الخاصـة            

 ونظرتهم للحياة والمعتقدات األساسية التى يؤمنـوا        باآلخرين

حتى .. .بها والتى اكتسبوها منذ طفولتهم وحاجتهم الشخصية      

  ...يستطيع الطفل أن يفسر سلوكهم ويقتنع بها

ويجب أن نعرف أنه من غير المفيد محاولة تغيير نظـرة           

اآلخرين للعالم بل يجب محاولة تطوير سلوكياتهم بالطريقـة         

 بها المتخصصون ويجـب كـذلك عـدم إلقـاء           التى ينصح 

 بل يجب   ،المواعظ على اآلخرين حتى نتجنب العناد والتطلب      

والبد من تجنب السخريه باآلخرين ألنها       .اللجوء للحيلة معهم  

لن تؤدى إلى سوى مزيـد مـن االعاقـة ومنـع تطـوير              

ويجب أن نتحدث مع اآلخرين ببث الطمأنينه فـى         .سلوكياتهم

  . يتعاملوا معنا بسهولة ويسرنفوسهم دائما حتى



 -٥٣٧-

ويجب أن نعرف كيف نتعامل مع كل طبيعية بشريه على          

  :حدة مثل

 يحب النظام   ، وهو شخصية دقيقة جدا    :الشخص الموسوس 

 حتى فى حديثه فإنه ينـاقش       ،الشديد والترتيب والعناية الفائقة   

كل جوانب الموضوع بهدوء ويراجع بنفسـه كـل صـغيرة           

وهذا الشخص المصاب بالوسواس     ،وكبيرة حتى ولو تأخرت   

 وهناك نوعيات   ،يحترم وصفات الطعام ويحب تطبيقها حرفيا     

من هؤالء األشخاص تقضى ساعات للتأكد من غسل اليـدين          

ويجب أن يعرف الطفل    . .وخالف ذلك من السلوك الوسواس    

أنه اليمكن أن نطلب منه أن يخالف القاعدة التى حددها لنفسه           

 وإنما يتم اتبـاع أسـلوب المناقشـة         واليتم اتهامه بالوسوسة  

له بهـدوء وبدقـه وبالتفصـيل         فيتم الشرح  ،الوظيفى العقلى 

  واألمثله

 عيناه ترصدان أى    ، هو دائما منتبه وحذر    :الشخص القلق 

شىء وكل شىء وينظر إلى المحيطين به كما لو كانت هناك           

 ، وفى األمسيات  ، وفى االجتماعات  ،مصيبه ستقع فوق رأسه   

 يجلس بجانب أبواب الطوارىء ويتوقع حدوث       ،وفى السينما 

 يظهـر   ،ووجهه يبدو عليه االحباط دائمـا     ،حرائق أو زالزل  



 -٥٣٨-

 ومصاب بصداع نصفى يصاب بـالهلع       ،على وجهه حبوب  

ويمكن التعامل مع هذه النوعية باتباع      .ألى مرض ولو بسيط   

 وتجنب تعريضـه    ،أسلوب مرح لطيف ومجرد من السخريه     

 ونمهد له الطريـق شـيئا   ،ب ثقته وضرورة اكتسا  ،للمفاجآت

 ويجـب   ، واليتم تعرضه مرة واحدة لخبـر مـزعج        ،فشيئا

  .التعامل معهم بهدوء وعقالنيه

 وهو شخص يحب    ،الشخصية النرجسية أى المحبه للذات    

مالبسه ويحب أن يبرز شهاداته ومميزاته وذلك ليقـول أنـا           

 فهـو فـى     ، والنرجسى اليخضع أبدا للقانون    ،شخصية فريدة 

 ولذلك يتصرف بفرديه ويثيـر      ، لم يوضع لشخص مثله    نظره

وطريقة التعامل مع هذه    .الشغب فى المحالت العامة واألندية    

الشخصية تكمن فى مدحه لذوقه الرفيع فى الملبس وألناقتـه          

 ولكن بدون تملق ألنه خبير فـى فـن تملـق        ،ولسانه العذب 

 يتشـاجر   ،النفس ويعرف مابين األطراء الحقيقى والمزيـف      

را واليتم التحدث أمامه عن الشهادات والمميزات الخاصة        كثي

  .بك ألنه اليحتمل أن يرى من هو أفضل منه

 هو شخص يشعر بحاجـة للفـت        :الشخص االستعراضى 

 فـالمرأة   ، أكثرها من النساء   ،االنتباه إليه وإثارة األعجاب به    



 -٥٣٩-

تحب الشخصية االستعراضية من الكعب العـالى والصـوت         

 فال تبحث إال أن     ،لملفته وطليقه اللسان  الجهورى والمالبس ا  

 وذلك فى اتفعاالتها تنتقل من مشـاعر        ،تكون محط االنظار  

 كمـا تنتقـل الضـحك      ،الحب إلى الكراهية فى لحظة واحدة     

ويجـب التعامـل مـع هـذه        .الهستيرى إلى البكاء الطفولى   

الشخصية بأال نتأثر بالمحاوالت التى تقوم بهـا لألسـتحواذ          

جب أن تكون هناك مسافة بينك وبين هذه         وي ،على األعجاب 

 ويجب  ، ليس لديها حسن النظام أو الكالم العقالنى       ،الشخصية

  .الحد من حماس هذه الشخصية وإعادتها لالعتدال

 ، هو الشخص العصبى بين األصدقاء     :الشخصية الحماسية 

 إنـه إعصـار     ،والنموذج المعاكس له هو الشخصية الباردة     

تـوتر ودائمـا يعـيش علـى        وزوبعة ومصاب بالضغط وال   

 يحـب   ، يتململ على مقعده   ، هو كاألسد فى القفص    ،أعصابه

السيطرة على كل شىء ويصعب عليه أن يوكل شخصا آخر          

 وكل شىء هو بالنسبة له مناسبة للتنافس ومشكلته         ،فى العمل 

ويجب التعامل معه بدقه     .أنه متعب دائما يعيش على أعصابه     

ون عنيفا وغير قادر على      وأثناء غضبه يك   ،وباحتواء غضبه 

 ،التفاوض أو التحدث بهدوء عندما تظهر مشكلة فى األفـق         



 -٥٤٠-

 والبد من مواجهتـه بـالبرود       ،وإنما ينفجر فى ثورة عارمة    

ويجب التعامل معه بإيجابيه وعدم حرمانـه مـن         .والالمباالة

  .المشاركه ألنه عندئذ سيحزن ويكتئب

 هذا هو فن التعامل مع الشخصيات المختلفة ويجـب         •

أن نراقب أطفالنا ونراقب أصدقاء أطفالنـا لنعـرف      

  .شخصياتهم ونرشد أطفالنا عن كيفية التعامل معهم

  



 -٥٤١-

  فنون الطفلفنون الطفل
CChhiilldd  AAccttiinngg  

فنون الطفل هي مجموعة من الفنون األدائية المختلفة التي         

 وتميل تلك الفنـون     ،يكون الطفل طرفاً فيها أو موضوعاً لها      

 حواديت األطفال وحكاياتهم    :غالباً إلى الموروث الشعبى مثل    

الشعبية واأللغاز واألحاجى وأغـانى اللعـب والمناسـبات         

واألشغال اليدوية والفنية والنحت والرسم والتمثيل والرياضة       

 - Makفن المكياج  : ومن أهم فنون الطفل.الحركية التلقائية

Up / فن التنكر ،فنية التنكر Making – Upتم عن طريق  وي

 حيث تحتاج بعض األدوار لتنفيـذها  ،Mak - Upفن المكياج 

 حيـث يتـدخل بأصـباغه       ،من قبل الممثلين لتدخل الماكيير    

وألوانه على وجه الممثل لتغيير مالمحهالحقيقية لتتناسب مع        

 كأن يطيل من األنـف أو       ،المالمح الشخصية المراد تمثيلها   

يزيد من حجم الحواجب أو يغطى البشرة ببعض األصـباغ          

عن ِكبر السن مضيفاً إليها خطوط وتنوعات تعبر        التي تعبر   

  .عن مالمح هذه الشخصية الجديدة وعمرها

  



 -٥٤٢-

  الفهم الفهم 

UUnnddeerrssttaannddiinngg  

وهو مصطلح يشير للقوة الذهنية أو الملكة التـي تـدرك           

 ويحدد استخدام العقل والتفكير     ،العالقات المنطقية بين األشياء   

وأن  ، فالفهم هـو الهـدف مـن الـتعلم         ،في تدارك األمور  

 ويكون التعلم قد    ،االستبصار هو تحقيق الفهم الكامل لألشياء     

تم حصوله إذا كان هناك استبصـار أو فهـم حسـب رأي             

  .الجشطلت

  

  PPhhooppiiaaالفوبيا الفوبيا 

 أي القلق الذي يعاني منـه       ،والفوبيا هي الخوف المرضي   

وما يعانيه من اضطرابات تتعلق بمخاوفه وقلقه من        المريض  

  لقأنظر مدرج الق/ .  مرضه

  
  



 -٥٤٣-

  PPhhoonneemmeessالفونيم الفونيم 

 وهي لغـة    ،الفونيم لغة أساسية من لغات الطفولة الألنينية      

 ،تلقائية عند األطفال في سن من شهرين إلى تسـعة شـهور           

وينطق الطفل خالل هذه المرحلة بعض الوحدات األساسـية         

 أي ما بـين الشـهر       - ويردد في نهاية هذه الفترة     ،الصوتية

 ، بابـا  : بعض األصوات مثـل    السادس والشهر الثامن تقريباً   

 في بعض   ، وخاصة في الشهر الثامن    ، ويحاكي اآلخرين  ،ماما

 .ما ينطقونه له
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  EEdduuccaabbiilliittyy  قابلية التعلمقابلية التعلم

القابلية للتعلم هي قدرة الفرد العقلية والذهنية واالستعدادية        
لى مواصـلة    أو ع  ،والبدنية والمعرفية على التعلم بوجه عام     

 وهذا المعنى يختلف عـن      .التعلم بنجاح عند مستويات معينة    
 Physcologicalقابلية أخرى هي قابلية للنمو الفسـيولوجي  

Ability For Growth   وهي صفة يتصف بها الطفـل عنـد 
 وتعنى ببساطة شديدة اختالف االستعدادات من شخص        ،مولده

 .آلخر في النمو

  قاعدة المعلومات التربويةقاعدة المعلومات التربوية
EEdduuccaattiioonnaall  RReessoouurrcceess  IInnffoorrmmaattiioonneerr  ((EERRIICC))  

قاعدة المعلومات التربوية هي جهة توفير كل المعلومـات         
 والتي تسمح باستخراج    ،والمعرفة التربوية التقليدية والحديثة   

 والغايـة األساسـية     ،تلك المعلومات والمعرفة بسهولة ويسر    
للتربية عموما وإلنشاء قاعدة معلومات تربوية هـي تنميـة          

 والتفكيـر التقنـى   Operational Skillsلمهارات اإلجرائية ا
Technical Reasoning   في ارتباط مع المهـارات اللغويـة 

الوظيفية،والحاسوب يعتبر وسيلة مالئمة لتعميق هذه الغايات       
  .وتيسير التعامل مع قاعدة المعلومات التربوية
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  قاعة النشاط المسرحى قاعة النشاط المسرحى 
  TThheeaattrriiccaall  AAccttiivviittiieess  HHaallll  

 النشاط المسرحي في المدرسة أو الكلية هي قاعـة          قاعة
للتدريب أو المران مجهزة وملحقـة بالمدرسـة أو المركـز           

األعمال المسـرحية     و يمارس فيها األفراد بروفات     ،الثقافى
 وذلك قبل تنفيـذ العـرض المسـرحي         ،التمثيلية والدرامية 

  . إلشراف فنى وتربوى– عادة – وتخضع القاعة ،النهائى

  ريشام لنشاط األطفالريشام لنشاط األطفالقانون جقانون ج
GGrreesshhaamm`̀ss  LLaaww  OOff  CChhiilldd  AAccttiivviittyy  

 فالوسيلة الجيدة للعب    ،وضع جريشام قانوناً لنشاط األطفال    
 والسهلة  ، والمشوقة تطرد الغير مشوقة    ،تطرد الوسيلة الرديئة  

 وهنا سوف تطرد وسائل التسلية السلبية       ،الخ..تطرد الصعبة 
 تستلزم مجهوداً أقـل      فبما أن وسائل التسلية    ،الوسائل العملية 

 فإن الطبيعة البشرية    ،مما هو عليه الحال مع الوسائل العملية      
 فـي حالـة تسـاوي جميـع         ،تفرض واقع أن من األفضل    

   . عمل الشيء األسهل وليس األصعب،الظروف
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  القدرات القدرات 

  التي يجب أن يتقنها األطفالالتي يجب أن يتقنها األطفال

هناك قدرات عامة أو خاصـة يجـب أن يتقنهـا جميـع          

قان تلك القدرات تعني الحركة والنشاط بـل         ألن إت  ،األطفال

 فالقدرات ما هي إال وسائل لتنشيط الموهبـة         ،والذكاء أيضاً 

وإظهار القدرات الكامنة من إبداعية أو ابتكارية أو نشـاطية          

 : ونستعرض بعض قدرات األطفال الهامة،أو فنية أو أدبية

 وتمثل القدرات   Psychomotor القدرات الذات حركية     -

حركية مع القدرة على التركيز واالنتباه أهـم محـاور       الذات  

 وتتعثر  ، فهي تتقدم في النضج كلما نضج الطفل وتقدم        ،النمو

في النمو نتيجة عوامل بيئية أو وراثيـة مختلفـة وعوامـل            

  .اإلعاقة التي يتعرض الطفل

 وهذه القدرة الحركية تعبر Motor Ability قدرة حركية -

 ،عشوائية تلقائية ال هدف لهـا     عن نفسها في صورة حركات      

  .وتولد مع الكائن الحي

 والقدرة الصوتية تكـون  Vocal Ability قدرة صوتية -

 كالصـراخ   :ممثلة في جهاز صوتي قـادر علـى النطـق         
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 وهي قدرة يكتسبها الطفل مـع مـيالده         ،وكاألنغام والتلقائية 

  .وهي قدرة تلقائية وتعتبر تمهيداً للكالم

وهي قدرة تولد مـع   Intellectual Ability قدرة عقلية -

الطفل وتنمو معه مثل اإلدراك والتذكر والتخيـل واختـزان          

المعرفة واالستنتاج واالستدالل والقصور والتخمين والـربط       

  .الخ من قدرات عقلية.. .والتحليل والتمييز

 ومن أهـم  Ability To Abstract القدرة على التجريد -

 وتشير إلى ضـرورة     ،ريدصفات المبدعين القدرة على التج    

توافر مهارة التحليل المتضمنة الكفاءة على تحليل عناصـر         

  .األشياء وفهم العالقات بين هذه العناصر

 والقدرة Ability To Synthesiza القدرة على التركيب -

 وتعنـي   ،على التركيب من أهم صفات األشخاص المبتكرين      

  . جديد للوصول إلى ابتكار،القدرة على مزج عدة عناصر

ــاظ - ــم األلف ــى فه ــدرة عل  Ability, verbal  الق

comprehension         والقدرة على فهم األلفاظ تعبير عن قـدرة 

الفرد على فهم معانى الكلمات المسموعة والمقروءة فى لغته         

 وما تعنيه هذه األلفاظ من      ،األصلية أو فى لغات أخرى يتقنها     

  .وبيئيةمعاني متعددة وما ترمز إليه من رموز اجتماعية 
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القدرة الموسـيقية   وMusical Ability القدرة الموسيقية -

 ،ما هي إال قدرة الفرد على أداء مهارة العـزف الموسـيقى           

 أو اسـتعمال الفـرد الصـحيح آللـة          ،على أية آلة موسيقية   

 ،فى اتقان ودقـة ومهـارة     ،  موسيقية أو عدة آالت موسيقية    

يقى للعـزف   سواء أكان بمفرده أو فى منظومة الفريق الموس       

   .الجماعي
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    القدوةالقدوة

  في حياة أطفالنافي حياة أطفالنا

وهل االحتـرام   . .ما معناه و. .االحترام ما هو    :قد نتساءل 

  !! ؟ضد القدوة الطيبة

يقولون إن جيل اليوم ال يعرف االحترام وال يهـاب األب           

وهنا البد من التسـاؤل     . كما كنا نحترمه ونهابه في طفولتنا     

هل هذا يعنـى ان    . .؟لهيبةحول ما هو المقصود باالحترام وا     

أم أن  " سعادتك”،و"حضرتك”يخاطب الولد مرتجفاً والده بالقول    

االحترام يعنى احترام أفكـار ومشـاعر وآراء واحتياجـات          

  اآلخر؟ 

ولنبحث عن االحترام باتجاه آخر من األهل الى االبن،هل         

ابنه، هل يعامله كما يجب إذا أراد       )أو األم طبعاً  (يحترم األب   

 أو أن يأكل أو يخرج للنزهة؟ فى إعتقادى لو سألنا           إن يلعب 

األبناء لن تكون النتيجة فى صالح األباء الشاكين من فقـدان           

فمن الخطأ أن نفترض أن اآلبـاء       .الهيبة والسطوة واالحترام  

دائماً على حق وهذا ال يعنى تغيب سلطة األب ومرجعيته فى           

 أن يعنـى    الذى يرتئيه ويجده مناسباً، من دون      فرض النظام 
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ذلك إستخدام العنف أو القسوة والتشدد فى فرض الهيبة على          

وال أظن أن   . األطفال، فهناك سبل أخرى أكثر مرونة و تقبالً       

فى أذهاننا لألب الغاضب الوقور المـرتبط        الصورة التقليدية 

ولكن  .بالضرب والقسوة هى الصور الحقيقية والمثالية دائماً      

إذاً ما هو المعين األساسـى فـى       ،المثل والقدوة  :يبقى أمامنا 

من أبرز النقاط المهمـة     يجب أن نعرف أن     . .عملية التربية؟ 

التى تغيب عن بال أولياء األمور هى أن التربيـة الصـالحة            

 فالصغير صورة   .تقوم أساساً على تقديم المثل والقدوة الحسنة      

عن الكبير الذي يرعاه ويربيه فإذا كنا ال نريد للصـغير أن            

 وإذا كنا ال نريه     ،من األجدى أن ال يكذب األب أمامه      يكذب ف 

عنيفاً وغاضباً فحبذا لو ان األب ال يغضب وينفعل ويضرب          

  .األم أمام األبناء

 وهـام   حضور األب ضروري   والبد أن نعرف أيضاً أن    

ولكن هل يعنـي هـذا أن يتنحـى األب عـن دوره              ،للغاية

  ؟السلطوي الحازم لفرض طاعة األبناء

كل شـئ بمقـدار وفـي       : بيب النفسي الذى قال   سألنا الط 

اللين بمقدار والشدة بمقدار، وقـد تكـون        .. الوقت المناسب 

الشدة هنا علي شكل عقاب إيجابي بالحرمان من أمر يحبـه           
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الصغير فيشعر بالخطأ ويتراجع من دون الحاجة إلي الضرب         

 وال داعي ألن يتنحى األب، علي العكـس         .والقسوة الجسدية 

اد حضورا في طفولة وتربية األبناء، فالتربيـة        يجب أن يزد  

عملية مشتركة بين األب واألم وليست ملقاة في غالبها علـي           

األم، وهذا من شأنه خلق صعوبات إضافية في طريقة تربية          

 مـن   .األبناء وخصوصا عندما ينتقلون إلي مرحلة المراهقة      

  .الضرورى جدا حضور األب ومشاركته المسؤولية التربوية

 مـع فريـق     تمتذكر هنا نتائج دراسة ميدانية سابقة        وأت

إحدى المـدن   عمل متخصص في مركز رعاية األحداث في        

 وأتضح لنا حينها أن     . حول أسباب االنحراف   الخليجية الهامة 

زيادة نسبة االنحراف مرتبطة بشكل ملحوظ بظاهرة غيـاب         

األب عن البيت وتراجع دوره في عملية التربية وخصوصـا          

 العمرية لألبناء ما بين سنتين إلي خمس سـنوات،          في الفترة 

تلك الفترة التي يعني فيها وجود األب تكوين الضـمير فـي            

  .ذات األبناء، ليسلكوا طريق الخير والعمل والنجاح

؟ السلطة المطلقة والحريـة المطلقـة      ما الفرق بين     :ولكن

اإلشكالية الرئيسية هي أن     ،!!؟؟وهل هما وجهان لعملة واحدة    

بية القديمة تمثل السلطة المطلقة أي سلطة األبـوين فـي           التر
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حين أن التربية الحديثة تمثل الحريـة المطلقـة أي حريـة            

 التربية القديمة كانـت     :فتكون اإلجابة ،  األبناء، ونسأل كيف؟  

تعتمد علي صـرامة األب أو األم اللـذين يحـددان سـقف             

 في  المسموح والممنوع ونادرا ما كان يؤخذ برأى الطفل إال        

 ولهـذه التربيـة فوائـد ومسـاوئ         .حاالت تجل في تدليله   

من أبرز هذه المساوئ إذا كان األب غير مثقف وليس          .كثيرة

لديه األفق الواسع والنظرة المستقبلية الشمولية فيقع فى التشدد         

والتسلط الذى يسئ إلى األبناء بسبب ما يلجأ إليه من قسـوة            

قة يفـرض النظـام     وصرامة وعنف ظناً منه أنه بهذه الطري      

   .والطاعة على األبناء ويضبط سلوكهم وتصرفاتهم

وإذا كان هذا هو واقع الحال مع التربية القديمة التي كانت           

سائدة فى طفولتنا فإن التربية الحديثة المطبقـة مـع البنـاء            

واألحفاد ال تخلو بدورها من السلبيات والشوائب التى أكثر ما          

ل وغنج الصغار حتى ال يعـود       تتجلى فى المبالغة فى التدلي    

  .بإمكان األهل وضع حد لمسألة الفوضى والتسيب والالمباالة

ان حضـور    وما نالحظه فى مجال تطور األطر التربوية      

األب وسيطرته بدا يضعفان لتحل محلهما فلسفة جديدة بأسـم          

إال إن الكثيرين غـالوا فـى فهمهـم         ،التربية الحديثة الواعية  
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قلوا من النقيض إلي النقيض أى من رفض        للتربية الحديثة فانت  

أسلوب الضرب والقسوة فى معاملة الطفل إلي منتهى اللـين          

والتساهل فراح الطفل يتصرف كما يحلوا له من دون ضابط          

وال رادع تحت شعار حرية الرأي ومراعاة نفسـية الطفـل           

وتكوينه السيكولوجي وما الى ذلك من ذرائع الى الحد الـذى           

ور واعتاد الطفل تنفيذ ما يحلو له حتـى ولـو           أفلتت فيه األم  

  .كان سيئا

وهكذا ينشأ الطفل وفى ظنه انه يملك الحريـة للتصـرف      

ندما يكبر ويخرج الى    عمر الذى سيؤثرعليه    األ.. له كما يحلو 

يقـدر أن   نه يملك الحرية المطلقة وال    أالحياة العامة،فيتصور   

حريته يجب إن تنتهى بمجـرد ان تتعـارض مـع حريـة             

  .خريناآل

 وهـل   ،الجمع بين الحزم واللين     هل يمكن  ؟،فما هو الحل  

قـول  نف ،أسلوب الدالل الكثير مجديا في تربية األبناء؟      يعتبر  

إن خير األمور الوسط، وهذا يعني المزج بين الحزم واللـين           

في صيغة إيجابية مقبولة من الطفل وقادرة علـي مسـاعدة           

 بـين الصـح     الطفل علي حسن التفكير والتصرف والتمييز     

والخطأ واالعتماد علي النفس مـع اسـتمرار تلـك العـين            
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للمراقبة والمتابعة والتـدخل لمنـع أى       ) عين األهل (الساهرة

الطفل في سنواته العشر األولى      ف .أسلوب خاطئ أو انحراف   

ال يستطيع في الغالب التمييز بين الحسن واألحسن وكثيرا ما          

نـا أن ال نوجـه      ال يفرق أساسا بين الصح والخطأ فكيـف ل        

تصرفاته وسلوكه ونردعه إذا اضطر األمر ألن التجربة في         

  .هذه السن المبكرة ستوقعه في مطبات ومقالب كثيرة

ثم إن الطفل بطبعه مقلد، ال سيما لما يستهويه من األمور           

المبهرة التي تحيط به في مجتمعنا، وهي التي تكون عـامال           

 سـلوكه، فتصـبح     رئيسيا في تشكيل قيم هذا الطفل وطريقة      

جزءا أساسيا في تربيته التي لم تعد تقتصر علـي مصـدر            

ولكنها تجاوزته إلي األصـدقاء الـذين يريـد أن          ،األهل فقط 

يقلدهم ويتأثر بهم وإلي الشخصيات القوية أو السـلبية التـي           

  .يراها علي شاشات التليفزيون والفيديو
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  RReeaaddiinngg    القراءةالقراءة

 ،الكلمات المنشـورة  وهي عملية قراءة الصحف والكتب و     

 وللقراءة مهارات   ،أي اإللمام بشكل الحروف ونطقها باللسان     

متدرجة مطلوب تنميتها عند اإلنسان للوصول لمستوى متقدم        

 ثم القراءة Skimming Reading تبدأ بالقراءة المتعجلة ،منها

 Normal ثم القراءة العاديـة  Skipping Readingاالنتقائية 

Reading ـ  ،In-Depth Readingراءة المتعمقـة   وأخيراً الق

وقد تعني القراءة التفكير في األحـداث السياسـية المحيطـة       

 واكتشـاف   ،قراءة فاحصة من أجل استشفاف آفاق المستقبل      

 وقد تكـون بقـراءة مـا بـين          ،العالقات فيما بين األحداث   

 Reading, Creative  وهناك القـراءة االبتكاريـة  .السطور

هي نوع من القراءة يمكن القـارئ مـن         القراءة االبتكارية   ف

 أي يقرأ ما بين السطور      ،خاللها توليد معان جديدة مما يقرؤه     

 وما تتضمنه الكلمات والجمل من آراء معـاني         ،وما وراءها 

 إنها القراءة بالعقل والكيان والوجـدان وبكافـة         ،واحتماالت

 وتُعرف أيضاً بأنها القراءة التي ينتج عنهـا إثـارة           ،الحواس

  .ساؤالت وحل المشكالتالت
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تعويـد   البد أوال مـن      :كيف يحب األطفال القراءة   ولكن  

األطفال على حب الكتابة واللجـوء إليـه للحصـول علـى            

 فالكتاب هو مصدر المعرفه كما أنه وسيله مهمة         ،المعلومات

لتنمية الخيال وأثرائه،وزيادة مقدرة العقـل علـى التفكيـر          

  ٠واالستنتاج

رة تحـول دون حـب األطفـال        وألن هناك معوقات كثي   

للقراءة نظـرا لوجـود التليفزيـون والفيـديو والكمبيـوتر           

فإنه يمكـن   .. .واألنترنت وغيرها من وسائل جذب األطفال     

تحبيب األطفال فى القـراءة بالصـبر والحيلـه والتخطـيط           

  ...والتعود

  :ويقدم الخبراء عدة خطوات لتحبيب األطفال القراءة منها

 من أجل شرح معـانى الكلمـات        عدم قطع قراءة الطفل   

الصعبه ألن الطفل فى حاجة إلى تواصل وتشويق والتخيـل          

ويعرف معانى الكلمة من جرسها وصوتها ووزنها وال حاجة         

  .لقطع ذلك بشرح معانى الكلمات

عدم الطلب من الطفل باعادة قص القصة مرة أخرى حتى          

  .ال يشعر أنه فى أى قراءة أمام امتحان

 وإبداء االهتمام إزاء مـا يقـرأه        ،لقراءةمشاركة الطفل با  



 -٥٥٨-

  .الطفل

 ومشاركته فـى تحديـد      ،مشاركة الطفل متعته فى القراءة    

  .وقت للقراءة معا

متابعة قراءة القصص المسلية للطفل معه حتى لـو كـان           

 فقد يساعده األسلوب الشيق فى التعبيـر        ،يملك مهارة القراءة  

-يجب التوق ال   و ،عن أجواء القصص فيشد اهتمامه للقراءة     

  .ن الطفل التام من عملية القراءة-راءة عند تمك-ف عن الق

العمل على اشتراك الطفل فى مجالت أو سالسل مناسـبة          

 ،لسنه وذلك من أجل زيادة معلوماته وتوسيع دائرة معارفـه         

  .حتى ينتظر صدور تلك المسلسالت بفارغ الصبر

إصطحاب الطفل إلى المكتبة شىء ضرورى حتى يختار        

ه القصص التى يفضلها حتى يقبل على القراءة بشـوق          بنفس

  .ورغبة ويختار ما يناسب سنه وقدراته ومهاراته منها

ال يتم إرغام الطفل على قراءة كتاب معين لم يرق له أو            

 ويتم استبداله فورا بكتـاب      ،أبدى ضجره منه أو وجده مِمال     

  .آخر يحبه الطفل حتى اليزهد عن القراءة

 أى السماح   ،راءة قصص إخوانه الصغار   السماح للطفل بق  

  .للطفل بقراءة كتب دون مستواه حتى يستعيد ذكرياته



 -٥٥٩-

الترحيب بقيام الطفل بقراءة القصص وحكايتهـا ألخوتـه        

الصغار فهذا يعطيه إحساسا باألهتمام والتقدير لعملية القراءة        

  .ويشجعه على المزيد منها

تـاب أو   األطفال يحبون تكرار إنفعـاالتهم ويقـرأون الك       

تـوبيخ    فال يتم  ،القصة ثالث أو خمس أو حتى عشر مرات       

  .الطفل أو لومه إذا قام بذلك

ال يتم الخوف أو التردد من القصص المشوقة أو المخيفة          

شرط أن تكون النهاية منطقية وسعيدة ألن القصة هنا تكـون           

ق -بمثابة مسرحا يفرغ فيه الطفل شحناته العدوانيـه والقـل         

يسـه  - وأحـاس   والوطني تماعىجنمو اال ده على ال  -وتساع

  .العاطفيه

استكمال فترات القراءة بالنهار بفترات أخرى بالليل حتى        

  .يواصل األطفال حب القراءة ليال ونهارا

تعويد األطفال على احترام مواعيد القـراءة وخصوصـا         

 وإتاحـة   ،قراءة القصص كما هو يحترم مواعيد التليفزيـون       

  .ص وتأليفها وتمثيلها أيضاالمجال لألطفال لنسج القص

يتم اختيار قصص موجزة وملحقه عـن األدب العـالمى          

والعربى وبذلك يتم توجيه الطفل إلى الدرب الصحيح الـذى          



 -٥٦٠-

  .سيوصله إلى الثقافة المطلوبة

 Readingميـة التوجيـه القرائـي    ومن هنـا تـأتي أه  

Guidance،         ًفعمليات التوجيه القرائي عمليات هامـة جـدا 

 ففي القراءة الموجهة أو إرشاد      ،بة للكبار وللصغار  داخل المكت 

القراء في مكتبات الكبار يأتي القاريء للمكتبة تدفعه حـوافز          

 ويريد أن يتدرج في دراسته لمـادة        ،الرغبة في التعليم الذاتي   

 ولكنه ال يعرف من أين      ،جديدة عليه أو لموضوع جديد عليه     

 وينطبق ذلك   ،اجاته أو أي الكتب بالمكتبه تفيده لسد احتي       ؟يبدأ

 غير أن العملية بالنسبة     ،على التوجيه القرائي بالنسبة للصغار    

لألطفال تتسع لتشمل توجيه األطفال إلى قراءات جديدة قـد          

 وهنـاك   .يكونون هم أنفسهم لم يشعروا بعد بحاجتهم إليهـا        

 وخـدمات  Reader`s Servicesخدمات القراء من األطفال 

مات التي تقدم لألطفال من خالل      القراء من األطفال هي الخد    

 : ومن هـذه الخـدمات     ،المكتبات العامة أو مكتبات األطفال    

 ، رواية الحكايات القصص   ، اإلعارة ، اإلطالع ،القراءة الحرة 

 إعداد  ، التوجيه القرائي  ، ندوات ومحاضرات  ،القيام بالرحالت 

 المسابقات حول   ،واستخدام األدوات الببلوجرافية الخاصة بهم    

 .الموضوعات الثقافيةالكتب و



 -٥٦١-

  CCeerreebbrraall  CCoorrtteexx  قشرة الدماغقشرة الدماغ

قشرة الدماغ هي ذلك الجزء من الدماغ المسـؤول عـن           

أشكال التفكير العليا التـي تميـز الكائنـات البشـرية عـن         

 فهي تتكون من    ، وهي ليست وحدة منفصلة    ،الحيوانات الدنيا 

 ،نصفى كرة مستقلين تربطهما حزمة معقدة مـن األنسـجة         

ن الكرة الدماغية عدداً من الوظائف الفريـدة        ولكل نصف م  

 ولكل نصف من كـرة الـدماغ يـتحكم فـي            ،والمتخصصة

   .الحركات الفيزيائية للجانب المقابل من الجسم

  



 -٥٦٢-

  القصص وأهميتهاالقصص وأهميتها

  في حياة أطفالنافي حياة أطفالنا

 ولها  ،هي الحكايات التي تحكي للكبار والصغار      القصص

وراً حبكة قصصية تبـدأ بالمقدمـة والعقـدة والنهايـة مـر           

 والقصص قد يكـون     ،بالشخصيات والبيئة الزمانية والمكانية   

 أو قصص   )Novelالرواية  (قصيراً وقد يكون روائيا طويالً      

 وهنـاك   ،أطفال بمعايير ومحددات تربوية ونفسـية وأدبيـة       

مصطلح القصص الغراميـة العنيفـة والغريبـة والنـادرة          

Romonce  وهناك القصص الخرافـي Fairy Tales  وهـي 

 أو مـن األسـطورة      Mythخيالي مـن الخرافـات      قصص  

FableأوLegemd         وهناك قصص الخيـال العلمـي وهنـاك 

 واألصل في القصص هو     ،Phantasyقصص الخيال العابث    

  .القصص االجتماعي والتاريخي والمغامرات

يقصد بـه عمليـة القـص أو         Narrative وعملية القص 

نـادرة أو   الحكى أو الرواية التى يسرد بها الفرد طرفـة أو           

 على آخر أو عدة أفراد بالقص الشفهى        ،حكاية أو نظائر لها   

 ،أو هى العملية السردية الفنية فى العمل األدبـى المكتـوب          



 -٥٦٣-

وعملية القص مهمة جداً ومهارة في غاية األهمية لألطفـال          

ويجب أن تتعلمهـا أمينـة      ،  ولنموهم البدني والنفسي والعقلي   

ى تجذب جمهور األطفال    المكتبة أو معلمة رياض األطفال حت     

  .لها

 والتي تعتبر Child fiction وهناك مفهوم قصص األطفال

 :أنماطاً متنوعة من األدب القصصى الشفهى والمكتوب تشمل       

 والقصص بأنواعهـا وهـى      ،والحكايات بأنواعها  الحواديت

 أو يكتبهـا قصاصـون      ،دات واألمهات -فنون قد ترويها الج   

ن مراحل الطفولة المتدرجـة     بالتأليف المناسب لكل مرحلة م    

 أو يتم كتابتها ومعالجتها من المـوروث        ،وفقاً لمعايير محددة  

 أومهذبة عن حكايات تراثية     ،األدبى على لسان الحيوان تارة    

 وتعتبر قصـص األطفـال      ،مثل ألف ليلة وليلة تارة أخرى     

المترجمة أو المعربة أحد روافد قصص األطفال عن الثقافات         

 قد تكون خيالية أو أدبية أو تاريخيـة أو           والقصص ،األجنبية

وهناك في نفس المجال نجـد مفهـوم القصـص          .الخ..علمية

 والقصص الخيالية هي حكايات Historical Fictionالخيالية 

تقوم على افتراض شخيات وأعمال خارقة وال وجود لها في          

 وتدور هذه الحكايات حول خوارق وأحـداث غيـر          ،الواقع
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 ومـن   ،ها من افتراضات يتخيلها المؤلف    حقيقية تستمد وجود  

 القصص  ، حياة المستقبل  ، الخيال العلمي  :أمثلة هذا القصص  

الرمزية التي تصور مستقبل عالقة اإلنسان باإلنسان وبالعالم        

 Fables وكذلك الخرافات    ،المحيط به معلوماً كان أم مجهوالً     

 والحكايات الخرافية التي تتضمن أفعاالً وأقواالً تدور حـول        

 وتتميـز   ،الكائنات المجهولة أو الخرافية التي ال وجود لهـا        

القصص الخيالية باختفاء األبعاد الزمانية والمكانية وانتحائها       

 وفي المقابل نجد مفهوم القصـص الدينيـة         .منحى تجريدي 

Religious Stories  والقصص الدينية هي حكايات تسـتمد 

 وقد  ، الديني أحداثها وشخصياتها من الكتب المقدسة والتراث     

تدور حول شخصية األنبياء أو الشخصيات الدينية أو تصور         

 مثل قصص األنبياء والقديسـين      ،حادثة دينية أو موقف ديني    

 أما القصـص    .والشعائر الدينية والتفاصيل العقائدية وغيرها    

التي تشد األطفال أكثر رغم أنها غير تربوية فهي قصـص           

 Superman Or Bionic Man الرجـل الخـارق للطبيعـة   

Stories      الرجل األخضـر   ( وقصص الرجل الخارق للطبيعة

 هي تلك القصص التي تحكي أحداثاً قـام بهـا           )أو سوبرمان 

 وقادر على تسـخير الطبيعـة       ،بطل ال يغلبه أحد من البشر     



 -٥٦٥-

 وتتضمن أحداثاً عنيفة عادة وغيـر       ،واالنتصار على كائناتها  

ينصـح الخبـراء     و ، وتحوي قدراً كبيراً من اإلثارة     ،متوقعة

التربويين بعدم االهتمام بمثل هذه القصص ألنهـا تتضـمن          

 بل تتضمن إثـارة غيـر       ،خياالً جانحاً ليس له هدف تربوي     

 فتكون العواقـب    ، قد يصدقها الطفل ويحاول تقليدها     ،شريفة

 ولكن نجد في المقابل قصص لها أبعاد ثقافية هادفـة           .وخيمة

 وهـي قصـص   Scientific Storiesهي القصص العلميـة  

تروي أحداث وقعت لعالم أو لمخترع أو لمكتشف في أثنـاء           

 وقد تتضمن قصة اختـراع أو اكتشـاف أو          ،عملهم العلمي 

 حيـاة العلمـاء     : ومن أمثلة هـذا النـوع      ،معلومات علمية 

والمخترعين والكتب التي تمد القاريء ببعض المعلومات أو        

 أو  ،رياضيةالمعارف أو المهارات العلمية أو بعض األلعاب ال       

 ،تزود الطفل ببعض الحقائق والمفاهيم واالتجاهات العلميـة       

 التي تزود Informational Booksومنها القصص التعليمي 

الطفل بالمعلومات والمهارات العلمية التي يتعلم منها ما يفيده         

 Stories Forوال ننسـى القصـص لألطفـال    .في حياتـه 

Younger Readers  موجهـة   وهي القصـص الميسـطة ال

لألطفال حتى حوالي سن العاشرة من العمر، وتقدم القصص         
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 ففي المرحلة المتوسطة وفي     ،لألطفال حتى سن الثالثة عشر    

 Normalالطفولة المتأخرة نقدم أنواعاً من القصص لألطفال 

Chilgren`s Fiction،     وهنـاك قصصـاً لألطفـال األكبـر 

Senior Fiction،لثة عشرة  والتي تصلح لألطفال من سن الثا

 وتضـم قصـص المـراهقين أو        ،إلى حوالي الثامنة عشرة   

 إلـى   - مـيالً شـديداً    -قصص الكبار التي يميل األطفـال     

وهناك أنواع أخرى من القصص البـد أن نتعـرف          .قراءتها

 والقصص Picture Stories القصص المصورة :عليها مثل

 والتي  ،المصورة هي القصص الموجهة لألطفال الصغار جداً      

فيها النص مجرد عامل مساعد للرسوم التوضيحية التي       يكون  

 وعادة ما يكون النص المكتوب موجه لمن يقرأ         ،تمأل الكتاب 

 أمـا قصـص المغـامرات       .ويشرح مضمون الكتاب للطفل   

Adventure Stories  فهي حكايات تروى أفعاالً حدثت مـن 

 على أن ينطوي أحداثها على مفاجآت       ،أو لشخصيات واقعية  

 ، وقصـص الـرحالت    ،مثل القصص البوليسـي    ،وأعاجيب

 وقصـص رعـاة البقـر ومغـامرات         ،وقصص الجاسوسية 

 وكذلك هناك قصـص     .األطفال واألحداث الغامضة واأللغاز   

الهزليات والطرائـف    أو ما تسمى     Devicesالمكايد والحيل   



 -٥٦٧-

Comics وهي قصص   ،هي نوع من أنواع قصص األطفال      و 

سـتحدثها الغبـاء    تروي أحداثاً تستثير الضحك ومواقـف ي      

والبالدة والخدعة من أو لشخصيات تاريخيـة لهـا جـذور           

 وتعرف تلك الحكايات بـالنوادر وقصـص المكايـد          ،شعبية

 وكـذلك الطرائـف     ، والقصص الشـعبية   Devicesوالحيل  

 وأيضـاً نجـد أن هنـاك        ،والغرائب وأغلبها حكايات شعبية   

 والقصـص الهزليـة     Comics القصص الهزلية المرسـومة   

ومة هي قصص موضحة بالصور مصحوية أو غيـر         المرس

 ،)سـيناريو (مصحوبة بنصوص مكتوبة على هيئـة حـوار     

 كما قد تنشر فـي كتـب        ،وتنشرها المجالت الخاصة بالطفل   

 وهذه القصص يقبل عليها األطفال لسهولتها وإثارتها        ،مستقلة

  .وقدرتها على جذب انتباه الطفل

 فالقصـة   ،وال ننسى أن هناك قصة جيدة وقصة رديئـة        

 هي أول وأهم عناصر االنتاج المسرحي Good Storyالجيدة 

 وهـي  ،Elements Of Good Productionالجيد لألطفـال  

التي تقوم بمهمة توضيح الموضوع سواء أكانـت قصصـاً          

 ،خيالية تقليدية أو تلك التي تتناول قصصاً اجتماعية واقعيـة         

 Realisticولذلك البد أن نعرف ما معنـى قصـة واقعيـة    



 -٥٦٨-

Fiction،          فهي حكاية تستمد أحداثها من الحياة ويصور فيهـا 

الكاتب مظهراً من مظاهرها في حدود اإلمكانيات البشـرية         

العادية، أو التي تشتق أحداثها من بيئة الطفل وحياتـه التـي            

 ومنهـا القصـص     ،يعيشها أو تعالج مشكلة اجتماعية معينة     

اني وقصـص   البيئي واالجتماعي والوصفي والعاطفي واإلنس    

  .المثل العليا والنماذج البشرية

  



