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ِاملقدمة  ُ  

ًيقول العلامء بان السنوات الخمس األوىل من حياة الطفل مهمة جدا لبناء تفكريه وهذا 

بالظبط مـا سـوف نتعلمـه هنـا ، هـذا الكتـاب موجـه للمـربني واآلبـاء واألمهـات واملعلمـني 

ميع املهتمني بشؤون الطفل خاصـة يف مراحلـه األوىل أي واملعلامت واملدربني واملحارضين وج

  .دخول املدرسة قبل 

ومنطلق هذا الكتاب يايت من القاعدة نعم القاعدة لهذه األمه ، وكام نعلم أن وراء كـل 

بنيان شامخ وراسخ وثابت قاعدة قوية ومبنيه بناء سليم ، لهذا أنطلقنا مـن هـذه النقطـة يف 

ألطفال قبل دخول املدرسة حتى نحصد أطفال شامخني لهـم وزن يف بناء قاعدة قوية لتفكري ا

  .هذا الكون الفسيح 

ومن خالل بحث شامل عىل املكتبة العربية وجدنا أن الكتـب التـي تـتكلم يف التفكـري كثـرية  

ومتنوعه ولكن هناك فقر يف الكتب التي تختص يف بناء التفكري لقاعدة امتنـا هـؤالء األطفـال 

  .لنا الواعد ، ومن هنا أيضا ً جاءت فكرة الكتاب الذين هم مستقب

 هذا الكتاب أنه خرج  بالتعاون مع شـباب مبـدع يف الجميل واملختلف يف

عود ، فكانـت الفكـرة أثنـاء تـدرييس بجامعـة السنة التحضريية بجامعة امللـك سـ

ًامللك سعود وتحديدا يف ساعة النشاط املخصصة للطـالب فكانـت الفكـرة إخـراج 

 طالب للمشاركة يف هذا النشاط ومتت التصفيات 50واجد وقتها أكرث من كتاب وت

 طـالب هـم صـفوة الصـفوة الـذين أثبتـوا 6بل التحديات حتى وصـل العـدد اىل 

  اإلطـالع  والتحمـل ألنفسهم قبل أن يثبتو يل أنهم عىل قدر من العلـم والثقافـة و
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اصـلة مـن الجـد واإلجتهـاد  أشـهر عمـل متو3حتى خرج هذا املنـتج املميـز الـذي أسـتغرق 

ًوالبحث واإللتزام  فشكرا لك يا جبهان وهنيئا لك يا قهيدان ومربوك عليك يا مزيـد وحققـت 

  .ما أردت يا دلقان وهذا هو منتجكم يا أبو حجر والقادم أفضل يا عرفج 

فكان العمل جامعي من كل الفريق وأنا عضو معهـم حـايل مـن حـالهم وبعـد البحـث 

 طرق سهلة ومهمة تساعدنا عـىل تنميـة تفكـري 6 التي لدينا وجدنا أن هناك املستمر والخربة

 ثـم ، الطفل قبل دخـول املدرسـة ، فبـدأنا بـالحوار وأهميتـه يف تعزيـز وبنـاء تفكـري الطفـل 

األلعاب ودورهـا املهـم يف هـذه املرحلـة يف تطـوير تفكـري الطفـل ، ثـم تطرقنـا إىل القصـص 

بداعي للطفـل ، وبعـدها تكلمنـا عـن املهـارات اليدويـة ودور وأهميتها يف تكوين التفكري اإل

الرسوم واألشغال  يف بناء مهارات التفكري لدى الطفل ، ثم تطرقنا إىل بعض املهـارات العقليـة 

التي تساعد الطفل عىل تنمية تفكريه مثل املالحظـة والرتتيـب والتصـنيف  واملقارنـة وكانـت 

أهمية إعتامد الطفل عىل نفسه يف حل مشكالته بدالً نهاية الطرق هي مهارة حل املشكالت و

من اإلعتامد عىل الكبار الذين يقدمون وجبات من الحلول الجاهزة التي بدورها تقول لدماغ 

  .الطفل قف هناك من يفكر عنك  

 وجميـع يف النهاية أكرر شكري وأفتخـاري بطـاليب وشـكر خـاص لجامعـة امللـك سـعود

  .الفرصة كام تكفلوا بطباعة هذا الكتاب الذين أتاحوا لنا منسوبيها 

وامتنى أن يقدم هذا الكتاب روشته لكل أم ولكل أب ولكل مريب لتنمية تفكري أطفـالهم 

  -:وملقرتحاتكم ومالحظاتكم مراسلتنا عىل العنوان التايل 

www.memar.net 
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  التمهيد

  -: أهمية تعليم التفكري: أوال 

ًتشهد بدايات القرن الحادي والعرشين أحداثا ومتغريات متسارعة تجري وسط تحـوالت 

جذرية يف مجاالت الحياة املختلفة ، تلـك التغـريات تفـرض علينـا اعتبـار العمليـة التعليميـة 

عملية ال يحدها زمان وال مكان ، وتستمر مع اإلنسان كحاجـة رضوريـة لتسـهيل تكيفـه مـع 

كيف يفكـر )  ( كيف يتعلم ( ئته ، ومن هنا رفعت شعارات التعليم للطفل املستجدات يف بي

واكتسبت تلك الشعارات أهمية خاصة ألنها تحمـل مـدلوالت مسـتقبلية ) . كيف يعيش ) ( 

  .غاية يف األهمية 

ويسهل عيل اإلنسان يف هذا العرص أن يحصل عيل املعرفة بوسائل متعددة ومن مصادر 

أهدافه دون تدريب رفيه  ل عليه توظيف تلك املعرفة لتحقيق السهمختلفة ، ولكن ليس من

أحد أبرز علـامء التفكـري بأنـه اسـتخدام ) دي بونو (  وتفكري سليم ، أنه التفكري الذي وصفه 

  .ميكن الوصول إليه مبارشة املعرفة لتحقيق هدف ال 

ة عـيل التغلـب عـيل باألداة القادر" جون ديوي " ًوهو أيضا كام عرب عنه املريب املعروف 

الصعوبات وقهرها فإذا استطاع الوالدان أن يعلموا التفكري ألطفالهم وتدريبهم عـىل اكتسـاب 

  .لتي ستواجههم يف مستقبل حياتهم مهاراته فإنه سيكون مبقدورهم التغلب عيل املشكالت ا

يعد التفكري من حاجات اإلنسان األساسـية ولـه عالقـة بـاملجتمع حيـث كام 

 اإلنسـان أن يفكـر ويتخـذ قـرارات سـليمة متكنـه مـن التكيـف مـع يتعني عـىل

ًاملجتمع الذي يعيش فيه ومن هنا يعتقد أن قرار تعليم التفكري يعد قـرارا سياسـيا ً   
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فاملجتمعات املتقدمة تغرس يف أبنائها صفة الثقة بالنفس واالعتامد عليها ، وتـؤهلهم التخـاذ 

للنظر فيها لذلك فـإن حسـن  إدارة شـؤون املجتمـع قرارات سليمة ومتنحهم الفرصة الكافية 

تتطلب إعداد جيل من املفكرين الذين يحسنون ترصيف أمور األفراد عـيل أسـس قويـة مـن 

  .الوعي والفهم 

  -: بالطفل ملاذا االهتامم: ثانيا 

ملاذا االهتامم بالطفل دون غريه ، إن الجواب هو أن هـذا العـامل ... قد يتساءل الكثريون 

نشهده أصبح ذا تغيريات تكنولوجيه متسارعة ، وألن املعارف أصبحت أكرث وأوفر يف كل الذي 

املجاالت أصبحت الحاجة أكـرث إلحاحـا عـىل تعلـيم التفكـري لألطفـال ، ليصـبحوا أكـرث خـربة 