 -٥٦٩-

    القصف الذهنيالقصف الذهني
  BBrraaiinn  SSttoorrmmiinngg  

هو أسلوب للتفكير الجماعي في أغراض متعددة منها حل         

المشكالت والتدريب بقصد زيادة كفاءة القدرات والعمليـات        

 ويتم وفقاً لقواعد ومباديء تنظم خصائص الجماعـة         ،الذهنية

يمضي وفقـاً لهـا وصـياغة       المشتركة فيه والخطوات التي     

 ويقوم القصف أو العصـف      ،النتائج التي تسفر عنها العملية    

 ضـرورة إرجـاء التقيـيم والنقـد         :الذهني علـى مبـدأين    

Deferment Of Judjment ألية فكرة إلى ما بعد جلسة توليد 

أي التسـليم  Quantity Breeds وأن الكم ينتج الكيف ،األفكار

رة للمشكالت تأتي تالية لعدد مـن       بأن األفكار والحلول المبتك   

  .الحلول غير الجيدة
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  وقت الفراغوقت الفراغقضاء قضاء 

   عند األبناء عند األبناء

مع حلول الصيف وانتهاء االمتحانات والحصـول علـى         

، يواجه أبناؤنا مشكلة تقلق الجميع،      الدراسي نهاية العام    ةأجاز

اآلباء واألبناء والمسـؤولين، وبخاصـة رجـال الشـرطة          

  . مشكلة الفراغهين، واألخصائيون االجتماعيو

الموضوع الذي تم   وألهمية مواجهة هذه المشكلة كان هذا       

 الذى يحاول أن    و ،على أوسع نطاق من خالل استقصاء كبير      

 ”: يقول سـقراط   .يوضح أهمية وقت الفراغ وكيفية استثماره     

وقـت  ”:ويقول هـوبز  . ”إن وقت الفراغ لهو أثمن ما نمتلك      

 أخبرنى عن تسليتك    ”:ألمثال وتقول ا  ."الفراغ هو أبو الفلسفة   

  .”فى وقت فراغك أخبرك عن طباعك وأخالقك

) Leasure time(ويشير بوجاردوس إلى أن وقت الفراغ 

و بمعنـى أن وقـت      ” فن هندسة بناء الشخصية اإلنسانية     ”هو

  .الفراغ له دخل كبير فى تشكيل شخصية اإلنسان
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وليس هناك شك فى أن التقـدم الحضـارى قـد حقـق             

إمكانات كثيرة وفرت مزيدا من الراحة والفـراغ،  تسهيالت و 

  .ومزيدا من الدخل للتمتع بهذا الفراغ

ولقد اختلف الناس فى ما بينهم فى كيفية شـغل أوقـات            

فراغهم؛ فمنهم من يمارس أنشطة مقبولة أو غيـر مقبولـة،           

 واإلنسان فى أمس الحاجة     .إيجابية أو سلبية، نافعة أو ضارة     

وقت الفراغ وكيفية االستمتاع به من      إلى معرفة الكثير حول     

  .دون ضرر له ولآلخرين، بل تحقيق فائدة له ولآلخرين

 اغتنم خمسا   :يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم فى حديثه       

وقد قال اإلمام على بن      .فراغك قبل شغلك  : قبل خمس، منها  

روحوا عن أنفسكم فإنها تصدأ كما      ”أبى طالب كرم اهللا وجهه    

 إن سـاعات الفـراغ      :فؤاد موسى . ويقول د  .”يصدأ الحديد 

أقوى فى حياة اإلنسان من ساعات العمل التى يكون مسـيرا           

وغالبا ما   .تحت ضوابط خارجية تحد من سلوكه وتصرفاته      

نمارس فى وقت فراغنـا التـرويح والترفيـه واالسـتمتاع           

الموسيقى والرسم   :بممارسة أنشطة وهوايات محببة لنا، مثل     

 وممارسة أحـد أنـواع الرياضـة، السـفر         والغناء والقراءة 

  .والتصوير
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ويمكن تعريف وقت الفراغ، أو ما يسمى الوقـت الحـر،           

بأنه الوقت المتاح أو المتبقى لنا بعد ساعات العمـل والنـوم            

والمأكل والملبس، ونكون أحرارا فى التصرف فيه، واختيار        

  .نوع النشاط الذى نفضله

 ب أو الشاب بقيـاس    تقوم عزيزي الوالد أو األ    ويمكن أن   

وقت الفراغ لدى الشباب فى اإلجازة الصـيفية مـن خـالل            

  :المعادلة اآلتية

وقـت قضـاء    + وقـت النـوم     ( -٢٤= وقت الفـراغ    

 المأكـل والملـبس     :الضرورات األخرى فى الحيـاة، مثـل      

  . ساعة١٢) = ٤+٨ (-٢٤ ).والنظافة

أما بالنسبة إلى الشخص الناضج فى سن العمل، فـيمكن          

  :ت فراغه كاآلتىحساب وق

وقـت  + وقت النوم   + وقت العمل   ( -٢٤= وقت الفراغ   

قضاء الضرورات األخرى فى الحياة، مثل المأكل والملـبس         

  . ساعات٣) =٥+٨+٨( – ٢٤ ).والنظافة والتسوق
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  عند األطفالعند األطفال  القلقالقلق

القلق عند األطفال ليس قلقاً مرضـياً وإنمـا هـو قلـق             

جابة انفعاليـة ومعرفيـة      فالقلق االجتماعي هو است    ،اجتماعي

وسلوكية لموقف اجتماعي يدرك على أنه يتضـمن تهديـداً          

 وخوفاً من التقييم السلبي لآلخرين الذي يـؤدي إلـى           ،للذات

 وقـد يـؤدي إلـى اإلنسـحاب         ،مشاعر االنزعاج والضيق  

 وأهم ما يميز القلق االجتمـاعي       ،االجتماعي والتحفظ والكف  

يتضمن القلق االجتماعي    و ،هو االهتمام بردود فعل اآلخرين    

 وهي  ، وجدانية وسلوكية ومعرفية   :عند األطفال ثالثة جوانب   

 ،جوانب مترابطة فيما بينها وأوجه مختلفـة لعملـة واحـدة          

 الخجل واإلرتباك وقلق المستمعين     :وتتصل بمفاهيم عدة منها   

 والخوف من التقييم السلبي والتجنـب والضـيق         )الجمهور(

خـوف التواصـل والـتحفظ      االجتماعي وقلـق التفاعـل و     

  .االجتماعي

والقلق االجتماعي من أهم العوامل التي تعيق الطفل عـن          

 البد مـن    ، ومن هنا  ،إقامة عالقات مشبعة وناجحة مع أقرانه     

البحث في األسباب المؤدية إلى قصور الطفـل االجتمـاعي          
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وافتقاره لروح التعاون والمبـادرة والقـدرة علـى ضـبط           

ــاالت الســلبية ــق الحركــى وه.االنفع ــوم القل ــاك مفه  ن

Fidgetiness القلق الحركي هونشاط حركى زائد يتصف و 

 ويعزى أحيانا الى تمكن القلق من نفـي الطفـل           ،به األطفال 

 ، والقلق يسبب التـوتر ،وعدم تنظيم ميوله واتجاهاته المختلفة    

فالقلق الحركي يؤذي تطلعات الطفل ويخفض مـن قدراتـه          

  .ومهاراته

القلق اقل حساسية من اآلخرين ألجهزة       طفلو قد يكون ال   

تعديل الجهد الطبيعي للدماغ الذي يبعث النشاط فيـه الناقـل           

ويـرى   Gamma-amino butric Acid,(GABA)العصـبي 

 الذين تزود أدمغتهم بنسبة جيدة من هذا        طفالالباحثون أن األ  

المركب، أو أن أدمغتهم تستجيب لها استجابة حسنة، يمكـن          

 وبالمقابل ربطت   ٠تهم الداخلية هادئة و وديعة    أن تكون انفعاال  

 بين جينـة أطلـق   ١٩٩٦دراسة مثيرة لالهتمام أجريت عام      

و الشخص الذي يجنح دائماُ للحيرة والقلق  (SLC6A4)عليها 

والتشاؤم و إلـى التفكيـر السـلبي، وفـي دراسـة رائـدة          

كشف أن األطفال احداء المزاج خـالل       " جيروم كاجان ”قدمها

صبحون في فترة الحقة من حياتهم شديدي التوتر        سن مبكرة ي  
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 وقد أظهرت عمليات مسح الدماغ      ٠والخجل والشعور بالقلق  

أن األشخاص الذين يفكرون كثيراُ يمتلكون نشاطاُ إضافيا في         

  ٠جزء من ادمغتهم يسمى القشرة اللونية

 و ينصح الباحثون باستخدام المعارف العلميـة الحديثـة         

م لألشـخاص القلقـين و تحمـيلهم        للتوقف عن توجيه اللـو    

مسؤولية إيجاد حاالت القلق و البدء في مساعدتهم ليحظـوا          

بالتحسن، وتشير أحدث االكتشافات إلي أن األدمغـة قـادرة          

 وقد ال يكون بإمكانك استبدال دماغك       ٠على التكيف والمرونة  

بدماغ آخر و لكن باستطاعتك تعديل اتجاهاته و إعادة الثقـة           

، ستقراره، أي يمكن إزالـة القلـق و التغيـر         إليه وتكريس ا  

أسباب القلق لدى كثير من األشخاص إلى فقدان ثقتهم          تعودو

أو باألخريين عموما، فـإذا تقاسـم هـؤالء مـا            بشخص ما 

يشعرون به حقيقة في قرارة أنفسهم، فان قصـتهم ستكشـف           

النقاب عن مرض عميق و أزمـة قديمـة مترسـخة فـي             

 حالة القلق التي تعتري الكثير من        و في الواقع فان    ٠االعماق

و الملفـت أن    ! البيت قناعاُ من الحزن مدفوناُ في     الناس تبقى 

الكثيرين من الناس قد يستخدمون القلق كخط دفاعي نفسـي          

في مواجهة أحزان مدفونة منذ أمد بعيد؟ و في األغلب يعـي            
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اإلنسان المصاب بالقلق المواطن التي تبعث ذلـك القلـق، و           

داخله صوت يقول له أن الحل لمشكلة قلقك يكمـن           كأنما في 

إلى الشمال و لكنك ال تـزال تمضـى معظـم            في أن ترحل  

! حياتك ترحل إلى االتجاهات كلها دون أن ترحل إلى الشمال         

و ماذا  : و يبدأ القلق أحيانا بطرح احتماالت سلبية مثل القول        

ة ؟ و قد يقود القلق إنساناُ إلى تفرعات متشعبة و معقـد           ٠٠لو

لن تصدقوا كيف   ”: وتقول مريضة  ٠٠تخرج كلها دفعة واحدة   

انتقل من التعامل مع حالة القلق ألجد نفسـي أمـام سلسـلة             

 إن مثل هـذا النـوع مـن         ٠!"أخرى طويلة من المشكالت   

هم لهم سوى التفكير بالمشـكالت مـن         األشخاص القلقين ال  

 فعندما يهيمن على العقل هاجس ما لمجـرد         ٠٠دون إنقطاع 

يح إليه يبدأ القلق، يشعر الشخص بمعانـاة مـن نـوع            التلم

 ٥االضطرابات هاجسية قهرية، و تشـير اإلحصـاءات أن          

ماليين أمريكي يعانون من هذه الحالة، و على الرغم من أن           

 األطباء ال يتوافر لديهم أي عالج لها فان لـديهم عالجـات           

والقلـق  ٠رائعة يمكنها أن تقلل حدة األعراض بصورة كبيرة       

  :دة أوجهله ع
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القلق الخاص نتيجة مواجهة االنسان ظروفا ومواجهات أو        

 صعوبة  -مثل القلق من االمتحان     .. .أسباب شخصية حياتيه  

القلق والمخاوف من   .. . القلق على حياة األب واألم     -األسئلة  

 وهذا نوع   ، القلق أثناء العمل ومواجهات العمل     ،مرض معين 

 بنفسـه وحسـمه     بسيط من القلق يمكن لألنسـان مواجهتـه       

 ويمكـن أن يسـاعد اآلخـرين هـذا          ،ويتخلص منه بسهولة  

  . لقلق للتخلص من قلقه:المريض

وهو من أهم المشاكل التى تصيب االنسـان  .. .القلق العام 

 حيث تجد الكثيـرين يصـابون بـالقلق         ،فى العصر الحديث  

 فالعصر الذى نعـيش  ،واليعرفون مصدر هذا القلق وال سببه   

  ...لق والتوترفيه يسمى عصر الق

  :وأسباب القلق لإلنسان فى العصر الحديث عديدة ومنها

العمل .. .االنسان يعيش فى عالم شديد التغير فى كل شىء        

  .واالنتاج والمعيشة ووسائل االتصال

االنسان المعاصر يواجه تغييرا مسـتمرا فـى القـوانين          

  .واللوائح التى تحكم أفعاله وسلوكه وتصرفاته

اعية المتغيرة والمسـتمرة التـى تسـبب        العالقات االجتم 

  .التوتر والقلق
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السعى إلى الحصول على مستوى معيشة أفضل تعطـى         

  .االنسان مزيدا من القلق والتوتر

  .الخوف من المستقبل يسبب توترا خاصا وشديدا

الخوف من المجهول واألحباط ومواجهة ظروفا مجتمعية       

  .خاصة يسبب توترا وقلق كبيرا

مـن هـذه     ،أعراضه متعـددة وكثيـرة    ومظاهر القلق و  

 يمكن أن نشـير     ،المظاهر التى تختلف من شخص إلى آخر      

  :إلى ما يلى

الظهور بمظهر المهموم الذى يشعر بأنه الحول لـه وال          

  .قوة

الظهور بالعصبيه والحساسية الشديدة تجاه المشاكل التـى        

  .تسبب القلق

االنزعاج مـن صـوت جـرس البـاب أو الهـاتف أو             

  .الخطابات

يصاحب القلق نشاط عصبى شديد يجعل جسم االنسان فى         

 وإذا طال وقت القلق يسـبب النشـاط العصـبى           ،حالة تعبئة 

  .إرهاق الجسم وإنهاكه واستنزاف طاقاته

  .الوصول إلى حالة تتراوح بين االرهاق البدنى والعصبى
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التالزم بين القلق وعدم االستقرار وعـدم القـدرة علـى           

  .التركيز

م األظافر أو الدق باألصابع بعصبيه على       اللجوء إلى قض  

 أو السـير بـال      ،المنضدة أو تكرار الحركات من غير داع      

  .هدف

وجود اضطرابات معويه وتقرح للمعدة وبعض حـاالت        

 باألضـافة إلـى النـبض       ،الصداع وآالم وأوجاع العضالت   

  .السريع والخفقان وألم بالصدر

عة الوصول إلى االضطرابات واألمراض النفسية وسـر      

  .االستثارة

التالزم بين القلق والسلوك الغير توافقى الذى يصدر عن         

  .االنسان

القلق الذى يصيب المتفوقين قبل االمتحانات وهو ناتج عن         

ثقة األهل فى التفوق والمجموع الكبير فيظهر قبل االمتحانات         

عند الطالب ذوى الحساسية الخاصة وهو قلق إيجـابى قـد           

 وقد يتحول إلى قلق سلبى يؤثر فى        ،يصل إلى الثقة بعد ذلك    

  .التفوق
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ويرتبط القلق بالعجز عن الرفض ومن الخـوف مـن أال           

  .يكون على المستوى المطلوب أو الخوف من حكم اآلخرين

ويرتبط القلق بالخوف من الفشل ومن النقـد بقلـة الثقـة            

  .بالذات التى تقترب من عقدة النقص

لقلـب  ويظهر على الجسم ضيق وتسارع فى ضـربات ا        

وإحساس باألختناق وانشداد عضلى وارتجاف فى الصـوت        

  .واحمرار فى الوجه

 مثل قلة تنظيم مع سـلوك       ،ويظهر على مستوى السلوك   

  .يتسم إما بالعدوانيه أو السلبيه أو التجنب

وعلى مستوى األفكار يظهر القلق بصورة تشـوش فـى          

األفكار مع صعوبة فى جمـع االفكـار وكـذلك الغضـب            

  .قلة القيمةواالحساس ب

ويكمن عالج القلق فـى     : عند األطفال  عالج حاالت القلق  

  :ومن ذلك.. .وسائل االسترخاء والتدين السليم

 فالتـدين   ،يلعب التدين دورا كبيرا فى عالج القلق الشديد       

 ،وااليمان باهللا يعطيان الفرد قدرا كبيرا من الطمأنينة واألمن        

باطـات الحيـاة    ويقلل من االضطراب والقلق فى مواجهة اح      

  .ومترتباتها
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التدين الحق يجعل الفرد غير حزينا على مايواجهه مـن          

 ،مصائب وعدم الفرح الشديد بما يحصل عليه من نعم الحياة         

  .ويمكنه من مواجهة المشاكل بقوة وصمود

القراءة فى سير العظماء الذين بدأوا حيـاتهم بقلـق ثـم            

  .فوسأصبحوا عظماء مما يزيل القلق والتوتر من الن

 وذلـك   ،التمارين الرياضية البدنيه تساعد على إزالة القلق      

  .باجرائها قبل النوم ثم إتباعها بحمام دافىء ثم حمام بارد

ترخى األعصاب وتثبت المعلومات    التي  الموسيقى الهادئة   

  . أكثر استرخاء والنفسوتجعل العقل

وضع سلم لألولويات ومعالجة المشاكل بالتسلسل وحسب       

مع زرع اليقين عند الطفل أن ما مـن مشـكلة فـى             أهميتها  

 فإن ذلك سيساعده على مقاربة الحياة من        ،الحياة إال ولها حال   

  .وجهها المشرق

البد من تغيير السؤال التقليدى الذى نواجـه الطفـل بـه            

 مالـذى  : ونسـأله ؟، ماهى المشاكل التى واجهتك اليوم  :دائما

  .الدخال البهجة لنفسه! ؟جعلك سعيدا اليوم

أهمية عناق الطفل واألمساك بيده خالل أى تجربة عصبيه         

 فالطفل حين يعرف أن هناك من يهـتم بـه           ،يمر بها الطفل  
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ويقدره ويحبه باستطاعته أن يواجه الحياه ومصاعبها بصـفة         

  .أكبر

التنفس العميق وتقنيات االسترخاء التقليدى تسهم فى إزالة        

  .القلق

  ...تعليم األبن كيف يحل مشاكله بنفسه

وكذلك االستمتاع بلحظات هدوء وسـكينة مثـل المشـى          

بجوار شاطىء البحر أو النهر أو القيام بهوايه مفضله مثـل           

  .الرسم والنحت

االعتدال فى التفكير وتحليل االحداث من عدة زوايا حتى         

  .النشعره بالتشاؤم

التغذية السليمه والمتوازنة دون االكثار من النهم أو التقليل         

  .ةحتى النحاف

 ويجـب أن يكـون      ،تجنب الشعور بالخسارة أو الدونيـه     

األخوة واألصدقاء لألبناء دور فى حياتهم ألن األخ والصديق         

  .يكونان طوق النجاه للطفل من القلق أحيانا

تجنب استخدام المنومات والمهدئات بأى شكل من األشكال        

 ألن لها أغراضها ومقاومتها وتأثيراتها الضارة 



 -٥٨٣-

القلق بمفهومه العام ال     ،نفسى عند األطفال  القلق ال وهناك  

 فهو حالة من التـوتر النفسـى        ،يختلف فى الكبار واألطفال   

تصاحب شعورا بالخوف والضيق والتبرم وعدم القدرة على        

التركيز وقد يصاحب القلق تغيرات فسـيولوجية أعراضـها         

إفرازات فى الغدد العرقية، وسرعة نبضات القلب، ونشـاط         

غدد الصماء وصداع وفقدان الشهية ويصاحب      فى إفرازات ال  

ذلك أيضا أعراض نفسية مثل الخوف الشديد، وعـدم الثقـة           

بالنفس، والتشاؤم وتوقع المصـائب واألذى والهـرب مـن          

مواجهة الموقف، ويختلف القلق عن الخوف فى أن الخـوف          

يكون مصدره واضحا فى ذهـن الشـخص، بينمـا القلـق            

ئم الذى ال يـدرك المـريض       العصابى هو نوع من القلق الها     

  .أسبابه

وعندما نتحدث عن القلق عند األطفال فنحن هنا يجب أن          

ننظر إليه من منظور يختلف نوعا ما عن البـالغين، وهـو            

منظور النمو والتطور، فتعبير الطفل عن مشـاعره يخضـع    

لعملية نموه وتطوره فمن مرحلة المهد إلى مرحلة الطفولـة          

ر السلوكى يكون أكثر من التعبيـر       المتأخرة يتضح أن التعبي   
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اللفظى فكلما تقدم الطفل فى عمره أصبح تعبيره عـن قلقـه            

  .لفظيا أكثر منه سلوكيا

 لق االنفصال ق:ومن أكثر أنواع القلق العصابى انتشارا هى      

Separation Anxiety  وهو قلق الطفل وخوفه من أن ينفصل

أ هـذا   عن والديه إن من هو متعلق بهم عاطفيا، وعادة يبـد          

 شهرا إلـى بدايـة الطفولـة        ١٨القلق فى الظهور من عمر      

  : ومن مظاهره اآلتى،المبكرة

  .رفض الذهاب إلى المدرسة

مثـل تكـرار    على الطفل   ظهور أعراض جسمية ونفسية     

  .الشعور بآالم البطن والتقيؤ وغيره

الرغبة الشديدة فى الرجوع إلى المنزل عند الخروج منه،         

  .ل عند البعد عنهم ولو لفترة بسيطةوتكرار االتصال باأله

وبشكل عام يعتبر هذا النوع من القلق طبيعيـا لمرحلـة           

معينة من مراحل النمو ولكن يلزم التـدخل الطبـى وأخـذ            

  :األمور بجدية عند حدث التالى

  .عندما تطول هذه الفترة وتتعدى المرحلة العمرية المسموح بها

  .عندما تكون األعراض شديدة
هذه األعراض إلى اضطراب فى حياة الطفل       عندما تؤدى   

  .على المستوى األسرى واألكاديمى واالجتماعى



 -٥٨٥-

ـ   General Anxiety Disordesالقلق العصـابى العـام   ف
يظهر هذا النوع من القلق من بداية مرحلة الطفولة         ما  عادة  و

المتأخرة إلى بداية المراهقة، وأعراضـه ال تختلـف عـن           
سبق وذكرت، ولكن هنا أسباب     أعراض القلق المعروفة كما     

القلق يكون معظمها يدور حول الرغبة فى التميز والتنـافس          
بين األقران مما ينشأ عنه صراع نفسى يؤدى إلى هذا النوع           

 Reactive Attachment اضطراب االنفعاالت  أما.من القلق

Disorder يظهر هذا النوع من القلق من مرحلة المهد إلـى          ف
كرة، وينشأ هذا القلـق نتيجـة التقصـير         مرحلة الطفولة المب  

الشديد فى إشباع الناحية االنفعالية للطفـل، فهنـاك بـرود           
 والقلق هنـا    .عاطفى من الوالدين، وخاصة األم تجاه وليدها      

  :يظهر فى الصور التالية
  .تكرار ظهور المغص لدى األطفال

  .تكرار حاالت التقيؤ
  .ضعف الشهية لألكل

ناتجة عما سبق فهؤالء الصـغار      ثم النقطة الهامة وهى ال    
  .يعانون مستقبال من تأخر فى النمو وفى اكتساب الوزن
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  قوائم المترادفات قوائم المترادفات 
IIddiioommaattiicc  EExxpprreessssiioonnss  

وهي قوائم لأللفاظ التي لها معنى واحـد وتسـتخدم فـي           

 وهي من الوسائل التـي      ،البديع من اللغة العربية في البالغة     

لغوية أو قـواميس لهـذه      توفر الدعم للمؤلفين لوجود معاجم      

 ممـا يسـهل عمليـة       ،المترادفات من األلفاظ أو المتشابهات    

االستفادة منها للمؤلفين وتساعد على اإلسراع فـي عمليـة          

  .التعليم
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    ))قضيةقضية((قياس التعليم قياس التعليم 
MMeeaassuurreemmeenntt  ooff  LLeeaarrnniinngg  

 فالبعض يعلن أن التغير     ،قضية قياس التعليم قضية خالفية    

 فـإذا   ،ضل وسيلة لقياس هذا التعلم    في معدل سلوك المتعلم أف    

 فمعنى  ،كان هذا المعدل ال يتغير إال بحضور مثيرات معينة        

هذا أن الشخص المعني قد تعلم شـيئا خاصـاً عـن هـذه              

 وهناك من يقول بأنهم يفضلون قياس شكل أو نمط          ،المثيرات

 مثل فحـص شـكل االسـتجابة        ،السلوك الذي جرى تعلمه   

فل لكي نرى ما إذا كان لها نفـس         العدائية التي يقوم بها الط    

 وكال المقياسين يشيران إلى حدوث      ،النمط الذي يظهره الكبار   

 . ولكن كال منهما يمثل وجهة نظر تعليمية مختلفة،التعلم
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  كائن بيولوجيكائن بيولوجي
  BBiioollooggiiccaall  BBeeiinngg  

 ، وكل وليد  ،الكائن البيولوجي لفظ يطلق على الطفل الوليد      

لوليد البشري مخلوق ينبض بالحياة ولكنه غير قادر علـى          فا

 والبد من اسـتغالل     ،االستمرار فيها أو الحفاظ عليها بمفرده     

األسرة والبيئة لينمو الطفل ويصبح قادراً على مواجهة الحياة         

بالتحول إلى كائن اجتماعي عبر عملية التنشئة وعبر التربية         

  .جتماعيالبدني والعقلى واال والنمو والتعليم
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  كُتَّاب األطفالكُتَّاب األطفال

  أكثر الناس اهتماماً بالطفلأكثر الناس اهتماماً بالطفل

تجد كُتاب األطفال أو مؤلفي كتب األطفال من أكثر الفئات          

التي تراقب وتدرس وتالحظ وتدون وتفكر لألطفال وعـنهم         

 فيصـبحوا منـدمجين مـع       ،وتمزج حياتهم بحياة الطفولـة    

ة  وقد يكون كاتب األطفال مبدع في الشعر أو القص         ،األطفال

 كل  ،أو المسرحية أو في المقال أو عالم في العلوم أو التربية          

 ونتنـاول بعـض     ،حسب تخصصه وقدراته وما يهدف إلية     

 :هؤالء الكتاب

 وكاتب Author of Child Songs  كاتب أغانى األطفال-

 ويؤلف  ،أغانى األطفال شاعر ينظم األغانى لمراحل الطفولة      

ها وتتنـوع األغـانى      فى المدرسة وخارج   ،لألطفال أناشيدهم 

 ،وفقا ألشباع حاجاتهم وللمناسبات واألعياد والعروض الفنية      

  .وقد يكون الكاتب من المبدعين أو المربين

 وكاتب أو أديـب  Children – Author كاتب األطفال -

األطفال هو مؤلف نادر متخصص أو هو قاص مبدع يكتـب           

متيز  ويت ،سيرة الشخصيات الفذة أو كتب المعلومات وغيرها      
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ذلك الكاتب أو أديب األطفال بالنبوغ فى جانب أو أكثر مـن            

 كتابة الحكايات أو التمثيليـات أو كتـاب         :الفنون النثرية مثل  

بالتـأليف  " أديب األطفال ” ويتميز .النصوص النثرية الحوارية  

األصيل المستقل للطفل وفقاً للمعايير والمحـددات الخاصـة         

  .بالكتابة لألطفال

وكاتب  Author of Ahild Books طفال كاتب كتب األ-

 مؤلف متخصص فى تأليف كتب األطفال العامة كتب األطفال

 وخصوصاً في المجـاالت المعرفيـة       ،فى المجاالت المختلفة  

 فهو كاتب لـه     ،،والوجدانية والمعلوماتية والعلمية والتاريخية   

عالمه الخاص من دون التقييد ببرنـامج دراسـى أو خطـة            

  . عمرية من مراحل الطفولةدراسية أو مرحلة
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  CCaarrttoooonnss  ))رسومرسوم((كارتون كارتون 

يقصد بالرسوم الكارتونية تلك الرسو األكثر شيوعاً فـي         

 وهي التي تعبـر عـن أفكـار وحـوادث           ،صحافة األطفال 

 نصها عبارة كلمة مقتضبة     ، وتكون سريعة الحركة   ،ومواقف

 فهذه الرسوم سريعة    ،أو تفوه البطل الكاتوني بأقوال أو بألفاظ      

 والرسـوم الكرتونيـة     ،متتابعة معبرة عن مضمون األحداث    

  .تناسب أكثر الموضوعات ذات الطابع الهزلي أو المرح

 Caricature )كرسـوم (وهناك أيضاً الكاريكاتيرية     •

وهي رسوم تهم الطفل والشاب وينجذب إليها أكثـر         

 ألنها تتميز بالبساطة وقلـة      ،من غيرها من الرسوم   

ويقصــد بالرســوم  ،الكلمــات ووضــوح المعنــى

الكاريكاتيرية األكثر شيوعاً في صـحافة األطفـال        

تصوير الشخصيات في شكل مثير للضحك قبل أي        

 وتعتمد الرسوم الكاريكاتيرية على إبراز      ،شيء آخر 

 ويقـال أن أصـل      ،السمات الواضـحة أو الشـاذة     

الكاريكاتير مأخوذ من كلمة التينية تفيد معنى الرسم        

 أو من كلمة كـاريكير      ،لعيوبالذي يبالغ في إبراز ا    
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 وأهـم مـا يميـز       ، يبالغ :اإليطالية التي تفيد معنى   

الكاريكاتير هو قوة تأثيره االنفعالي الراجع إلى قوة        

 وقـد يعـالج الكاريكـاتير       ،التعبير وعنفه وعمقـه   

موضوعاً كامالً أو قصة أو حادثاً أو تعليقـاً علـى           

يـد أو   حادث بالسخرية أو التمجيد أو الهجاء أو التأي       

  .المدح أو الذم

  

  الكبتالكبت
  RReeffoouulleemmeenntt  

الكبت هو عملية إعادة دفع األفكار وكذا الصور المرتبطة         

 ما إذا كان إشباع     : ويظهر الكبت في حالة    ،بها إلى الالشعور  

 وذلـك حيـال     ،الرغبة يخشى معه أن يثير األلـم والكـدر        

 والشيء المكبوت هو االنـدفاعات      ،المتطلبات األخرى للفرد  

 .ثالت حينما يحصل االرتباط بينهماوالتم
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  أنواع وأشكالأنواع وأشكال  كتب األطفالكتب األطفال

كتب األطفال تتعدد وتتنوع من حيث الشكل ومن حيـث          

 ، ولكنها تؤدي هدف سامي وجميل ومحـدد       ،المضمون أيضاً 

أال وهو سد فراغ أو حاجة عند الطفل سواء أكانت علمية أو            

ـ      ،...أدبية أو معلوماتية   واع مـن    ونتناول هنا بعض هذه األن

 ،كتب األطفال التي تشبع حاجة من حاجات الطفولة الهامـة         

  :ومنها

الكتاب التعليمي هـو     و Textbooks الكتاب التعليمى  •

 فـال   ،كتاب يسير فى خط مساو للكتاب المدرسـى       

 ،يرتبط به فى مادة منهج أو مادة مقررة بالمدرسـة         

 خارج البرنـامج التربـوى      – دائماً   –وإنما يؤلف   

مـادة تعليميـة وتثقيفيـة       توى علـى   ويح ،التعليمى

 ولكنها عكس الكتـاب المدرسـي   ،ومعارف متنوعة 

 ،تكون مثيرة ومشوقة وجاذبة الهتمامات األطفـال      

  .ويتوجه لألطفال فى أغلب األحوال

 وكتـب  Experiment Booksكتب إجراء التجارب  •

 تنمـي   ،إجراء التجارب هي كتب علميـة تطبيقيـة       
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وتحفزه ليقوم بالتطبيق    ،المهارات العلمية عند الطفل   

العملي للعلوم والتقنية غيـر الضـارة أو المؤذيـة          

 وتحدد له خطوات ومواد وكميـات المـواد         ،للطفل

 وتساعد علـى تنميـة      ،الداخلة في التجارب العلمية   

 وهي من الكتب الموضوعية     ،التفكير العلمي لألطفال  

التي تشد الطفل عن طريق تشويقه بتقديم التجـارب         

  .المفيدةالمختلفة و

وكُتب األطفـال هـي    Child Books كتب األطفال •

كتب غير مدرسية يؤلفه المؤلـف كاتـب األطفـال          

 وفـى أى    ،للطفل ويكون متخصصا في موضوع ما     

 بما يناسـب لغـة الطفـل        ،فرع من فروع المعرفة   

 ويتكامل فى مضمونه التأليفى مع العقيـدة        ،وإدراكه

ربويـة  الروحية واإلنتماء الـوطنى والمحـددات الت      

 ويوجه لمرحلة عمرية    ،واالجتماعية ومتطلبات النمو  

 وبعض الباحثين يطلق على الكتب المدرسية       ،معينة

   .بأنها كتب أطفال النطباق شروط كتاب الطفل عليها

 والكتـب  Infirmation Booksالكتـب اإلعالميـة    •

اإلعالمية لألطفال هو كتب المعرفـة والمعلومـات        



 -٥٩٦-

لقصة التقليدي في تقديم    والتي ال تعتمد على عنصر ا     

 التقـدم   : وإنما تعتمد علـى    ،المادة العلمية لألطفال  

الباهر في تقنية طباعة الكتب وإخراجهـا بطريقـة         

 والتقدم المذهل فـي مجـاالت       ،شائقة تشد األطفال  

 في كافة المجاالت، حتى     ،العلوم والكشوف المختلفة  

أن الكتب اإلعالمية أصبحت اآلن تمثل أكبر اتجـاه         

  .ي معاصر في كتب األطفال الحديثةعالم

كتـب   وRiddle Books )األحـاجى (كتب األلغاز  •

األلغاز أو األحاجي هي كتب تهدف إلى التسلية وإلى         

المنفعة وشغل أوقات الفـراغ والتنميـة المعرفيـة         

 غالبـاً   – وتخاطب   ،وسرعة البديهة والتفكير المنظم   

 وتشمل مادتها علـى األلغـاز       ، جمهور األطفال  –

فظية والعددية أو األلغاز المصورة التـى يقـوم          الل

بحلها الفرد مما ينمى العقل والخيال وغيرهـا مـن          

 وهي ما نسميها األحـاجي أو الفـوازير أو          ،األلغاز

  .الغطاوي

 وكتب تعليم اللغـة  A.B.C. Booksكتب تعليم اللغة  •

لألطفال هي الكتب التعليمية الموجهة لطفل ريـاض        
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 وتهتم بتعليم الطفل    ،وات سن ٦-٣,٥األطفال من سن    

أبجديات وحروف اللغات المختلفـة وتهـتم برسـم         

 ، وتلوينها ،الحروف المختلفة للغة في صورة مشوقة     

وجذب الطفل إليها وتنمية استخدام قدراته في تنميـة    

  .مهاراته اللغوية عن طريق الحروف اللغوية

الكتــب  وTranslated Books الكتــب المترجمــة •

 ، األصلية عن لغة أجنبية أخرى     المترجمة إلى اللغة  

 وكتب األطفـال    ،لمؤلف أو أكثر فى شتى المعارف     

المترجمة تشكل نسبة ملحوظة بين الكتب المترجمة       

  .عن لغة أجنبية

الكتب المدرسية و School Books الكتب المدرسية •

هي مجموع الكتب المقرر تدريسها علـى تالميـذ         

 فــى كافــة ،المدرســة وفقــاً لســنوات دراســتهم

 تبعـاً لتوصـيف     ،لتخصصات التعليمية المختلفـة   ا

للمناهج الدراسية المعتمدة سلفاً من قبل وزارة التعليم        

 ويتم تقسيم هذه الكتـب تبعـاً لسـنوات          ،المختصة

 ووفقـاً   ، وطبقاً لمناهج كل فصل دراسـي      ،الدراسة

للتخصص الذي يتعلمه الطالب في مرحلة مـا بعـد          
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 األطفـال أن     ويعتبر خبـراء أدب    ،التعليم األساسي 

الكتب الدراسية المدرسية رافد هام من روافـد أدب         

 ويطـالبون باسـتغاللها     ،األطفال أو ثقافة الطفـل    

االستغالل األمثل بتضـمينها مـواد جاذبـة ألدب         

 باإلضافة لالهتمام بهـا مـن       ،األطفال وثقافة الطفل  

  .حيث اإلعداد واإلخراج والطباعة والتشويق الالزم

 Identification or Naming Booksكتـب المسـميات    •

وكتب المسميات من الكتب الموضـوعية التـي تقـدم          

المعلومات لألطفال بأسلوب شيق يتناسب مـع مرحلـة         

 وفي هذه النوعية من الكتب تقدم صور        ،الطفولة المبكرة 

ألشياء معينة كأدوات أو صور لحيوانات مصحوبة بكلمة        

 .أو جملة أو جملتين تحمل معلومات عنها

 Baby Books المصورة للطفولـة المبكـرة   الكتب •

 ،والكتب المصورة هي الكتب الموجهـة لألطفـال       

 ،وخصوصا في الطفولة المبكرة والطفولة الوسـطى      

 والتي  ،والتي تطغي فيها الصور على المادة المكتوبة      

 والصور عادة مـا     ،عادة ما تكون بخط كبير البنط     

  .تكون ملونة حتى يكتمل التشويق
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ــورة • ــب المص ــب Pictorial Books الكت  والكت

المصورة هي كتب تعتمد فـي محتواهـا الـداخل          

والصـور بشـكل     وشكلها الخارجي على الرسـوم    

 وقد تدخل األرقام والحروف فـى المـادة         ،أساسي

 وقد تكون الكلمات واألرقـام      ،بصورة بسيطة وقليلة  

موجهة لمن يشرف على تعليم األطفال من المعلمين        

 والكتاب يخاطب عادة    ،مهاتوالمعلمات واآلباء واأل  

سن ما قبل المدرسة من األطفال وتحظـى الكتـب          

المصورة بعناية المناهج التعليمية المعاصـرة بحثـا     

   .وتدريسا لمراحل الطفولة المختلفة

كتب الهوايات هي و Hobby Books كتب الهوايات •

 ،كتب متخصصة لألطفـال والشـباب خصوصـاً       

 ،من المؤلفين  لمؤلف أو لمجموعة     ،تصدرها جهة ما  

وتتناول أهم الهوايات التى يميـل اليهـا الفـرد أو           

يمارسها مثل كتب جمع الطوابـع وكتـب الرسـم          

 ، ومثل كتب األلغاز واالحاجى والمسابقات     ،التصوير

 .أما جمهور تلك الكتب فأغلبه من األطفال والفتيان
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  كذب األطفالكذب األطفال
CChhiilldd  LLiieess  

فـل مـا    كذب األطفال هو حالة دفاعية مرضية تصيب ط       

 فيلجـأ الطفـل إلـى قلـب         ،تحت ضغوط قسرية محيطة به    

الحقائق واإلدعاء بـالوهم أو المبالغـة فـى الكـذب علـى             

 والكذب عند األطفال هو ظاهرة هروبية مـن         ،المحيطين به 

  .الواقع وطارئة، وينتهى بزوال أسبابه ودوافعه

 إن أطفال مـا     ، هو ذكر شيء غير حقيقي     :تعريف الكذب 

فيأخذ الكـذب   ،   يميزون بين الخيال والحقيقة    قبل المدرسة ال  

  :عند األطفال أشكاالً متعددة

 وذلك في حالة إذا ما قام بإنجـاز         ، قلب الحقيقة البسيط   -

  .واجباته وإنه لم يفعل ذلك

  . المبالغة في وصف الحالة أمام زمالئه-

  . االختالق في وصف رحلة لم يقم بها-

سكب الحليب مـثالً     ه االتهام الباطل بأن يتهم شقيقه بأن      -

  .أنه هو الذي قام بذلك بالفعل في حين
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  :: ومنها ومنها،،عند األطفالعند األطفال  وتتعدد أسباب الكذبوتتعدد أسباب الكذب
 الدفاع عن النفس للتهرب من النتـائج غيـر السـارة            -