حتـى يصـبحوا مسـتقلني بتفكـريهم و بشخصـياتهم ال  و ومرونة يف التعامل مع هـذا الحيـاة

اسة إىل اإلنسان الذي يستطيع القيـام بـاألعامل التـي ال ميكـن لـآلالت مقلدين ، إننا بحاجة م

وكيف ينتج بشكل أفضـل يف العمـل ، بـل يف  ؛ كيف يحل املشكالت ؟ كيف يبدع ؟ القيام بها

جميع شؤون حياته ، كيف يأيت بالجديد ؟ وكيف ينظـر للحيـاة مـن جميـع الجهـات ؟ كيـف 

  . يف الحياة ؛ كل هذا ميكن من خالل التفكري السليم يأيت باألفكار التي ترتك آثارا إيجابية

إن الطفل بطبيعته محب لالستطالع والفضول وارتيـاد املجهـول واالكتشـاف والتجريـب 

وإن االهتامم بتنمية القدرات التفكرييـة واإلبداعيـة لـدى الطفـل يسـاهم ويحسـن حـالتهم 

ء العطـش املعـريف فـيهم رغبـتهم للـتعلم وارتـوا وصحتهم النفسية ويشـبع فضـولهم يف سـد

  .واحتواء طاقاتهم بشكل مفيد 

  -:الفائدة من تعليم التفكري : ثالثا 

إن التفكري له مثار رمبا يظهر بعضها مبكرا و رمبا يتأخر و إن منها عـىل سـبيل اإليجـاز ال 

  -:الحرص 
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 يجعل تعليم التفكري املواقف التي تحتاج إىل حل أكرث حيوية ؛ و مشاركة من األطفال .1 

ًفيها أكرث فاعلية وفهمهم ملا تقدم إليهم أكرث عمقا فتزداد ثقتهم بأنفسـهم يف مواجهـة 

  .ظروف الحياة املتغرية من حولهم 

يساعد األطفال عيل البحث عن املعلومات وتصنيفها واسـتخدامها يف التعامـل الـواعي  .2

  .مع ظروف الحياة املتغرية املحيطة بهم 

 عديدة وتنمية اتجاهـات مرغوبـة وبالتـايل معرفـة ميكن األطفال من اكتساب مهارات .3

  .ماذا يفعلون وكيف وملاذا 

يـسـاعد األطـفـال ـعـيل رـبـط معلوـمـاتهم بـشـكل أفـضـل وميـكـنهم ـمـن رـفـع كـفـاءاتهم  .4

  .التفكريية يف ترصيف أمورهم عيل أسس قوية من الوعي والفهم 

نحراف تعـود ًيساعد األطفال عيل مامرسة السلوك السوي حيث أن كثريا من أسباب اال .5

إيل مامرسة السلوك دون تفكري سليم ، مام يـؤثر عـيل فـرص نجـاحهم الـدرايس وعـيل 

  .حياتهم اليومية 

يؤدي يف النهاية إيل إعداد أجيال من املفكرين املبدعني القادرين عيل مواجهة تحديات  .6

 .املستقبل 

  - :هل ميكن تعلم التفكري: رابعا 

و ال تكتسب من خالل ،  و التطور الطبيعي وحدهامإن مهارات التفكري ال تنمو بالنضج •

بل البد أن يكون هنالك تعليم منتظم و مترين عميل ، تراكم املعرفة و املعلومات فقط

  .متتابع يبدأ مبهارات التفكري األساسية و يتدرج إىل عمليات التفكري العليا 

و إنه ) الخ ،  العلوم،اللغة( و إن التفكري ميكن تعلمه مثل أي مادة دراسية أخرى مثل  •

من خالل دروس معدة جيدا ميكن أن تتحسن مهارات التفكري لدى األطفال و البد من 

  .التدريب و التمرين طبعا 
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و ينبغي التفريق بني التفكري و مهارات التفكري؛ فتعليم التفكري يعنـي تزويـد األطفـال  •

ـتوياتها الب ـري يف مـس ـاطات التفـك ـة نـش ـة ملامرـس ـالفرص املالمـئ ـدة ـب ـيطة و املعـق و ’ ـس

  .تحفيزهم و إثارتهم عىل التفكري 

أما تعليم مهارات تعليم التفكري فيعني التعليم بصورة مبارشة وغري مبارشة عن كيفيـة  •

تنفيذ مهارات التفكري الواضحة املعامل كاملالحظة و املقارنة والتصنيف و التطبيـق الـخ 

  .ا و يكون الرتكيز عىل مهارة التفكري بحد ذاته... 

  - :حواجز أمام الطفل : خامسا 

يتجه البعض إىل تكـوين شخصـية تـرفض أي حلـول مـن الطفـل أو أي  :حواجز نفسية : أوالً 

  -:أفكار ملجرد أنها اقل قبوال و يرجع ذلك لبعض األسباب و هي كالتايل 

 .رفض األفكار البسيطة  •

 .عدم الثقة بصاحب الفكرة و هو الطفل  •

 .االتجاه نحو السلبية  •

 .بساطة التفكري الطفويل  •

تظهر هذه الحواجز عند األطفـال الـذين يعـانون مـن مشـاكل مـع  -:حواجز انفعالية : ًثانيا 

وكـذلك األطفـال ، الرفاق أو األهل ؛ و يتعرضون إىل ضغوط و مخـاوف و قلـق مسـتمر 

أو أو الخوف من الكبـار ، الذين يعانون من الخوف من التأنيب أو اإلشارة إليه بالفشل 

  .الرفض أو االستهانة مبا يقدم 

  -:حواجز اجتامعية : ًثالثا 

 .و تشمل اإلزعاجات و قلة التعاون و التجاوب مع الطفل  •

 .تسلط من قبل الكبار  •

 .قلة الدعم إلخراج األفكار و تنفيذها  •

 .بعض األمور املفروضة كقانون مينع الطفل من إبداء راية  •
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  -:لطفل و تطوره عوامل مؤثرة يف تفكري ا: ًسادسا  

و مـن ، إن عملية النمو و تطور التفكـري عمليـة مسـتمرة تختلـف مـن طفـل إىل آخـر 

  -:مرحلة إىل أخرى و من هذه العوامل املؤثرة عىل تفكري الطفل 

أثبتت الدراسات العلمية اثر البيئة املحيطة بالطفـل عـىل تطـور منـوه : العوامل البيئية  .1

ًـهـذه العواـمـل أثبـتـت أنـهـا تلـعـب دورا مزدوـجـا يف العـقـيل و أـسـلوب تفـكـريه ـكـام أن 

مبعنى آخر فان وجود البيئة الرثية مبيزاتها قد يسـاعد ، وجودها وتوفرها أو عكس ذلك 

أحيانا يف إغناء النمو العقيل و التفكري عند الطفل و أحيانا تحد من تطور و منـو تفكـريه 

ه مـن اجـل البحـث عـن فكل يش متوفر و سهل أمامه مام مينعـه مـن اسـتخدام تفكـري

  .األشياء التي يحتاجها أو الحصول  عليها 

  -:وان العوامل البيئية ميكن حرصها يف أربعة نقاط 

 .الظروف البيئية األرسية  •

 .الظروف البيئة الحرمانية  •

 .الثقافة و طبيعة عنارصها  •

  .املدخالت التي يتعرض لها  •

عوامل البيولوجيـة املبـارشة التـي تـرتبط ويقصد بالعوامل الوراثية بال: العوامل الوراثية  .2

ارتباطا وثيقا بالخصائص الجسمية فنحن نعلم بان هـذه العوامـل التكوينيـة لهـا أثرهـا 