  .للسلوك

  . األفكار لتجنب الذكريات المؤلمة والمشاعر والخياالت-

  . التقليد لسلوك الراشدين-

  . تبرر هذا الكذب التلفاز وما يبثه من أفكار-

  . اختيار الواقع لمعرفة األبوين بالواقع والخيال-

  . الوالء يمي أطفال آخرين-

  . العداء تجاه اآلخرين-

  . المكسب الشخصي-

  .بأنه كاذب  ألن الجميع وصفوه، معرفة الذات-

ألنهما ال يصدقانه عندما يـتكلم      ،   عدم الثقة في األبوان    -

  .الصدق

   يمكن اتباع يمكن اتباع،،ب عند األطفالب عند األطفالوللوقاية من عادة الكذوللوقاية من عادة الكذ

  ::اآلتياآلتي
األب   ويقوم ،ال تطلب من الطفل أن يتعرف على نفسه        -

  .بتجميع المعلومات من مصادر أخرى

  .الصدق  التزام معايير-
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مناقشة القضايا األخالقية مناقشـات عائليـة ويكـون          -

 ؟ لماذا يعتبالر الكذب من األعمـال السـيئة        :محورها

  .لعلى أن يشارك فيها األطفا

  . تجنب استخدام العقاب الشديد حتى ال يدافع عن نفسه-

 بعـدم المبالغـة فـي       ، قم بممارسات تكون فيها صادقاً     -

مقابلة غير مرغوب    رواية قصة أو بهدف التهرب من     

 أو ال تدعي أنـك      ، أو إنكار قيامك بخطأ ارتكبته     ،فيها

 أو إخبار الطفل أنك سـتكون       ،غير موجود في البيت   

  .تنوى عكس ذلك حين أنكفي المنزل في 

  :عند األطفال يأخذ طرق عديدة منها وعالج الكذب

  . استخدام الجزاء والعقاب-

  . تعليم القيم األخالقية-

ومسـاعدة   الحادثة بالتفصيل   وذلك بذكر  ، الوعي الذاتي  -

  .في المشكلة األطفال على التركيز بتورطهم

التعرف على األسباب منها الثناء والشهرة وتجنـب         •

 ، والتهـرب مـن الفشـل      ،عقاب والكذب التقليدي  ال

 والتقليـل مـن شـأن       ،والحصول على شيء مـا    

  . العدوانية، واإلخالص وحماية اآلخرين،اآلخرين
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    ))التيتانوسالتيتانوس((الكزاز الكزاز 
TTeettaannuuss  

الكزاز أو التيتانوس مرض خطير يصيب آالف األطفـال         

 ويسبب المرض جرثوم يعيش فـي التربـة         ،حديثي الوالدة 

 ،ماكن القذرة الملوثة بروث الخيل كاالسطبالت     الرطبة في األ  

ويدخل الجسم البشري عن طريق الجروح، وتكثر اإلصـابة         

 وتتم الوقاية من الكزازبعـدم      ،به عند األطفال حديثي الوالدة    

السماح لألطفال باللعب أو الركض حفـاة القـدمين وتلقـيح           

الطفل بطعم اللقاح الثالثي ضد أمـراض السـعال الـديكي           

 ١٨ق والكزاز في عمر ثالثة وأربعة وخمسة شهور و        والخنا

  .شهر
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  وكيف تتطوروكيف تتطورلغة الطفل لغة الطفل 

هي ملكة االقتدار علـى النطـق        ببساطة   Langugeاللغة  

 وهي أصوات يعبر بها كل قوم عـن أغراضـهم أو            ،واللفظ

ـ               ن يعبر بها كل جيل عن وجدانهم أو تعبر بها كـل أمـة ع

 ويبين بها كل شخص عما يـراود نفسـه وعقلـه            ،علومها

 Simplified Literary وهناك اللغة األدبية المبسطة .ووجدانه

Language          بسطة هي لغة خاصـة يكتبهـاواللغة األدبية الم 

 وتتمـايز بالتيسـير     ،األدباء الكبار فى إتناجهم األدبى للطفل     

 مع  ،البسيطة والفصحى المستعملة    ، والخيال القريب  ،اللغوى

 واإلبتعاد عن المفردات الغريبة والبعيدة تماماً       ،اإليجاز الدال 

 وهناك لغـة    .عن قاموس الطفل أو مستوى ادراكه المعرفي      

 ولغة اإلشارات هي أقـدم أداة  Language, Sign االشارات

ويستخدمها ) الصراخ(تفاهم بشرية إتصالية بعد لغة اإلنفعال       

 وذلك مـن خـالل هيئـة        ،لبشرالفرد للتفاهم مع غيره من ا     

اشارات بسيطة باستخدام تعبيرات أو حركـات الحـواس أو          

 ،األصابع أو كف اليد أو لغة العيون والرموش واإليمـاءات         

ولغة االشارات عند الصم والبكم من أعقد أنواع تكلم اللغات          
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 وهناك لغة حديثة هـي      .االشارية وأكثرها انتشاراً في العالم    

 ولغة الفيديو مصطلح يطلـق  Video Languageلغة الفيديو 

 Visualعلى الفيديو كلغة خاصة للتعبير عن التفكير المرئي 

Thinking،         حيث يصبح من الضروري لفهم الرسالة التـي 

يتضمنها أي برنامج مسجل على الفيديو أن نتعلم قواعد لغـة           

 ومن تلك قواعد    ،التعامل مع الفيديو حتى نحسن التعامل معها      

المقربـة أو المتوسـطة أو      (ى اللقطات المصورة     معن :اللغة

 والعالقة بين الواقع والخيال     ، ومعنى تسلسل األحداث   )البعيدة

الصور المتحركة أو الرسـوم      والرؤية المستقبلية كاستعمال  

 وتشمل فنون الفيديو العديد من المجاالت المعرفية        ،المتحركة

صـور   الموسيقى والرسـم والتصـوير والت      :المختلفة ومنها 

والسينما وكلها تحتاج لمهارة معينـة التقـان لغتهـا الفنيـة            

  .والمعرفية والتقنية
 التـي من أهم المشـاكل      ف ،ولكن لغة الطفل حاجة أخري    

 هيتواجه األطفال اعتبارا من السنة األولى من عمر الطفل          
.. .بابـا .. . فاألهل عندما ينطق الطفـل بكلمـة مامـا         ،لغته

 الطفل تدريجيا حتى تصـل إلـى         وتزداد لغة  للغايةيفرحون  
وتعلـم اللغـة     ... سن ثالث سـنوات    فينحو ثالثمائة كلمة    

 هـذه  ،الكاملة يبدأ من عمر الثالثة عند األطفال حتى الخامسة      
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 الفتـرة   هي وهذه   ، تعلمها التي االختزالاللغة بعيدة عن لغة     
 خالل هذه الفتـرة يـتعلم       ففي ،ية لتعلم اللغة عند الطفل    بالذه

مل الكاملة والمحادثة مع اآلخرين دون فهم لمعنـى   الطفل الج 
 ولمـا   ، للطفـل  العقليفاللغة تنمو مع النمو     .أغلب ما يردده  

 كما أنها   ،العقلي مظهر هام من مظاهر هذا النمو        فهي. .!؟ال
 الوقت نفسه عامل وسبب مهم من أسـباب هـذا النمـو             في

  .العقلي
مـن أدوات    ثمينة ألداةفاكتساب الطفل للكالم يعد اكتسابا      

 فتشجيع الكبار له وتهيئة المناخ األسرى المالئم مـن          ،تفكيره
حوله يساعدانه على التقاط اللغة الصحيحة وتخزين المفردات        

  . الكالم والتعبيرفي تساعده التيالمختلفة 
 عند الطفل مثل الضغط     اللغويوهناك عوامل تعوق النمو     

 ..لك على تعلـم اللغـة ضـد اسـتعداداته لـذ          إلجبارهعليه  
 عوائق عضويه   أي ال يعانى من     الذيفالمطلوب ترك الطفل    

 ، لتعلم اللغة على سجيته واكتسابها بمرور األيام       ،أو مرضيه 
ويساعده على ذلك اختالطه بأكبر عدد ممكن مـن األطفـال           

 ألن  العـائلي  المحـيط    في الحضانة أو الروضة أو      فيسواء  
متعددة من  األطفال يكتسبون من بعضهم البعض أمورا كثيرة        

  .بينها اللغة والتخاطب والخبرات
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  اللعب اللعب 
  ضروري لكل األطفالضروري لكل األطفال

 فيه طفولة الطفـل وفيـه       ،اللعب من طبيعة الطفولة ذاتها    

 فاللعب هو نشاط غايتـه اللـذة        ،أيضا عالمها وركائز نموها   

واللعـب  . وفيه يستشعر الطفـل بهجـة الطفولـة        ،والسرور

 المثيـرات   ضرورى لنمو الطفل ألنه يتضمن الكثيـر مـن        

  :الباعثه على تكوين قدراته وخصائص شخصيته

فمن الناحية الجسمية الفسـيولوجية يـؤدى اللعـب دورا          

 وكـذلك   ،أساسيا فى تنمية عضالت الطفل على نحو سـليم        

يستخدم نشاط اللعب كمتنفس للطاقة الزائدة التى إذا أحتسبت         

 ومن خالل اللعب أيضا تتكـون       ،تجعل الطفل متوترا عصبيا   

ى الطفل اتجاهات معينه نحو كيانه الجسمى النامى ويستعد         لد

  .لمهارات حركيه مختلفة

ويؤدى اللعب دورا فى نضج الطفل االجتماعى واتزانـه         

االنفعالى فإذا كان الطفل فى بداية حياته متمركزا حول ذاتـه       

فإن انخراطه فى أنشطة اللعب الجماعى يجعله يتخفف مـن          

ة ويتقاسم معهـا األدوار عـالوة       هذه النزعة فيرتبط بالجماع   
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على هذا يتعلم الطفل من خالل اللعب الحر خـارج حـدود            

المدرسة مع الجماعة معايير السلوك االجتماعية فهو يكتسب        

بالتدريج القدرة على التنظيم الواعى لسلوكه وفقـا للمعـايير          

كما أن اللعب شكل رئيسى من نشاط الطفل تنمـو           ،إجتماعية

 ولكـن كيـف يلعـب       ، العقليه المختلفـه   من خالله الجوانب  

 فجميع  ،يجب أن تكون ألعاب الطفل مناسبة للتطور       ف ،؟الطفل

  :ألعاب األطفال اآلن وسائل تعليمية حديثه مثل

  .األلعاب واألدوات الرياضية والموسيقية

 سـيارات   - سـاعات    -راديوهات  (األدوات االلكترونية   

  .)موجهة السلكيا

لكتب الجديدة التىتسـمح بتلوينهـا    كتب التعليم التقليديه وا   

وتمزيقها واللصق عليها وثنيها وسماع الموسيقى من خاللها        

  .أو قراءتها بالتوافق مع أشرطة التسجيل

الكمبيوتر كجهاز جاد وكجهاز شخصى فى البيت للعـب         

الفيديو أو البرمجة البسيطة أو وسيلة تعلم أو كحلقة وصـل           

  .لتعويد الطفل على اآللة

كـالمجهر والكـرة    المختلفـة   األدوات العلمية   األلعاب و 

  .األرضية وأدوات التجارب الكيمائية
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محرك سيارة يعمل فعليا أو محرك لألعالنـات        (النماذج  

  .)الضوئية

وكل هذه أوجه لأللعاب المختلفة وهناك أوجـه تعليميـة          

مباشرة على شكل ألعاب مثل الخارطة أو الكـرة األرضـية           

 والكمبيـوتر   ،كل العظمـى لـه    وأجزاء جسم األنسان والهي   

الشخصى واألدوات العلمية البسيطة من مغناطيس وخالفـه        

  .واألشكال الهندسية من خشبيه إلى حديدية وبالستيكية

 ولكن البد من    ،ويجب أن نعرف أنه البد للطفل أن يلعب       

تنظيم لعب األطفال من أجل دفعهم لألبتكار ومساعدتهم على         

  .اللعب االيهامى وغير ذلك

بد أن نساعد الطفل على اللعب ألن اللعب يخفف مـن           وال

المخاوف والتوترات والقلق الذى يفرض على الطفـل فـى          

المنزل أو المدرسة فاللعب فى هذه الحالـة عـالج نفسـى            

كما ... .ومدخل للتشخيص االكلينيكى وطريقه لدراسة الطفل     

ويجب  ،أن اللعب من أهم وسائل الترفيه التى يحتاجها الطفل        

ص أماكن للعب األطفال داخل المنازل والنوادى حتى        تخصي

  .يشعرون بحريه تامة فى استخدام لعبهم

   .فاللعب من ضرورات النمو عند الطفل
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 واللعب التخيلي هـو  Imaginative Playوهناك لعب تخيلي 
 سـنوات مـن     ٤ ،٣ وخاصة بين    ،لعب يغذيه خيال األطفال   

 يركـب الطفـل      كأن ، ويسميه البعض الرفيق الخيالي    ،العمر
عصا كأنها حصان مثالً ويعيش معها الدور كله كأنها حيـة           

  وهناك اللعب التركيبى   .أمامه يكلمها ويضربها ويتعامل معها    
Manipulative Play   واللعب التركيبي عبارة عـن ألعـاب 

 ويتم تشكيلها من خامات البيئة      ، غير مصنعة آلياً غالباً    ،يدوية
 )اللعـب ( وهى من أقدم نماذج      ،االمحلية المتوافرة بكثرة فيه   

فى التاريخ عند األطفال وعند المراهقين والكبار فـي نفـس           
 كما أن نوع ومجال اللعب اليدوى تعد من أول مناشط           ،الوقت

 وتؤدي لتنمية التفكير االبتكـاري عنـدهم        ،اللعب عند الطفل  
وتنمية مهاراتهم ومواهبهم العلمية والتطبيقية والتكنولوجيـة       

 Tic Tac Toe وهناك لعبة التكتكتو .لفك والتركيبمن خالل ا
ولعبة التكتكتو لعبة يتناوب فيها كل من الالعبين رسم عالمة          

 ويفوز فيها من    ،مربع من مربعات رقعة ما     خاصة به ضمن  
يوفق قبل غيره إلى ملء ثالثة مربعـات متواليـة بعالمتـه            

 وهي مـن ألعـاب سـرعة االسـتجابة والبديهـة            ،الخاصة
 وهي لعبة عرفـت     Grelots وهناك لعبة الجالجل     .ةوالمهار

 وهي لعبة من األلعاب     ،لدي أطفال قدماء اإلغريق والرومان    
 حيث كانـت تتخـذ      ،التي تصدر أصواتاً تستثير متعة الطفل     

أشكال األواني أو الحيوانات المصنوعة من الطين المحروق        
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وبداخلها أحجار صغيرة أو زلـط إلحـداث صـوت عنـد            
 والجالد لعبة كلمات Hang Manناك لعبة الجالد وه.تحريكها

 وتعتمـد علـى المعـاني       )واحد ضد واحد  (يلعبها اثنين فقط    
 ألنها لعبة تتطلـب     ،والمفردات وحسن التصرف وحدة الفكر    

 وهي لعبـة    Hochetوهناك لعبة الخشخاشة    . سرعة البديهة 
 وهي لعبـة    ،عرفت لدي أطفال قدماء المصريين واإلغريق     

 أمـا إذا    . التي تصدر أصواتاً تستثير متعة الطفل      من األلعاب 
 فهي اللعبة التي تنطـوي  Jeu Symboliqueقلنا لعبة رمزية 

 .على استرجاع فعل خارج عن السياق الحالي كما قال بياجيه         
 فهو لعب األطفال بلعـب  Parallel Playأما اللعب المتوازي 

هـذا   و ،متماثلة برغم أن كل طفل منهم يقوم باللعب بمفـرده         
 ألن كل طفل    ،اللعب يحدث كثيراً في حجرة رياض األطفال      

 كما يحدث في اللعـب      ،يتعامل مع اللعبة بخصوصية شديدة    
  .التخيلي

 ،نصائح لألمهات واآلباء بخصوص لعب أطفالهن     وهناك  

ورد فى كراسة يصـدرها مجلـس األلعـاب الـوطنى           فلقد  

األوالد األلعاب للبنات واألوالد، أن     : البريطانى تحمل عنوان  

والبنات يبدءون من سن الثانية إلـى الثالثـة مـن العمـر              

باالختالف فى اختيـارهم لأللعـاب، فـاألوالد يختـارون           

والسـيارات والبنـات يفضـلن الـدمى        " السوبر هيرو ”دمى
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يقوم المصنعون عادة بالترويج لأللعـاب   و.واأللعاب المنزلية 

ا ورديـا   وبالتالى فإن صـندوق   " للبنات”أو" لألوالد”على أنها 

بنموذج دمية باربى يعتبر دمية للبنات، لكن هـذا ينبغـى أال            

يؤثر على مشترى األلعاب بحيث يفكرون بـأن لعبـة مـا            

مخصصة لألوالد فقط دون البنات أو للبنـات دون األوالد،          

فكالهما يحتاج إلى مجموعة من خبـرات اللعـب لتطـوير           

  .مهاراته ومواقفه

قلق حيال السماح ألوالدهـم     إن الكثير من اآلباء ينتابهم ال     

باللعب بالدمى مع أنه ال يوجد دليل على أن هذا األمر يطور            

  : وينصح اآلباء القلقين بما يلى.لديهم المزايا األنثوية

ال تضعوا قيودا على األطفال بتوفير نوع واحد فقط من          * 

  .الدمى أو األلعاب

شجعوا األوالد والبنات الصغار على اللعب معا وخلط        * 

لدمى المخصصة لكال الجنسين مع األلعاب التقليديـة        ا

  .فى مناطق اللعب

إن عدم التمييز فى شراء األلعاب ال يعنى رفض شراء          * 

  .زى ممرضة للبنات أو زى سوبرمان للولد
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وتشير الدراسات إلى أن األلعاب نفسها هى التـى تحـدد           

طبيعة اللعب، فالكرات تدعو الطفل إلـى ركلهـا والـدمى           

وم البنت باحتضانها إذن ينبغـى علـى األبـوين،     تصرخ فتق 

  .والحالة هذه، أن يختارا ألعاب أطفالهما بعناية فائقة
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  SSttaammmmeettiinngg  اللعثمةاللعثمة

هي التعثر في النطق وعدم وضوح الكلمات التي تنطلـق          

 وكلهـا   ، وكذلك اختالط الحروف أو تآكل بعضها      ،من اللسان 

اقة في النطـق    إعاقات تمثل صور من اإلعاقة االتصالية وإع      

 .والتلفظ والكالم

  اللوحات الخاصة بالتعليماللوحات الخاصة بالتعليم

هناك عدة لوحات تسهم فـي العمليـة التعليميـة داخـل            

 اللوحـات الضـاربة   : ومن هذه اللوحات   ،المدرسة وخارجها 

Slap Boords وهي لوحات صوفية أو ذات خطاف أو عقدة 

 وتسـمى لوحـات     ، تستخدم في العملية التعليمية    ،أو ممغنطة 

بسبب أن المتكلم يقوم بوضع قطع من المطبوعـات         ضاربة  

أوز الرسومات أو الصور الفوتوغرافية على سـطح لوحـة          

العرض أو وضع شرائح الصقة صغيرة على ظهر الشـيء          

 ويتم تصنيع اللوحات الممغنطة منهـا مـن         ،المراد عرضه 

سطح معدني للكتابة أو في بعض الحاالت مغطـاة بسـطح           

ناك أشهر اللوحـات الموجـودة      وه. رقيق وناعم من القماش   
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 Chalk Boords لوحـات الطباشـير   :بأغلب مدارسنا وهي

 ويستخدم للكتابة عليها    ،وتسمى السبورة في الفصول التعليمية    

 وتكون أرضيتها   ،نوع من الطباشير الطبي األبيض أو الملون      

 وتطـورت   ،مطلية بنوع خاص من الطالء أسود أو أخضر       

فلوماسـتر يسـهل   (م حبر ملونـة  حالياً لتسمح باستخدام أقال  

 وتكون لون اللوحه بيضاء في هذه الحالـة أو ذات           ،)مسحه

 حيث يكون السطح معالج بطريقة معينة ليسهل        ،خلفية فاتحه 

 .تنظيفه
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  ))الدمي ذات الخيوطالدمي ذات الخيوط((الماريونيت الماريونيت 
MMaarriioonneettttee  

  وتسـمى  ،الماريونيت نوع من أنواع مسـرح العـرائس       

 وطريقة استخدامها بسـيطة     ،العرائس أو الدمي ذات الخيوط    

حيث تأتي حركتها من أعلى يحركها الالعب بطريقة غيـر          

مباشرة عن طريق صليب التحريك الذي يرتبط به عدد مـن           

الفتل التي تتصل وتكون موزعة على أجزاء جسم العروسـة          

ومفاصلها، وبمجرد أن تتحرك الفتل أو صليب تنبض الحياة         

 ويكون الالعب متخفياً وراء ستارة هي       ،وسة الماريونيت بعر

  .خلفية العرائس
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  مبادىء تعلم مهارات الكتابةمبادىء تعلم مهارات الكتابة
LLeeaarrnniinngg  PPrriinncciipplleess  ooff  WWrriittiinngg  SSkkiillll  

مباديء تعلم مهارات الكتابة يعنى ببساطة عمليـة تهيـؤ          

لـتعلم    من التعليم االساسـى،    –الطفل فى الصفوف األولى     

ة للكتابة من خالل المنهج والمعلـم       مبادىء المهارات األساسي  

 وعملية الكتابـة تشـمل      ،واألسرة والمران والوسائل المعنية   

 ،تعلم شكل الحروف والتمييز بين شكل كل حـرف وآخـر          

وكتابة هذه الحروف وربـط الحـروف بالعـاني والصـور        

 وترتبط عمليـة    ،واألخيلة التي يراد تثبيتها في نفس األطفال      

   .لقراءةتعليم الكتابة بتعليم ا
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  المبالغة في األحجامالمبالغة في األحجام
  OOvveerr  EEmmpphhaassiiss  

صفة من صفات رسوم األطفال هي مبالغة الطفـل فـي           

 فهو يكبر جسـماً عـن       ،أحجام بعض العناصر التي يرسمها    

أجسام أخرى، وترجع المبالغة في الحجم لما يعتقـده الطفـل       

 وبسـبب خيالـه     ، بسبب صغره وكبر اآلخـرين     ،ويحس به 

 ،ادراً على تصور بعض األشياء الخيالية     الطليق الذي يجعله ق   

ثم إعتقاده بأن الكبير أقدر منه على حل مشـكالته التـي ال             

 ولذلك فهو يرسـم     ،يستطيع بتفكيره المحدود أن يخوض فيها     

بما يعتقده وبما يصوره له خياله وقد ال يفرق بـين الخيـال             

 .والواقع
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  متحف الطفلمتحف الطفل
  CChhiilldd  eexxhhiibbiittiioonn  

م على طـراز معمـارى جمـالى        متحف الطفل مكان يقا   

 يضم عدة قاعات لعرض     ،يناسب خصائص جمهور األطفال   

المقتنيات وممارسة الفنون ذات العالقـة بالبنـاء الوجـدانى          

 باإلضافة الى مكتبة فنية وأخـرى       ،اإلنفعالى الروحى للطفل  

 وجناح دائم لعرض كتب وقصص ومختلف أدبيات        ،موسيقية

لقاعة الرئيسـية بـالمتحف     أما ا  الطفل وفنونه عبر العصور،   

 أو متحف طبيعى لمختلـف مراحـل        ،بانوراما :فتضم غالباً 

 ومتاحف األطفـال مقاصـد      ،تطور االنسان في الحياة البيئية    

هامة للتنمية الشاملة لثقافة الطفل وتجعله سعيداً بما يشهده من          

 ،مواد مشوقة وتنمي غريزة االنتماء والوالء الوطنى عنـده        

  .ثقافته ومعلوماته ومعرفته العامةوتعمل على زيادة 
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  المتفتح ذهنياًالمتفتح ذهنياً
  OOPPEENN--MMIINNDDEEDDNNEESS  

الشخص المتفتح ذهنياً هو الشخص القادر على التوافق مع         

 والقادر على التواكب مع كل جديـد دون         ،متطلبات العصر 

  .البداع واالبتكارل والشخص الذي لديه استعداد خاص ،تحفظ

  متالزمة اسبرجرمتالزمة اسبرجر
  AAssppeerrggeerr  SSyynnddrroommee  

 بل هي نـوع مـن       ،متالزمة اسبرجر نوع من اإلعاقات    

 ومالزمة اسـبرجر هـي إحـدى        ،اضطرابات النمو الشامل  

اإلعاقات الضطرابات النمو ذات األصول التكوينية البنيويـة        

Constitutional     والخلقية الوالديـة Congenital    أي تكـون

 بل بعد نمـو     ، ولكنها ال تنكشف مبكراً    ،موجودة عند الميالد  

 سـنوات   ٦-٤ي على معظم محاور النمو تمتد لعمر من         عاد

وتصيب األطفال ذو الذكاء العادي أو العـالي ونـادراً مـا            

 وبدون تأخر في النمو اللغـوي       ،يصاحبها تخلف عقلي بسيط   

 وتتميز إعاقـة اسـبرجر ببسـاطة أعراضـها          ،أو المعرفي 
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وسرعة استجابة الطفل المصاب لبرامج التـدخل العالجـي         

هي أخف حدة من التوحد وأكثـر قـدرة علـى            و ،والتأهيل

وهناك متالزمة مرتبطـة أخـرى هـي        . االستجابة للعالج 

متالزمة ريت هي إعاقـة   وRett Syndromeمتالزمة ريت 

 وهـي إحـدي اضـطرابات       ،تصيب األطفال البنات فقـط    

  .النموالشامل
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  مجاالتمجاالت

   التعلم والتعليم التعلم والتعليم

لخاصة هي مجموعة من المجاالت واألساليب والنظريات ا      

 وقد تكـون مـدارس مثـل        ،بنوع معين من التعليم أو التعلم     

 عـاطفي لمجـال ال   ا : ومن هذه المجاالت   ،الجشطلتية وغيرها 

Affective Domain   والمجال العاطفي أحد أهـم األهـداف 

 ويشمل األهداف التي تعبر عـن الجوانـب         ،المنهجية للتعليم 

 ،عـين العاطفية وتتصل بدرجة قبول الفرد أو رفضه لشيء م        

وهو يتضمن أنواعاً من السلوك تتصف إلى درجـة كبيـرة           

 ،بالثبات مثل االتجاهات والقـيم والميـول وأوجـه التقـدير      

 وهـذه   ،ويتكون المجال العاطفي مـن خمسـة مسـتويات        

المستويات الخمسة تشترك مع المجال المعرفي وتكون نظاماً        

 Internalisationتكون الصفة الرئيسية فيه هي إدماج القيمة 

Value          أي عملية ادماج سلوك ما في السلوك األساسي للفرد 

 وهذا يختلف عن مجرد الموافقة على القيمـة أو          ،والعمل به 

 ، االسـتقبال  : ومـن مسـتويات المجـال العـاطفي        ،قبولها

المجال المعرفـي    وهناك   . التمييز ، التنظيم ، التقييم ،االستجابة
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Cognitive Domain  األهـداف   والمجال المعرفي أحد أهـم

 ويتناول المجال المعرفي األهداف التي تؤكد       ،المنهجية للتعليم 

 وهـو   ،النواحي العقلية مثل المعرفة والفهم ومهارات التفكير      

يتضمن أنواعاً معينة من السلوك مثل التذكر وحل المشكالت         

 وينقسم إلى ستة مستويات في نظام       ،وتكوين أو بناء المفاهيم   

 ، التركيب ، التحليل ، التطبيق ،لفهم ا ، المعرفة :هرمي متصاعج 

 Psychomotor Domainري هـا المجال الم وهناك .التقويم

 ،والمجال المهاري أحد أهـم األهـداف المنهجيـة للتعلـيم          

ويتشتمل المجال المهاري على األهداف التـي تعبـر عـن           

األهداف اليدوية والمهارات الحركية والقدرة علـى تنـاول         

مها والقدرة على القيام بأداء معين      األدوات واألجهزة واستخدا  

 ويصـنف هـذا     ،يتطلب التناسق الحركي النفسي والعصبي    

 ، الحركـات االنعكاسـية    :المجال إلى ستة مسـتويات هـي      

 القـدرات   ، القـدرات اإلدراكيـة    ،الحركات األساسية األولية  

  . االتصال الالنتقالي، الحركات المهارية،الجسمية
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  ررالمجلس العالمي لكتب الصغاالمجلس العالمي لكتب الصغا
IInntteerrnnaattiioonnaall  BBooaarrdd  ooff  BBooookkss  ffoorr  

YYoouunngg  PPeeooppllee  ((IIBBBBYY))  

المجلس العالمي لكتب الصغار هو مجلس يختص بتنميـة         

 وهذا المجلـس لـه      ،وتطوير كتب وأدب األطفال في العالم     

 The ويصدر أيضاً مجلة )شعب وطنية(فروع في دول العالم 

Brid           وهي مجلة للدارسـين والبـاحثين والمهتمـين بكتـب 

 وإنشـيء   ،م١٩٥٧فال وتصدر فصليا بدءا مـن عـام         األط

 ويتكون أعضـاؤه    ،م بزيورخ بسويسرا  ١٩٥١المجلس عام   

 ويهـدف  ،من ممثلين لمختلف الفئات المهتمة بأدب األطفـال     

  .إلى تشجيع وزيادة التفاهم العالمي بين األطفال
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  CChhiilldd  MMaaggaazziinnee  مجلة الطفلمجلة الطفل

مجلة الطفل هي مطبوعة دوريـة متخصصـة تخاطـب          

 من حيث الشكل والمضمون جمهور األطفال الـذين         ،بمادتها

 وتحتوى على العديد من األابـواب       ،بلغوا سن العمر القرائى   

الثابتــة والقصــص واألشــعار والطرائــف والمعلومــات 

والشخصيات والقصص المرسومة والمسـابقات والصـور        

 ويكتبهـا ويرسـمها كتـاب ورسـامون         ،الملونة وغيرهـا  

مؤسسـة ثقافيـة أو تربويـة أو         وتصدر عن    ،متخصصون

 ومجالت األطفـال عـالم      .اعالمية ويكتب لها األطفال عادة    

مختلف عن عالم الصحافة من حيـث الشـكل والمضـمون           

  .. ألنه عالم مرتبط بالصغار،والتوجه والتأثير



 -٦٢٨-

  محاكاة حركيةمحاكاة حركية
  EEcchhoopphhrraaxxiiaa  

المحاكاة الحركية مصطلح يعبر عن أسلوب الفرد فى تقليد         

 تقليـد الطفـل لمحاكـاة       : كمثال ،يقة مباشرة حركة ما بطر  

 )التمرينـات ( أو محاكاته للحركات     ،الحركات الفنية للممثلين  

الرياضية الخاصة بالمدرسة أو تقليده ألشياء مع أقرانه فـى          

  وعكس المحاكـاة الحركيـة المحاكـاة اللفظيـة         .أى مكان 

Echolalia or Echoprasia   والمحاكاة اللفظية مـا هـي إال 

 لكلمة أو جملة ينطق بهـا شـخص         - ال أرادياً  -الفردترديد  

 ،اه للمعنى المراد من هذه الكلمة أو الجملـة        -آخر دون انتب  

  .وهذه المحاكاة تتكرر فى مراحل النمو اللغوى عند الطفل

  



 -٦٢٩-

  محتوى المنهجمحتوى المنهج
  CCoonntteenntt  CCuurrrriiccuulluumm  

محتوى المنهج هو مضمون المواد الدراسية المقررة على        

 وهناك من   ، السنوات والفصول الدراسية   التالميذ في مختلف  

يرى أن هذا المحتوى يتكون من المعرفـة مثـل الحقـائق            

 والمهارات العقلية مثل القراءة والكتابة      ،والمباديء التعاريف 

والعمليات الحسابية والتفكير الناقد والقدرة على اتخاذ القرار        

  والقيم مثل النعتقدات حول الخير والشـر       ،واالتصال بالغير 

 بينما يـرى آخـرون أن       ،والخطأ والصواب والجمال والقبح   

محتوى المنهج يتكون من المعلومات واألفكـار والمفـاهيم         

 .والتعميمات والمباديء



 -٦٣٠-

  محرك العرائسمحرك العرائس
  PPuuppppeett  PPllaayyeerr  

محرك العرائس هو أخصائى فنى مهمته تحريك الـدمى         

فى تناغم مع     ويقوم بعمله الهام   ،فى عروض مسرح العرائس   

 ويعرف باإللتزام   ،كمالت العرض المسرحى لألطفال   فريق م 

 حتى ال يختل    ،والدقة والتزامن والمهارة مع عناصر العرض     

  .البناء المسرحي للعرض فيختل العمل الفني كله
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  مخاوف األطفال مخاوف األطفال 

خيال األطفال الواسع الخصب قد يصور لهم العديد مـن          

المخاوف التى تحول حياتهم إلى خوف ورعـب وقلـق لـه            

 ويجب على األسرة أن تقف مـع الطفـل لتزيـل            ،سرةولأل

  .مخاوفه وال تزجر أطفالها فى حالة حدوث هذه المخاوف

فمثال هناك مخاوف من الخروج من البيت عند األطفـال          

 ويرفض األطفال الخروج للعـب مـع        ، سنوات ٦-٥مابين  

األصدقاء واليدعو األصدقاء لزيارته ويفضـل البقـاء فـى          

 هى عدم ثقة فى النفس والتخوف من أن          وهذه الحالة  ،المنزل

يرفضهم األطفال اآلخرين أو أسرهم وتكون هذه الحالة عنـد      

الطفل الوحيد الذى لم يتعود على المشاركة والتعاون واللعب         

مع األخوة واألخوات وكذلك األطفال الذين الينالون قسـطا          

  .كافيا من الحب والرعايه وذلك النشغال األبوين عنهم

ط فى هذه الحالة هو أثبات الحب للطفـل مـن           والحل بسي 

 ويتم دعوة أطفال اٌألقرباء والجيران      ،األبوين ومن األصدقاء  

 ، والثناء علـى الطفـل أمـامهم       ،إلى المنزل والترحيب بهم   

وتشجيع الطفل على المهارة والعمل واللعب مـع األطفـال          
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 واالشتراك له فى أحد النـوادى       ،العادة الثقة فى النفس لديه    

ياضية الذى سيساعده كثيرا لممارسـة هواياتـه وإقامـة          الر

  .العالقات مع األطفال اآلخرين

وهناك مشكله دائما هى وجود وحـش تحـت السـرير           

 نتيجـة خيـال الطفـل       ،لألطفال ما بين ثالث وثمان سنوات     

 وربما يكون خوف الطفل من الكبار أو مـن قسـوة            ،الواسع

خفاف بخيال الطفل   والحل يكمن فى عدم االست    ،  الوالدين عليه 

 ألن هذه الوحوش موجودة فعال فـى مخيلـه          ،والتهكم عليه 

 واألفضل أن نشعل الضوء ونعلن خلو الحجرة فعـال          ،الطفل

  .من أى شىء

ويمكن ترك باب الغرفة الخاصة بالطفل مفتوحـا قلـيال          

ليدخل شىء من النور إليها وهو ما يطمئن الطفـل بوجـود            

  .األهل فيخلد للنوم

ه التخوف من الذهاب إلى المدرسـة وهـذه         وهناك مشكل 

 والبد من   ،الرغبه من جانب الطفل فى عدم الذهاب للمدرسة       

البحث عن السبب الحقيقى الذى يجعل الطفـل يخـاف مـن            

المدرسة ويكره الذهاب إليها ومساعدته على التغلب على هذا         

 مثل خوفه مـن بعـض األصـدقاء أو مـن أحـد              ،الخوف



 -٦٣٣-

مع الطفل كفيله بحلهـا ويعطيـه        وطرح المشكله    ،المدرسين

وهناك مشكله هى كثرة حـديث  .الثقه ويشجعه على مواجهتها  

الطفل الذى يبلغ الخامسة من عمره عن الموت وعدم رغبته          

 وربما يكون ذلك نتيجة لفيلم أو لمشاهدة عنـف          ،فى الموت 

 وهذا الهاجس يثير مخـاوف الطفـل        ،شاهدها فى التلفزيون  

  .ويمنعه من النوم

أن يعرف الطفل أن الموت حق وأن يكـون ذلـك           والبد  

 والبد أن نشرح له أن الموت جـزء         ،جزءا من توعية شاملة   

 ويجب أال نخفى الحسرة أمام الطفل عندما        ،من حقائق الحياه  

وكذلك عدم ترك الطفل وحيـدا أمـام        ...نفقد عزيزا أو قريبا   

جهاز التلفزيون يراقب مشاهد الحرب والخـوف والرعـب         

  ٠ب الطفل دائماونكون بجان

فهذه المخاوف سهلة الحل لجعل الطفل يشـعر باألمـان          

  .والثقة بالنفس

والبد أن نعرف أن الخوف ينجم عن نشاط مجموعة مـن           

  .الخاليا العصبية منتظمة ألداء هذه الوظيفة فى دماغنا

وتنتاب الطفل ما بين سن الثانيه والخامسة مخاوف ترهبه         

ما بين الخامسة والسادسـة     وتجعله خائفا تنتهى بشكل عفوى      
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 وهى تتبع مسيرة طبيعية ويمكن ايجادهـا عنـد          ،من العمر 

 ثم بين   ، تبدأ بالخوف التقليدى من الظالم     ،جميع أطفال العالم  

 ، كالكالب مثال  ،الثالثة والرابعة الخوف من الحيوانات الكبيرة     

وحين يهدأ ذلك الخوف أى بين الرابعة والخامسة قـد يحـل            

وقد تصيب  .الحيوانات الصغيرة والحشرات  محله الخوف من    

المراهق أحيانا نوبات خوف من الفئران والحشـرات تـدوم          

 واليبدو هناك أية عالقة بين تلك الحوادث فى         ،بضعة أسابيع 

 فاألطفال الخـائفون اليصـبحون      ،الطفولة وبين رهبة البالغ   

  .كبارا خائفين
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  المخطط التربوىالمخطط التربوى
  EEdduuccaattiioonnaall  PPllaannnneerr  

تربوي هو خبير فـى مجـال التخطـيط         المخطط ال  •

التربوى يتناغم فكره مـع السياسـة االسـتراتيجية         

 – داخـل ادارتـه      –التعليمية فى الدولة ويسـتعين      

بالموارد البشرية والمناهج واالسـاليب اإلحصـائية       

 أي  ،والفنية المتاحة فى عملية التخطـيط التربـوى       

يستعين بكافـة المقومـات التربويـة والنظريـات         

اث من أجل أن يسهم التخطيط التربوي فـي         واألبح

  .تطوير العملية التعليمية التربوية

  CCeerreebbeelllluummالمخيخ المخيخ 

 والمخيخ هو الذي يتحكم فـي       ،هو جزء أساسي من المخ    

 وبالتالي فإن فحص قـوة اإلبصـار ومجـال          ،حركة العيون 

 . يتطلب فحص المخيخVision Fieldالرؤية 

  
  



 -٦٣٦-

  المدرسة المتكاملةالمدرسة المتكاملة
  IInntteeggrraatteedd  SScchhooooll  

تقوم هذه المدرسة على أساس التوفيق بين حاجات التلميذ         

 ويستند أنصار هذه المدرسة في هذا على        ،وحاجات المجتمع 

أساس صعوبة الفصل بين أهداف وحاجات الفـرد وأهـداف          

وحاجات المجتمع ألن الفرد ال يمكن أن تنمو شخصيته نمواً          

 ويروا  ،دهطبيعياً إال في وسط اجتماعي يوفره المجتمع ألفرا       

أيضاً أن التكامل ال يتحقـق إال باهتمـام المنـاهج بدراسـة      

الثقافات البشرية المختلفة وتفهم القوى الفاعلة فيها وتوجيـه         

الشباب مهنياً واجتماعياً وتوفير المناخ الصحي لتبادل األفكار        

واحترام االختالف في وجهات النظر عند تنـاول القضـايا          

 وتدور المناهج فـي     ،د والمجتمع والمشكالت التي تواجه الفر   

هذه المدرسة حول دراسة التالميذ للبيئة الطبيعية واالجتماعية        

والنمو البدني والعاطفي لهم وكذلك دراسة الفنون المختلفـة         

التي يستخدمها اإلنسان للتعبير عن نفسه واالتصال بغيره من         

 .األفراد والمجتمعات
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  مدينة المالهىمدينة المالهى
  LLuunnaa  --  PPaarrkk  

هي تعتبر مكان للنزهة يرتاده االطفال مع ذويهم        مدينةالمال

 لممارسـة   – مجانا أو نظير رسـوم رمزيـة         –أو بمفردهم   

 وتزود مدينة المالهـى     ،االلعاب المختلفة بمجمع ترويحى ما    

وتجمع األلعاب فـى    . .عادة بحدائق مصغرة وقاعات للطعام    

 فهـي مكـان ترفيهـي       ،المدينة بين االثارة والمتعة والتسلية    

ي يحبه األطفال ويرتادونه من أجـل اللعـب والترفيـه           جاذ

   .والتسلية
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  لمذاكرةلمذاكرةاا

   وأساليبها عند األطفال وأساليبها عند األطفال

ال  و ،المذاكرة تحتاج لمهارات متعددة وأساليب خاصـة       

يسـاعد   عملية المـذاكرة  شك أن اكتساب مهارات جديدة فى       

على تحقيق أكبر قدر ممكن من التحصيل الدراسـى الجيـد           

مية قـدراتنا العقليـة وتهـذيب سـلوكنا         الذى يساعد على تن   

وتطوير شخصيتنا وتحقيق طموحنا وآمالنا وأمنياتنا وهذا هو        

الهدف األساسى والبعيد للعلم وأيضاً تحقيق التفوق الدراسـى         

والحصول على أعلى الدرجات وهذا هـو الهـدف القريـب           

  : ومن طرق وأساليب المذاكرة نتناول،والمباشر للمذاكرة
جعل اتذاكر المادة قبل االمتحان بفترة طويلة وحاول أن ) ١ (

اليوم السابق لالمتحان موعداً للمراجعة فترك المواد لما 
قبل االمتحان بيوم حتى تذاكرها فيه يؤدي إلى إصابتك 

 خاصةً وأن هذه الفترة تحتاج إلى تركيز العقليباإلجهاد 
  . كامل ومن نوع خاصنفسي

بحيث يكون بعيداً عن مصادر اختر مكاناً مناسباً للمذاكرة )٢(
كالتلفاز والشرفات المطلة على الشارع  تشتيت الذهن



 -٦٣٩-

وإزعاج األطفال كما يشترط أن تكون جيدة التهوية و 
  .اإلضاءة

الراحة واالسترخاء مهمان لزيادة قدراتك على الفهم ) ٣ (
قم بتنظيم جدول المذاكرة بحيث . .والحفظ والمذاكرة

ة ومتقطعة ولكن غير يتضمن فترات استراحة قصير
 عمل أشياء بعيدة عن المذاكرة فيمبالغ فيها تقضيها 

ولكن في نفس الوقت ال تتطلب منك تركيزاً ذهنياً 
ممارسة التمارين الرياضية عمل جيد ..وتفكيراً عميقاً

 تكسر روتين المذاكرة وتساعد على استرخاء فهي
  .العضالت وتخليص الجسم من التوتر

 التيابتعد عن األطعمة الدسمة . .ومكراقب طعامك ون) ٤(
تناول وجبة غذائية غنية بالكاربوهيدرات . .تتعب المعدة

وال تنسى أن . .وابتعد عن اإلكثار من شرب المنبهات
جسدك بحاجة للراحة وأخذ قسط مقبول من النوم يساعد 

   . الجسم على االسترخاء
ضع لنفسك جدوالً للمذاكرة بحيث تبدأ بالموضوعات ) ٥(

 بحيث استثنائي تحتاج إلى تركيز وجهد التيالصعبة 
تترك الموضوعات السهلة للنهاية وتختم المذاكرة 

  . .بجزئيات سهلة وبسيطة
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  ::ومن طرق المذاكرة ومتطلباتهاومن طرق المذاكرة ومتطلباتها
وهى عبـارة عـن المـذكرة        ،المذاكرة التحضيرية  •

 تسبق الدرس المراد إعطاؤه من خالل        التي اليومية

 .التأثير على النقاط المهمة   القراءة العامة للموضوع و   

وهى ممتازة جداً تضمن لك الحصول على درجات        

وهذا النوع جيد جداَ     :لمذاكرة اليومية وكذلك ا .عالية

حيث يقوم الطالب بمراجعة الدرس المأخوذ يوميـاً        

وأخذ الراحة الكافية وتنـاول      بعد العودة إلى المنزل   

 أو قبل ذلك فى وقـت الفـراغ فـى           ،وجبة غذائية 

  .درسةالم

وهذا النوع ال بأس بـه       :كرة االسبوعية االمذوهناك   •

حيث يقوم الطالب بالمذاكرة فى عطلة نهاية األسبوع        

 وذلك من خـالل مراجعـة جميـع الـدروس      ،فقط

 :)الموسـمية (المذكرة االختيارية   أما  .وقراءتها جيداً 

هذه طريقة تعتمد على المجازفة والمغامرة حيـث        ف

 معتمداً  ،ختبار أو قبله بيوم   يدرس الطالب فقط ليلة اال    

على حضوره وانتباهه فى الدرس داخل المدرسـة        

  .وهذا النوع يعتمد بصورة كبيرة على الذاكرة
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وهذا النـوع    :المذاكرة الهوائية وهناك نوع يسمى     •

هو األسوأ حيث يقوم الطالب بالمذاكرة فقط عنـدما         

تشتاق نفسه للمذاكرة أو يقوم ولى األمر بالمتابعة أو         

 ، التحفيز فيكون المستوى متذبذباً حسب الموقف      عند

فقد يحصل على تقدير ممتـاز أو راسـب حسـب           

 ونـوع المـادة     ،الظروف حينه واستعداده الشخصى   

  .العلمية

 ،أدوات معينة للمـذاكرة   ويجب أن نتذكر أن هناك       •

كلما حرص الطالب على تلخيص      ف ،التلخيص :منها

سهولة الدرس وفصول الكتاب كلما أعانه ذلك على        

المذاكرة وسرعة االستيعاب وحفظ المعلومة ويكون      

التلخيص بالكتابة المنقطة على هيئة أفكار رئيسـية        

  .وأخر جزئية

كلمـا حـرص     ف :استخدام وسائل متعـددة   وكذلك   •

الطالب على استخدام وسيلة سمعية وبصرية ولمسية       

أثناء المذاكرة كلما كان االستيعاب أكبر وأدوم لتعـد         

  . المعلوماتمصادر استقبال
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 أي قـراءة    :التكرارويجب أن يحرص الطالب على       •

فى القـراءة   )  مرات ٣أكثر من   ( الموضوع الواحد 

والكتابة والتسميع والمراجعة حتى يؤكـد اسـتيعاب        

أكبر نسبة من المعلومات حيث تحلل وتفهم وتخزن        

  .بصورة أفضل وأجود وأبقى فى المخ

يـدة هـو   أيضاً من األسـاليب الج  فهو   :التأشيرأما   •

الحرص على التأشير أثناء المذاكرة أو الدراسة التى        

بدورها تعين على حفظ وتذكر المعومـات وكـذلك         

من خالل استخدام القلم    .(سهولة المذاكرة والمراجعة  

 ، مربعات ، دوائر ، كلمة مهمة،خط أو نقط    ،الفسفورى

  )  الخ…تظليل، القص واللزق 

 ،ومـة  يجب تثبيت نوع اإلشارة مع نـوع المعل        كما •

 استخدام القلم الفسفورى األحمر للتأشير علـى     :مثال

القلم الفسفورى األخضر    التعاريف المهمة واستعمال  

  . الخ…على القوانين 

ال بأس فـى المـذاكرة       ف :المذاكرة مع زميل  وهناك   •

حيـث  )  أفـراد  ٥ال تزيد عن     (الثنائية أو الجماعية  

 تكون القراءة العلنية وطرح األسئلة والمتابعـة مـع        
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الزميل والمناقش فى بعض المسائل وكذلك مقارنـة        

الحلول ووسائل جمع المعلومـات والتـى بـدورها         

  .تعطى فرصة أكبر للتعلم والفهم والتذكر

ويفضل استخدام هذا النوع من المذاكرة للمرحلة السنية ما         

  .مر ورقابتهبعد عشر سنوات تحت مالحظة ولى األ
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  مراحل نمو األطفال مراحل نمو األطفال 
  DDeevveellooppmmeenntt  PPhhaasseess  

مراحل نمو الفرد هي المراحل التي تختلف من سن إلـى           

آخر وتتميز كل مرحلة عن األخرى بخصائص بدنية وعقلية         

 وهي تعبير عن تغيير مضـطرد       ،وسلوكية ومهارية وتخيلية  

فى حياة الفرد يتميز بخصائص بدنية وعقلية ونفسية معينـة          

فـي  تتخذ أساساً لتربيته وفقا لخصائص كل مرحلة نمائيـة          

 وفي الطفولة هناك عـدة      ،حياته بدءا من الميالد وحتى الوفاة     

 وتختلف تفسيم تلك المراحل من كاتـب        ،مراحل لنمو الطفل  

 كما تختلف مسـميات كـل       ، ومن باحث لباحث ثاني    ،آلخر

 مرحلـة  :ومن هذه المراحل.مرحلة وفقاً لخصائصها المختلفة  

 Motor Thought /Sensorimotorالعمليات الحسية الحركية 

 ،وهي مرحلة هامة في حياة الطفل تسمى مرحلة الحسحركية        

 وهي أول فترة يمر بها الطفل       ،أو فترة الفكر الحسي الحركي    

 وتمتد بين لحظة    ،في مرحلة تطوره أو نموه المعرفي الفكري      

 وتليهـا   ،الميالد ونهاية الشهر الثامن عشر من عمر الطفـل        

ر حتـى نهايـة العـام       مرحلة ما قبل الفكر الفعال التي تستم      
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السادس من عمر الطفل ثم تعقبها مرحلة الفكر الحسي الفعال          

 ثـم   ،والتي تنتهي بنهاية العام الحادي عشر من عمر الطفل        

تأتي بعدها المرحلة الرابعة واألخيرة وهي مرحلـة الفكـر          

المنطقي الفعال والتي تستمر مدى الحياة، كل تلك المراحـل          

نا العـالم الشـهير جـان بياجيـه         في النمو المعرفي قدمها ل    

ومــن المراحــل ). م١٩٨٠-١٨٩٦(السويســري األصــل 

ــة :األخــرى ــة الرمزي  The Stage Of Child المرحل

Symbolism        والمرحلة الرمزية هي ثاني مرحلة من مراحل 

 R.Rنمو التعبير الفني عند األطفال طبقاً لتقسـيم تملنسـون   

Tomlinson،       سنوات ٨إلى   ٣ وتقع هذه المرحلة مابين سن . 

 أو ما يمكن Concrete Operationalوهناك المرحلة العيانية 

 Concrete المرحلـة اإلجرائيـة المحسوسـة   تسـميتها ب  

Operational        والمرحلة العيانية في النمو المعرفي لألطفـال 

 ،طبقاً لنظرية بياجيه هي المرحلة الثالثـة للنمـو المعرفـي          

 وتشمل الفترة ما بـين  ،وتسمى المرحلة اإلجرائية المحسوسة 

 وتتفق بداية هذه السـن      ،السابعة حتى الثانية عشر من العمر     

الذي يتناقص فيه التمركز حول الذات تماماً ويحل التعـاون          

 في هذه المرحلـة يلتحـق       ،مع اآلخرين محل اللعب المنفرد    
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الطفل بالمدرسة كنقطة تحول في حياة الطفل فيصبح قـادراً          

دراً على الفهم والمناقشة والحوار مع      على التفكير بمرونة وقا   

رفاقه واللعب المنظم وإدراك التكوينات الهرمية وغيرها من        

القدرات التي تتصف بها هذه المرحلة الهامة في حياة الطفل          

 وهناك مرحلـة    .ذهنياً وفكريا واجتماعيا وعقلياً ونمواً بدنياً     

 فيها   والمرآة أو مرحلة المرآة هي فترة يتعرف       Miroirالمرآة  

 ويستدل علـى جسـمه فـي        ،الطفل علي صورته في المرآة    

 كمـا يبـدأ فـي الـوعي         ،مجموعه وليس في جـزء منـه      

 Formalوهنـاك المرحلـة اإلجرائيـة الصـورية     .بذاتـه 

Operational           وهي الفترة ما بعد الثانية عشرة مـن العمـر 

 وهي المرحلـة األخيـرة مـن        ،حتى انتهاء مرحلة الطفولة   

 وهـي تسـمى     ،رفي التي دعا إليها بياجيه    مراحل النمو المع  

مرحلة العمليات المجردة أو العمليات المرتبطـة بالشـكل أو      

 وهذه المرحلة يتم    ،العمليات الصورية أو االستنتاج الفرضي    

 وتنمـو   ،إدراك المفاهيم التفكيرية العيانية بصـورة مجـردة       

مفاهيم المساحة والمسافة والسرعة والحجم والعدل والحريـة        

 ويستطيع الطفل تصور الفروض النظرية والقيـام        ،هاوغير

 .بالعمليات الفرضية واستيعاب المعادالت الرياضية والهندسية     
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 The ونجد أن هتك ما يسمى ب مرحلـة اإلدراك والتـيقظ  

Stage Of Realization & Awakening  ومرحلـة اإلدراك 

هي رابع وآخر مرحلة من مراحل نمـو التعبيـر           و ،والتيقظ

 ،R.R Tomlinsonند األطفال طبقاً لتقسيم تملنسـون  الفني ع

 وهنـاك أيضـاً     . عامـا  ١١وتعادل مرحلة البلوغ فوق سن      

 Ideoplastic مرحلة اكتشاف الرموز الفكرية فـي الرسـم  

Stage        وهنـاك   ، أو ما تسمى مرحلة رسوم رمزية خالصـة 

 The Physicoplastic Stageمرحلة اكتشاف الشكل المرئي 

والتي تنتج بـدورها     رسوم رمزية خالصة   وهي نفس مرحلة  

وهناك أيضـا   .رسوم تنطبق على المظهر الخارجي للمرئيات     

 ،أو ما تسـمى عقـدة أوديـب    The Oedipeمرحلة أوديب 

 ومرحلـة  Scribbling Stageوهناك مرحلة التعبير الـذاتي  

 Victorالتعبير الذاتي هي مراحل متعددة طبقاً لتقسيم لونفيلد 

Lowenfeld، وتكون من   ،ى أيضاً المراحل التخطيطية    وتسم 

 وتعقبها المحاوالت األولى للتمثيـل      ، سنوات ٤ سن   -٢سن  

 ، سـنوات ٦-٤ من سـن  Preschematic Stageالطبيعي 

 من سـن  Schematic Stageوتليها مرحلة اإليجاز الشكلي 

 The وتأتي بعدها بدايـة الرسـم الـواقعي    ، سنوات٩-٧
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Dawning Realism ثم تأتي المرحلـة  ،نة س١١-٩ من سن 

الخامسة في تقسيم لونفيلد وهي المرحلـة السـابقة للرسـم           

 من سن The Stage Of Decisionالواقعي أو اإلصطالحي 

 وتشـمل   ، سنة، وأخيراً تأتي فترة التقرير والتصميم      ١٢-١١

 Mental And Scholastic Testsأزمة البلـوغ والمراهقـة   

 وهناك ما تسمى    .اب سنة حتى مرحلة الشب    ١٣وتبدأ من سن    

 والمرحلة الخيالية هي Fantastic Voyage المرحلة الخيالية

عمل قصصى خيالى هادف ينقل للقارىء مغامرات المؤلـف         

 بما فيها من غرائب وعجائب مثـل رحـالت          ،فى رحلة ما  

 وقد تطور فـن الرحلـة       ، ورحالت جليفر  ،السندباد البحرى 

حول المستقبليات  الخيالية الى لون من قصص الخيال العلمى        

 وهناك أيضاً المرحلة    .والبحث عن المجهول وعوالم الفضاء    

 The Stage Of أو المرحلـة االنتقاليـة  / السابقة للواقعيـة 

Realization,A Transitional Stage   والمرحلـة السـابقة 

للواقعية أو ما يطلق عليها المرحلة االنتقالية هي ثالث مرحلة          

لتعبير الفني عند األطفـال طبقـاً       األربعة لنمو ا   من المراحل 

 وتقع هذه المرحلة مابين ،R.R Tomlinsonلتقسيم تملنسون 

 Early وهناك مرحلة الطفولة المبكـرة . سنة١١ إلى ٨سن 
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Childhood Phases ومرحلة الطفولة المبكرة هي المرحلة 

 : وينخرط فى تصـنيفها    ،التى تسبق مرحلة الطفولة الوسطى    

 وقـد تمتـد الـى       ،ن ماقبل المدرسة  أطفال سن المهد الى س    

 ولهذه المرحلة خصائصها    ،الصف الثانى من التعليم االساسى    

 وتسمى بمرحلـة مـا      ،النفسية والجسمية والعقلية المميزة لها    

 وهي مرحلة هامة من مراحل      ،قبل الكتابة أو ما قبل المدرسة     

وعدها تأتي مرحلة   . النمو البدني والعقلي والنفسي والمعرفي    

مرحلـة   وMiddle Childhood Phase ة المتوسـطة الطفول

الطفولة المتوسطة هي مرحلة عمرية تتوسط مراحل الطفولة        

 )١٢-٨( وتبدأ هذه المرحلة وتنتهى تقريباً بين االعوام         ،جميعاً

 وتتميز باضطراد نمـو الطفـل فـى شـتى           ،سنة من العمر  

مظاهره العقلية والجسدية والنفسـية والتعليميـة والحركيـة         

 أما مرحلة الطفولة المتـأخرة    . مهارية والنشاطية والبيئية  وال

Late Childhood Phaseويليها ،هي آخر مراحل الطفولة ف 

 وتظهر فى تلك    ،مباشرة تهيؤ الطفل لمرحلة المراهقة والبلوغ     

 .المرحلة عالمات البلوغ وخصائص النمـو فـى النـوعين         

 Orale Stageوهناك أيضاً مـا يسـمى بالمرحلـة الفميـة     

والمرحلة الفمية هي المرحلة التي ترتبط فيها اللذة بأحاسيس         
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 ويسـميها الـبعض المرحلـة       ،الفم والشفتين بتناول الغـذاء    

 Pre أما ما تسمى بالمرحلة مـا قبـل اإلجرائيـة    .الشفهية

Operational          ًفهي المرحلة الثانية في النمو العقلـي طبقـا 

 ،بعة وتستمر من عمر سـنتين حتـى السـا         ،لنظرية بياجيه 

وتتصف بصفة عامة هي أنه ال توجد بها عمليـات منطقيـة            

 فهذه المرحلة تمتاز بنمـو فـي عمليـة          ،بصورتها الناضجة 

 فيبدأ الطفل في معرفة األشياء في صورتها الرمزية         ،اإلدراك

 ويسـيطر الطفـل     ،وليس مجرد المعرفة الواقعية المحسوسة    

 ويكتسب طالقة أكثـر فـي التعبيـر الرمـزي           ،على لغته 

واإليماءات الجسمية واألصوات المختلفة، وال يستطيع الطفل       

 وال  ،في هذه المرحلة أن يضع نفسه مكـان شـخص آخـر           

يستطيع أن يركز على بعدين للشيء في نفس الوقت كـالطوا           

 ويركز تفكير الطفل على المظهر الخـارجي        ،والعرض مثال 

 Pre- Writingوهناك أيضاً رحلة ما قبل الكتابـة  . لألشياء

 ويحتاج الطفل فيهـا     ،هي مرحلة االستعداد للكتابة والقراءة    و

إلى العديد من األنشطة التمهيدية ذات العالقة بعملية الكتابـة          

 ويرى الـبعض أن االسـتعداد       ،قبل أن يطلب منه أن يكتب     

للكتابة عند الطفل تجعله يكتسب جزءا من العملية الطبيعيـة          
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ل مخطـط محـدد      ويتم إعداد الطفل للكتابة من خـال       ،للنمو

الخطوات ومن خالل توفير نماذج يمكن للطفل نقلها وتـذكر          

 - Pre وهناك ما يسمى مرحلة ما قبـل المدرسـة   .شكلها

School Educationمـا قبـل   ، وهي فترة الطفولة المبكرة 

 وهي مرحلة رياض    ، سنوات ٦ -٤ من سن    ،دخول المدرسة 

فـال   حيث يحـب األط    ،األطفال التي لها خصائصها المتعددة    

 وفيهـا يبـدأ     ، وينطلق الخيال عند األطفـال     ،الرفيق الخيالي 

الطفل معرفة األصدقاء والحياة االجتماعية بعيداً عن نطـاق         

ــرة ــة .األس ــاك أيضــا مرحل ــوهن ــا قب ــةلم   المراهق

Preadolescence ـ  - وتس ـ   ( ً امى أحيان )  البلـوغ  لمـا قب

Prepubescence  ،   مرحلة (لة أيضاً   -ويطلق على هذه المرح

 وهذه المرحلة بين سن العاشـرة والثانيـة         ) والمقاومة التحفز

 تقريباً وتظهر لدى الفرد تمهيداً لالنتقـال        )١٢ – ١٠(عشرة  

تبذلها  وكذا تبدو مقاومة نفسية   ، إلى المرحلة التالية من النمو      

ومن عالمات هذه المرحلة    ، الذات ضد تحفز الميول الجنسية      

 من الفتاة واالبتعاد    ىتونفور الف ، زيادة حساسية الفرد بجنسه     

فالطفل الذي كان في المرحلة     ، عنها وكذا تجنب الفتاة الفتى      

غضاضة في اللعب مع الفتيات الالتي في سنه         يجد السابقة ال 
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يشعر بالحرج الشديد ويخشى تهكم أقرانه ورفاقه إذا         أصبح، 

حتى ال يـتهم بـأن خشـونة        ،  يلعب مع الفتيات     هما شاهدو 

كذلك الحال عند الفتاة التي يتزايد إحساسها       و، الرجال تنقصه   

مرحلـة   وهنـاك    .ونفورها من الفتيان لتفوقهم وخشـونتهم     

ــرة  ــة المبك ــن وEarlyadolescnceالمراهق ــة م  المراهق

 عاما وهى تمتد منذ بدء النمو السريع الـذى          )١٦إلى١٣(سن

عند إسـتقرار   ، بسنة تقريباً    يصاحب البلوغ حتى بعد البلوغ    

وفى هذه المرحلة المبكـرة     ، يولوجية عند الفرد    التغيرات الب 

ويرغب دائما فى الـتخلص     ،  يسعى المراهق إلى اإلستقالل   

ويستيقظ لـدى الفـرد     ، من القيود والسلطات التى تحيط به       

 المراهقـة المتـأخرة   أمـا مرحلـة     .إحساساً بذاته وكيانـه   

Lateadolescnce    وفيها يتجه   )٢١ – ١٧(سن  فهي مرحلة 

،  أن يكيف نفسه مع المجتمع الذى يعـيش فيـه          الفرد محاوال 

ويوائم بين تلك المشاعر الجديدة وظروف البيئة ليحدد موقفه         

، محاوالً التعود على ضـبط الـنفس      ، من هؤالء الناضجين    

فتقتـل  ، عن العزلة واإلنطواء تحت لواء الجماعة        واإلبتعاد

ولكن فى هذه المرحلة تتبلور مشكلته فـى        ، نزعاته الفردية   
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وتحدد إتجاهاته إزاء الشـئون     ، تحديد موقفه بين عالم الكبار      

   .السياسية والعمل الذى يسعى اليه

 The Stage Ofوهنـاك مرحلـة المعالجـة اليدويـة     

Manipulation        ومرحلة المعالجة اليدوية هي أول مرحلة من 

مراحل نمو التعبير الفني عند األطفال طبقاً لتقسيم تملنسـون          

R.R Tomlinson... ٣ إلـى  ٢وتقع هذه المرحلة مابين سن 

أي وصـول الطفـل       وأخيراً فإن مرحلة المراهقـة     .سنوات

 Adolescenceوالطفلة إلى مرتبـة مراهقـون ومراهقـات         

، وتنتهى بكمال النضـج     ، والمراهقة تبدأ بالبلوغ واإلدراك     

وهـن  ، فهو مراهق وهى مراهقة وهم مراهقون       ، أوالرشد  

ــات  ــا  ،Adolescenceمراهق ــا تعرفه ــة كم  ”والمراهق

Encyclopedia of psychology”   هى الفترة اإلنتقالية مـن

 سنة  ١٣ – ١١التى تبدأ فى عمر      الطفولة إلى البلوغ المبكر   

سنة والوقت الدقيق مـن      ٢١ – ١٨تقريباً وتنتهى فى عمر     

هذه الفترة يعتمد على بعض العوامـل المتنوعـة المحيطـة           

واإلنتقـال يـرتبط بـالتغيرات      ، والتطورالبيولوجى   بالثقافة

  .البيولوجية والمعرفية والنمواإلجتماعى
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    ننووالمراهقالمراهق

    وطرق التعامل معهموطرق التعامل معهم

 ومـن   ،المراهق لديه طاقة كبيرة وحالته المزاجيه متقلبه      

  :الممكن أن نتعامل معه لالستفادة من طاقاته كاألتى

تفريغ طاقـة المـراهقين عـن طريـق األنشـطة            •

  .الرياضية

األطفال عن طريق ممارسة الهوايـات      تفريغ طاقة    •

  .مثل الرسم والصحافة واألذاعة المدرسية

تكليف المراهقين بأعمال قياديه فـى المدرسـة أو          •

 وهنا يظهر ويبرز حب إظهار      ،المنزل حسب ميولهم  

الذات ونحقق هدفا آخر وهو تنميـة اتجاهـه نحـو           

  .العمل الجماعى

  .معرفة ميوله وتشجيع االيجابى منها •

 التربوى مع المراهق باالطراء والثناء عليه       التعامل •

  .بدال من التأنيب على الخطأ وخاصة أمام زمالئه

تشجيع النقاش الحر حتى لو وصـل إلـى درجـة            •

المحاباه حتى تأتى الثقـة بـين الوالـد والمراهـق           
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والمدرس والمراهق حتى نصل إلى مرحلة قويه من        

  .التعامل

باب من أهـم    ترسيخ الوازع الدينى وتقويته لدى الش      •

  .عوامل استقرار المراهق ونموه نموا سليما

  .ترسيخ القيم االسالمية لدى المراهق •

تنمية المعارف لدى المراهـق وخصوصـا زيـادة          •

  .معلوماته عن البيئة والحياة

تعريف المراهق بمساوىء التـدخين والمخـدرات        •

ورفاق السوء حتى تكتمل الصورة لديـه ويتبصـر         

  .بعواقب هذه المخاطر

اون أولياء األمور مع المدرسين لتخليص المراهق       تع •

  .من المعوقات التى تواجهه

ظهور المدرسين بالمدرسة واآلباء فـى العـائالت         •

والمنازل بمظهر القدوة للمراهقين فـى تصـرفاتهم        

  .وحركاتهم

البد من إشعار المراهق باألمن واألمـان بنوعيـه          •

  المادى والمعنوى فى األسرة والمدرسة

  . والتجريح والسخريه واالهانه للمراهقينتجنب النقد •
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إشعاره بحب األسرة والمدرسة له واالعتـراف بـه          •

  .داخل مجالس العائلة بصفته أحد شبابها

توفير التغذيه المتكاملة الصحية السليمه لبناء ونمـو         •

أجسامهم بشكل صحى وسليم ألن النمو الجسمى فى        

هذه المرحلة يكون سريعا ويحتاج إلى غذاء صـحى     

  ٠توازن كما ونوعام

تشجيعهم على ممارسة النشاط الرياضـى وتنظـيم         •

  .واستغالل وقت الفراغ بطريقه مفيدة

التدريب على مكارم األخالق منذ الصغر وغـرس         •

  .حب ومراعاة اهللا باتباع أوامره والبعد عن نواهيه

عدم إهمال األب للمراهق فى هذه الفترة والحـديث          •

لعائليـة وتعويـده    معه ومرافقته فى أغلب زياراته ا     

  .على تصرفات الرجال

-تكليف المراهق بأعمال ليؤديها ليصقل خبراته ومه       •

  .اراته ويكتسب الثقة فى ذاته

عدم تعنيف المراهـق وعـدم ضـربه نهائيـا ألن            •

بـل  … الضرب يزيد من عصبيته وتمرده وهياجه       

  .يجب معاملته برفق ولين وإخوة
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  مراكز رعاية األطفالمراكز رعاية األطفال

ز رعاية األطفـال مثـل المراكـز        هناك العديد من مراك   

الثقافيــة واالجتماعيــة والترفيهيــة والغذائيــة والتربويــة 

 Child Information  مركز اعالم الطفل: ومنها،واإلعالمية

Centre        والمراكز اإلعالمية للطفل من منتديات ومراكز هي

 يضـم كافـة     ،مراكز تنشئة وتثقيف إعالمية موجهة لألطفال     

 ويربط الطفل بوطنه وموقعه من      ،الترفيهيةاألنشطة الثقافية و  

العالم بما يحقق وظيفة االنتماء عند الطفل بأسـلوب محبـب           

كالمسابقات والرحالت وتوزيع المطبوعات العامـة وإقامـة        

 .الندوات والمحاضرات وغيرها من األنشطة في هذا االتجاه       

 Center For وهناك أيضاً المركز التعليمي للبحث واالبتكار

Educational Research & Innouation (C E R I(  ولقـد 

بدأ المركز التعليمي للبحث واالبتكار نشاطه بفرنسـا عـام          

 وذلك من خالل    ، باالهتمام للتغيير في التعليم لألحسن     ،١٩٦٩

ظهور بعض األنظمة الخاصة والهياكل التنظيمية المتعلقة بها        

مـنهج  وكذلك طبيعة التغييرات في المحتويات والطرق في ال       

 ويهتم المركـز اهتمامـاً      ،الدراسي نفسه أو اإلعالمي نفسه    
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خاصاً باستحداث الطرق الجديدة لتقويم البرامج التعليمية من        

 وهناك مركز ثقافـة     .أجل تعميق البحث التربوي االبتكاري    

هو هيئة   ومركز ثقافة الطفلChild Culture Centre الطفل

 ،لطفل وفنونـه وأدابـه    ثقافية مركزية أو محلية تهتم بثقافة ا      

 وقد يكون له فروعا فى المدن أو األحياء         ،مقرها عاصمة ما  

 ويضم المركز العناصر البشـرية والفنيـة التـى          ،أو القري 

تخاطب عقل الطفل ووجدانه وفقاً للسياسة الثقافية للدولـة أو          

 يعمل على تنشيط الحركة     ،بالتعاون مع منظمة دولية مختصة    

فولة من كتـب ومجـالت ومعـارض        الثقافية الخاصة بالط  

 أي إنـه مركـز   ،ومسابقات وندوات وورش عمل وأبحـاث   

 ويوجـد   .شامل يعمل على تنمية الطفولة بمختلف جوانبهـا       

ــة  ــة التطوري ــة المعرف ــدولي لنظري ــز ال  أيضــاً المرك
Thegutermational Center For Cemelic Epistemolog 

ه جان بياجيه   والمركز الدولي لنظرية المعرفة التطورية أنشأ     

 بـدعم   ١٩٥٥العالم الشهير في النمو النفسي لألطفال عـام         

 وأداره بياجيه حتى وفاتـه فـي عـام          ،الحكومة السويسرية 

 وجعله ملتقى لرجال الفكر البارزين المعنيين بدراسة        ،١٩٨٠

الطفل في شتى أرجاء العالم يجتمعون فيه كل عـام لتبـادل            

اظرات، واهتم المركز   الرأي وإلقاء المحاضرات وإجراء المن    
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بإعالن نظريات النمو المعرفي عند األطفال منذ سن مبكـرة          

كما أن هناك مركـز صـحة الطفـل         . وحتى فترة المراهقة  

Child Health Centre    ومركز صحة الطفـل هـو مركـز 

صحى عام أو خاص يهتم بشئون الرعاية الصحية لألطفـال          

 ويشمل تقديم   ،من زمن والدتهم الى بداية التحاقهم بالمدرسة      

 ،الخدمات الطبية االجبارية كالتطعيم الدورى وغير الـدورى       

 ،وأيضاً تقديم الرعاية الطبية الوقائية وعالج الحاالت الحرجة       

ويشرف على تلك المراكز دائما وزارة الصحة أو الهيئـات          

 وهناك مركـز    .الصحية االلمتخصصة أو الجمعيات األهلية    

 The Information Center Onمعلومـات ثقافـة الطفـل    

Children`s Cultures ومركز معلومات ثقافة الطفل مركز 

 ومهمتـه األساسـية     ،تابع لمنظمة الطفوله العالمية اليونسيف    

نشر األعمال الهامة في مجال تربية وثقافـة الطفـل علـى            

  .النطاق العالمي
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  FFlleexxiibbiilliittyyالمرونة المرونة 

 ،يةالمرونة من صفات المبتكرين ومن خصائصهم الشخص      
وتعنى المرونة القدرة على التكيف السريع مـع التطـورات          

 وال يكون الشخص محافظاً علـى القـديم         ،والمواقف الجديدة 
  .متمسكاً به حتى يمكن أن تتحقق الجدة في ابداعه أوابتكاره

  مسابقات أدب الطفلمسابقات أدب الطفل

  CChhiilldd  LLiitteerraattuurree  CCoommppeettiittiioonnss  

األدبـى  مسابقات أدب األطفال هي لون من ألوان التنافس         
 نغرض اكتشاف المواهـب األدبيـة       ،في مجال الكتابة للطفل   

 تنظمه هيئة تربوية وثقافية بين جمهور األطفـال         ،ورعايتها
ى -ق للكتابـة ف   -فى مراحل عمرية تحددها شروط التساب     

أحد أنواع التعبير األدبى عند الطفل فـى الفنـون الشـعرية            
الكتابـة   أو باطالق حرية     ، فى موضوعات محددة   ،والنثرية

 وهناك هيئات تتوسع فى هـذا المفهـوم فتعقـد           ،لدى الطفل 
المسابقات بين المهتمين بأدب الطفل من الشـباب والكبـار          
لحفزهم على تقديم أعمال جيدة لألطفال تراعي المعايير الفنية         
واألدبية والتربوية والمجتمعية وتسهم في تجويـد أعمـالهم         

 لتننشيط مجـال أدب      وهذه المسابقات هامة   ،المقدمة للصغار 
  .الطفل
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  مسابقات الطفلمسابقات الطفل

هناك العديد من المسابقات التي توجه لألطفال الكتشـاف         

 Child  مسـابقة رسـوم األطفـال   : ومنهـا ،المواهب منهم

Drawings Competitionsمسابقات رسوم األطفال لـون   و

من ألوان التنافس الفنى الكتشاف المواهب الفنية ورعايتهـا         

 تنظمه هيئة محلية أو دولية فى مجاالت        ،لبين جمهور األطفا  

 مـع حفـز     ،التعبير الفنى المسـابقات والمعـارض الفنيـة       

المتسابقين على االشتراك في المسابقة بمختلف اإلغـراءات        

 وهنـاك مسـابقة     .من أجل اكتشاف المواهب والموهـوبين     

 مسابقة القـراءة  و Freereading Comptition القراءة الحرة

 ألوان المنافسـة القرائيـة الحـرة بـين          الحرة هي لون من   

 وتدور حول مـادة     ،الجمهور القارىء من الصغار أو الكبار     

 فى مسابقة تنظمها مكتبة أو هيئـة        ،قرائية معينة أو مفتوحة   

 والهـدف منهـا تشـجيع عـادة القـراءة           ،ثقافية أو تربوية  

 وهنـاك   .االختيارية لموضوعات حرة بين يـدى القـارىء       

 Guided Reading Competition وجهـة مسابقة القراءة الم

مسابقة القراءة الموجهة هي لون من الوان التنافس القرائى         و
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 ، سواء أكلنت رسمية أو أهليـة      ،بين القراء تنظمه جهة معينة    

فى موضوعات  ،  مكتبة أو مؤسسة أو جهة حكومية أو شعبية       

 وجمهور القراء من األطفـال أهـم شـريحة          ،قرائية محددة 

 كما تخضع   ،ل تلك المسابقات ألهداف مقصودة    تتوجه اليها مث  

  .المسابقات الموجهة إلشراف فنى وتربوى وثقافى وسياسى
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  المسرح لألطفالالمسرح لألطفال
  TThheeaattrree  

 فهو يجعله يشاهد ويتفاعل مع      ،المسرح هام جداً لألطفال   

الشخصيات الحقيقية مباشرة من خـالل الرؤيـة المباشـرة          

 ،ق بخيال الطفـل    ومن خالل التحلي   ،والتفاعل المباشر معهم  

 والطفل يتأثر تأثراً كبيراً بالمسرح      ،فليس من شاهد كمن سمع    

 ونـرى هنـا بعـض أنـواع         ،وخصوصاً المسرح المناسب  

 المســرح التربــوى :المســرح الضــرورية للطفــل مثــل

Educational Theatre   فالمسرح التربوي هو وسـيط فنـى 

  وهو نشاط فنى مركـب     ،وتربوى فعال فى العملية التعليمية    

 أو  ،لتوظيف الفنون الدرامية لخدمة مناهج التعليم ومسرحتها      

من خالل إشراك الطفل والمعلم وجمهور األطفال فى قوالب         

 مثـل المسـرحية واالسـتعراض       ،وأشكال مسرحية متعددة  

اللوحة الحيةالتمثيلية المدرسـية    ، التمثيلية الصامتة  ،التاريخى

لمشـكالت   تمثيليـة ل   ، تمثيليـة المشـكالت النفسـية      ،الحرة

 ،)اللعب بالدمى والعرائس وغيرها   ( تمثيل الدور    ،االجتماعية

 - Drama - Inوهناك من يعلـن أن المسـرح التربـوي    
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Education   تنمية قـدرات الطفـل علـى        :له أهداف أربعة 

 وتنمية  ، وتنميو إدراكه لنفسه والعالم من حوله      ،التعبير الذاتي 

دف إذن مـن هـذا       فاله ، وتنمية أحاسيسه وخياله   ،ثقته بنفسه 

المسرح هو تنمية الفهم واإلدراك لدى الطفل من أجـل فهـم       

 وله هدف ثانوي يتمثل فـي       ،نفسه وسلوكه والعالم من حوله    

استعمال الدراما كوسيلة تعليمية إيضاحية يمكن اإلفادة منهـا         

 ،في تعميق فهم الطالـب لقضـية معينـة تتعلـق بـالمنهج            

مـن المعـاقين    وخصوصا لبعض ذوي االحتياجات الخاصة      

 Synthetisch مسرح تركيبي شـامل      :ومثل. عقلياً وسمعياً 

ومسرح تركيبي شامل مصطلح يطلق على أي مسرح يتطلب         

 فبجانب استطاعته التمثيل    ،من الممثل قدرات تعبيرية متعددة    

البد وأن يستطيع الغناء والعزف على آلة موسيقية والقـدرة          

 ،األكروباتية أيضـاً  على الرقص والمقدرة على أداء األلعاب       

ومن أشهر المسارح التركيبـة الشـاملة مسـرح الكسـندر           

بيريانسيف في موسكو وهو يشكل المسرح بشكل دائري أي         

 ،Arenabuhneأن جمهور األطفال يحيطون بمكان العرض       

حتى تكون المعايشة المسرحية كلية تصنع من خالل االلتفاف         

ـ    ،من جميع جوانب العرض المسـرحي      ندر  ويسـمى الكس
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 وهناك  ).Tjusتيوس  (مسرحه التركيبي الشامل لألطفال باسم      

 Kofferمسرح متطور يناسب الطفل هو مسـرح الحقيبـة   

Theater           م ١٩٧٥ وهو مسرح ياباني لألطفـال أنشـأ عـام

 وتقوم المجموعة   ،،وأصبح أشهر مسارح الجماعة التجريبية    

جد الصغيرة الطليعية من الممثلين بالتوجه إلى أي مكان يتوا        

فيه األطفال حاملة معها عدة حقائب صغيرة تحتوي على أهم          

مكونات العرض مـن االكسسـوارات واألوراق واألقنعـة         

واألربطة والحبال والمالبس الهامة لتقدم عروضها الفوريـة        

 ويقـوم الممثلـون     ،وفي أي مكان من أجل سعادة األطفـال       

وهناك . باالرتجال الفوري في نصوصهم المسرحية لألطفال     

مسرح العرائس لألطفـال   وPuppet Show مسرح العرائس

هو مسرح غير تقليدى يقدم عروضه التمثيلية لألطفال خاصة         

 فتلعب العرائس البشرية أو الحيوانية وغيرهـا        ،أو مع الكبار  

 عن طريق التحريـك     ،األدوار المسرحية فوق خشبة العرض    

يكية باليد أو بالخيوط أو برفائع خشبية أو حديديـة أو بالسـت           

 وتلعب العناصر والمكمالت المسرحية األخرى من       ،ونحوها

أصوات وأزياء وأضواء وموسيقي أدوارهـا المتناغمـة أو         

 وجمهور غالباً من األطفال     ،المصاحبة للعرائس أثناء العرض   
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 : وهناك أنواع من مسرح العرائس أو مسرح الدمي        ،وأسرهم

 الـدمي  ،Hand of Glovepuppetالدمي اليدوية أو القفازية 

 الـدمي ذات  ،Gloves & Finger Puppetالقفازية واألصبع 

 ،Shadow Puppet دمي خيال الظـل  ،Rod Puppetالقائم 

 كمـا أن    .Marionetteالماريونيت وهي الدمي ذات الخيوط      

 Moving Theatre هناك ما يعرف أو يسمى بالمسرح المتنقل

ى قابل  المسرح المتنقل هو تصميم لهيكل مسرحى شبه حقيق       و

 وذلـك لتقـديم     ، وينتقل من مكان آلخـر     ،)والفك(للتركيب  

 مناسبته  : ويجب أن يراعى فى تصميمه     ،العروض المسرحية 

القامة العروض الفنية وتحمل متطلبات العرض ثـم الفـك          

 وتصنع مادته الخام غالباً من األخشاب ومستلزمات        ،والتنقل

ل المعمـارى    ويمثل هذا الشك   ،الديكور القابلة للطى والتغيير   

 .التطور الناضج لصندوق الدنيا وخيال الظـل واألراجـوز        

 وهناك أيضاً المسرح من خالل جماعـة التربيـة والتعلـيم          

Theater In Education Teams ــة  وهذاالمســرح تجرب

المسرح مـن   ( :انجليزية هامة في مسرح الطفل تحت عنوان      

 في   وتعتبر من أنضج التجارب    )خالل جماعة التربية والتعليم   

 حيث يقوم فنانون محترفون ومجموعـة مـن         ،مسرح الطفل 
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التربويين باالشتراك مع األطفال من التالميذ في التمثيل فـي          