املبارش عىل منو التفكري و التفكري الفردي ال يظهر إال بتفاعل الحواس و القدرات العقلية 

 -:مع العوامل البيئة املختلفة و يدخل ضمن العوامل ما ييل 

 .لنضج ا •

 .االستعداد  •

  .القدرة العقلية  •
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  -:متطلبات لتشجيع التفكري لدى الطفل : سابعا 

  -:إن املناخ املناسب للتفكري يحتاج إىل متطلبات و خصوصا لألطفال و نذكر منها 

و يتحـقـق ع طرـيـق ـتـوفري ـجـو تغـيـب فـيـه التهدـيـدات و الـتـأثريات : األـمـن اـلـنفيس  .1

  .م لألفكار الناتجة و طريقة التفكري الخارجية مع توفر القبول و الفه

  فري جو يسمح فيه للطفل بالتعبري و تتحقق عن طريق بتو: الحرية النفسية  .2

فاألمن النفيس و الحريـة يف إبـداء الـرأي و تقبلـه كلهـا عوامـل تلعـب دورا يف تشـجيع 

أن التفكري عند الطفل ألنه سيشعر بالراحـة و لـن يحتـاج للـدفاع عـن نفسـه و أفكـاره كـام 

الحرية النفسية تعني أن الطفل قادر عىل تقبل نفسه و أن يعطي لدوافعه و أفكاره تعبريات 

رمزية دون حاجة إلخفائها و أنه يستطيع التعامل باإلدراكات و املفاهيم و الكلامت و األفكار 

  .دون أن يشعر بالذنب أو الرهبة من اآلراء السلبي 

  -:ة التفكري لدى الطفل أهمية املناخ األرسي يف تنمي: ثامنا 

ال أحد يغفل عام تلعبه األرسة من دور يف حياة األبناء وكلـام أتـاح اآلبـاء لألبنـاء فرصـة 

النشاط الحر الذي يرغبونه كلام زادت قدرات األبناء ومنت ، وإن من أهم سامت هذا املنـاخ 

  -:األرسي 

 و إتباع أسلوب التفاهم أسلوب تربوي معتدل لألبناء يشجع عىل االستقاللية يف التفكري -1

بالحوار واملناقشة وليس بإلقاء األوامر وأسـلوب السـمع والطاعـة ،وأفضـل مـا تقدمـه 

األرسة هو إشعار االبن باألمن واالطمئنان وترك الحريـة لـه لالختيـار فـأن حريـة االبـن 

 .تعترب الخطوة األوىل يف تنمية القدرات العقلية والتفكر بشكل عام 

-: رسي من األسـاليب غـري السـوية يف تربيـة االبـن ومنهـا تخلص املناخ األ -2

  القسوة ،التهديد،التوبيخ،السخرية،العقاب البدين،مطالبته مبطالـب سـلوكيه
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أعىل من قدراته وبالتايل يعجز عن تحقيقها مام يؤدي إىل ضعف الثقـة لديـه وميلـه  

بـن أكـرث إتكاليـة كـام إىل االنطواء أو التمرد وكذلك التدليل والحامية الزائدة يجعـل اال

  .يجعله أنانيا مفرط الحساسية ضعف الثقة يف نفسه 

تقديم مثريات متنوعة و كثرية تتيح للطفـل فرصـه التفكـري واالسـتنتاج ،ومنهـا تقـديم  -3

مناسب من األلعاب ومامرسة األلعاب املسلية مـع الوالـدين وإلقـاء األلغـاز واألسـئلة 

  .املسلية لحلها 

األبنـاء إىل تقليـد آبـائهم يف والقـدرات العقليـة التفكرييـة يـدفع تحيل اآلباء بالصفات  -4

 .ذلك
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  تنمية تفكري الطفل عن طريق
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  مقدمة

 بـأن الحـــوار مــن أهــم وســائــل راء املختصيــن بـمجــال الرتبيـة تثبــت أغلـــب آ

 ملـا لهــا صـر حيــاة  يف املجتمـع املعـاالتواصل الفكري واالجتامعي والثقـايف التي تتطلبهـا ال

ا أنهــا  وسيلـــة وكمــ املشـرتك والتحليـل واالسـتدالل  ، من أثر عىل األفراد يف تنمية التفكـري

  .ين الوصول ألهدافهم عن طريقهـا  تؤمـن لـ املتحــاوراتصال  رسيعة 

تواصل الكتسـاب  كونـه يهيـئ قنـوات مـن الــلحـوار مطلبـا أسـاسيــا للغايـة ، ويعـد ا

يش تحت ظالم الوحدهـ واالنعزال ،  وكون الحوار يلعب هـذا الـدور  ملـن يع والوعياملعرفة

  ومـن يريـدون أهم األسلحة التي يتسلـح بهـا  من يحملون تلك الرساالـه فهذا يجعلـه أحـد

  .لشتى البـقـاع  إيصال مفهـوم وثقـافة الحـوار 

    -:مفهـوم الــحــوار : أوال 

 مفهوم الحوار يعترب من املفاهيم األكرث رقيا يف التعامـل بـني الـبرش ، فمنـذ اللحظـة إن

ّ سبحانه وتعاىل يكرس هذه القيمة الجاملية التي ميكن أن الـلـهاألوىل للتكوين اإلنساين ، كان 

  .يف تدعيم الحياة بني بني البرش يكون لها أثرا واضحا وجليا 

 املوصلة إىل اإلقناع وتغيري االتجاه الـذي ويعترب الحوار من أحسن الوسائل

قد يدفع إىل تعديل السلوك إىل األفضل ، الن الحوار ترويض للنفوس عىل قبـول 

   وتتجىل أهميته يف دعم النمو الـنفيس والتخفيـفالنقد ، واحرتام آراء اآلخرين ، 
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القلـق ، من مشاعر الكبـت وتحريـر الـنفس مـن الرصاعـات واملشـاعر العدائيـة واملخـاوف و

ً ويسـاعد كثـريا فأهميته تكمن يف أنه وسيلة بنائية عالجية تساعد يف حل كثري من املشـكالت

عىل تنمية مهارات التفكري ، لهذا تعليم وتدريب األطفال عليه يساعد كثريا يف تنميـة التفكـري 

  .لديهم 

  :تعريفه  -

وهو مـا مييـز اإلنسـان هو القدرة عىل التفاعل املعريف والعاطفي والسلويك مع اآلخرين، 

ويـتم التواصـل مـن خـالل عمليتـني .عن غريه؛ مام سهل تبادل الخربات واملفاهيم بني األجيال

  ) .التحدث ( اإلرسال ). االستامع ( واالستقبال : هام 

 : آدابه  -

للحوار الراقي والذي ينمي مهارات التفكري مجموعة من اآلداب التـي يجـب أن نلعمهـا 

 -: عليها ومن هذه االداب أطفالنا بل ندربهم

 -:أدب االستمـاع  .1

يعد حسن االستامع من أهـم رشوط التواصـل النـاجح مـع اآلخـرين ويفيـد الطـرفني يف 

استمرار الحوار والتواصل وشعور املتحدث بارتياح واطمئنان وشعور 

املستمع بالفهم الجيد واإلملام مبوضوع الحوار مـام ميكنـه مـن الـرد 

  -:ستامع الجيد ال بد من توفر رشوط منها ولتحيق اال. املناسب

  .ً حتى لو كان طفالً صغريا إقبال املستمع نحو املتحدث •

مات الرفض واالستياء فالطفل ذيك جـدا ولديـه قـوة مالحظـة تجعلـه عدم إظهار عال •

  .قادر عىل قراءة هذه االمياءات 

 كالمـه ؛ يك عدم االنفعال أو إعطاء ردود فعل رسيعة ومبارشة قبـل إنهـاء املتحـدث •

 .حدث يف االسرتسال ويستمر التواصل وليك ال نقتل الحوار وبالتايل نقتل التفكري يستمر املت
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 -:أدب الحديث  .2 