 وهنـاك   . مستعينين بفن االرتجال العفـوي     ،حجرة الدراسة 

 ومسـرح  Particepation Theatreأيضاً مسرح المشـاركة  

 ،المشاركةهو مسرح يهتم بدفع كل العناصر للمشـاركة فيـه     

 ولكن تبدو   ،وتكون المشاركة بصورة حيوية ومرسومة مسبقاً     

المشاركة تلقائية أثناء العرض من أجل أن يتحقق للمتفـرج          

 فالمشـاركة   ،من األطفال مزيداً من الربط بينه وبين الممثلين       

تعنى أن الحوار الخفي الذي يسـري مـن العـرض إلـى             

ة هنا   أي بمعنى آخر أن تكون المشارك      ، وبالعكس ،المتفرجين

  .بين الممثل والمتفرج وبين المتفرج والمتفرجين اآلخرين

 يمكننا الوقوف قليالً مع مصطلح مسرح الطفـل         ،وأخيراً

يعتبـر   Child Theatre  فمسرح الطفل:وأهمية ذلك المسرح

م من  -ل أدب الطفولة ويسه   - من وسائ  ،فنياً وتربوياً  وسيطاً

ض  عـر  ” الـى  ” النص األدبـى المسـرحى     ”الل تحويل -خ

يسهم فى تنمية األطفال عقلياً وعاطفيـاً وجماليـاً         " مسرحى

 ولمسرح الطفل تأثير كبير فى نقـل األفكـار          ،ولغوياً وثقافياً 

 وقد  ،والمفاهيم والقيم بشكل مجسد وملموس ومسموع ومرئى      

يكون الطفل مشاركا للكبار فى العرض المسرحى أو مشاهداً         
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المسـرحية فـى    أو يلعب الطفل مع اقرانـه األدوار        . .لهم

ل بالحفز االيجابى   -العرض مما ينعكس على شخصية الطف     

 Dramatization  وهنـاك مفهـوم المسـرحة      .فى الحيـاة  

عـرض  ”األدبى الى " النص”والمسرحة مصطلح يعني تحويل   

 وتوسع استخدام المفهوم ليشمل     ،ممسرح فوق خشبة المسرح   

مسرحة المناهج الدراسية فى قوالب مسرحية تمثيليـة فـى          

ء استخدام الخبرة الدرامية وفعالية المسرح كأداة فعالـة         ضو

   .فى التعلم

  مشرفة روضة أطفال مشرفة روضة أطفال 
NNuurrsseerryy  SSuuppeerrvviissoorr  

مشرفة روضة األطفال هي جامعية متخصصة فى تربية        

 وهي مشرفة يتم اعـدادها وتأهليهـا        ،طفل ما قبل المدرسة   

للعملية الفنية والتربوية واالدارية من خالل كليـة جامعيـة          

صصة تجمع بين علم نمو الطفل فـي مرحلـة ريـاض            متخ

 وتتـدرب   ،األطفال وبين تطبيقات اإلشراف على هذا النمـو       

 وتخضع للتوجيه   ،على االشراف على روضة أطفال بعد ذلك      

  .واالشراف التربوى والرسمى
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  المشاكل المشاكل 

  التى تواجه األطفالالتى تواجه األطفال

هناك العديد من المشاكل التي تعترض مسيرة أطفالنا في         

 وقد تكون المشاكل بالنسـبة لنـا مشـاكل          ،ياتهمنموهم وح 

 ومن  ، ولكنها عند األطفال ضخمة للغاية وكبيرة جداً       ،بسيطة

المشــاكل النفســية التــى تواجــه :أهــم تلــك المشــكالت

يعانى طفال من بين كل ثالثة أطفال مـن األجهـاد           ف:األطفال

المرضى المصحوب بشعور بالـدوار وآآلم فـى الصـدر           

 واالصابة بـاألرق واالكتئـاب      ،التنفسواصدار صفير أثناء    

 واليدرك األطفال هذه المشاكل وال      ،النفسى والتوتر والخوف  

ونسـتطيع أن نلخـص     ...كيف يواجهها إال بمساعدة األهـل     

أعراض هذه المشاكل النفسـية مـن أجهـاد وتـوتر وأرق            

واكتئاب من خالل التعرف على األعراض والحلول الالزمة        

 من عمر سنة إلى     :رة عمريه كالتالى  والمالزمة لها فى كل فت    

 األفراط فى القلق والغضـب      :أعرض المشاكل النفسية  :سنتين

وبشـكل عـام    .. .وتلخبط نظام نومه ويرفض تناول طعامه     

يكون الطفل معرضا لإلجهاد وبسبب المرض أو االنفصـال         



 -٦٧٠-

 ،عن والدته أو أى تغيير كبير فى روتـين حياتـه اليوميـة            

 هذا السن تكمـن فـى اسـتخدام         والحلول لهذه المشاكل فى   

األلعاب لمساعدة الطفل على التخلص من قلـق االنفصـال          

 ومحاولـة   ، ويتم ارسال اللعبة معه إلى الحضـانة       ،والفطام

 من عمـر سـنتين إلـى عمـر          و.المكوث معه فترة أطول   

 يعود الطفل الستعمال المصاصة مـرة       :األعراض:سنوات٥

ه خوف مبالغ فيـه      ويبلل سرواله من جديد ويظهر علي      ،ثانية

مع نوبات عصبيه وال يستطيع الطفل السيطرة على أعصابه         

 ، أو يتصرف بسلبيه   ، أو فأفأة  ،أو يظهر عليه سلوك عدوانى    

حيث أن كل تجربه يمر بها تنتهى بالدموع مع اضطرابه فى           

نومه والطفل فى هذه المرحلة يبدأ فى االستقالل الكامل عـن       

 ، لعبه واالجابة عن تساؤالته     نترك الطفل مع   :والحلول.والدته

 وإشـعاره   ،وتركه فى محاوراته مع لعبه وتفكيـره وتأملـه        

  .  نوات١٠ - ٥ من عمر  و،باألمان قدر االمكان

 ، شعور الطفل بأوجـاع وآالم ال مبـرر لهـا          :األعراض

 فهو متأكد من أن كـل       ،ويكون دائما مشغول البال على نفسه     

مدرسة أو اللعب مـع      يرفض الذهاب لل   ،نزلة برد لديه مميته   

 ، لديه عادات مزعجة وخوف زائـد عـن اللـزوم          ،أصدقائه
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 وهناك مشاكل فى النوم واألكل مع رؤيه الكوابيس وأعصابه        

  .تنفلت بسرعة وتحصيله المدرسى منخفض

وتكمن الحلول فى مالحظة الطفل والتقرب منه وسـؤاله         

وعدم الكذب   ،عما يبدو له وسيجيب الطفل بصراحة ووضوح      

لطفل مهم جدا فى هذه المرحلة ويجب أخباره بالحقائق         على ا 

 ويجب عرضه   .المتنوعة وتعليمه كيف يستخدم عقله وخياله     

على الطبيب إذا كانت األعراض شديدة للتأكد مـن أن اآلالم           

 وهنـاك   .واألوجاع التى يشكو منها ليست أعراضا مرضيه      

 واإلدراك Visual Perceptionمشكالت اإلدراك البصـري  

ري أحد أهم جوانب القصور اإلدراكي فـي صـعوبات       البص

 عدم قدرة الطفـل     : والتي تتضح فيما يلي    ،التعلم في الحساب  

على التمييز بين العالمات األساسية زائد وناقص ويسـاوي         

 وعدم القدرة على التمييز بـين األرقـام         ،والضرب والقسمة 

 وعدم القدرة علـى     ، الخ ١٧،٧١ -٩ ،٦ -٦،  ٢ ،المتشابهة

 أرقام مكتوبة في سلسلة رقمية وعدم قدرة البعض على          قراءة

إنهاء عمليات حسابية بسيطة في الجمع والطرح والضـرب         

   .والقسمة
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 Auditory Perceptionوهناك مشكالت اإلدراك السمعي 

واإلدراك السمعي أحد جوانـب القصـور اإلدراكـي فـي           

 وتبدو تلك المشكالت السـمعية      ،صعوبات التعلم في الحساب   

 ظهوراً في الحساب ربما ألنه يعتمد أكثر علـى اإلدراك           أقل

 ولكن بعض التالميذ الذين لديهم مشكالت سـمعية         ،البصري

يحتاجون بإلحاح إلى تعليمات لفظية واضـحة فـي الفصـل           

 ويمكن قياس ذلك من خالل األسئلة الشفهية التـي          ،الدراسي

 أو من خالل إجاباتهم التحريرية علـى بعـض     ،تقدم للتالميذ 

التساؤالت التي تعبر عن إدراكهم السـمعي لمـا سـبق أن            

  .تعلموه

 Figure-Groundوهناك مشكالت الشـكل واألرضـية   

Problems هذه المشكالت تكون أحـد جوانـب القصـور          و

اإلدراكي في صعوبات تعلـم الحسـاب لتالميـذ المرحلـة           

 ويبدو ذلك واضحاً في عدم قدرة بعض التالميـذ          ،اإلبتدائية

 بين المثيرات اللونية المتعددة الموجـودة علـى         على التمييز 

 فهم غير قادرين على حـل مشـكالت رياضـية           ،األرضية

  .موجودة في صفحة مزدحمة
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 Hyperactivity وهناك مشكالت المداومة والنشاط الزائد

And Perseveration Problemsــة  و ــكالت المداوم مش

والنشاط الزائد أحد أهم األبعـاد فـي تصـنيف ثورنتـون            

Thornton          لتشخيص صعوبات التعلم فـي الحسـاب لـدي 

 ،م١٩٨٣األطفال في المرحلة االبتدائية والذي وضعه عـام         

فاألطفال غير القادرين على التعلم أكثر نشاطاً من زمالئهـم          

 باإلضافة إلـى أنهـم دائمـي        ، ومن السهل إثارتهم   ،العاديين

 كما أن لديهم صعوبات فـي       ،الحركة وليس لهم هدف مباشر    

 ،واللغة ولديهم قصور في الذاكرة     تكامل الحركي واإلدراك  ال

ويميلون لالندفاع والتسرع في حل المشكالت الرياضية فـي         

 ويتسـم   ،المدرسة االبتدائية إذا كانت على صفحات ملونـة       

سلوكهم بالمداومة في تكرار الحلول التالية على نمط المشكلة         

فإنهم يعالجون   ، فإذا كانت المشكلة األولى في الجمع      ،األولى

  .بقية المشاكل المقدمة إليهم على أنها جمع
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  المشاكل النفسيةالمشاكل النفسية

   التى تواجه األطفال  التى تواجه األطفال 

يعانى طفال من بين كل ثالثة أطفال من األجهاد المرضى          

المصحوب بشعور بالدوار وآآلم فى الصدر واصدار صفير        

 واالصابة باألرق واالكتئاب النفسـى والتـوتر        ،أثناء التنفس 

 واليدرك األطفال هذه المشاكل وال كيف يواجههـا         ،والخوف

  ...إال بمساعدة األهل

ونستطيع أن نلخص أعراض هذه المشاكل النفسـية مـن          

أجهاد وتوتر وأرق واكتئاب مـن خـالل التعـرف علـى            

األعراض والحلول الالزمة والمالزمة لها فـى كـل فتـرة           

  :عمريه كالتالى

 :لنفسـية أعرض المشـاكل ا   : من عمر سنة إلى سنتين     -

األفراط فى القلق والغضب وتلخبط نظام نومه ويرفض تناول         

وبشكل عام يكون الطفل معرضا لإلجهاد وبسـبب        .. .طعامه

المرض أو االنفصال عن والدته أو أى تغيير كبير فى روتين           

  .حياته اليومية
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والحلول لهذه المشاكل فى هذا السن تكمن فـى اسـتخدام           

لتخلص من قلـق االنفصـال      األلعاب لمساعدة الطفل على ا    

 ومحاولـة   ، ويتم ارسال اللعبة معه إلى الحضـانة       ،والفطام

  .المكوث معه فترة أطول

 يعـود   :األعراض :سنوات٥ من عمر سنتين إلى عمر       -

 ويبلل سـرواله مـن      ،الطفل الستعمال المصاصة مرة ثانية    

جديد ويظهر عليه خوف مبالغ فيه مع نوبـات عصـبيه وال            

يطرة على أعصابه أو يظهر عليه سـلوك        يستطيع الطفل الس  

 حيث أن كل تجربـه      ، أو يتصرف بسلبيه   ، أو فأفأة  ،عدوانى

يمر بها تنتهى بالدموع مع اضطرابه فى نومه والطفل فـى           

  .هذه المرحلة يبدأ فى االستقالل الكامل عن والدته

 ، نترك الطفل مع لعبه واالجابة عن تسـاؤالته        :والحلول

 وإشـعاره   ،عبه وتفكيـره وتأملـه    وتركه فى محاوراته مع ل    

  .باألمان قدر االمكان

 شـعور الطفـل   :األعراض: سنوات١٠ - ٥ من عمر   -

 ويكون دائما مشغول البال علـى       ،بأوجاع وآالم ال مبرر لها    

 يـرفض   ، فهو متأكد من أن كل نزلة برد لديه مميتـه          ،نفسه

 لديه عادات مزعجة    ،الذهاب للمدرسة أو اللعب مع أصدقائه     



 -٦٧٦-

 وهناك مشاكل فى النوم واألكل مع       ،ئد عن اللزوم  وخوف زا 

تنفلت بسرعة وتحصيله المدرسـى      رؤيه الكوابيس وأعصابه  

  .منخفض

وتكمن الحلول فى مالحظة الطفل والتقرب منه وسـؤاله         

  .عما يبدو له وسيجيب الطفل بصراحة ووضوح

وعدم الكذب على الطفل مهم جدا فى هذه المرحلة ويجب          

 .متنوعة وتعليمه كيف يستخدم عقله وخياله     أخباره بالحقائق ال  

ويجب عرضه على الطبيب إذا كانت األعراض شديدة للتأكد         

من أن اآلالم واألوجاع التى يشكو منهـا ليسـت أعراضـا            

  .مرضيه
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  BBlluurrrriinngg  مشلفطةمشلفطة

لفظ مشلفطة من اللغة العربيـة الفصـيحة المبسـطة أو           

 حيـث   ،األقرب للشعبية في مصر وأغلب دول العالم العربي       

 وال يمكن تمييزهـا     ،تكون المعالم أمام المشاهد غير واضحة     

 ويستخدم اللفظ في التعبير عن أحـد أعـراض          ،تمييزاً دقيقاً 

حيث يعاني المصاب من    ) الديسلكسيا(إعاقة القراءة والكتابة    

 حيث يرى بعض الحروف     ،عدم وضوح النصوص المكتوبة   

 أو يراهـا    )أي مشـلفطة  (أو الكلمات غير واضحة المعـالم       

مزدوجة ذات ظل أو متحركة أو متداخلة فـي بعضـها أو            

 ألنهـا   ،ويجب البعد بأطفالنا عن أي مشـلفطات      .. .مشوشة

  .تؤدي للعقد النفسية واالنفصال االجتماعي للطفل عن أقرانه
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  المشيالمشي

  وأهميته القصوى لنا وألطفالناوأهميته القصوى لنا وألطفالنا

نا للصحة والحيوية والسعادة    المشى طريق  :صدق من قال  

 وهو أملنا في بناء جسد حيـوي ونشـط لـدي        ،خاءلالسترو

 فهو المقدمة الطبيعية لممارسـة الرياضـة والبـديل        ،أطفالنا

 ، وتحترق الدهون  ،يستعيد الجسم رشاقته   و ،القوى الحيوي لها  

 دقيقـة   ٣٠ فمدة مشـي     .وتجرى الدماء أسرع فى الشرايين    

 ، تزيد قدرة الرئتين على التـنفس      ،يوميا على أسفلت الطريق   

. ! ويفرز الجسم هرمونـات السـعادة      ،قر القلب فى مكانه   يست

الرياضة التى ال تحتاج أكثر من       فهو   ،!!؟... ولم ال  ،.المشى

 وقرار بأن تترك مقعدك فى البيت أو المكتب         ،حذاء رياضى 

والسيارة وتتحرك خطواتك على الطريـق ومعهـا تسـقط          

 ويذهب اإلحساس   ، والدهون على القلب والشرايين    ،األمراض

 وتصبح  ، ويختفى الصدأ من فوق العضالت     ،لتعب والخمول با

عادة والبد أن نعمل جميعاً على أن نجعل المشي          .إنسانا آخر 

  .أو روتين يدخل فى صلب ممارستنا اليومية



 -٦٧٩-

يعد المشى فاعال بصورة مذهلة، إذ يحسن        :أهمية المشى 

 حيث يعمل علـى تقويـة القلـب         ،من كفاءة القلب واألوعية   

 ويجعلها أكثر قدرة على ضخ الدم       ،رة تدريجية والرئتين بصو 

  .المشبع باألوكسجين إلى مختلف أجزاء الجسم بجهد أقل

 يكسبنا المشى المزيد مـن الحيويـة        ،على المدى الطويل  

  .والطاقة إلى جانب قدرة أكبر على التحمل

 كما أنه أقل أنواع     ،إن المشى أسهل من أى رياضة أخرى      

  .ها أيضا خطورةالرياضات إفرازا للعرق وأقل

يجعل المشى شكل الساقين منسجما ومتناغما مـع جميـع        

أجزائهما دون بروز تصلب فى مكان ما من السـاق علـى            

 أما الركض فيعمل علـى نمـو        .حساب ليونة فى مكان آخر    

عضالت ربلة الساق تحديدا وتضخمها دون بقيـة األجـزاء          

األمر الذى يعمل منظر الساق منفرا بعض الشـئ خاصـة           

  .رأةللم

 كما أنه حـين     ،يعمل المشى على جعل األرداف مشدودة     

تؤرجحين ذراعيك إلى األمام وإلى الخلف فإنك تعملين أيضا         

  .على تقوية العضالت فى الكتفين والجزء العلوى من الظهر



 -٦٨٠-

عند المشى يقوم الجسم بإيداع المزيد من الكالسـيوم فـى           

تخلخل  األمر الذى يساعد فى تجنب اإلصابة بمرض         ،العظام

  .العظام أو هشاشتها

 والتـى  ” االنـدورفينات ”يساعد المشى على زيادة إنتـاج  

 حيث تعمل على رفـع      ،"هرمونات الجسم السعيد  " تعرف ب 

  .معنوياتك كما تغمرك بشعور عام من الراحة والسعادة

ال يسبب المشى أية مشاكل صحية كما ال يلحق بالمرء أية           

 .يفة وغيـر شـاقة     نظرا لكونه رياضة خف    ،اصابات خطيرة 

لذلك يعد المشى مثاليا ألى شخص لديه مشكالت فى الركبـة           

  .مثال أو فى الظهر

لعل المفاجأة السارة هنا     :حرق الدهون المشي يساعد على    

 فوفقـا لدراسـة     ،هى أن المشى يساعد على حرق الـدهون       

 ٤٥ فإن المشى مـدة      ،أجرتها جامعة ماساشوستس األمريكية   

 أسبوعيا قد يجعلك تفقدين أكثر مـن        دقيقة بمعدل أربع مرات   

 دون حتى أن تكونى مضـطرة       –ثمانية كيلو جرامات سنويا     

وكقاعدة عامة يعمل المشى بسـرعة       .لتغيير نظامك الغذائى  

 سـعرا   ٢٢٠ إلـى    ١٨٠ميلين فى الساعة على حرق مـن        

 والبد من القيام بخطوات حتـى نتعـود         ،حرارياً فى الساعة  



 -٦٨١-

ذي يحمينا ويحمب أطفالنا مـن      على المشي الصحي السليم ال    

  :األضرار

  :: للمشي الصحي السليم للمشي الصحي السليمالخطوات األولىالخطوات األولى
فالبد  رياضة المشى ألول مرة،      الطفل يمارس ن  اإذا ك  -

مشـى  وي . السرعة والمسافة تـدريجيا    يزيدببطء ثم    أن يبدأ 

  !. بالتنفس ال باللهاثهبسرعة تسمح ل

 بحيث تأخذ منها رشفات متقطعة      ،احمل معك زجاجة ماء   

  .كى ال تصاب بالجفاف

حقيبـة علـى    ال تحمـل    ال تحمل معك أى شئ خاصـة        

  . كى ال تشعر بالتعب أثناء المشى،ظهرك

عند المشى ال توجـد     وميسراً ومستوياً   اختار طريقا آمنا    

 واحرص على تغييره من     ،فيه عراقيل أو عقبات من أى نوع      

  .حين إلى آخر تجنبا للشعور بالملل والضجر

 ، أدنى وقت لمزاولة رياضة المشى يوميا      إذا لم يكن لديك   

 أن تترجل من السيارة فى مكان بعيد قليال         – كبداية   –حاول  

 . بحيث تقطع المسافة المتبقية مشـيا    ،هاعن الجهة التى تقصد   

 ،يمكنك أيضا االستغناء عن المصعد كلما سنحت الفرصـة        و

  .واستبداله بصعود الدرج وهبوطه



 -٦٨٢-

رع مدة خمس دقائق    يجب أن تدرك أن المشى بصورة أس      

ال ينطوى على الفائدة ذاتها التى يحققها المشى بخطوات ثابتة          

  .ومنتظمة مدة عشر دقائق

  : السليم والصحيحلمشىهامة وصحية لقواعد وهناك عدة 

ال تكمن األهمية هنا فى المشى فى حد ذاته وإنما فـى             ف

  فقد نمشي  ، نعم ألنها األهم   ،اآللية أو الطريقة التى نمشى بها     

ي  فيما يلى عزيـز .وال نستفيد من المشي إال التعب واإلجهاد 

 بعض القواعد األساسية التى ننصحك باتباعهـا عنـد          الطفل

  :المشى للحصول على أفضل النتائج الممكنة

 واجعـل كتفيـك     ،درك إلى األمـام   - ارفع ص  :الوضعية

  .مفتوحتين ومسترخيتين

اجعلهما  اثن المرفقين عند زاوية تسعين درجة و       :الذراعان

 وتأكد أن الحركة مصـدرها الكتفـان ال         .قريبين من الجسم  

  .الذراعين

 بخالف الركض حين يتعين وضع القدم كلها على         :القدمان

 فإنه يتعين عليك فى المشى وضع الكعب أوال تليـه           ،األرض

  .أصابع القدم



 -٦٨٣-

 احرص على أن تكون عضالت البطن مشـدودة         :البطن

  .إلى الداخل

 بحيث ال تكون    ،ة مناسبة عند المشى    اختار خطو  :الخطوة

 .القدمان متباعدتين جدا أو متقاربتين جدا

  

  



 -٦٨٤-

  مضادات االكتئابمضادات االكتئاب

  وأخطارها على األطفالوأخطارها على األطفال

أثبتت األبحاث األمريكية الجديـدة أن تنـاول األطفـال          

لألدوية المضادة لإلكتئاب قد يؤثر على صحتهم العقلية عبر         

المضادة لإلكتئـاب    فالعقاقير   ،زيادة مستوى القلق واالكتئاب   

األكثر شيوعاً اليوم ربما تؤثر سلباً علـى الصـحة العقليـة            

 ويعتقد العلماء أن عقار إس إس آر آي الـذي           ،ألطفال الغد 

المضادة ) سيروتونين(يمنع إعادة امتصاص المادة الكيماوية      

لإلكتئاب في الجسم يتدخل في إحدى المراحل الخطيرة فـي          

نات عرضـة لالضـطرابات     تطور المخ بشكل يجعل الحيوا    

 ولم يعرف بصـورة     ،العاطفية في مرحلة ال حقة من الحياة      

 ؟،قاطعة ما إذا كانت نفس المخاطر تنطبق على البشـر أم ال           

غير أن هناك دليالً وراثياً على أن الناس ربما يكونون أكثر           

  .عرضة لتلك األعراض

تئـاب مثـل    -ادات اإلك -ومن المعروف أن مـض     •

 )باروكيسـتين ( وسيروكسات   )فلوكسيتين(بروزاك  

تعمل على زيادة تركيز الموصل العصبي أو المادة        



 -٦٨٥-

 نظراً ألنهـا تمنـع      )سيروتونين(الكيماوية الدماغية   

إعادة امتصاصها في الجسم مما يؤدي إلـى بقـاء          

 كمـا أن    ،مستويات تلك المادة مرتفعة لفترة طويلة     

نقص تلك المادة الكيماوية الدوائية الدماغيـة التـي         

ل في المخ يمكن أن يؤدي إلى شعور باإلكتئاب         تعم

 .والقلق

  



 -٦٨٦-

  المضادات الحيويةالمضادات الحيوية
AAnnttiibbiioottiiccss  

للمضادات الحيوية فوائد كبيرة وعديدة في القضاء علـى         

 والجراثيم هي المتسببة في أغلـب       ،الجراثيم بمختلف أنواعها  

 ومـن ظأشـهر     ،األمراض التي يواجهها الكبير والصـغير     

لها آثار تدميرية على الخاليا الحيـة        ولكن   ،أنواعها البنسلين 

 وال بد من التركيز على المضادات الحيوية        ،في جسم اإلنسان  

 اللبن الرائب والثوم والزعتر والتوت الشـامي        :الطبيعية مثل 

و البد من استشارة الطبيب قبل تناول أيـة          والليمون وغيرها 

  .أدوية

  



 -٦٨٧-

  المعاقونالمعاقون
  HHaannddiiccaappppeedd  

ذوي االحتياجات الخاصة، نظرا    المعاقين هم إحدي الفئات     

 والمعاقين هم   ،لقصور جسدي أو عقلي أو نفسي في أجهزتهم       

 ،المتخلفين عقلياً أو المعاقين جسدياً بأي شكل من األشـكال         

 والصـم   ، فاقدي أو ضعيفي البصـر     :وتشمل قائمة المعاقين  

 وناقصي األطراف أو إحدها واألطفال المعاقين نفسياً        ،والبكم

متخلفين عقلياً بـأي مسـتوى مـن مسـتويات          و عاطفياً وال  

التخلف،وهؤالء جميعاً في حاجة لتكـاتف المجتمـع معهـم          

  .وتيسير شئونهم من أجل أن يصبحوا قوة للمجتمع

  



 -٦٨٨-

  معايير الكتابة لألطفالمعايير الكتابة لألطفال
  CCrriitteerriiaa  CChhiillddhhoooodd  LLiitteerraattuurree  

معايير ومحددات الكتابة لألطفال هي مجموعة مـن         •

ر الفنية التي يقاس بها     المقاييس والمحددات والمعايي  

 الموجـه   ”الـنص األدبـى   ”األسس الصحيحة لكتابة  

للطفل ومدى مناسـبة شـكل الـنص ومضـمونه          

 فيلتـزم   ،"إلستعدادته اللغوية واإلدراكية والعمريـة    

كاتب النص بـالوعي بمتطلبـات نمـو األطفـال          

بمجمـوع المعـايير      ويلتـزم  ،وحاجاتهم المختلفـة  

لدينية الصحيحة وتبسيط   التأكيد على الثوابت ا   :التالية

المستجدات المعرفية مع اعالء القيم العليا كالوطنية        

 ،واالنتماء ونظائرهما فـى أسـاليب فنيـة حكيمـة        

 االبتعاد عن التعقيـد     ،واالبتعاد عن التلقين المباشر   

 االبتعاد عـن    ،اللغوى أو االستعمال القاموسى للغة    

صور التعقيد الفنى البالغى فى بناء الجمل أو رسم ال        

 االبتعـاد عـن     ،الشعرية أو التعقيد الدرامى المتعدد    

ة -اغراق الطفل باألساطير الخرافية غيـر الهـادف       



 -٦٨٩-

 االبتعاد عن االستطراد أو اسـتعمال       ،وغير المنظمة 

البحور الطويلة وااليقاعات الرتيبة غير المنغومة في       

 وكـذا االبتعـاد عـن بـث         ،النصوص الشـعرية  

فى محتـوى   ) والذهبيةالعنصرية الدينية والعرقية    (

 – مراعاة التعبير الفنى المناسب      ،النصوص األدبية 

 وكذلك مراعاة   –وفقا لخصائص كل مرحلة عمرية      

حجم ومقاس الحروف أو درجة األلوان الطباعية فى        

 وهذه المعايير تقسـم     ،كافة المواد المطبوعة للطفل   

 وتربوية وفقا للسـن     ، أدبية وفقا للنص   :إلى معايير 

 ،يه النص وخصائص كل مرحلة عمريـة      الموجه إل 

وفنية وفقا لطبيعة الموضوع الذي يكتب فيه الكاتب        

 واجتماعية ووطنيـة وعقائديـة      ،نصه ومجاله الفنى  

 وهذه المعايير هي التي تعطـي لنـا         ،ودينية ولغوية 

  .أدب أطفال متميز عن أدب الكبار



 -٦٩٠-

  معرض كتب األطفالمعرض كتب األطفال
  CChhiilldd  bbooookk  ffaaiirr  

ان مناسب يرتـاده جمهـور      معرض كتب األطفال هو مك    

 فى موعد ما تنظمه هيئة ثقافيـة لعـرض          ،األطفال والكبار 

عناوين متنوعة من الكتب الخاصة بعالم الطفولة وما يـرتبط          

 وذلك  ،بها من كتب التربية وعلم النفس واألمومة والمهارات       

فى أجنحة تحمل اسماء دور نشر متعددة والمعرض اذا كان          

 ويلحق بـالمعرض    ،اوين معروضاته دولياً فتزيد أجنحته وعن   

عادة قاعات للفنون والترفيه وأجنحـة لمعروضـات اللعـب        

 ومن  ،التقليدية والعصرية باإلضافة الى ندوات حول الطفولة      

أشهر المعارض الدولية الخاصة بالطفل معـرض بولونيـا         

  .لكتب األطفال ومعرض القاهرة لكتب األطفال

 



 -٦٩١-

  معد برامج األطفالمعد برامج األطفال
  PPrrooggrraammmmeerr  ooff  CChhiilldd  

معد برامج األطفال هو إذاعي أو تليفزيـوني أو كاتـب           

  متخصص يعد المادة
 بحيث يناسب جمهور )مسموع أو مسموع مرئي( لبرنامج 

 ةاألطفال الموجه إليهم البرنامج من حيث السن والمرحل
 مع ،العمرية والبيئة االجتماعية والتوافق المعرفي والمهاري

الجاذب لضمان نجاح مثل ضرورة وجود عنصر التشويق 
 ويقع الدور األساسي لنجاح هذه البرامج على ،هذه البرامج

 أوال وعلى طريقة األداء ثانياً وعلى المحسنات األدائية المعد
   .المشوقة ثالثاً

  PPeeddaaggoogguuee  معلم األوالدمعلم األوالد

 وهـو   ،معلم األوالد اسم يطلق على معلم أبناءنا منذ القدم        

 وتطـور   ،)اليونان القديمة  (موروث عن الحضارة اإلغريقية   

 المربـى فـى   – المؤدب   –المعلم  (فى النظم التربوية ليشمل     

   ).حقل التربية وفي جميع المدارس

  



 -٦٩٢-

  مفهوم الذات عند األطفالمفهوم الذات عند األطفال

 ألنه يعكس وجهـة نظـر       ،مفهوم الذات هام جداً لإلنسان    

 ، فهو هام للفرد وللمجتمـع     ،الفرد تجاه نفسه وتجاه اآلخرين    

 ، لدى الفرد منـذ نعومـة أظـافرة        )األنا(ات  وتبدأ عملية الذ  

فمفهوم الذات يتكون لدى األطفال وينطبع في أذهانهم ويظل         

 وهنـاك   ، ولكن يخضع للتغييرات المختلفة    ،معهم بقية العمر  

يتمثل مفهوم وPositive Self Concept مفهوم الذات اإليجابي

 حيـث   ،الذات اإليجابي في تقبل الفرد لذاته ورضـاه عنهـا         

 لمن يتمتع بمفهـوم ذات إيجـابي صـورة واضـحة            تظهر

ومتبلورة للذات يلمسها كل من يتعامل مع الفرد أو يحتك به           

 والذي يظهر فيـه     ،ويكشف عنها أسلوب تعامله مع اآلخرين     

دائماً الرغبة في احترام الذات وتقديرها والمحافظـة علـى          

مكانتها االجتماعية ودورها وأهميتها والثقة الواضحة بالنفس       

 مما يعبر عـن تقبـل       ،والتمسك بالكرامة واالستقالل الذاتي   

 ومما يعبر كذلك عن تحمل الفرد       ،الفرد لذاته ورضائه عنها   

 ،المسئولية وأنه يعتمد عليه وأنه يتفاهم ويتفاعل تجاه الحيـاة         

ويؤدي إلى اإلنجاز والتحصيل األكـاديمي المرتفـع لـدى          



 -٦٩٣-

 الفتـرة    حيث تكون هـذه    ،األطفال األقل من عشرة سنوات    

حاسمة في تكوين مفهوم ذات إيجابي خاصة فـي المواقـع           

 Negative Self وهناك مفهـوم الـذات السـلبي   . التربوية

Concept  ينطبق على المظاهر االنحرافيـة للسـلوك       والذي

 والتـي تخـرجهم     ،واألنماط المتناقضة ألساليب حياة األفراد    

العاديين في  عن األنماط السلوكية العادية المتوقعة من األفراد        

 والتي تجعلنا نحكم على من تصـدر عنـه بسـوء            ،المجتمع

 فنضعه في فئة غير األسوياء،      ،التكيف االجتماعي أو النفسي   

ويشمل مفهوم الذات السلبي على عدد من الخصائص السلبية         

 فيصاحبه التباعد واليأس والقلق وبعـض مظـاهر         ،للسلوك

 عدم القدرة   : ويعاني هؤالء من   ،اإلضطراب النفسي األخرى  

 وشعور البعض منهم    ،على التوافق مع العالم الذي يعيش فيه      

بالكراهية من اآلخرين حيث تسمعه يعبر عن ذلك بأنه يشعر          

  .بعدم قيمته وبعدم أهميته أو بأنه ال يعجب اآلخرين

  



 -٦٩٤-

  المكتبات المكتبات 

  وأهميتها لدى األطفالوأهميتها لدى األطفال

 ويحـب األطفـال     ،المكتبة وعاء المعرفة كمـا يقولـون      

 ، المكتبات ألنها أحد األماكن التي يحبها الطفـل        الجلوس في 

 فهناك المكتبات   :ونستعرض بعض المكتبات التي تهم أطفالنا     

 وهنـاك المكتبـة     ،العامة والمكتبات المتخصصـة للطفـل     

 والمكتبة الموسيقية هي مكتبـة  Musical Library الموسيقية

 ، وتضم المصنفات الموسـيقية العالميـة والمحليـة        ،نوعية

افة إلى قوائم المؤلفات الموسيقية أو الفنية وثيقة الصلة         باإلض

 كما تزود المكتبة النموذجية عادة بمكتبة فرعيـة         ،بالموسيقى

 تستخدم في التـدريب المهـاري       ،صوتية أو بآالت موسيقية   

 Book Mobile وهناك المكتبة النقالة .للمترددين على المكتبة

وضـبة بطريقـة    المكتبة النقالة كناية عن مجموعة كتب م      و

 فقد تصمم المكتبة العامة داخـل       ،يسهل نقلها من مكان آلخر    

 وتنتقـل العربـة     ،عربة فسيحة تثبت فيها الرفوف والكتـب      

 وهـي خيـر وسـيلة       ،لمناطق عديدة حاملة الكتب لألطفال    

  .إليصال الكتب لألطفال أينما كانوا



 -٦٩٥-

  للااطفطفمالبس األمالبس األ

  بين األلوان والشخصيةبين األلوان والشخصية

 فـال بـد أن      ،معينة فى مالبسـه   قد يرفض الطفل ألوانا     

.. .!!نراعى ذوقه وال نجبره على ارتداء ألوان ماال يريـدها         

ومن المعروف أن الطفل اليحب اللونين األبيض وال األسود         

 - الحمـراء    - البرتقاليـة    :ولكنه يحب األلـوان المبهجـة     

  ... الزرقاء وخصوصا األلوان الفاتحة-الخضراء 

ن هى من أكثـر العوامـل       ومن المعروف علميا أن األلوا    

 فهى تؤثر فى انفعاالتنـا وأدراكنـا        ،البيئية تأثيرا فى حياتنا   

 كما يسهم األلوان    ،الحسى وحتى فى حياتنا النفسية والجسدية     

فى الشفاء والوقاية من أمراض مختلفة منها وجع الرأس وألم          

وتؤثر األلوان فى اإلنسان    .الرأس والتهاب المفاصل الرثيانى   

  . ولكنها تؤثر أكثر فى األطفال،وحتى يوم وفاتهمنذ مولده 

اللون عبـارة عـن حزمـة موحيـه          !؟فما هى األلوان  

 ولكل لون طول موحى خـاص       ،كهرومغناطيسية من الطاقة  

  .به



 -٦٩٦-

 اللون القرنفلى هو واحد من أكثر األمثال المذهلـة          :فمثال

والمعروفة جيدا والتى تدل على تأثير األلـوان فـى حياتنـا            

 ألنه يكبح الميول العدوانية ويخفف القـوة        ،لذهنيةالجسدية وا 

 بـل   ، فهو لون مهدىء له تأثير كبير على الـنفس         ،الجسدية

ويبدأ تأثيره بعد ثانيتين ونصف الثانية فقط ويصـبح تـأثيره           

  .دقيقة فقط١٥شامال بعد 

واللون األحمر الزاهى يزيد ضغط الدم وينـبض القلـب          

 ضغط الدم ونبض القلب      واللون األزرق يقلل   ،ووتيرة التنفس 

 واللون البرتقالى واللون األصفر يميـل إلـى         ،ودقات التنفس 

 كما يستخدم اللون البرتقـالى لتلطيـف     ،تنبيه الشهية والجوع  

الربو وأمراض التنفس وتهدئة المغص ومسـاعدة الهضـم         

  ...وتخفيف ألم القرحة

ويستخدم اللون األزرق الفاتح لعالج يرقان المواليد وهـو         

  .الحاجة إلى عمليات نقل دم خطرةيلغى 

وإذا كان الطفل مصابا بمشكالت نفسـية فـيمكن تغييـر           

بيئتهم من األلوان الزاهيـة إلـى اللـون األزرق الفـاتح أو            

األزرق الملكى الضارب إلى األرجوانى فهو يسـاعد علـى          

  .تخفيف ضغط الدم وتحسن السلوك



 -٦٩٧-

ألن وهناك دراسات تؤكد العالقة بين األلوان والشخصية        

معـين عنـد األطفـال      كل لون من األلوان له مدلول ورمز        

  : مثل،وتنبيء عن شخصياتهم

فاألخضر لون منشط جدا ويرمز إلى نماء جديد ويزيد          -

  .األحساس بالسعادة

والبرتقالى رمز للطاقة العالية وهو يدل على الحـرارة          -

  .والنار والحصاد

  .واألصفر رمز العفوية والحيوية والصبا -

  .ألحمر يمثل الشجاعة والبسالة والعاطفةوا -

  .واألزرق الفاتح رمز الماء والسماء والنعيم -

  .واألزرق المتوسط رمز الصداقة واألخالص -

  .واألزرق المكهرب رمز القوة -

  .واألرجوانى رمز السلطة والنبل والغنى -

  .وارتداء لون معين يتطلب الثقة بالنفس -

 ،واأللـوان والشخصـية   وعند الحديث عن مالبس الطفل      

 Theatricalالبد أن نتعـرف علـى المالبـس المسـرحية     

Costume،        فالمالبس المسرحية هي المالبس التي يرتـديها 

الممثلون أثناء العرض المسرحي والتي تتناسب مـع نـوع          



 -٦٩٨-

 والبد مـن    ،العرض المسرحي وطبيعة شخوصه المسرحية    

مالبس مناسبة   فالبد أن تكون ال    ،توظيف المالبس توظيفاً جيداً   

 وأن تكـون فورمـات      ،للعصر الذي تتحدث عنه المسرحية    

الشعر والحلي وألوان المالبس متناغمة لتحقيق سمات هـذا         

العصر وأن تتقارب خامات المالبس مـع خامـات عصـر           

المالبس عن عمر الشخصـية       وأن تعبر  ،موضوع المسرحية 

  .المسرحية ووضعها االجتماعي ووضعها االقتصادي

  



 -٦٩٩-

   المسرح المسرحملحقاتملحقات

هناك عدة ملحقات بمسرح الطفل البد أن تكون موجـودة          

 ملحقات يدوية   : ومنها ،قبل وأثناء العرض المسرحي لألطفال    

Hand Props  وهي نوع من الملحقات المسرحية التي لهـا 

أهمية كبيرة في العرض المسرحي لألطفال لما لها من قدرة          

مكـان  على تحديد نوعية المسرحية وتحديد الشخصـيات وال       

 والملحقات اليدوية هي األشـياء التـي يسـتخدمها          ،والزمان

 وهناك ملحقات   .الخ...الممثل كالمنديل والمشروبات والكتب   

 ووالملحقات الخاصة بالمنظر لها أهميـة  Set Propsالمنظر 

 وهي عبارة عن أشـياء ثابتـه     ،كبيرة في العرض المسرحي   

فأة السـجائر   فوق المسرح وال تستخدمها اليد في التناول كمط       

  .الخ...واألباجور ودوالب الكتب والثالجات الصغيرة

  

  



 -٧٠٠-

  ملكة المرحملكة المرح
HHuummoouurr  

ملكة المرح هي قدرة ذاتية لدى الفرد على التعبير عمـا           

يثير الضحك وهى ملكة تتوفر عند البعض الذين يميلون الى          

التعاطف البشرى مع اآلخرالين وتميل أمزجتهم أيضا للبشر        

  .والمرحواالبتسام والتفاؤل 

  



 -٧٠١-

  المناشطالمناشط

وهي مجموعة من األنشطة التي تسـاعد الطفـل علـى           

 فهـي   ،التعبير وعن التنشيط الذاتي وعلى التدريبات المختلفة      

 المناشـط الحـس حركيـة       : ومنهـا  ،مناشط منشطة للطفل  

Psychomotor Activities والمناشط الحس حركية هي كل 

اس وأعضاء  التدريبات أو المناشط التي تستلزم استخدام الحو      

 Scholastic  وهنـاك المناشـط المدرسـية   .الحركة للطفل

Activities       والمناشط المدرسية هي األنشطة الالمنهجية التى 

 ، تحت إشراف فنـى وتربـوى      ،يمارسها التلميذ فى المدرسة   

وتشمل المجاالت الرياضية والفنية والثقافيـة واإلجتماعيـة        

يــة والعلميــة واإلعالميــة واللغويــة والسياســية والترفيه

 . كما تعد الرحالت من أهم األنشـطة المدرسـية         ،والتطبيقية

 Debates المنـاظرات   :وهناك نوع من المناشط هام جداً هو      

والمناظرات تنافس فكري شريف حيث يقوم فريقان يتنافسان        

 مثالً يتنافس   ،في تقديم وجتى نظر مختلفتين للموضوع نفسه      

ين أو الحشـرات أو     األطفال في عرض فوائد وأضرار التدخ     

 وتقام هذه المناظرات أمام جمهور من األطفال حتى         ،السرعة



 -٧٠٢-

 ويدير المناظرة أحد األطفال ذوى القدرة الفائقة       ،تًعم االستفادة 

 Theatrical Scenery أما المناظر المسرحية ،والحياد الكامل

فهي مناشط أخرى فالمنـاظر المسـرحية المسـتخدمة فـي           

 فالمسـرح   ، طبقاً لطبيعة المسـرح    الديكور المسرحي تختلف  

المدرسي التربوي يسمح بأن يستخدم فيه نوع مـن أنـواع           

 المنظر البسيط ومنظر بـالكواليس      :المناظر المسرحية ومنها  

 ،والمنظر نصف المغلق والمنظر المغلق والمنظر الطبيعـي       

وهناك المناظر المشيدة التي تتكون غالبـاً مـن بانوهـات           

ار بعضـها لتكـون المنـاظر        توضع إلى جـو    )شاسيهات(

  .المسرحية ثم تفصل عن بعضها بعد انتهاء العرض

  



 -٧٠٣-

  CCooooiinngg    المناغاةالمناغاة

 والمرأة تناغي   ،المناغاة في القاموس العربي هي المغازلة     

  الصبي أي تكلمه بما

 وفترة المناغاة تبدأ بعد شهر ونصف من        ، يعجبه أو يسره  

العامة لدى   وتبدأ خالل هذه الفترة اتضاح األصوات        ،الوالدة

الطفل وهذه األصوات هي أقرب ما تكـون إلـى األحـرف            

المتحركة واألحرف الساكنة في اللغة البشـرية،وفيها يبتسـم         

الضفل ويضحك عندما يشعر بمن يناجيه أو يناغيه ولو مـن           

 .خالل مخارج حروف الكالم

  



 -٧٠٤-

  CCuurrrriiccuulluummssالمناهج الدراسية المناهج الدراسية 

معرفية في كافة   المنهج الدراسي هو المقرارات الدراسية ال     

المجاالت والمقرر على الطالب دراستها في فصل دراسي أو         

 فلـم   ، وتطور الفكر التربوي   ،سنة دراسية طوال فترة التعليم    

يعد المنهج قاصراً على المقـررات بـل أصـبح الخبـرات            

واألنشطة التعليمية التي يكتسبها أو يمارسها التلميـذ طـوال          

 في المنـزل، بشـرط أن       فترة الدراسة سواء في المدرسة أو     

 .تحقق هذه الخبرات واألنشطة األهداف التعليمية المرغوبـة       

 فهي تضع ما يحتاجه الطفل في شكل        ،المناهج هامة للطفل  و

 والمناهج  ،مقررات دراسية حسب سنه وحسب عمره العقلي      

 : وهنـاك  ،هامة أيضاً ألنها تضع الطفل على طريق النمـو        

والمناهج اإلجبارية هي  Reduired Coursesمناهج إجبارية 

المناهج الدراسية التي يدرسها جميع الطالب فـي الصـف          

 وهي المـواد األساسـية      ،الدراسي بال اختيار أو رغبة منهم     

 ،والتي ال غنى عنها من أجل التعليم السليم والتنشئة المتكاملة         

وتختلف تلك المناهج اإلجبارية من دولـة ألخـرى حسـب           

 ومن المـواد    ،سياسي واالجتماعي أولويات الدولة ونظامها ال   



 -٧٠٥-

اإلجبارية في المنطقة العربية اللغة العربية والتربية الدينيـة         

 وبعض الدول تعطي أولوية للتـاريخ       ،واللغة األجنبية األولى  

وأساسيات الرياضيات أو العلوم كمناهج إجبارية مـن أجـل          

 ومثل ذلـك    ،التأسيس الثقافي والفكري السليم لجميع الطالب     

 ومناهج حقوق اإلنسان في     ،لتربية الوطنية أو القومية   مناهج ا 

وهنـاك منـاهج    .. .المدارس والجامعات والمعاهـد العليـا     

والمناهج االختيارية هي تلك  Electives Coursesإختيارية 

 طبقاً لميوله أو اهتماماته     ،المناهج التي يختارها الطالب بنفسه    

لـك   من أجل بلوغ التخصـص الجـامعي فـي ت          ،أو قدراته 

 ويتم االختيار عادة من بين المناهج االختياريـة         ،االتجاهات

 التي يختار منها الطالب مـا يسـتكمل بـه           )غير اإلجبارية (

دراسته األساسية المنهجية سواء فـي العلـوم الطبيعيـة أو           

 Activity وهناك منهج النشاط .اآلداب أو العلوم االجتماعية

Curriculum     عليمـي التربـوي     ومنهج النشاط هو المنهج الت

الذي يركز على التلميذ ويجعله محـور العمليـة التعليميـة           

وبالتالي االهتمام بميوله وحاجاته وقدراته واستعداداته وتوفير       

المناخ المناسب لقيامه باألنشطة التي تتفق مع ميوله وحاجاته         

 ومن خالل تلك األنشطة ينمو التلميـذ        ،وتعمل على إشباعها  



 -٧٠٦-

هارات وتتكـون لديـه االتجاهـات       ويكتسب المعارف والم  

 فمنهج النشاط هو منهج     ،المرغوبة وينمو لديه التفكير العلمي    

يوجه عنايته الكبرى إلى نشاط التلميذ الذاتي وما يتضمنه هذا          

النشاط من مرور التالميذ في خبرات تربوية متنوعة تـؤدي          

 إلى تعلمهم تعلماً سليماً مرغوباً فيه وإلى نموهم نمواً متكامالً         

 ويسمى هـذا المـنهج بمـنهج الخبـرة أو مـنهج             ،منشودا

  .المشروعات

  



 -٧٠٧-

  منظمة التربية والعلوممنظمة التربية والعلوم

   والثقافة التابعة لألمم المتحدة والثقافة التابعة لألمم المتحدة

UUnniitteedd  NNaattiioonnss  EEdduuccttiioonnaall  ,,  SScciieennttiiffiicc  

AAnndd  CCuullttuurree  OOrrggaanniizzaattiioonn  ((NNEESSCCOO((  

هي منظمة خاصة بالثقافة والتربيـة والعلـوم ومقرهـا          

 ،و من أعضاء األمم المتحـدة      عض ٢٠٠ وتضم نحو    ،باريس

 وتقوم بإصدار العديد مـن      ،ولديها لجان قومية في كل دولة     

 وتشـجيع   ،المجالت والمطبوعات وعقد الندوات والمؤتمرات    

 ،عملية الحفاظ على التراث الحضاري المشـترك للبشـرية        

ومساعدة الدول على النهوض الثقافي وحماية التراث القومي        

قاذ معابد فيله وأبوسمبل غداة بنـاء        ولها دور هام في إن     ،بها

  .السد العالي

  
  
  



 -٧٠٨-

  المنظمة الدولية للطفولةالمنظمة الدولية للطفولة
  UUnniitteedd  NNaattiioonn,,  CChhiillddrreenn''ss  

المنظمة الدولية للطفولة هي كبرى المنظمـات الدوليـة         

 وهى منظمة   ،UNICEF : والمعروفة باسم اليونسيف   ،للطفولة

 ، وإحدى منظماتهـا المتخصصـة     ،تابعة لهيئة األمم المتحدة   

 ولهـا مراكزهـا     ،عنى بشئون الطفولة ورعايتها المتعددة    وت

 وهناك بعـض    ،الرئيسية والفرعية المنتشرة فى جميع البلدان     

المنظمات الفطرية التى بدأت تسهم فى الميدان مثل المجلـس      

 المجلس القومى للطفولة واألمومـة      ،العربى للطفولة والتنمية  

  .وغيرهما

  



 -٧٠٩-

  فالفالمنظمة العمل من أجل تلفزيون األطمنظمة العمل من أجل تلفزيون األط
AAccttiioonn  FFoorr  CChhiillddrreennss  TTeelleevviissiioonn  ((AACCTT))  

هي منظمة ضاغطة من اآلباء كان لها تأثير كبيـر فـي            

 وقد نمـت    ،م١٩٩٢ إلى أن تم حلها عام       ،م١٩٦٨الفترة من   

هذه المنظمة التي كونتها مجموعة من األمهات في بوسـطن          

 بفعل القلق المشترك الذي شعر به اآلبـاء         ،بالواليات المتحدة 

 حيث كان أطفالهم يقضون     ، فيما يتعلق بالتلفزيون   المؤسسون

 ،ساعات أكثر مما ينبغي في مشاهدة التلفزيون حيث سيطرت        

، في ظل اإلعالم المفتوح والفضائيات والمساوات المفتوحـة       

برامج العنف على برامج األطفال، واتجهت أنشطة المنظمـة      

ف في المقام األول نحو مضمون برامج التلفزيون إلزالة العن        

والروح التجارية وتشجيع االنتاج البرامجي الترفيهي المالئم       

 . والذي يتناسب مع متطلباتهم ونموهم،لألطفال
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  المهارات األساسية للطفلالمهارات األساسية للطفل
  BBaassiicc  sskkiillllss  

المهارات األساسية تعنى إلمام الطفل باألمور األساسـية        

 والمتمثلة فـى تعلـم مبـادىء        ،والقدرات التي ال غنى عنها    

 وتعد تلك المهـارات األساسـية       ،والكتابة والحساب القراءة  

مدخالً ومنطلقاً أساسياً لـتعلم الطفـل المهـارات الدراسـية           

 Excellentالمهـارات التمثيليـة الجيـدة    وهنـاك  .األخرى

Performance Skills وهي المهارات الفنية واإليقاعية التي 

ـ          وط يمتلكها الممثل والتي يستطيع من خاللها أداء الدور المن

 وهذه المهارات تتمثل فـي التمثيـل        ،به على خشبة المسرح   

 وهذه المهارات من عناصـر االنتـاج        ،والرقص والموسيقي 

 وهناك مهارة األبجـدة والحسـاببة       .المسرحي الجيد لألطفال  

Skills Numeracy & Literacy    وتعتبـر مهـارة األبجـدة

ي والحساب من أهم المهارات التي يجب أن يكتسبها التلميذ ف         

 وذلك حتى يتمكن من     ،السنوات األولى من دراسته اإلبتدائية    

 وحتى يتوافق مع متطلبات النمـو       ،مواصلة مسيرته التعليمية  

 وحتى لو لم يستكمل تعليمه العام فيكـون         ،والتنشئة األخري 
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 واآلن أصـبحت هـذه المهـارات        ،غير أمي في هذه الحالة    

الدخول مطلوب اتقانها بواسطة صفوف رياض األطفال قبل        

 .للمدرسة

  

  CClloowwnn  المهرجالمهرج

 ،"السيرك”المهرج شخصية هزلية ضاحكة من شخصيات     

وهو من الشخصيات المحببة لألطفـال خاصـة والجمهـور          

يميل فى حركاته ومظهره الى األتيان بالغريـب         بشكل عام، 

 ويكتسب شخصيته مـن حـب       ،والعجيب والمثير والضاحك  

فوية والبهلوانية التي   األطفال له ومن انجذابهم إلى حركاته الع      

  .يستمتع بها األطفال
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  ) ) االحتفالاالحتفال((المهرجان المهرجان 
FFeessttiivvaall  

 يجمع بين   ،المهرجان عبارة عن احتفال فنى ضخم وشامل      

 وتنظمـه هيئـة     ،األنشطة الثقافية والفنية واألدبية والترفيهية    

 أو في منطقة    ، فى مناسبة ما   ،رسمية معينة أو هيئات مجتمعة    

 القومي والوطنى أو في أكثـر مـن         معينة أو على المستوى   

 كالمهرجانات المصاحبة ألعيـاد الطفولـة فتشـمل         ،منطقة

 ،المسابقات وحفالت الغناء واالستعراض والمناشط المكتبيـة      

أو حفالت المدارس الفنية متعددة البرامج واألهداف وتخضع        

هذه المهرجانات االحتفالية إلشراف كامـل مـن الخبـراء          

  .لإلشراف الفنى والتربوى والتنسيقي باإلضافة ،والمختصين
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  مهيجات الحساسيةمهيجات الحساسية

  عند األطفالعند األطفال

 وتؤذي إلى   ،عند األطفال عديدة ومتنوعة   مهيجات الحساسية   

 صـحيح أننـا ال      :مانعة للنوم  وهي أيضاً    ،األرق عند األطفال  

 لكن بعض المواد المثيرة للحساسـية يمكـن أن          ،نفكر في ذلك  

 بأنف مسدود فإن ذلك يعني       فحينما نسعل أو نتنفس    ،تفسد نومنا 

 وأحيانا تشتد هذه المشـكلة فـي        .أننا نواجه صعوبة في النوم    

موسم لقاح الطلع حينما يصاحب الحساسية سـيالن األنـف و           

 و بالنسبة لغرف النوم فإن عثة الغبار أو         ،نوبات عطس شديدة  

 و مع   ،باألحرى فضالتها هي ما ال يستطيع البعض منا تحملها        

 في مرتبة السـرير و السـجاد والسـتائر و           ذلك فهي موجودة  

 و ألعاب األطفال المغطاة بالفراء المحشو و        ،األرائك والوسائد 

يستحيل التخلص من عثة الغبار بشكل نهائي لكن باسـتطاعتك          

   :الحد من تكاثرها باتباع بعض القواعد البسيطة منها

تمرير المكنسة الكهربية في كل مكان على األقل مـرة          * 

سبوعيا بما فيها تحت األسرة و فوق مرتبـة         واحدة أ 

   .السرير
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الحرص على إبعاد الرطوبة عن جو الغرفة وجعلهـا         * 

جيدة التهوية و دافئة إلى حد ما وذلك ألن عثة الغبار           

 ولذلك ينبغـي فـتح النوافـذ        ،تفضل الرطوبة الحارة  

   .للتهوية حتى في مواسم البرد

ـ     غسيل مفارش السر ير   *  ي مرتبـة   بشكل منتظم و غلف

السرير و المخدات بالغطاء المضاد للعثة المتوفر في        

   .بعض الصيدليات

   ٠االستغناء عن األلعاب المغطاة بالفراء المحشو* 

   .استبدال السجاد بالسيراميك والرخام* 

  .تجنب تربية الحيوانات األليفة بالمنزل* 
تهيج الحساسية عند األطفـال وتمنـع       مواد التنظيف   وكذلك  
قد ال يدرك البعض أن بعض المنتجـات المنزليـة          ف :نومهم

تعيق النوم فإذا كنت تعاني من آالم في الرأس و مشا كل في             
األنف و اكزيما في اليوم الذي يتم فيه تنظيف المنزل بشـكل            

 فإن المسؤول عن ذلك سيكون غالبا مـواد التنظيـف           ،شامل
 فملمع األرضية و مواد الرش التي تصقل أسطح الطـاوالت         

 ،كلها تلوث أجـزاء الغرفـة      لصابون المنظف لألرضيات  وا
مـن المـواد    تنظيف  المواد  كافة  ولذلك احرص على انتقاء     

   .مسببة للحساسيةالطبيعية أو غير ال
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  مواد غير الكتبمواد غير الكتب
  NNoonn  BBooookk  MMaatteerriiaall  

المواد غير الكتب هي المواد التعليميـة المقدمـة علـى           

طة التسـجيل    مثل أشر  ،صورة غير مألوفه بعيداً عن الكتاب     

والفيديو واألفالم والسي دي واللوحات التعليميـة والشـرائح         

  .الفليمية ومسرحة المناهج وغيرها من تلك المواد

  موسوعات الناشئين موسوعات الناشئين 
  CChhiillddrreenn  EEnnccyyccllooppeeddiiaa  

موسوعات األطفال والناشئين هي لون من ألوان دوائـر          

  وال تختلف  ، تؤلف مادتها أصالً للناشئين    ،المعارف المبسطة 

عن موسوعات الكبار في أى فرع من فروع المعرفة إال فى           

األسلوب اللغوى ومستوى عرض المادة العلمية أو المعرفية        

بحيث تناسب جمهور األطفـال فيتمكنـون مـن االسـتفادة           

المعرفية منها، وتطبع تلك الموسوعات طباعة فاخرة مزودة        

  .بالصور الملونة ليسهل تداولها
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  هامة جداً هامة جداً الموسيقىالموسيقى

  للنمو السوي لألطفالللنمو السوي لألطفال

الموسيقى تتميز بقدرتها العجيبه على تصـوير انفعـاالت     

وتؤثر على  .. .وخلجات البشر فى لحظات مختلفه من حياتهم      

الطفل منذ أيامه األولى حيث يشعر الطفل باأللفة والطمأنينـه   

لدى استماعه إلى ترنيمه أمه له فى المهد ويهدأ إما عنـدما             

وأغانى األفراح فسرعان ما تتغيـر      تصدح األلحان الحماسية    

وتبـدأ عمليـه تعلـيم      .تعابير ومالمح الطفل وتنشط حركاته    

 سنوات ونصف السنة وذلـك      ٣األطفال الموسيقى منذ عمر     

  :عن طريق

استهواء األطفال نحو الموسيقى واستثارة انفعاالتهم       •

بها ويتم تحقيق ذلك بواسطة تنمية استجانات الطفل        

 الذى يساعده على إرهـاف      للموسيقى وتربيه سمعه  

  .الحس والتمعن فى مضمون الموسيقى المسموعة

إثراء انطباعات األطفال الموسيقية باطالعهم علـى        •

  .مختلف أنواع الموسيقى
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تعريف الطفل بأبسط المفـاهيم الموسـيقية وتنميـة          •

مهارات األصغاء للموسـيقى والغنـاء والحركـات        

  .االيقاعية والعزف على اآلالت الموسيقية

تنمية االستجابه االنفعاليه والسمع المقـامى وإدراك        •

حدة التنغم الحسى بااليقاع وتكوين الصوت الغنـائى        

  .والحركات التعبيرية

غرس حب الغناء وتربيه أولى مبـادىء مهـارات          •

حركات عضالت الحلق وبلوغ بسـاطه وانسـيابيه        

  .التعبير الغنائى

العمل على ظهور الذوق الموسـيقى علـى أسـاس           •

  .ارة االنطباعات والتصورات الموسيقيةاستث

اعداد األطفال الستيعاب وهضـم لغـة التخاطـب          •

  .الموسيقية الوطنيه والقوميه

تربية النشاط األبـداعى فـى مختلـف النشـاطات           •

الموسيقية المناسبة لألطفال كإظهار المشاهد المتميزة      

  .فى اللعب وفى الدبكات والرقصات

الموسـيقية مـن    وأهم من ذلك كله تقريب األجهزة        •

الطفل وتعويده على استخدامها مثل الكمان والبيـانو        
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 فوجود تلك األجهزة بين     ،والمزمار والطبله وغيرها  

  .يدى الطفل تساعده على تذوق الموسيقى

وأهم من ذلك أيضا غرس التقاليد الشعبيه فى نفـس           •

األطفال بالغناء معهم واكسابهم األغـانى الشـعبيه        

 تتناسب مع أعمـارهم ومـع       اللذيذه والظريفه التى  

قدراتهم العقليه فهذا يساعدهم على تعلم الموسـيقى        

ومن ذلك أيضا تعليم األطفال األحاجى واألسـجاع        

ألنها التقل بمردودها التربوى عما لألغـانى مـن         

  .قيمة

إن الموسيقى الحديثة توفر للطفل فرصة النمـو العقلـى          

اعد على تنميه   السليم وتوفر له االستمتاع األمثل بطفوله وتس      

 وتطوير أحاسيسه الجمالية وقدراته الذاتيه وتساعد على نموه       

المتكامل والسليم من أجل خلق جيل متميز مرهـف السـمع           

 Word Music  الكلمـات وهناك موسيقى.. .دائب األحساس

وموسيقى الكلمات هي مجموع ائتالف الحروف والكلمات فى        

 أو مايشـبه    ،يقاع مما يحدث الرنين واإل    ،همسها أو صدويتها  

 أو موسـيقى    ،الموسيقى الداخلية والخارجيـة فـى الشـعر       

 وهنـاك الموسـيقى والمـؤثرات       .التراكيب فى النثر الفنى   
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 وتمثـل  Thrartical Music & Sound Effectsالصـوتية  

 بما تحدثـه فـي نفـوس الممثلـين والجمهـور            ،الموسيقى

لك  ذ ،وأحاسيسهم عنصراً هاماً في اكتمال العرض المسرحي      

أن اللحن الموسيقي المتعدد أو اللحن المنفرد تسـهم جميعـاً           

بدورها عن طريق لغة العرض المسموعة في تحقيق األثـر          

 وغالباً ما تكـون     ،في العرض  الساحر على المشاهد وتدمجه   

الموسيقى المستخدمة في العرض المسرحي سواء المدرسـي        

ؤلفـة   موسـيقى م   : من األنواع التالية   ،أو المسرح بشكل عام   

 أو موسيقى معدة مـن عـدة مؤلفـات          ،خصيصاً للمسرحية 

 أما المؤثرات الموسيقية فهي تكون وفقاً الحتيـاج         ،موسيقية

 مثل أجواء الشتاء    ،العرض والتي تتناسب مع جو المسرحية     

والرعد والبرق أو أصوات صليل السيوف أو المدافع وغيـر          

  ..ذلك
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  مؤلف مسرحيات الطفلمؤلف مسرحيات الطفل
  AAuutthhoorr  ooff  cchhiilldd  tthheeaattrriiccaall  

 ،مؤلف مسرحيات الطفل هو كاتب أو شاعر مسـرحى         

يكتب أو ينظم مسرحية موجهة إلى الطفـل سـواء أكانـت            

المسرحية النثرية أو الشـعرية، بالفصـحى أو بالعاميـة أو           

 شريطة اإللتزام بمعـايير الكتابـة المسـرحية         ،النوعين معاً 

العـرض   مع توفر إمكانيـة      ،للطفل األدبية والتربوية والفنية   

  .المسرحى لما يكتبه من نصوص مسرحية لألطفال
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  TTaalleenntt  موهبة األطفالموهبة األطفال

الموهبة هي تعبير عن موهبة أو منحة أو عطيـة إلهيـة            

 فيتمايز بها عن نظرائه في مستويات اإلدراك والذكاء         ،للفرد

وسرعة ودقة إنجاز نشاط مميز وتميز في القدرات المختلفـة     

جديد في عالم تميزه الرياضي     عن نظرائه والقيام باستحداث ال    

 والموهبة تظل خبيئـة فـي الـنفس         .أو العقلي أو الوجداني   

وتحتاج لمن يخرجها من حيز الكمون إلـى حيـز الوجـود            

 وهذا التحقـق مشـروط بنسـق        ،والتحقق الخالق في الواقع   

تعليمي متميز يتجاوز حـدود الحفـظ والتلقـين واالتبـاع           

أويل وانتـاج المعرفـة     واستظهار المعلومات إلى الفهم والت    

 باإلضافة إلى بيئة ثقافية محفـزة علـى اإلبـداع           ،واإلبداع

وإمكانيات اقتصادية مهيئة لإلبداع ومجتمـع يشـجع علـى          

   .اإلبداع

الطفل الموهوب البد من مالحظة موهبته منذ الصـغر         و

  ...ورعايتها فقد نقدم للعالم كله طفال مبتكرا أو مخترعا

 فالموهبه تولـد    ، وموهبة  إبداع فكل طفل يولد ولديه بذرة    

 ولكن األطفال الموهبين الـذين يـتم        ،تقريبا مع كل األطفال   
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إكتشافهم قليلون والطفل الموهوب يمثل قطاعا متميزا ومتفوقا        

 ولـذا يجـب أن يحتـل        ،على القاعدة العريضة من األطفال    

األطفال الموهبـون مكانـه خاصـة فـى التعامـل معهـم             

  :والبد من... .ورعايتهم

  .توسيع دائرة الموهبة لتشمل األنشطة كافه •

االهتمام باألنشطة المدرسية بصفتها المكان المناسب       •

 فاألنشـطة   ،البراز المواهب وتأصـيلها وصـقلها     

المدرسية تُمثل بعداً مهماً للغاية في اكتشاف مواهب        

 فهنـاك اإلذاعـة     ،الطالب وتوعيته في نفس الوقت    

 بحصيلة لفهم   المدرسية التي تنمي شخصيته وتزوده    

الظواهر االجتماعية وتنمـي قدرتـه علـى الحـل          

المنهجي للمشكالت والقـدرة علـى التأمـل ودقـة          

 وتمثـل   ،المعلومات واتباع أساليب التفكير العلمـي     

األنشطة الرياضية والثقافية والعلمية أهميـة بالغـة        

وخاصة في تنمية األطفال وإظهار قدراتهم ومتابعة       

ج عنها اكتشاف عالم صغير أو      إمكانياتهم التي قد ينت   

العب دولي في بدايته أو فنان عبقري يغير المفاهيم         

 والنشاط يجعل الطالب الموهوب يتميز      ،في المستقبل 
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 الكتابة البالغية أو الموسيقى     :في أحد المجاالت مثل   

أو التمثيل أو الرسم أو الشعر أو النحت أو األشغال          

مهــارات اليدويــة أو الخطابــة أو التصــوير أو ال

 ،الحركية مثل الرياضة البدنية والقيادة االجتماعيـة      

وقد يتفوق في أكثر من مجال مما يجعله يختار بين          

المجاالت ليتعرف على موهبته الحقيقيـة بمسـاعدة        

  .مدرسيه والمشرفين على النشاط المدرسي

تقديم الجوائز المالئمة لبرامج الهوايات والمسابقات       •

 على أال تكـون هـذه       ،فةفى وسائل االعالم المختل   

  .الجوائز ماديه

دفع الطفل إلى التعبير عن ذاته بحريه وبشكل يساعد          •

  على الكشف عن مواهبه وملكاته

تعليم الطفل فن التسامح عندما يتعامل مع اآلخـرين          •

  .والتواضع والحب لآلخرين

المناخ األسرى المناسب الذى يشجع األطفال علـى         •

تهم تغذيـه سـليمه     تنمية مواهبهم الفكريه مع تغـذي     

  .ورعايتهم صحية
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يجب أال نتعامل مع الطفل على أنه مشاغب أو غير           •

 وقد اليكـون متفوقـا      ،طبيعى أو شاذ فى تصرفاته    

على أقرانه ألن المدارس التقـيس سـوى مقـدرة          

الطالب على الحفظ والتلقين وليس الفهم واالبتكـار        

  .واالبداع

يف أن نعتنى بكافة أنواع المواهب من رسـم وتـأل          •

ونحت وغناء وعزف موسيقى وغيـر ذلـك مـن          

  .المواهب الحقيقية

تعريف الطفل الموهـوب بأنـه        ببساطة ووضوح  يمكنو

 وله القدرة علي إنتاج إنتاجـا       ،الطفل القادر علي تحقيق ذاته    

 علي أن يكـون هـذا       ،جديدا بالنسبة إليه وبالنسبة إلي البيئة     

الطفل القـادر    أي هو    ،اإلنتاج نافعا للمجتمع الذي يعيش فيه     

علي إنتاج أكبر عدد من االرتباطات المتميزة بالتفرد والتـي          

فالطفـل  ٠تتضمن كل من الطالقـة والمرونـة واألصـالة        

 ،الموهوب هو الذي لدية استعدادات فطرية وعقلية وخاصـة        

مما يمكنه في حاضره ومستقبله من تحقيق وإظهار مسـتوى          

األطفـال  أداء مرتفع وزائد عن المألوف عن أقرانـه مـن           

العادين قبل المدرسة في أي مجال مـن مجـاالت النشـاط            
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 سواء أكانت علمية أو عملية      ،اإلنساني التي يقدرها المجتمع   

 إذا ما توافرت لهذا الطفـل       ،أو اجتماعية أو قيادية أو جمالية     

الموهوب ظروف الدعاية التربوية المتكاملة والمتواصلة في       

 ويمكن  ،بة حقيقة إنسانية   فالموه ،األسرة والمدرسة والمجتمع  

 بل ويمكن تحديدها لـدي الطفـل        ،الكشف عنها منذ الصغر   

الصغير قبل المدرسة ويمكن مالحظتها عكس االبتكار الـذي    

قد يظهر مرة واحدة في ابتكار شئ جديـد وليـد ظـروف             

وإن كانت الموهبة ترتبط عادة باالبتكار واإلبداع في        ،خاصة

فهم من أهـم  Gifted Childrens أما الموهوبون .هذا المجال

 وتبلغ نسـبة هـؤالء إلـى        ،أنواع األطفال المتميزين عقلياً   

 ويتميز هـؤالء األطفـال      ،منهم% ١٠مجموع األطفال نحو    

بقدرات عقلية تفوق المستوى العـادي لألطفـال فـي مثـل            

  ... ويجب أن يتضافر الجميع لتشجيع هذه المواهب،أعمارهم
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  ميداليات من أجل الطفولةميداليات من أجل الطفولة

 العديد من الميداليات التي تقدم كجوائز للعاملين في         هناك

 ميدالية  : ومن أشهر هذه الميداليات    ،مجال خدمة الطفل ثقافيا   

 وميداليـة جـون   John NewBery Medalجون نيـوبري  

نيوبري ميدالية تمنح سنويا ألفضل كتاب صـدر لألطفـال          

ونشر في الواليات المتحدة األمريكية عن العام السابق لمـنح          

 وقد منحت   ، وتقدم الجائزة جمعية المكتبات األمريكية     ،الجائزة

 وهنـاك   .م وما زالت تمنح حتى اآلن     ١٩٢٢ألول مرة عام    

 Randolph Caldeccoot Medalميدالية راندولف كالدكوت 

 راندولف كالدكوت ميدالية تمنح سنويا ألفضل كتاب        ةوميدالي

 ،مريكية لألطفال ونشر في الواليات المتحدة األ      رمصور صد 

 وقد منحت الميدالية    ،وتقدم الجائزة جمعية المكتبات األمريكية    

  .م١٩٣٨ألول مرة عام 
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  الميول القرائيةالميول القرائية
RReeaaddiinngg  AAppttiittuuddeess  

الميول القرائية هي رغبة ايجابية شديدة لدى الفرد تجـاه          

 وتزداد الميول القرائية بتنمية عـادة القـراءة         ،عملية القراءة 

بها المعرفية والنفسـية والتشـويقية      عند الفرد بمختلف جوان   

 بتيسير تقديم المعارف والفنون واآلداب فى شـكل         ،والمادية

  .سهل وجذاب يقبل عليه الفرد
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  نادى التمثيلنادى التمثيل
DDrraammaa  CClluubb  

نادي التمثيل هو ناد يضم الهواة من األطفال أو الشـباب           

 وتقمص األدوار ونقلها مـن       المحبين لمهنة ثمثيل   ،مع الكبار 

الواقع إلى المسرح أو السينما أو حتى تقمص الشخصيات في          

 ومنه تنبثـق    ، وذلك إلشباع ميولهم الفنية فى التميثل      ،الشارع

جماعة التمثيل بالمدرسة أو المركز الثقـافى أو االجتمـاعى          

  .ويخضع هؤالء لإلشراف الفنى والتربوى
  

  AAnntthheemmالنشيد النشيد 

شعرى أو نثري إيقاعي منتظم، يتغنى به       النشيد هو نظام     

األطفال بعد تلحينه، ويميل النشيد الى البسـاطة والتركيـز          

والتكرار واإليقاعات الصدوية، والنشيد يحبه األطفال ألنـه        

  .يجعلهم يغنون معاً
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  نشاط زائدنشاط زائد
  HHyyppeerrkkiinneessiiaass  //  HHyyppeerraaccttiivviittyy  

 ولكـن الطفـل     ،النشاط الزائد صفة مالزمـة لألطفـال      

دي قد يعاني من هذا النشاط الزائد وخاصة في السنوات          التوح

 وقد يندمج في أنشطة عدوانية أو ثورات        ،المبكرة من العمر  

 مما قد يسـبب لـه إصـابة         ،غضب دون سبب مبرر لذلك    

 وخاصة عنـدما يطـرق برأسـه        ،بالجروح أو الرضوض  

 وقد يؤذي غيـره بـالقرص والعـض واللكمـات           ،الحائط

 - كما يالحـظ   ،لجذب المفاجيء بقوة  والخربشة أو الدفع أو ا    

 كثرة وسرعة تنقله من عمل أو نشاط إلـى        -من فرط نشاطه  

 وعجزه عن التركيز واالنتباه لفترات مناسبة لما يقـوم          ،آخر

 .به من نشاط

  

  

  



 -٧٣١-

  النضج النفسيالنضج النفسي
  PPssyyhhoollooggyyiiccaall  MMaattuurriittyy  

 ،النضج النفسي مصطلح يطلق على األسـوياء البـالغين        

 ولكـن النضـج     ،بير من االسـتقرار   والذين يتمتعون بقدر ك   

 حيث تختلف حولها اآلراء في      ،النفسي قضية جدلية بطبيعتها   

  .كونها تمثل مرحلة عمرية معينة

  

  BBaabbyy--ttaallkk  نطق طفولىنطق طفولى

النطق الطفولي مصطلح يقصد به التلفظ بكالم األطفال فى         

 ذلك أن النمو اللغوى     ،لغة غير تامة النضج أو سليمة النطق      

مراحل نطقية متتابعة من اإلنفعال الى البأبأة       عند الطفل يمر ب   

 حتى يكتسب مرحلة النطق القريبـة       ،إلى النطق غير المبين   

   .من لغة أو كالم المحيطين به من الكبار
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  النظام التربوىالنظام التربوى
  EEdduuccaattiioonnaall  IInnssttiittuuttiioonn  

النظام التربوي هو النظام التعليمي التربوي الذي تتيحـه          

 وذلك من   ،خطة القُطرية التعليمية   تقوم بتنفيذ ال   ،جهة رسمية 

خالل التنظيمات الرسمية التربوية والمؤسسـات التعليميـة        

 وهى غالبا ما تكون وزارة التعليم أو المعارف أو          ،التابعة لها 

 بالتعاون مع سائر مؤسسات المجتمع      )حسب المسمى (التربية  

 والتـي يكـون منوطـاً بهـا         ،الرسمية والمدنية والعسكرية  

  .مهمات النظام التربوى التعليمى المتكاملاالضطالع ب
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    نظرياتنظريات

  في التعليم والتعلمفي التعليم والتعلم

 كـا   ،هناك عدة نظريات تعليمية تربوية للتعليم والـتعلم       

 ونستعرض هنا   ،نظرية تتناول جانباً هاما من العملية التربوية      

بعضاً من هذه النظريات التي يتمثل هدفها ومقصـدها فـي           

النظرية االرتباطية  : ومنها ،فالرعاية وحسن نمو وتربية األط    

 Trial & Error Learning )التعلم بالمحاولة والخطـأ (للتعلم 

Theory    التعلم بالمحاولـة والخطـأ    ( والنظرية االرتباطية( 

 وتسمى نظريته في الـتعلم أيضـاً     ،نظرية إلدوارد ثورندايك  

 وكذلك سماها هو نظريـة      ،Connectionismنظرية الوصلية 

ــق  ــتعلم عــن طري ــربط ال ــاء وال  & Seleclingاالنتق

Connecting،           وطبقاً لهذه النظرية فإن العلم هو حالـة مـن 

 مثل تشكيل وتقويـة الـروابط       ،الصلة أو الترابط أو الرباط    

 وتتشكل هذه الروابط من     ،الطبيعية بين المواقف واالستجابات   

 ويعني ذلك أننا نـتعلم مـن خـالل          ،خالل المحاولة والخطأ  

 ثم نقوم بمحاوالت    ،أثناء هذه المحاوالت   نخطيء   ،محاوالت

 فـالتعلم   ، وهكـذا  ،أبعد تزيل وتستأصل االستجابات الخاطئة    
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 وتقـوم   ،يحدث تدريجياً بواسطة عملية المحاولـة والخطـأ       

 االرتباطية واالسـتجابات واإلثـارة      :النظرية على فرضيات  

نظرية التعلم االجتماعي    وهناك   .وتعلم اإلنسان وتعلم الحيوان   

Social Learning Theoryهي نظريـة هامـة تـرى أن     و

الطفل يكتسب الضمير أو مجموعة المعايير الداخلية والتـي         

في ضوئها يحكم الطفل على ما هو مناسب أو غير مناسـب            

من أشكال السلوك بنفس الطريقة التي يكتسب مـن خاللهـا           

 وذلك من خـالل النمـوذج       ،دوره االجتماعي حسب الجنس   

 Imitation ومن خالل المحاكـاة  Social Modelاالجتماعي 

 ومن خالل التدعيم Vicarious Learningومن خالل العبرة 

 وهنـاك   . والتدعيم الخـارجي   Self-Reinforcementالذاتي  

 Gestalt or Learning) الجشطلت(نظرية التعلم باالستبصار

by Insight    وتعتبر نظرية التعلم باالستبصـار هـي الـرد 

 ،ى النزعة اآللية الميكانيكيـة الترابطيـة      العلمي والعملي عل  

فتعلن النظرية أنه إذا ما أردنا أن نفهم لمـاذا يقـوم الكـائن              

 فالبد لنا من أن نفهم كيف يدرك هـذا          ،بالسلوك الذي يسلكه  

 ومن هنا كان اإلدراك     ،الكائن نفسه والموقف الذي يوجد فيه     

له، من القضايا األساسية في التحليل الجشطلتي بمختلف أشكا       
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فالتعلم باالستبصار يشير إلى الفهم الفجائي واإلدراك الفجائي        

 من الفهم بـدون أي عمليـة مـن          Flash إنه ومضة    ،للحل

 Contiguity وهناك نظرية التعلم باالقتران .المحاولة والخطأ

Learning Theoryنظرية الـتعلم بـاالقتران ألدويـن آر     و

ستجابة بصـورة    وتقول بأن التعلم هو القدرة على اال       ،جثري

 وهـذه   ،مختلفة في موقف ما بسبب استجابة سابقة للموقـف        

القدرة هي التي تميز تلك الكائنات الحية التي وهبها اإلدراك          

 ، فالتعلم عندها هو مجرد تغير سلوكي      ،العام أو الحكم السليم   

 وبعبارة أخري فقد نتعلم من      ،وهو ال يعنى تحسناً بالضرورة    

 ،لى التالزم السيء أو التالزم الجيـد      االستجابات التي تؤدي إ   

 فـإن هـذه     ،فعندما تصاحب مجموعة من المثيرات حركـة      

المثيرات عند تكرارها سوف تميـل إلـى أن تعقبهـا هـذه             

 فاالقتران يكون دائماً بين المثيرات والحركات فـي         ،الحركة

   .عمليات التعلم

 Classicalوهناك نظرية الـتعلم الشـرطي كالسـيكية    

Conditioning Learning Theory ونظرية التعلم الشرطي 

الكالسيكي تنطلق من أن المباديء األولى للتعلم هي مباديء         

األشراط وهو اإلجراء الذي من خالله يتم تعلـم اسـتجابات           
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 ونحن جميعاً لـدينا  ،Conditioning Responsesإشراطية 

 . فكل االستجابات المتعلمة استجابات شـرطية    ،ُألفة باألشراط 

 & Seleclingك نظرية التعلم عن طريق االنتقاء والربط وهنا

Connecting         أو ما تسمى النظرية االرتباطية للتعلم وهنـاك

نظريــة الــتعلم  أو Gestalt Theoryنظريــة الجشــطلت 

 ،وهي نظرية من نظريات الـتعلم      باالستبصار أو الجشطلتية  

وكلمة جشطلت كلمة ألمانية تعنى الكل أو الشـكل الكلـي،           

ير النظرية إلى أن الكل أكثر أهمية من األجزاء المكونة          وتش

  . ومن هنا فالتعلم يحدث ككل دون النظر للسلوك،له

 Thr Driver or وهناك نظرية الحافز أو الميل الحركي 

Motor Set Theory واالستجابة الرئيسية أو الحافز المؤدي 

 ،لتحقيق هدف ما يدفع بالمتعلم نحو استجابة سريعة حاسـمة         

وتفسر النظرية إصرار المتعلم على نشاط ما حتى يتحقق له          

تقديم االستجابة الكاملة أو حتى يقوم برفضها كعملية ال قيمة          

 وتؤكد على دور الميل المتجه نحو الهدف والذي يجعـل           ،لها

 فهي  ،المتعلم يحقق بدأب انجازاً تعليمياً ما أثناء عملية التعلم        

   .من روادها ذي كونظرية هامة من نظريات التعلم و
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  نقد أدب الطفولة نقد أدب الطفولة 
  CChhiilldd  LLiitteerraattuurree  CCrriittiicciissmm  

 عملية الحكم أو التفسير أو التقـدير        :نقد أدب الطفولة هو   

التى يقوم بها عادة الناقـد األدبـى أو         ،  أو الشرح أو التحليل   

بـين مجـالي     (األكاديمى التربوى في التخصصات البينيةأي    

ى شرح وتحليـل نصـوص       ومادة النقد ه   ،)األدب والتربية 

 التى يكتبهـا كتـاب      )الشعرية والنثرية فقط  (األنواع األدبية   

 ويهدف النقد   ،الطفولة أو شعراء الطفولة أو أبداع الطفل ذاته       

الى تحديد المفاهيم أو األسس الفنية فى مجـال أدب الطفـل            

تـاج  -وتحديد مواطن الجمال فى نماذجه أو العكس فـى ن         

 المؤلـف بالمحـددات والمعـايير        وكذلك مدى التزام   ،كتابه

 وكذلك النقد والتحليـل لرسـومات       ،التربوية والفنية واألدبية  

 واأللـوان   ، حتى بنط الكتابة   ،الكتاب واإلخراج الفنى للكتاب   

 وذلك وفقـاً    ،الخ...المتناسقة وغُالف الكتاب وعنوان الكتاب    

   .لمعايير ومحددات كل مرحلة عمرية للطفولة
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  نقص االنتباهنقص االنتباه

 بل ينصح بـأال يأخـذ       ،دوية ليست كلها نافعة لألطفال    األ

الطفل الدواء إال في حالة الضرورة القصوى وتحت إشراف         

 فلقد كشف بحث جديد في الواليات المتحدة األمريكيـة          ،طبي

عن أن استعمال أدويـة نقـص االنتبـاه وفـرط النشـاط             

ADHD          يتنامى بين البالغين بوتيرة أسرع من انتشـاره بـين

 وأظهرت الدراسة أنه ارتفع معدل اسـتخدام هـذا          ،األطفال

 وتشمل أعـراض مـرض      ،بين األطفال % ٥٦العقار لنحو   

نقص االنتباه وفرط النشاط السـلوك الـالإرادي وصـعوبة          

  .التركيز وعدم القدرة على التنظيم والمماطلة وفرط النشاط

 أن األطفال النزقين المنـدفعين      وثبت بالدراسات الميدانية  

دأون ويتشتت إنتباههم بسهولة فى صفوف الدراسة       الذين اليه 

إنما يعانون من حالة موروثه تسمى اضطراب فرط النشـاط          

ــاه ــص االنتب ــوآم   ،ونق ــى الت ــة ف ــذه الحال ــزداد ه وت

واضطراب فرص النشاط ونقص االنتباه يصـيب       .المنطبقين

 وتـم   ، فى المائة من األطفال فى سـن المدرسـة         ٤،٦بين  
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أثير معين على اضطراب فـرط      إكتشاف ثالث جينات لها ت    

  .النشاط ونقص االنتباه

واتضح أن اضطراب فرط النشاط ونقص األنتباه يختلف        

 وهذا له مضامين بالنسبة إلى      ،بين السكان على مقياس ثابت    

  .تشخيص االضطراب

وطرق التشخيص المتبعه تعتمد بقوة على عدد أعـراض         

لـديهم   وهذا يعنى أن األطفال الـذين        ،االضطراب الموجودة 

ثمانية أعراض يشخصون على أنهـم يعـانون مـن هـذا            

 بينما أولئك الذين لديهم خمسة أعراض اليعانون        ،االضطراب

 فقد يكون االضطراب مجرد     ، ولذلك فالعالج هنا يختلف    ،منها

 ويعتمـد  ،تشتت األنتباه أو درجة منه وليس نقـص األنتبـاه       

 التشخيص على عدة وسائل منها األذن والفحص عن طريـق         

والعالج يعتمد أساسا على عـدة       ،مثيرات األنتباه فى الجسم   

أساليب نفسية واجتماعية وهو عالج مـرن يسـمح بعـالج           

  .سلوكيات وأعراض هذا المرض أو هذا االضطراب
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  نقص الحديدنقص الحديد
  IIrroonn  DDeeffiicciieennccyy  

مرض يصيب األطفال نتيجةفقر الدم أو بدون فقـر الـدم           

 وتظهـر   ،خلويـة ويترافق مع اضطرابات كيميا حيويـة و      

أعراض نقص الحديد على وجه الطفل بالشحوب واالصفرار        

وسرعة ضربات القلب وصوت إضـافي يعـرف بالنفخـة،          

ويظهر على األطفال سوء المزاج والبكاء باستمرار وبشـكل         

 وغيرهـا   ،مزعج وقلة الشهية وسرعة التعب عند بذل الجهد       

أخر من األعراض كنقص الذكاء ونقص االنتباه واإلدراك وت       

 والعالج بواسطة الطبيب ويدور حـول إعطـاء         ،الخ...النمو

 مع لكل كج في اليوم لمدة شـهرين         ٦الحديد الصافي بمقدار    

 أما الحاالت البسيطة فيكتفى بعالجهـا باألغذيـة         ،على األقل 

 .المليئة بالحديد
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  النمو اإلنفعالى النمو اإلنفعالى 
  AAffffeeccttiivvee  ddeevveellooppmmeenntt  

و الحواس عند الفرد    النمو االنفعالي مصطلح يعبر عن نم     

 وخصوصا اإلنفعال بـأنواع األدب      ،بدرجة تتيح له اإلنفعال   

  .والفن ادراكاً وتعاطفاً وتأثراً

  النمو الجسمىالنمو الجسمى
  PPhhyyssiiccaall  DDeevveellooppmmeenntt  

خاصة (النمو الجسمي هو النموالمضطرد فى جسم الفرد        

  فى مرحلتى الطفولة 

  ويستمر النمو الجسمى مع الفر بدرجة أقل في        ،)والشباب

 ،سن الرجولة ويتراجع النمو الجسمى في سـن الشـيخوخة         

ويالزم النمو الجسمى النمو العقلـى واالنفعـالى والنفسـى          

  .والمعرفي والمهاري

  
  



 -٧٤٢-

  النمو العقلى لدى األطفال النمو العقلى لدى األطفال 

تركيب مخ األطفال عند الوالدة يكون محددا عن طريـق          

 ولكن خبرات مرحلة الطفولة المبكرة لهـا        ،الجينات الوراثيه 

 دقيق على كيفيه تشكيل األعصاب المعقدة للمخ وكيفيـه   تأثير

فكل طفل يولد بعقل ومخ مبرمج للتعامل مع المعطيات         .عملها

 وتبين أن الدماغ يحتاج عدة سنوات من الخبرة         ،التى تصادفه 

 كل  ، واالحتكاك مع من حوله    ،والمشاهدة واالستمتاع واللعب  

تحكمة مـثال  ذلك من أجل توصيل باليين الدوائر العصبيه الم    

  .باللغة والرياضيات والموسيقى والمنطق والعواطف

 ولكنه  ،فنمو العقل اليكون بالحجم مثل بقية أعضاء الجسم       

ينمو بتشكيل الروابط الدقيقة المسؤولة عن الشعور كـالتعلم         

أى يولد العقل ولكن دون معرفه كيفيه أداء مثـل          .. .والتذكر

ها الطفل بعد والدتـه      ولكن التجارب التى يمر ب     ،هذه األشياء 

هى التى تعمل على تشكيل عقله ودماغه ونموه بشكل طبيعى          

  .وسليم

 فبمجـرد   ،ويبدأ عقل الطفل فى العمل عن طريق البصر       

رؤيه األم ترتبط الخليه العصبيه فى الشبكية بأحدى الخاليـا          
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العصبيه الموجودة فى قشرة المخ البصريه ومن ثم تثبت فى          

  ...مهعقله إلى األبد أنها أ

فعند الوالدة تشكل خاليا أعصاب المخ نحو مائة بليـون          

 ويتحـدد   ، تريليون نقطة اشتباك عصبى    ٥٠ أكثر من    ،خليه

التركيب األساسى للمخ والصفات التى يحملها الطفل فيما بعد         

  .منذ اللحظة األولى لتشكله

ويجب أن نعلم أن من أهم وظائف المخ أنه يعمل ومنـذ            

تمرار نبض القلب وحث الرئتين على      اللحظة األولى على اس   

 ألـف عامـل    ٨٠ ولقد وجد أن من بين       ،القيام بعملية التنفس  

 فإن نصف هذا العدد يعمل علـى تشـكيل وتشـغيل     ،وراثى

 ومع ذلك فإن هذا اليعـادل مـا         ،الجهاز العصبى المركزى  

 ففى األشهر األولى من العمر يزداد عـدد         ،يحتاج إليه العقل  

 مجموعة إلـى أكثـر مـن        ٢٠ى من   نقاط االشتباك العصب  

 ويبدو أن الخبرات التى يتعرض لها الطفل        ، تريليون ١٠٠٠

فى حياته تمارس تأثيرها عن طريق تقويه نقـاط االشـتباك           

 مثل الذاكرة التى تضعف إذا لم تشحن من فترة إلى           ،العصبى

 ويتزامن بدء ظهور المهارات المختلفة عند الطفل مع         ،أخرى
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 تشكل نقاط االشتباك العصبى فى أوقات       عملية التشذيب التى  

  .مختلفة وأجزاء مختلفة من المخ

ويبدأ تشكل نقاط االشتباك العصبى الجنينى فـى قشـرة          

 ففـى هـذه     ،الحركة مع بداية الشهر الثانى من عمر الطفل       

 ويأخذ  ،الفترة يبدأ الطفل بالتخلى عن حركاته الفجائية البدائية       

ى الشهر الثالث يتركـز      وف ،بتعلم حركات هادئة ذات مغزى    

تشكل نقاط االشتباك فى قشرة الرؤيه ويعمل المخ على ضبط          

 وفى الشـهر    ، ما يسمح للعين بالتركيز على األشياء      ،الروابط

المسؤول عن حفـظ    ” قرن آمون ”الثامن أو التاسع يكتمل نمو    

 وفى هذا الوقت فقط يستطيع الطفل تشكيل        ،وتصنيف الذاكرة 

  .ية القيام باألشياءذاكرة دقيقة ويتذكر كيف

فى النصف الثانى من السنة األولى يبدأ تشـكيل القشـرة           

بتشـكل  ) موقع المنطق والتروى  (الموجودة فى مقدمة الجبهة     

 حيث تستهلك الطاقة ضعف     ،نقاط االشتباك العصبى بسرعة   

مقدار استهالك مخ األنسان البالغ ويستمر هذا فى السـنوات          

  ٠العشر األولى من حياة الطفل

فى الشهر الثانى عشر تتشكل مهـارات السـمع عنـد           و

 وكلما تقدم الطفل    ، ولكنه اليتمكن من إدراك النغمات     ،الطفل
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 ويعتمد على التجارب    ،فى السن زاد صراعه لتعلم لغة جديدة      

التى يمر بها الطفل لتوسيع الئحة المفردات التـى يتعلمهـا           

  .الطفل عن مقدار ما نتحدث له من كلمات

ام اللغة يشكل صحيح وسليم يجب أن يرتبط        كما أن استخد  

بموقف حى يتعرض له الطفل وإال أعتبـرت اللغـة مجـرد     

ضوضاء بالنسبة إليه ويتشكل نمو عقله تشكيال يسـمح لـه           

   .بإدراك اللغة السليمة
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  نماذج التعلم والتعليمنماذج التعلم والتعليم

هناك عدة نماذج للمحاكاة فـي مجـال التعلـيم والـتعلم            

 ومنها النمـوذج اآللـي      ،لعلمينستعرضها استيفاء للجانب ا   

 والنموذج اآللي للتعلم هي جزء Mechanistic Modelللتعلم 

من عملية اختيار اإلنسان لما ينظر إليه فيضع قيوداً على ما           

 ففي هذا النموذج نقيس التعلم على ضوء        ،يمكن له أن يتوقعه   

 وهـذه العناصـر     ،االرتباطات بين العناصر التي ال تتغيـر      

 وما علينا إال أن نصوغ منها معاني        ،في البيئة موجودة هناك   

 متى يأتي عنصـر بعـد العنصـر    :معينة عن طريق التذكر 

 The Rational Building وهناك نموذج البناء الرشيد .اآلخر

Model         ونموذج البناء الرشيد أحد نماذج التربية الخلقية دعا 

 وهو يقتـرح    ،م١٩٧٦إليه جيمس شيفر ووليام سترونج عام       

 لكنه ال يصف تفصيالت     ،اً للتفكير حول القيم واألخالق    طرق

 ويؤكد النموذج علـى دور التفكيـر        ،ممارسة التربية الخلقية  

 والغـرض   ،النقدي من جانب كل من المعلمـين واألطفـال        

األساسي منه هو وضع التربية الخلقية في سياق اجتمـاعي           

 Values Clarifiction وهناك نموذج توضيح القـيم  .واسع
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Model   ويحاول هذا النموذج    ،أحد نماذج التربية الخلقية    وهو 

أن يساعد الناس على التخلص من التشوش في فهمهم للقـيم           

 .وعلى تكوين نظام متسق للقيم من خالل عملية تقييم جديدة
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  النهايات الحرةالنهايات الحرة
  OOppeenn  EEnnddeedd  FFiillmmss  

مصطلح النهايات الحرة يطلق علـى األفـالم الخاصـة          

إحدى المشـكالت وال تقـدم الحـل        بالطفل والتس تعرض    

 وتترك لكل طفل حرية التعبير عن نهاية القصة أو          ،أوالنهاية

حل المشكلة التي يعرضها الفيلم أو القصة بالطريقـة التـي           

 وهذه األفالم تساعد على تنمية قـدرة الطفـل علـى            ،يراها

الخيال والتعبير والتفكير في أسباب الظاهرة والتعبيـر عـن          

 . الخاصةالحلول بطريقته

  RReessoolluuttiioonnالنهاية النهاية 

يقصد بالنهاية في قصص األطفال المرحلة النهائية التـي         

 وتتكشف فيها نتيجـة الصـراع       ،تأخذ العقدة عندها في الحل    

 وال يدخل في هـذا التعريـف الحلـول          ،الرئيسي في القصة  

والنهايات الصغيرة التي تصـل إليهـا األشـكال الجانبيـة           

  .للصراع
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  FFaacceettiiaaee    النوادر والملحالنوادر والملح

 تُحكـى فـى     ،النوادر والِملح هي متفرقات ثقافية خفيفة      

 وتجمـع   ، بهدف التسلية والمتعة   ،أقوال وأحاديث على الناس   

النوادر بين األدب واألخبار والغرائب المنسـوبة لعصـور         

 وهناك بعض الكتب التـى      ، وغيرها مثل نوادر حجا    ،سابقة

 وغيرهـا   تضم تلك الملح والطرائف والفكاهيات والهزليـات      

 ، لالبشـيهى  ” المستطرف فى كل فن مستظرف     ” كتاب :مثل

والحيوان للجاحظ واألذكياء ألبي فرج واألغاني لألصـفهاني       

  .وغيرها
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  نوادينوادي

   أنشطة األطفال أنشطة األطفال

 والتي يمارس فيها أنشطته     ،تتعدد النوادي الخاصة بالطفل   

 : ومـن هـذه األنديـة      ،الرياضية والثقافية واإلبداعية والفنية   

 ونـوادي األطفـال أنشـطة    Literary Clubs ألدبنوادي ا

تنشئها المدارس واألندية والمكتبات ومراكز الشباب والثقافة       

 وتضم هذه النوادي األطفـال مـن ذوي الميـول           ،واإلعالم

 من أجل صقل المواهب واستضافة القمم األدبية مـن      ،األدبية

 وتشجيع المبدعين الصغار بنشر أعمالهم      ،أجل نقل الخبرات  

 ويتم خالل هـذه النـوادي أنشـطة         ،الخ. .قامة المسابقات وإ

متعددة مساعدة لألطفال على ممارسة األدب من قصة وشعر         

 وهنـاك   . وتنمية هذه االبداعات الصغيرة    ،ورواية ومسرحية 

 ونـوادي القـراءة أنشـطة    Reading Clubsنوادي القراءة 

 تعلنها وتشكلها المكتبات والمدارس والنوادي من أجل تشجيع       

 ويتم التشجيع من خـالل      ،األطفال على ممارسة عادة القراءة    

توفير الكتب واألنشطة المصاحبة للمكتبة وإقامة المسـابقات        

 وتشجيع رواية القصص لألطفال وإقامـة       ،القرائية والبحثية 
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 وتشـكيل مجموعـات الـرحالت       ،الندوات والمحاضـرات  

الخ مـن أنشـطة نـوادي القـراءة المختلفـة           . .واالستماع

 & .Tel نوادي المستمعين والمشـاهدين  وهناك .لمتنوعةوا

Radio Forum   وهي نوع من األندية يهدف إلى جمع فئـات

المستمعين والمشاعدين حول جهـاز التلفزيـون والراديـو         

يستمعون إلى برامجه ويناقشونها ويربطـون بينهـا وبـين          

 وكذلك  ، وتستخدم هذه األندية كوسيلة لتعليم الكبار      ،مشكالتهم

 كما يحدث في مصر عنـدما       ،سيلة لربط الشباب بالوطن   كو

-Teleأنشأت الهيئة العامة لالسـتعالمات أنديـة المشـاهدة          

Clubs      نـوادي   وهنـاك    . سـنة  ٢٥-١٨ للشباب من سـن

نوادي الهوايات تنشئها المـدارس   وHobby Clubsالهوايات 

 وتجمع هذه النوادي مجموعـات مـن        ،والمكتبات والنوادي 

 جمـع   : مثل هوايـات   ، الهوايات المشتركة  األطفال من ذوي  

 صنع  ، جمع العمالت المختلفة   ، دراسة الطبيعة  ،طوابع البريد 

 ويجب أن يكون العنصر األساسي في إشـباع         ،الخ..،الدمي

  .جميع هذه الهوايات هو القراءة وجمع المعلومات
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   ومشكالته  ومشكالته  النوم النوم

   عند األطفال  عند األطفال 

 ،ت النـوم قد يعانى األطفال من اضـطرابات أو مشـكال       

وتعود هذه المشكلة إلى عدة أسباب منها حاالت القلق التـى           

 ومنها مايرجع إلى صعوبة التفاهم بـين        ،تعانى منها األطفال  

مـن األطفـال يعـانون مـن        % ٢٠فأكثر من   .األم والطفل 

 ألن  ،اضطرابات النوم التى تزعج اآلباء واألمهات وتقلقهـم       

ى يستيقظ باستمرار   هذه المشاكل تتطلب التعامل مع الطفل الذ      

  .وبشكل متكرر أثناء الليل وأحيانا بفزع كبير

فالقلق واضطرابات النوم التى تصيب األطفال تنتج عـن         

وجود عالقة متزعزعة وغير مستقرة مع أمهاتهم وشعورهم        

  .بعدم األمان وهم فى أحضانهن

 سـاعات   ٩-٧ويحتاج الجسم للنوم بشكل أساسى بمعدل       

 ، سـاعة عنـد األطفـال      ١٢ل إلى   يوميا عند البالغين وتص   

فالطفل يقضى معظم وقته نائما فى األشـهر األولـى مـن            

فالنوم وسيلة طيبة لراحة أجهـزة الجسـم وقـواه          .. .حياته

ولتحقيق التوازن االساسى لكى تعاود نشاطها ثانيه كل صباح         
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سـاعات  ٩ولذلك فالنوم شىء أساسى لألطفال واليقل عـن         

وهناك بعـض الخبـراء الـذين       .يوميا عند الطفولة المتأخرة   

  :ينصحون لنوم هادىء بما يلى

استعمال الوسائد المصنوعة من النسيج الناعم هـام جـدا          

وكذلك ضغط الوجه على غطاء الوسادة اليخلف أى تجعيدات         

على الوجه ولذلك فإن أغطية السـرير المالئمـة وأغطيـة           

الوسائد البد أن تكون قطنية وذلـك للعمـل علـى راحـة             

   واسترخاء الجسم وعضالته واطمئنان

النوم والرأس مرفوع قليال يخفف مـن انتفـاخ الوجـه           

الصباحى عند األطفال وهذه الطريقة تعتمـد علـى قـوانين           

 ويلعب األجهـاد دورا     ،فيزيائية هى قانون الجاذبية األرضية    

 إذ تميل للبقاء فى نسيج الوجه وخصوصـا تحـت           ،فى ذلك 

 ،ض من مستوى الجسـم    العينين إذا كان مستوى الرأس أخف     

ولتفادى هذه المشكلة ينصح بالنوم على وسادة تجعل الـرأس          

  .مرتفعة قليال عن مستوى الجسم

ويجب منع األطفال من تنـاول السـوائل والمشـروبات          

والمواد المالحة قبل النوم ألنها تساعد على احتباس السـوائل          

وتجمعها داخل االنسجة الخلوية وبين الخاليا فيظهر الوجـه         
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منتفخا فى الصباح ويعود إلى حالته الطبيعية بعد مرور فترة          

 وكذلك يجب منع البنات من استخدام       ،على االستيقاظ صباحا  

الكريمات ومواد المكياج قبل النوم ألنه إذا كانت بشرة البنات          

دهنيه فيكون استخدام الكريمات خطر عليهن ألنها تغلق مسام         

اسـتخدام المـواد     ويجـب    ،البشرة وقد تسبب طفحا جلـديا     

المرطبة والمغذية التى تجعل مسام البشرة مفتوحـة بشـكل          

يضمن تبادل المواد عبر البشرة وتصـريف العـرق وعـد           

  .احتباسه

كذلك غرف النوم يجب أن تكـون هادئـة بعيـدة عـن             

 بـل   ،الضوضاء ويفضل عدم النوم أثناء مشاهدة التلفزيـون       

صـص  يفضل االصغاء للموسـيقى الهادئـة أو قـراءة الق         

 ولتكن األضواء خافتة واأللوان الخاصة بالستائر       ،الكالسيكية

ومن المهم جدا أن ننظم نوم الطفل فى مواعيـد          .هادئة خفيفة 

منتظمة كل مساء وأن نحرص على عدم تنـاول المنبهـات           

والطعام الثقيل قبل النوم والبد أن تكون هناك فترة بين تناول           

لعمل المجهد قبـل    وكذلك يجب تجنب ا    ،الطعام وموعد النوم  

النوم ألنه يعمل على تنشيط الخاليا العصبيه وبالتالى اليكون         

ولقد نصح خبراء صحة الطفـل األمهـات        .هناك نوم مريح  
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م بضرورة وضع الطفل على ظهـره       ١٩٩٢واآلباء منذ عام    

عند النوم ألن ذلك يقلل من أخطار النوم على بطنـه بنسـبة             

 فى المهد حـوالى     حيث قلت وفيات األطفال المفاجئة    % ٤٠

 ورغم أن بعض    ،م وحتى األن  ١٩٩٢أربعين بالمائة منذ عام     

األطفال يشعرون بارتياح كبير للنوم على بطونهم واألهـالى         

المجهدون يكونون أحيانا على استعداد لفعل أى شىء يساعد         

 غير أن ذلك يمثل خطـرا علـى الطفـل           ،الطفل على النوم  

 جدا أن يوضع الطفل      ومن الضرورى  ،خاصة الوفاة المفاجئة  

على ظهره حتى يبلغ ستة شهور على األقـل واألفضـل أن            

ومن .يستمر نائما على ظهره حتى يبلغ العام األول من عمره         

عمر الطفل منذ السنة األولى وحتى الثالثة البد مـن تعويـد            

األطفال على الذهاب إلى أسرتهم فى الوقت المحـدد وبـال           

  :منها عن طريق عدة طرق متنوعة ،تأخير

 ،طمأنة الطفل إذا كان يسـتيقظ دون مـرض أو عطـش           

  .فيجب أحتضانه وطمأنته وإعادته إلى فراشه وتغطيته جيدا

الحزم مع الطفل مع انتهاء عملية الطمأنـه وتركـه فـى            

 ٥ وإذا لم يهدأ أرجعى إليه بعد        ،سريره ولو كان اليزال يبكى    

أ فى  دقائق حتى يهد  ٥دقائق وذلك لطمأنته ثم كررى ذلك كل        
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 وبعد ثالث أو أربع ليال سيتعود الطفل علـى ذلـك            ،النهاية

  ...وينام وحيدا

  .يتبادل األب مع األم زيارة الطفل فى فراشه وتهدأته

مكافئة الطفل الملتزم بالنوم الهادىء وعدم البكاء بأساليب        

  . وهو بمثابة رشوة للطفل،تشجيعية عديدة

ء النـوم مـن     يتم تعويد الطفل على إحضار ما يطلبه أثنا       

شرب أو لعب وذلك باضاءة مصباح فى حجرته وتوفير هذه          

  .المتطلبات بالقرب منه

 يجب استغالل النوم    ،إذا لم يتعود الطفل على النوم بمفرده      

  .النهارى بتعويده وتدريبه على النوم بمفرده

  .يجب البعد عن الطفل بعد تنويمه تدريجيا خطوة بخطوة

  .د االستحمام أو االغتسالوضع نظام محدد لوقت النوم بع

يمكن قص حكاية قبـل النـوم للطفـل لتسـاعده علـى             

  .االسترخاء

يجب تقديم موعد نوم الطفل ليكون مبكرا عن موعد نـوم           

 .األسرة بحوالى ساعة إلى ساعتين حتى يتم متابعته

تعويد األطفال على قص حكاية جميلة سعيدة قبـل النـوم    

 ،فسية ومن الناحية اللغوية   وسيلة تربوية مفيدة من الناحية الن     
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ولذلك يجب أن يتعود الطفل على تلك القصص والحكايـات          

  .التى تهيأه للنوم وتنمى خياله

من الممكن أن نضع طقوسا خاصة لما قبل النوم ليتعـود           

عليها األطفال مثل غسل األسنان وغسل الوجه وتحية أفـراد          

و حتـى   األسرة واليمكن للطفل أن يقرأ أو يذاكر قبل النوم أ         

  .يلعب لعبة تشغل عقله كله

من الممكن أن نوحى للطفل بأن النوم يجعله يكبر بسرعة          

  .ويحلم بأمور كثيرة لهذا يدفعه لحب النوم

  .الموسيقى الهادئة تساعد الطفل على النوم بسرعة

جعل غرفه الطفل ساحرة وجميلة وملئها باأللعاب الجميلة        

 .تجعل الطفل أكثر اطمئنانا للنوم
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  نوم عادةنوم عادةالال

   يتعلمها الطفل منذ والدته يتعلمها الطفل منذ والدته

 ويستيقظ الجزء األكبر مـن      ، عندما يضطرب نوم الطفل   

سـاهرين   الليل،ينعكس ذلك على والديه اللذين يقضيان الليل      

فإذا كـان طفلـك     .فيصيبهما التوتر وتتعرض قواهما لإلنهاك    

 ألن  ،فـال تيأسـى    غير مستقر فى أوقات نومـه ويقظتـه       

 ،يمكن أن يتعلمه الطفـل تـدريجياً      مثل أى شئ آخر،     ،النوم

وبإمكانك أن تعيدى إلى طفلك إيقاع نومه ويقظته إن تحليـت      

يقولون إن نوم الرضيع يستقر عادة بعـد        ،  !بقليل من الصبر  

 لكن تجارب كثيرة أثبتـت أن       ،انتهاء الشهر الثالث من عمره    

 ويبقـى   ،معظم األطفال يتجاوزون هذه المرحلة من العمـر       

 يمكن أن ينـام الطفـل       ، ففى شهره السابع   ،نومهم مضطرباً 

 وال تنجح معه كل المحاوالت ليغفوا فى        ،نهاراً ويستيقظ ليالً  

وقـد   .ما يجب أن يفعل األطفال فى هذه السـن         الظالم مثل 

 أو تضطر إلـى     ،تضطر ألم إلى ترك طفلها غارقاً فى بكائه       

 كمـا   ،يحتاج إلى هذه الرضـاعة     إسكاته بالرضاعة دون أن   
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لكن كـل محاوالتهـا تبـوء        تصطحبه إلى فراشها  يمكن أن   

  .بالفشل

وجبـة    أطعميـه  !وتأتيها النصائح من كل حدب وصوب     

 اتركى المجال له ليلعـب فتنهـك        ،غنية بالنشويات قبل النوم   

 قواه مساء. .         أيقظيه باكراً كى يتعود النـوم بـاكراً مسـاء. .

وتخور قوى األم بعد فشل كل سعيها الدؤوب لجعـل ذلـك            

 ويقول األطبـاء إن تعويـد       .ر يغفو ويهنأ بنوم عميق    الصغي

 وإن  ،الطفل على تنظيم نومه يبدأ من الشهر الثالث من العمر         

 ويبدأ التـوازن    ، فإن التعلم يأتى تدريجياً    ،لم يكن األمر كذلك   

  .             بمراعاة التطور الجسدى أوالً ثم بإدخال العادات الجيدة

يتكون نوم الطفل المولـد     ف : يناسب النوم  التطور الجسدى 

حديثاً من دورات منتظمة تمتد على أربع وعشرين سـاعة،          

 الكـن   .ويلعب الشعور بالجوع دوراً مهماً فى دورات اليقظة       

 يتغير إيقاع نوم الطفل بشكل ملحوظ       ،بعد نهاية الشهر األول   

فالرضيع الذى لم يعرف حتى الساعة كيف يفرق بين تعاقب          

تصـبح مرحلـة     حوالت جذرية بحيث  يظهر ت ،  الليل والنهار 

، يقصر النوم فى النهار شيئاً فشـيئاً        بينما ،النوم الليلى أطول  
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 والثانية بعـدها    ، واحدة قبل الظهر   ،وفى النهاية تبقى قيلولتان   

   .أى بعد وجبة الغداء

إذا كان الطفل المولود حـديثاً       : لنوم سعيد  العادات الجيدة 

إن الطفـل بعـد الشـهر      ف ،يحتاج إلى إشباع معدته لكى ينام     

 ويحتاج إلى الرضا العـاطفى      ،األول من عمره يتطلب أكثر    

 ذلك أنه يتعلق بمحيطه وبكـل شـئ         ،واالجتماعى لكى ينام  

 من هنا كان البد من      .يتحرك أو يصدر صوتا أو حتى ضوءاً      

 أو على األقل إلى     ،الخروج بالطفل إلى المساحات الخضراء    

 وفى البيت   .لصوتية عليه وعرض األلعاب الملونة وا   ،  الشارع

 فيستطيع  ،فى مقعد خاص يناسب سنه     أن يوضع الطفل   يمكن

 وبهـذا  ،بذلك مراقبة تحركات أفراد العائلة فى لحظات يقظته   

نهـم فضـوله بمراقبـة        يشعر الطفل بالتعب ويشبع    ،الشكل

  . فال يقاوم لحظة النعاس عندما يأتى،األشياء

ألسبوع الثالث حتى   ابتداء من ا   :عند األطفال تنظيم النوم   

 ولـو لفتـرة     ، يصبح الرضيع قادراً على النوم ليال      ،السادس

 وتصـبح   ، وتختلف فترة النوم الليلى من طفل آلخر       .محدودة

 لكن  ،بعد الشهر الثانى من العمر     متشابهة لدى معظم األطفال   

 ألنه فبل   ،الطفل ال ينام ليلة كاملة إال بعد انتهاء شهره الثالث         
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 والطفل الـذى ال يسـتقر       . إلى رضعه ليلية   هذا العمر يحتاج  

نومه ليالً بعد الشهر الثالث يكون قد اكتسب عـادات سـيئة            

 الن استمرار استيقاظ الطفل ليالً      ،تدريجياً يجب تخليصه منها  

 فهى سوف تضطر إلـى النهـوض    ،يؤثر على األم من جهة    

 وعلـى   ، األمر الذى تعكس سلباً على طاقاتها ونفسيتها       ،ليالً

والذى يخـاف   ،النه بذلك يصبح أرقاً   ،   من جهة أخرى   الطفل

  . من النوم وهو رضيع يتحول مستقبالً إلى طالب متعب

ومازال يستيقظ ليالً فبإمكانك     إذا أنهى الطفل شهره الثالث    

  :إتباع النصائح التالية

 البد مـن تعويـد   :اتركيه ينام فى غرفته قدر اإلمكان      .١

ن كان وضـع     وإ ،الطفل على النوم فى غرفه مستقلة     

 أن تخصص للطفل زاوية    البيت ال يسمح بذلك فيمكن    

 .تكون بمثابة غرفة مسـتقلة     فى غرفة والديه   خاصة

ويمكن فصلها بوضع ستارة أو حـاجز متحـرك إن          

  .اضطر األمر لذلك

ال ضير من ترك الطفل يبكى من وقت         :اتركيه يبكى  .٢

 وذلك دون   ،آلخر مع محاولة طمأنته بالكالم من بعيد      

 ويفضل حتى   .ض األم لتراه أو تقدم له رضاعة      أن تنه 
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أال تعطيه ليشرب الماء ألن ذلك سوف يعوده علـى          

 وفى أغلب األحيان ينام الطفل بعد البكاء        .الشرب ليالً 

وتدريجياً يتعود على النوم طيلة الليل ألنه يشعر أنه ال          

   .فائدة من بكائه

 إذا أستمر فى االستيقاظ ليالً     :أخرى موعد آخر وجبة    .٣

بالرغم من محاوالتك فأخرى موعد آخر وجبة طعام        

  .أى عذر لالستيقاظ ليالً  فال يعود عنده حينئذ،يتناولها

يتـأثر الـذكاء    نعم   :النوم هام جدا لتنمية الذكاء    كما أن   

فالنوم الكافى واالسترخاء يساعد المخ على العمـل        .. .بالنوم

لنوم عند   فلقد أثبتت آخر الدراسات أن إنقاص فترة ا        ،والنشاط

األطفال وعند الكبار مدة ساعتين يوميا على مـدى أسـبوع           

 ،كامل يؤدى إلى تراجع الكفاءة الذهنية وتباطؤ ردود الفعـل         

والستعادة الكفاءة والقدرة للمخ البد من منح الجسـم ليلتـين           

ولذلك ففترة النوم    ،ساعات٨التنقص فترة النوم خاللهما عن      

 يوميا حتى يكون بكافة      ساعات ٩لألطفال يجب أال تقل عن      

  ..ةيقدراته العقليه والذكائ
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  هانز كريستيان أندرسونهانز كريستيان أندرسون
  HHaannss  CChhrriissttiiaann  AAnnddeerrssoonn  

هانز كريستيان أندرسون أشهر مؤلف في العـالم لكتـب          

 وقصصه مشـهورة    ، وهو مؤلف دانمركي   ،وألدب األطفال 

بق عندما بدأ االهتمام    عالمياً لدرجة أن االتحاد السوفيتي السا     

بأدب األطفال ترجم أعماله لألطفال ونشرها باللغة الروسـية         

 واشـتهر   ، مليـون نسـخة    ٥٠ طبعة بحوالي    ٣٦من خالل   

 Theبجائزة تحمل اسمه هي جائزة هانز كريستيان أندرسون 

Hans Christian Anderson Reward، والتي منحت ألول 

وتمـنح لمـؤلفين     ، وهي تمنح كل سنتين    ،م١٩٥٦مرة عام   

ورسامين معاصرين عن اشتراكهما في انتاج كتـب جيـدة          

 وتقوم بتخصيص الجائزة اللجنة العالميـة       ،لألطفال والناشئة 

  .IBBYلكتب األطفال 
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  الهدف األخالقىالهدف األخالقى
  EEtthhiiccaall  OObbjjeeccttiivvee  

الهدف األخالقي أحد أهم األهداف العليا التى تسعى إليها          

 والهدف األخالقى وظيفة    ،كاملةاألديان ونظريات التربية المت   

فنية غير مباشرة تتضمنها األعمال الفنية أو األعمال الدرامية         

 وتزيـد   ،أو األعمال األدبية فى أنواعهات النثرية والشعرية      

جرعة الهدف األخالقى المقدمـة للـنشء داخـل المدرسـة           

  ..وخارجها عبر هذه الوسائط المختلفة

  NNeeeedd  HHiieerraarrcchhyy    هرم الحاجاتهرم الحاجات

 ونجد  ،نظيم الهرمي للحاجات يقوم على نظرية ما سلو       الت

 مستوى الحاجات األساسية    :أن الحاجات لها مستويات متعددة    

 وحاجات تحقيـق الـذات بتوظيـف        ،كالماء والهواء والغذاء  

طاقات اإلنسان بالكامل فالعاملون في المهن الـدنيا يهتمـون          

بينمـا   ،عادة باألمان وعالقات الود والتعاطف بين العـاملين       

يهتم العاملون في المهن العليا عادة بفرص النجاح في العمل          

 ،والحرية التي يتيحها لهم للتعبير عن الذات وتحقيق الطموح        
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وهناك الحاجات الرئيسية من الحاجة لألمن والحب وتحقيـق         

  .الخ من الحاجات.. .الذات

  الصحيح والصحيالصحيح والصحي  الهرم الغذائيالهرم الغذائي

وينقسم ٠٠.ة صحيح هرم الغذاء الصحي دليلك لنظام تغذي     

 طبقات و ترمز كل طبقة إلى نوعية        ٥هذا الهرم الغذائي إلي     

  :محددة من األطعمة

 ، الغـذائي  الهرمهذا  سفل  أونجد في    :أسفل الهرم الغذائي  

 توجد األطعمة الغنية بالبروتينيـات و       ،وفي قاعدة أوسع منه   

 ،النشويات كالخبز بأنواعه و البقول و المعكرونـة و األرز         

لينا تناولها حتى في حالة ما إذا أردنا إنقاص الوزن،          ويجب ع 

   .ألنها ضرورة للصحة

أنه يتوسـط الهـرم الغـذائي        ثم نجد  :وفي وسط الهرم  

 فنجد طبقـة الخضـار و       ،مجموعة كبيرة من المواد الغذائية    

والمعـادن   الفواكه الطازجة الغنية باألليـاف والفيتامينـات      

   ٠الضرورية للجسم البشري

 يمكن أن نقسمها    ،والطبقة الثالثة  :لهرم الغذائي وفي قمة ا  

 ، الغنيـة بالكالسـيوم    ، وتضم الحليب ومشـتقاته    :إلى قسمين 
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 إضـافة   ، والبقول ، واللحوم ،)ضرورية للعظام (والبروتينيات  

   .Bإلى البيض الغني بالفيتامين 

وال يجب اإلكثار من تناول الحلويات والـدهنيات التـي          

  تتربع على رأس هرم الغذاء

 ، فليس هناك حدود لتناولك لها     ،أما الخضراوات والفواكه  

 ولكن ال تحـاول     ،وبخاصة الطازجة والمطبوخة بشكل بسيط    

 ”الصلصـات  إضافة الزبد أو المـايونيز أو بعـض أنـواع         

حتى ال تزيـد مـن نسـبة        ، أو الزيوت عليهـا    ”اب-الكاتش

  .السعرات التي تحتويه

 ولكـن إذا  ،ثـر  بإمكانك تناولها بحريـة أك  ،كذلك الفواكه 

 فعليـك   ،كانت لديك زيادة بسيطة في الوزن، وتنوى إنزالها       

 والتركيز على الحمضيات والكريب     ،تقليل الفواكه الحلوة فقط   

  .فروت والجوافة والكيوى

 ألنها ذات سعرات    ،وأما السكريات فضروري جداً تقليلها    

 وذلك بتحديد تعاطيها لغرض تحقيـق إنـزال   ،حرارية عالية 

 ٠وقت قصيرالوزن في 
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  CCoommiiccssالهزليات والطرائف الهزليات والطرائف 

 وهي قصص تروي    ،هي نوع من أنواع قصص األطفال     

أحداثاً تستثير الضحك ومواقف يسـتحدثها الغبـاء والـبالدة         

 ،والخدعة من أو لشخصيات تاريخية لهـا جـذور شـعبية          

وتعرف تلك الحكايات بالنوادر وقصـص المكايـد والحيـل          

Devices  الطرائـف والغرائـب     وكذلك   ، والقصص الشعبية

  .وأغلبها حكايات شعبية

  OOsstteeooppoorroossiissهشاشة العظام هشاشة العظام 

 ،هشاشة العظام مرض يلحق بالكبار والشيوخ أذى كبيـر        

 وذلك من خالل عدم تنـاول كميـات         ،ولكنه يبدأ مع الطفولة   

 وعدم تناول   ،مناسبة من األطعمة التي تحتوى على الكالسيوم      

 أنـواع معينـة مـن       البروتينات بكميات مناسبة وعدم تناول    

 وعدم ممارسـة الرياضـة منـذ        ،الفيتامينات مثل فيتامين د   

 .الطفولة المبكرة

  
  



 -٧٦٩-

  HHuuiizziinnggaaهويزنجا هويزنجا 

 فاللعب  ،هويزنجا نظرية مشهورة في اللعب عند األطفال      

 فالواقع أن   ،طبقاً لهذه النظرية أقدم من أشكال الثقافة األخرى       

 على أساس   ، ولقد انتهى هويزنجا   ،الحضارة مشتقة من اللعب   

 إلى تقريـر   ،تحليله لمعنى كلمة لعب في الحضارات المختلفة      

أن اللعب في معظم هذه الحضارات المختلفة له عالقـة مـا            

 وأن اللعب فـي أساسـه هـو القتـال أو            ،بالكفاح والنضال 

 وهـذا مـا يشـجع       ،الخصومة التي تكبح الصداقة جماحها    

 واالنـدفاع  الفضائل االجتماعية كالفروسية والوالء والشجاعة  

 وهذه النظرية تؤكـد  ،الحتالل الصدارة في المعرفة والمهارة 

 بـل   ،ما للعب من أهمية بالغة في حيـاة األمـم والشـعوب           

وأهميته في بناء الحضارات الكبيرة التي بنيت عليها قصـة          

  .تاريخ البشرية
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    ....هياج الطفلهياج الطفل

   عالج عالج-- وقاية وقاية--أسبابأسباب

محاوالت التقليدية  أحيانا كثيرة تجد طفلك هائجا وال تفلح ال       

يجهـش  .. .متـوترا .. . تجده ثائرا باكيا صارخا    ،فى تهدئته 

وتجد نفسك حائرا ماذا تفعـل؟      . .بالبكاء والصراخ والعويل  

فالطفل فى هذا الحين يكون      ...بالطبع.. . ال ؟أتضربه ليسكت 

.. .إما خائفا أو جائعا أو شاعرا بالرغبة العميقه فـى النـوم           

مرضيه والنفسيه التى تدعوه إلـى      وغير ذلك من األسباب ال    

االنزعاج والهيجان والتعبير عن ذلك بموجات متعاقبة مـن         

  .اء والصراخ والذى يصل إلى حد التشنج-البك

  :فما هى مشاكل هياج الطفل وسببها وعالج كل منها

 كثيرا ما يغضب الطفل ألسباب متعددة كأن يبقى         :الغضب

ل فـى نزهـه وال       أو يأم  ،بمفرده طول النهار داخل المنزل    

 أى تغييـر    ،يحقق أمله أو ذهابه للطبيب أو عودته من عنده        

والغضـب سـبب لشـدة       .فى رغبات الطفل تدعوه للغضب    

ولمعالجة ذلك يتوجـب حمـل الطفـل    .انفعال الطفل وهياجه 

 وهـذا الشـعور     ،ورفعه بلطف تجاه األعلـى واحتضـانه      
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 باالرتفاع يعجب الطفل ويحلو له وخصوصا أنه يكون مهتما        

فيجب أن يصل إلـى نقطـة       .. .باالستكشاف لكل ما هو يراه    

 فنقتـرح عليـه     ،أما إذا لم تفلح هذه المحاولة      ...أعلى فأعلى 

لعبه الينتج عنها أى ضجيج فى محاولة لشد إنتباهه ولعـب           

  .اللعبه معه

 من أهم األسباب لهياج الطفل وبكائه وخصوصـا         :الجوع

 ،هم فيصـرخ باكيـا    للصغار الذين اليمكنهم التعبير عن أنفس     

  .ويتم ارضاع الطفل أو إطعامه

والبد أن نعرف أن طعام الطفل الينبغى تحديد وقت محدد          

 ففى أى وقت يجوع الطفل البد أن يأكل وال نتركه ينتظر            ،له

  .موعد الغذاء أو العشاء

وإذا كنا نرغب فى عدم إطعام الطفل ألى سبب يجب أن           

الطفل وتجوالـه فـى     نحول اهتماماته وتفكيره وذلك بتسليه      

 على أن يتم حمله وتدليكه ومالمسته واللعب معه فهو        ،المنزل

  .يفيد جدا فى تهدئته مؤقتا ولكن لفترات محدودة

لـه الطفـل      مثل الضجيج الذى يتعـرض     :القلق والتوتر 

 أو  ،وكثرة الناس من حوله ووقوعه أثنـاء جريـه أولعبـه          

شاعرا بعـدم    ويجعله   ،سخرية أقرانه منه يجعله قلقا متوترا     
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 وتقوم طريقة العـالج علـى       ،االرتياح والخوف واالنزعاج  

احتضان الطفل وجها لوجه وعزله عن األشـياء الخارجيـه          

التى توتره وتقلقه مع ضرورة تجنـب الحركـات المفاجئـة           

 بل مخاطبته بهـدوء وتقبيلـه ومنحـه         ،والصراخ فى وجهه  

ـ          ،األمان الدالل  ه  وكل ذلك يجعل التوتر والقلـق يخـرج من

  .ويعود هادئا

 وخصوصا لدى األطفال عنـدما يريـد        :الرغبة فى النوم  

 فتنتـاب   ،النوم ولكن يتملكه األرق الذى يحرمه مـن النـوم         

والعالج سهل إذا بحثنـا      .الطفل موجة من العصبية والبكاء    

عن مصدر األرق الذى يكون عند الطفل ناتجا عن استمرار          

اخـى بعـض    استنفار بعض الحواس وعدم انسجامها مع تر      

ويقوم العالج على تهدئة     .عناصر الجسم وحاجتها إلى الراحة    

 وذلك  ،الحاسة المستنفرة لتتجانس مع هدوء العناصر األخرى      

بحمل الطفل وضمه إلى صدر األب أو األم ليشعر بنبضـات          

 ويمكن تدليك ناعم ولطيـف      ،القلب فذلك يبعث الطمأنينه فيه    

 األصـابع بحركـة      بتمرير ،للرأس والوجه والرقبه والظهر   

دائريه خفيفه على جبين الطفل وأنفه وقراءة بعض األدعيـة          

  .كل ذلك يجعله ينام بسرعة بل ويرى أحالما سعيدة
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 وهى من أهم المشاكل المرضيه التى تواجـه         :أالم البطن 

 فيعانى من مغص أو ألـم أو        ،األطفال بخاصة حديثى الوالدة   

 الطفل بـاأللم    أى مشكلة من مشاكل الهضم فى المعدة فيشعر       

  .فيبكى ويصرخ

وتتم المعالجة بحمل الطفل بطريقة منفرجه بحيث ترتكـز         

 وهذا ينتج عنه ضغط خفيف علـى        ،معدته على ذراع حامله   

المعدة يخفف من حدة األلم بينما تقوم اليد األخـرى بعمليـة            

وطبعا هنـاك الكراويـه      .تدليك بسيطة وخفيفة لبطن الطفل    

بة التى ينصح بتقـديمها للطفـل       والليسون وغيرها من األشر   

قبل النوم ألنها تساعده على االسترخاء وخصوصا فى مرحلة         

  .الرضاعة

 هى أقوى األوجاع التـى تجعـل الطفـل          :آالم األسنان 

وهنـاك   .عصبى المزاج وخصوصا فى مرحلة بدأ التسـنين       

عدة طرق للعالج لوقف األلم الناتج عن شق األسنان فى اللثه           

المخدرة أو العضاضـات المطاطيـة أو       منها بعض المراهم    

اعطاء الطفل أصبع السبابة أو ابهام األم أو األب بعد غسـل            

اليدين جيدا بالطبع وتركه يعض عليها وذلك له فوائد أكثـر           

من المراهم والعضاضات ألن األصبع هو قاس ولـين فـى           
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فعض الطفل فى أصبع السبابة أو األبهام من        .. .نفس الوقت 

  .شعره براحة عميقه ويزيل ألمه على الفوريد األم واألب ي

 الناس  - الحسد   - األخالص   :وطبعا البد من قراءة سور    

وتعويد األطفال على قراءتها قبل النوم ألنها تسبب الهـدوء          

واالسترخاء وحفظ المالئكة له أثناء نومه وهـذا مـن أشـد            

  .أسباب الهدوء والسكينه
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  الهيئة العالمية لبحوث أدب األطفالالهيئة العالمية لبحوث أدب األطفال
  TThhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  RReesseeaarrcchh  SSoocciieettyy  

FFoorr  CChhiillddrreenn`̀ss  LLiitteerraattuurree  

الهيئة العالمية لبحوث أدب الطفل هيئـة عالميـة تعقـد           

 كما ،مؤتمراً سنويا في إحدى الدول التي يتفق عليها األعضاء       

تقوم بتخصيص جوائز ألفضل اإلنتاج الموجه لألطفال مـن         

 . وما زالت مستمرة حتى اآلن،كتب ورسوم أطفال
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   عند األطفال عند األطفالالوحمةالوحمة

 .تظهر وحمة الوالدة أحياناً فى أماكن بارزة من الجسـم         

فإذا كانت فى الوجه فإن تأثيرها النفسى يكون أكبر وخاصـة      

  .إذا كانت ملفتة النتباه اآلخرين
 وحاولت الحصول على معلومات عنها ”وحمة”وأدخلت كلمة

 صفحة من المعلومات حول ١٥٠٠لموقع فوراً ب فوافانى ا
   Cavernous”كلمتيهذا الموضوع وبعد ذلك كتبت 

Haemangioma“” وظهرت ”كهفي دموي عرقيورم 
 واكتشفت .صفحات كثيرة تتحدث عن هذا الموضوع

"  دم” تعنى”Haeman”و أن"عمق” تعنى”Cavernous”أن
 لعرقيا وعلمت أيضاً أن الورم ” ورم” تعنى”Gioma”وأن

 هو ورم حميد يصاب به طفل واحد من كل الكهفي الدموي
 كانت نادرة جدا بسبب طفلتي طفل إال أن إصابة ٢٠٠٠

 وبسبب هذه الوحمة الكبيرة كنت أعامل .اتساع رقعة الوحمة
 أنه من الممكن يقيني معاملة خاصة وعلى الرغم من طفلتي

ديث أن تصبح األمور أكثر سوءا وكنت خالل ذلك أتوق للح
  . شخص حول هذه المشكلةأيإلى 

يعتقد األطباء أن الوحمة     ..؟لماذا يصاب األطفال بالوحمة   

 لكن البعض يعتقـد     . أسبوعاً من بداية الحمل    ١٢تتشكل بعد   
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 تـتحكم   التـي أنه أثناء وجود طفلك فى الرحم فإن الجينات         

بتطور الشرايين و األوردة قد ال توقـف نشـاطها فتتـرك            

 وتوجد أنواع مختلفـة     .افية على البشرة  شرايين وأوردة إض  

للوحمة وإن كانت جميعها تتصف بأنها بقع حمراء تظهر عند          

الوالدة ولكن سرعان ما تتالشى قبل بلوغ الثانية من عمرها          

  :هامن أنواع ف،هناك أنواعاً عديدة من الوحمةو

تنتمى مثـل هـذه الوحمـة إلـى          :وحمة الفراولة  •

لكهفى وتبدأ بالتغير   مجموعة الورم العرقى الدموى ا    

 فى األغلب تظهـر عنـد       .من حيث الحجم والشكل   

 وفى العـادة    .بلوغ الطفل األسبوع الثانى أو الثالث     

تتالشى من تلقاء نفسها عند بلوغ الطفل السادسة أو         

السابعة وفى حاالت معينة يمكن أن تهدد الحيـاة إذا          

ويجوز أن تظهر عنـد العـين       .كانت عند الحنجرة  

  . البصر بالتلفوعندئذ تهدد

تبدو حمراء بلون أرجـوانى وتكـون        :لطخات الدم  •

وتنتمى هـذه الوحمـة     .مسطحة وتظهر على السطح   

بفئة تعرف بتشوهات شريانية وال يحدث فيهـا أى          
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فـى األغلـب    .تغير جذرى بالنسبة للشكل أو الحجم     

  . د الوالدة-تظهر على الوجه عن

 وحمة تظهر غـائرة    :الورم العرقى الدموى الكهفى    •

فى عمق البشرة مثل وحمة الفراولة وقد تتغير فـى          

 وقد تحتاج إلى الليزر للعالج      .الشكل والحجم واللون  

إذا كانت أجزاء حيوية فـى الجسـم مهـددة بـأى            

  .خطورة

    ::عالج الوحمة باستخدام الليزرعالج الوحمة باستخدام الليزر
يمكن عالج بعض الحاالت بأشعة الليزر التـى تصـدر          و

يات فى عيادات   نبضات ذات لون أخضر وتنفذ مثل هذه العمل       

ليزر متخصصة بعد فحص دقيق وتوصية خاصة بعالج حالة         

  .ما بالليزر

تظهر الدراسات أنه عندما تكون هناك حاجة إلى عـالج          

جداً معالجتها فى فترة مبكرة جـداً إذا         الوحمة فإنه من المهم   

أراد الوالدان نجاح العالج ويفضل العالج بعد مضـى سـتة           

للطخات الدم وبعد أربعة أسـابيع      أشهر على الوالدة بالنسبة     

   .من الوالدة بالنسبة لوحمة الفراولة
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  ورشة فنون الطفلورشة فنون الطفل
  CChhiilldd  aarrttss  wwoorrkksshhoopp  

ورشة فنون الطفل هي مكان تجهزه هيئة معنيـة بفنـون           

   كى يمارس،الطفل

 وينموا قدراتهم الفنية    ، األطفال هواياتهم ومهاراتهم الفنية   

وتزود الورشة عادة    ،تحت اشراف فنى تربوى غير مدرسى     

بالمواد أو الخامات الفنية المتنوعة الالزمة إلطـالق حريـة          

التعبير الفنى عند الطفل فى أى فن من الفنون مثـل الرسـم             

  .والنحت واألشغال اليدوية الحرة
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  الوزن الوزن 

  يؤثر في ذكاء األطفاليؤثر في ذكاء األطفال

كشفت دراسة حديثة أن األطفال الذين يولدون بوزن أكبر         

من الذكاء في المراحـل الالحقـة مـن         يتمتعون بقدر أكبر    

 وقد يكون   ،طفولتهم مقارنة مع أولئك الذين يولدون بوزن أقل       

سبب ذلك هو أن األطفال األثقل وزناً قد حصلوا على غـذاء            

 وقـد   ،أفضل في رحم األم أثناء المراحل المهمة لنمو المـخ         

أكدت دراسة أخرى أن نقص وزن الطفل عند الوالدة يـؤثر           

   .موه الفعلي الالحقسلبياً على ن
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  وسائط أدب الطفولةوسائط أدب الطفولة
  CChhiillddhhoooodd  LLiitteerraattuurree  MMeeddiiaa  

وسائط أدب الطفولة هي الرسائل الفنية التى تقـدم مـن           

خاللهاالمادة األدبية الخام بأنواعها المختلفـة الـى جمهـور          

 وذلك من خالل الوسـائل المسـموعة والمقـروءة          ،األطفال

ى عرض من خـالل      ال ” النص األدبى  ” أى تحويل  ،والمرئية

اذاعـى أو   ( برنامج الطفـل     – مسرح الطفل    :الوسائل التالية 

 – مجلـة الطفـل      – )الخ. . سي دي  - فيديو كاسيت  -تلفازى

 ومن الوسائط الثانوية التى تسهم فـى        .كتاب الطفل المصور  

. .العروض الفنية . .الندوات. .المعارض. .إثراء أدب الطفل  

يحضـرها جمهـور    رط أن   -الحفالت الخطابية وغيرها بش   

  .األطفال
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  الوظيفة التعليميةالوظيفة التعليمية
  EEdduuccaattiioonnaall  FFuunnccttiioonn  

الوظيفة التعليمية تمثل أحد أهم مقاصد التربية المجتمعيـة         
 وتهدف الى تعليم األفراد من خالل برنامج تربـوى          ،الحديثة

 وأيضاً  تعمل علـى إكسـابهم المعرفـة          ،متكامل ومتوازن 
 ،اة والتعامل مـع البيئـة     التعليمية والخبرة بفن سلوكيات الحي    

وبتحقيق الوظيفة التعليمية يبتعد أفراد المجتمع عن أمـراض         
 ومن الوظائف التعليميـة أيضـاً       .األمية فى شتى مظاهرها   

 ووظيفة التوجيه هـي  Directive Function وظيفة التوجيه
أحد الوظائف البينية بـين المؤسسـات الحكوميـة وأفـراد           

 يمارسـها األبـاء     ،درسـية  وهى وظيفة أسرية وم    ،المجتمع
 وتتمثل  ، أو خبراء االدراة والساسة وغيرهم     ،والمربون عادة 
 أو  ،فى إسداء التعليمات والنصـائح لألفـراد       وظيفة التوجيه 

بتعديالت قد تطرأ على أسلوب العمل فى موقع مـا يخضـع      
وهناك الوظيفـة الجماليـة     . الشراف توجيه وثيق الصلة به    

Aesthetical function وظيفة الجماليـة تعنـى أهميـة    و ال
كـل  :تحقيق الهدف الجمالى الذي ينمى فى وجـدان الفـرد         

عناصر اإلدراك الحسى لتذوق الجمال وخاصة فى مجـالى         
  .األدب والفن
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  وقاية األطفالوقاية األطفال

   من األمراض المعدية  من األمراض المعدية 

 حيـث أن    ،يصاب األطفال كثيرا بـاألمراض المعديـه      

الجـراثيم  مناعتهم ضعيفة فى مواجهة طوفان الفيروسـات و       

  .والميكروبات والفطر

  :وطرق نقل العدوى من شخص إلى آخر مثل ما يلى

بعض األمراض الجلدية تنتقل عن طريق االحتكاك بـين         

  .األطفال

بعض األمراض تنتقل عن طريق الرزاز مثـل الـدرن          

  الرئوى وااللتهاب الرئوى واالنفلونزا 

هناك بعض األمراض تنتقل لألطفال عن طريق الفم مثل         

  .)أ(إلتهاب الكبد الوبائى نوع 

هناك بعض األمراض تنتقل عن طريق نقل الـدم مثـل           

  .واأليدز) ج (،)ب(التهاب الكبد الوبائى نوع 

هناك بعض األمراض تنتقل عن طريق اسـتخدام األبـر          

  الملوثة من شخص آلخر 
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لدغات البعوض التـى تنقـل أمـراض مثـل المالريـا            

  .والليشماينا

فى المياه الملوثة تنتقـل أمـراض       عن طريق االستحمام    

  .البلهارسيا

عن طريق األكل والمياه الملوثه تنتقل أمـراض التيفويـد     

  .والباراتيفويد والكوليرا

عن طريق استعمال حاجات األشخاص اآلخرين المصابين       

  .بعدوى مثل األمراض الفطرية والجلدية

وتتسبب البكتريا فى حدوث نقل وعدوى بعض األمراض مثل         

 والفيروسـات التـى     ،هاب الرئوى والجذام والدرن والكوليرا    االلت

تسبب أمراض األيدز واألنفلونزا والتهاب الكبد الوبـائى بأنواعـه          

 ومثل الفطريات التى تسبب األمراض      ،المختلفة والجديرى المائى  

  .الجلدية والتينيا والديدان التى تسبب البلهارسيا

اسـتعمال  وأهم طرق الوقاية من األمـراض المعديـه ب        

اللقاحات المختلفة والمضـادات الحيويـة والتقـدم المـذهل          

  .التكنولوجى فى علم األحياء والبيولوجيا

فالتطعيم هام جدا للوقاية من األمراض المعدية لألطفـال         

  .والتى تودى بحياة الماليين من األطفال
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  الوقتالوقت

  طفال والفتية والشبابطفال والفتية والشبابعند األعند األ

 وأكثـر   ،إلنسـان الوقت قيمة أساسية وعظيمة في حياة ا      

الناس شكوى من قصر الوقت وضيقه هم الـذين يسـتغلون           

  .الوقت أسوأ استغالل

 فيمكننا ذلك من    ،وإذا أردنا الحفاظ على الوقت واستثماره     

  :خالل

 وهو الحياة التـي  ، معرفة أن الوقت هو العمر اإلنساني  -

  .تبدأ من لحظة الوضع وتنتهي بساعة الموت

 فإنه تضـييع    ،ى الوقت الفائت   عدم االنشغال بالندم عل    -

   .للوقت الحاضر الذي يمضي وال يعود مرة ثانية

إيـاك  ( ويقول اإلمام الحسن البصـري       ، ترك التسويف  -

  )والتسويف فنك بيومك ولست بغدك

 وكلمـا   ، الشواغل التي ال تنتهي بل هي تزيد مع األيام         -

  .كبرت سنك كبرت مسؤولياتك

  .السوء والبطالين عدم تضييع الوقت بصحبة أصدقاء -
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 فكان النبي صلى اهللا     ، إنما تكتمل العقول بترك الفضول     -

  .عليه وسلم ينهي عن القيل والقال وكثرة السؤل

 ترويح النفوس وأخذ قسط من الراحة يجعل المرء اقدر          -

  .على مواصلة العطاء وأكثر عطاء واستفادة من زمانه

رسـول   فعن   ، المداومة على العمل والمذاكرة وإن قلت      -

أحب األعمال إلى اهللا    (اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        

  .رواه البخاري) ما دوم عليه وإن قل

 ألن من شغل نفسه     ، البدء باألهم فالمهم ثم األقل أهمية      -

  .بغير المهم ضيع المهم وفوت األهم

 فلقد قال أبو بكر الصديق      ، لكل وقت ما يملؤه من العمل      -

 يقبله بالليل وحقاً بالليل ال يقبلـه        إن هللا حقاً بالنهار ال    (

  )بالنهار

 ، ولنفسك عليك حقـا    ، فلربك عليك حقا   ، لكل شيء حقه   -

  .وألهلك عليك حقاً

  . بقدر ما تعتني تنال ما تتمنى فرداً أو مجتمعاً أو أمة-

 وهكـذا   ،وهكذا يكون استثمار الوقت في الصالح المفيد       -

ن إدارة   وهكـذا تكـو    ،يكون شغل الوقت باألهم المفيد    

 والبـد مـن     ،الوقت من أجل المستقبل الناصع الجميل     
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استثمار الوقت في القراءة والمذاكرة واالستيعاب مـن        

أجل الوصول لما تتمنى الوصول إليه فـي المسـتقبل          

  .الجميل
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  UUttooppiiaaيوتوبيا يوتوبيا 

هي المثاليات السياسية أو النظريات التي تهدف إلى إبراز         

  .مجيد الحالة الطبيعية الفطرية للبشروت

  يونسكويونسكو

• )UNESCO(  
  أنظر منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة لألمم المتحدة
•  United Nations Eductional , Scientific And 

Culture Organization             

  ((UUNNIICCEEFF))  يونيسيفيونيسيف

  أنظر صندوق الطفولة التابع لألمم المتحدة
United NationsChildern,s Fund  
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  الخاتمةالخاتمة

الحمد هللا رب العالمين على نعمه الجليلة وآالئه العظيمـة          

 أما  ،والصالة والسالم على سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم        

  ...بعد

فقد انتهينا بحمد اهللا وفضلة من إعداد هـذه الموسـوعة           

الخاصة برعاية  المتفردة  وهذه الموسوعة    ،ةالشاملة والميسر 

 وأحدث األساليب في ذلك، وما يرتبط       ،شئة وتربية الطفل  وتن

بها من مصطلحات اجتماعية واقتصادية ونفسية وإعالميـة         

وتاريخيةوطبية وسياسية وتربويـة، ومـا يصـاحبها مـن          

الطفولة والطفولة المبكرة وما    فترة  مصطلحات حديثة ترتبط ب   

  ...يلحق بها من مجاالت متنوعة وثرية

أخذت من الوقت والجهـد والمـال       إن هذه الموسوعة قد     

 بفضـل اهللا    ، ولكنه جهد كان البد من إنجازه      ،الكثير والكثير 

 ولنقـدم   ، لنمأل هذه المساحة الخالية في دنيا األطفال       ،وتوفيقه

 ليعيشوا وليتعرفوا على مشاكل     ،للباحثين والقراء خدمة جديدة   

ومتطلبات الطفولة في عصر االهتمام بالطفل والفتى والشاب        

فته رجل الغد وحامل الراية وصانع الغد فـي المسـتقبل           بص
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وال يسعنا في هذه الخاتمـة العاجلـة إال أن          ..!!!....القريب

نشكر كل من ساعدنا وساهم معنا في إنجـاز هـذا العمـل             

 ولخدمـة   ، لخدمة المثقف العربي أينما كان ووجـد       ،العمالق

الباحثين عن المعرفة التربوية والنفسية في عصر الطريـق         

   : وعلى رأس هؤالء األسرة الكريمة من،السريع للمعلومات

الزوجة واألوالد الذين تحملوا الكثير من أجل خروج هذا         

  ..العمل إلى النور بشكله الحالي المتكامل والثري

والناشر الذي دفع هذا العمل ليكون بين يـدي القـاريء           

  ..الكريم متحمالً الكثير من الجهد والمعاناة والمال أيضاً

وأيضاً نشكر الزمالء في هذا المجال المتفرد المثمر مـن          

 ومـن   ،العاملين في المجاالت الطبية والنفسـية والتربويـة       

المساهمين في المجالت الثرية من زهرة الخليج وكل األسرة         

والطفولة العربية وغيرها من المجالت التي اهتمت        والشرق

خدمـة   على مسـاهماتهم الكبيـرة ل      ،بهذا الموضوع الحيوي  

 وغيرهم من الباحثين والمؤلفين الذين قـدموا لنـا          ،الطفولة

بعضاً من هذه المشاكل ورعاية األطفال من خالل مؤلفـاتهم          

  .القيمة والعلمية الرائدة
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 تجد عزيزي القاريء استمارة اسـتطالع       ،وبهذه المناسبة 

 نأمل أن تكون مشاركاً يإيجابيـة       ،رأي في نهاية هذا الكتاب    

 وذلك بإرسالها إلى المؤلف على العنوان       ،يتهفي تطويره وتنم  

المذكور بعد ملئها وكتابة المشكالت التي بحثت عنهـا ولـم           

 ، حتى يمكن تالفيها في الطبعات القادمـة       ،تجدها في الكتاب  

 وألن التكامل مطلوب لخدمـة الثقافـة        ،ألن الكمال هللا وحده   

  ...العربية المعاصرة

  ... لما يحبه ويرضاهنسأل اهللا عز وجل أن يوفقنا وإياكم

  المؤلف                                       

  منوفية/ قويسنا 

  م٢٠٠٥ في ديسمبر              
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  استمارة استطالع رأياستمارة استطالع رأي

  مؤلف موسوعة رعاية وتنشئة األطفال/ إلى السيد 

   إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي /السيد األستاذ الدكتور 

  مصر/ محافظة المنوفية / ٣٢٦٣١ا قويسن/  شارع غراب ٣

  تحياتنا،،،تحياتنا،،،

لقد قرأنا موسوعة رعاية وتنشئة وتربية الطفل، ونود أن نعلن رأينا           

  :فيها على الوجه التالي

 النقاط اإليجابية التي يمكن تدعيمها في الطبعات  النقاط اإليجابية التي يمكن تدعيمها في الطبعات ::أوالأوال

  ::التاليةالتالية
١-  
٢-  
٣-   

  :: النقاط السلبية التي يمكن تالفيها النقاط السلبية التي يمكن تالفيها::ثانياثانيا
١-   
٢-   
٣-   
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  :: الموضوعات التي يمكن إضافتها للكتاب الموضوعات التي يمكن إضافتها للكتاب::ثاًثاًثالثال
٢               -١-  
٤               -٣-  
٦               -٥-  

 موضوعات موجودة ونريد مزيد من المعلومات عنها  موضوعات موجودة ونريد مزيد من المعلومات عنها ::رابعاًرابعاً

  ::داخل الموسوعةداخل الموسوعة
  
  
  

  :: مالحظات وتعليقات مالحظات وتعليقات::خامساًخامساً
  
  

  ،،،مع الشكر

  

  

           :اسم الراسل

  :عنوانه
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  المراجع المراجع 

  ::اجع العربيةاجع العربيةأوال المرأوال المر
 الوسائل التنفيذيـة لتكنولوجيـا      ،إبراهيم حسن محمد   •

 .م١٩٩٥ ، بدون،التعليم واإلعالم

 مدخل تشخيصي لصعوبات التعلم     ،أحمد أحمد عواد   •

 ، االسـكندرية  ،)اختبارات ومقـاييس  (لدى األطفال   

 دراسات  ،المكتب العلمي للكمبيوتر والنشر والتوزيع    

 ط  ،م١٩٩٥ ،ديينوقضايا الفئات الخاصة وغير العا    

١. 

 : مناهج الصـم   ،أحمد حسين اللقاني وأمير القرشي     •

 ، عـالم الكتـب    ، القـاهرة  ،التخطيط والبناء والتنفيذ  

 .١ ط،م١٩٩٩

 ، معجـم مصـطلحات اإلعـالم      ،أحمد زكي بدوي   •

 .م١٩٨٥ ،اللبناني/  دار الكتاب المصري ،القاهرة

 هبة  ، القاهرة ، معجم مصطلحات الطفولة   ،أحمد زلط  •

 .١ ط،م٢٠٠١ ،عربية للنشر والتوزيعالنيل ال
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 مركـز   ، االسـكندرية  ، مسرح األطفال  ،أحمد صقر  •

 .م٢٠٠٤ ،االسكندرية للكتاب

 مقاالت مختارة بـين الطـب       ،الزين عباس عمارة   •

 مطبعـة رأس    ، اإلمارات العربية المتحدة   ،،واألدب

  ١٩٩٠ ،١ ط،الخيمة الوطنية

ـ      ،إسماعيل عبدالفتاح  •  ،ا الذكاء وتنميته لـدى أطفالن

  .م١٩٩٧ ،٢ ط، الدر العربية للكتاب،القاهرة

 ، السياسـية للطفـل    التنشـئة إسماعيل عبـدالفتاح،     •

  م ١٩٨٨ ، الهيئة العامة لالستعالمات،القاهرة

 ، األهـرام  ، القـاهرة  ،الموسوعة المصورة للشباب   •

  .م١٩٩١

 ، أمن رجال األعمال واألرهـاب     ،أنطونى اسكوتى  •

  . بدون تاريخ، مركز المعلومات والدراسات،القاهرة

 دراسـات فـي التنميـة       ،السيد الحسيني وآخـرون    •

 سلسـلة علـم     ، دار المعارف  ، القاهرة ،االجتماعية

 .٥ ط،م١٩٨٤ ، الكتاب العاشر،االجتماع المعاصر

 :، مسرح األطفال في مصـر     )مشرف(السيد ياسين    •

 المركـز   ، القـاهرة  ،التقرير األول والتقرير الثاني   



 -٧٩٨-

 قسم بحـوث    :لجنائيةالقومي للبحوث االجتماعية وا   

 .م٢٠٠٤ ،االتصال الجماهيري والثقافة

 ، علـم نفـس الـتعلم      ،ُأنسي محمـد أحمـد قاسـم       •

 م ١٩٩٩ ، مركز االسكندرية للكتاب،االسكندرية

 النظرية االجتماعية من بارسونز إلـى       ،إيان كريب  •

 ، الكويـت  ، ترجمة محمد حسين غلـوم     ،هابرماس

 سلسـلة   ،المجلس الوطني للثقافة والفنـون واآلداب     

 .م١٩٩٩/ ٢٤٤ رقم ،عالم المعرفة

 ، أدوية األطفال  ، ميلز ، جورج ، ديليكوت ،بارتز ن د   •

 المركـز العربـى     ، الكويت ،ترجمة لبيبة الخردجى  

  .٢٩ رقم ،للوثائق والمطبوعات الصحية أكمل

 ترجمة منيـر    ، نمو الذكاء عند الطفل    ،برنار فوازو  •

 .م١٩٧٦ يونيو ، النهضة المصرية، القاهرة،العصره

 سلسلة  ، دار المعارف  ، القاهرة ، العولمة ،جالل أمين  •

 .م١٩٩٨ ،٦٣٦ العدد ،اقرأ

 ، نظريات التعلم  ،جورج إم غازدا وريموند كورسيني     •

 المجلس الوطني   ،الكويت ،ترجمة على حسين حجاج   

 ، سلسـلة عـالم المعرفـة      ،للثقافة والفنون واآلداب  



 -٧٩٩-

 ،)١ج   (م١٩٨٣ الصادر شهر أكتـوبر      ٧٠ :يرقم

 ).٢ج (م ١٩٨٦ديسمبر صادر شهر ال ١٠٨و

 االتصـال   ،حسن عماد مكاوي وليلى حسين السـيد       •

 الـدار المصـرية     ، القـاهرة  ،ونظرياته المعاصرة 

 .٢ ط ،م٢٠٠١ ،اللبنانية

 االحتياجات الثقافية لدي عينة     ،راوية هالل أحمد شتا    •

 ،القاهرة، رسالة دكتوراة غير منشورة    ،من المراهقين 

 ،لطفولة جامعة عين شمس   المعهد العالي لدراسات ا   

 .م٢٠٠٥

 أدب األطفـال فـي المرحلـة        ،رشدي أحمد طعيمة   •

 دار الفكـر    ، القاهرة ،)النظرية والتطبيق (االبتدائية  

 .١ ط،م١٩٩٨ ،العربي

 تحليل المحتوى فـي العلـوم       ،رشدي أحمد طعيمة   •

 دار  ، القاهرة ، استخداماته ، أسسه ، مفهومه :اإلنسانية

 في التربيـة وعلـم       سلسلة المراجع  ،الفكر العربي 

  .م٢٠٠٤ ، الكتاب التاسع عشر،النفس



 -٨٠٠-

 مكتبـة   ، القـاهرة  ، مصطلحات فكرية  :سامي خشبه  •

 سلسـلة   ، الهيئة المصرية العامـة للكتـاب      ،األسرة

 .م١٩٩٧ ،األعمال الفكرية

 ، فلسـفات تربويـة معاصـرة      ،سعيد إسماعيل على   •

 ، المجلس الوطني للثقافة والفنـون واآلداب      ،الكويت

 .م١٩٩٥ يونيو ،١٩٨ رقم ، المعرفةسلسلة عالم

 ظافر  ، القاهرة ، العولمة وحرية اإلعالم   ،سعيد نجيدة  •

 .م٢٠٠٠ ،للطباعة

 ، الخدمة المكتبية العامـة لألطفـال      ،سهير محفوظ  •

 بمسـاعدة   ،م١٩٧٧ ، مطبعة الناشر العربي   ،القاهرة

 .جامعة الكويت في النشر

 ترجمـة حسـن     ، سيكولوجية اللعب  ،سوزانا ميللر  •

 المجلس الوطني للثقافـة والفنـون       ،الكويت ،عيسى

 ديسـمبر  ،١٢٠ رقم   ، سلسلة عالم المعرفة   ،واآلداب

 .م١٩٨٧

 التربية الخلقية فـي المدرسـة       ،صديق محمد عفيفي   •

 ، الهيئة المصرية العامة للكتـاب     ، القاهرة ،المصرية

 .م٢٠٠٢ ، األعمال الخاصة،مكتبة األسرة



 -٨٠١-

 ،المـرض  أطفالنا بين الصحة و    ،غالب خليل خاليلي   •

 .١ ط،م١٩٩٨ ، منشورات المجمع الثقافي،أبوظبي

 ، دراسة نفسية  : إرتقاء القيم  ،عبد اللطيف محمد خليفة    •

 ، المجلس الوطني للثقافة والفنـون واآلداب      ،الكويت

 .م١٩٩٢ أبريل ،١٦٠ رقم ،سلسلة عالم المعرفة

 تربية الطفـل    ،عبدالمجيد عبدالرحيم ولطفى بركات    •

  . بدون تاريخ،ة المصرية النهض، القاهرة،المعوق

 اإلعاقات الذهنيـة فـي مرحلـة        ،عثمان لبيب فرج   •

 ، المجلس العربي للطفولة والتنمية    ، القاهرة ،الطفولة

 .١ ط،م٢٠٠٢

 الوسائط المعلوماتية   : ثورة األنفوميديا  ،فرانك كيلش  •

 ترجمة حسـام الـدين      ،وكيف تغير عالمنا وحياتك   

الفنـون   المجلس الوطني للثقافـة و     ، الكويت ،زكريا

 ينـاير   ،٢٥٣ رقـم    ، سلسلة عالم المعرفة   ،واآلداب

  .م٢٠٠٠

 ، القـاهرة  ، الطفولة : األمومة والطفولة  ،فؤاد بسيوني  •

 : سلسلة المكتبة التربويـة    ،مركز اإلسكندرية للكتاب  

 .م١٩٩٨ ، الكتاب السادس،التربية ومشاكل المجتمع



 -٨٠٢-

 ، األطفـال واالدمـان التلفزيـوني      ،ماري وين  •
 المجلس الوطني للثقافة والفنون     ، الكويت ،ح الصبحي ترجمة عبد الفتا  

  .م١٩٩٩ يوليو ،٢٤٧ رقم ، سلسلة عالم المعرفة،واآلداب
 : لماذا ينفرد اإلنسان يالثقافة    ،مايكل كاريذرس  •

 المجلس الوطني للثقافـة     ، الكويت ،الثقافات البشرية نشأتها وأنواعها   
 م ١٩٩٨ناير  ي،٢٢٩ رقم ، سلسلة عالم المعرفة،والفنون واآلداب

  ٠ أعداد مختلفة، الشارقة،مجلة كل األسرة •

  . أعداد مختلفة، الشارقة،مجلة الشروق •

  ٠ أعداد مختلفة، أبوظبى،مجلة زهرة الخليج •
 . أعداد مختلفة، دبى،مجلة الرياضة والشباب •
 الطفولـة العربيـة     ،)محرر(محمد جواد رضا     •

لتقدم الطفولة   الجمعية الكويتية    ، الكويت ،ومعضالت المجتمع البطركي  
 .م١٩٨٤/١٩٨٥ ،العربية، الكتاب السنوي الثاني

 األطفال والتصـب    ،)محرر(محمد جواد رضا     •
 ، احتماالت االنهيار الـداخلي للثقافـة العربيـة المعاصـرة          :والتربية
 الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربيـة، الكتـاب السـنوي           ،الكويت
 .م١٩٨٨/١٩٨٩ ،السادس

 ،كلوجية رسوم األطفـال    سي ،محمود البسيوني  •
 .٢ ط،م١٩٨٤ ، دار المعارف،القاهرة

 ، الجات والتبعية الثقافيـة    ،مصطفى عبد الغني   •
 سلسلة األعمال الخاصة    ، مكتبة األسرة والهيئة العامة للكتاب     ،القاهرة

 .م١٩٩٩ ،مهرجان القراءة للجميع
 مركز  ، القاهرة ، فلسفة اللعب  ،محمد الحماحمي  •

 .١م ط١٩٩٩ ،الكتاب للنشر



 -٨٠٣-

 : األطفال مرآة المجتمع   ،محمد عماد الدين إسماعيل    •

 ،النمو النفسي االجتماعي للطفل في سنواته التكوينية      

 ، المجلس الوطني للثقافة والفنـون واآلداب      ،الكويت

 .م١٩٩٢ أبريل ،٩٩ رقم ،سلسلة عالم المعرفة

 أسـاليب مسـاعدة األطفـال       ،منى سليم مقصـود    •

 ترجمة راندة   ،رسين دليل الوالدين والمد   :والمراهقين

 الجمعية الكويتية لتقـدم الطفولـة       ، الكويت ،حريق

  .٢ ط،م١٩٩٢ فبراير ،العربية

 كليـة ريـاض     ،مؤتمر الطفل العربـى الموهـوب      •

 مطبعـة الهيئـة العامـة       ، القاهرة ،األطفال بالقاهرة 

  .م١٩٩٧ أكتوبر ،لالستعالمات

 قياس الرأي العام في المـنهج       ،ناهد صالح وآخرين   •

 المركـز القـومي للبحـوث       ، القاهرة ،اتواألخالقي

  .م١٩٨٦ مارس،االجتماعية والجنائية

 ، الثقافة العربيـة وعصـر المعلومـات       ،نبيل علي  •

،  المجلس الوطني للثقافة والفنـون واآلداب      ،الكويت

 ، إصـدار ثـان    ،٢٧٦ العـدد    ،سلسلة عالم المعرفة  

 .م٢٠٠١ديسمبر 



 -٨٠٤-

 آراء حديثة في تفسـير نمـو الطفـل          ،نوري جعفر  •

 ، سلسلة دراسات  ،، دار ثقافة األطفال   ، بغداد ،بيتهوتر

 .١ ط،م١٩٨٧

 طبيعتهـا   : نظرية علم االجتمـاع    ،نيقوال تيماشيف  •

 دار  ،ترجمة محمد عودة وآخرون، القاهرة    ،وتطورها

 الكتـاب   ،سلسلة علم االجتماع المعاصـر    ،المعارف

 .٨ط ،م١٩٨٣،الثاني

 من األلف إلى اليـاء فـي صـحة          ،هشام البرهاني  •

 الطبعة الرابعة مزيـدة     ، اليونيسيف -دمشق ،الطفل

 .م١٩٩٥ ،ومنقحة
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