االنفعـال إظهـار غـة يف املستمع، وعـدم املبالويكون باإلقبال نحو 

ومام يؤثر عىل استمرار  الحوار . وحركات األيدي والتوسط يف رسعة الرد

  .وجاذبية، وراحة املستمع لهإيجابية املوضوع 

  -:أنـواع الحـوار يف حيـاتنـا  

  هنـاك نوعني من أنـواع الحـوار يف حيـاتنـا ، حـوار سلبي وحـوار إيجـايب ،

  .ـرض أوال أنواع الحـوار السلبي  ودعـونـا نستع

 - : التي تستخدم مع األطفالألوان الحـوار السلبـي •

ه ال ـيـرى أـحـد ـطـريف الـحـوار أو كـلـيهام إال الـسـلبيات وفـيـ:  الـحـوار الـعـدمي التعجـيـزي  )1

واألخطاء والعقبات وهكذا ينتهي الحوار إىل أنه ال فائدة ويرتك هذا النـوع مـن الحـوار 

ًقدرا كبريا من اإلحباط لدى أحد الطرفني أو كليهام حيث يسد الطريق أمام كل محاولـة 

  . األطفال  ، وهذا خطأ كبري يرتكبه كثري من الكبار تجاهللنهوض

 نجد هذا النوع من الحـوار سـائدا عـىل كثـري مـن) : اسمع واستجب( الحوار السلطوي  ) 2

 املستويات ، فهناك األب املتسلط واألم املتسلطة واملدرس املتسلط واملسـئول املتسـلط

الخ وهو نوع شديد من العدوان حيث يلغي أحد األطراف كيان الطرف اآلخر ويعتـربه ..

حاور ، بل عليه فقط السامع لألوامر الفوقيـة واالسـتجابة دون مناقشـة أو من أن ي أدىن

طرف لحساب الطـرف ) وحرية(وهذا النوع من الحوار فضال عن أنه إلغاء لكيان  تضجر

 املقهـور فيـؤثر سـلبيا عـىل والفكرية للطفـليلغى ويحبط القدرات اإلبداعية  آخر فهو

 .بأكملها  الطرفني وعىل األمة
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  ) : ال تقرتب من األعامق فتغرق( السطحي الحوار) 3

الجوهرية محظورا أو محاطا باملخاطر يلجأ أحد الطرفني  حني يصبح التحاور حول األمور

ًطلبا للسالمة أو كنوع من الهروب من الرؤية األعمق مبا تحملـه  أو كليهام إىل تسطيح الحوار

ًفاف بعقل الطرف اآلخر وكثريا مـا أو االجتامعي  أو من باب اإلستخ من دواعي القلق النفيس

  .يلجأ اىل هذا النوع الكبار مع األطفال 

 )أو أحـدهام (يعلن الطرفـان ) : ال داعي للحوار فلن نتفق (حوار الطريق املسدود ) 4

وهو  بثوابت متضادة تغلق الطريق منذ البداية أمام الحوار) أو متسكه(منذ البداية متسكهام 

ً ، وـمـع األطـفـال يـكـون دامـئـا التمـسـك انحـسـار مـجـال الرؤـيـةتعـصـب الفـكـري وـنـوع ـمـن ال

  .والتعصب يأيت من الطرف األقوى فيضيع الطفل 

 يرص أحد طـريف الحـوار عـىل أال :) كل ما عداي خطأ (الحوار اإللغايئ أو التسفيهي ) 5

 يرى شيئا غري رأيه ،وهو ال يكتفي بهذا بل يتنكر ألي رؤيـة أخـرى ويسـفهها ويلغيهـا وهـذا

ار السـلطوي وحـوار الطريـق املسـدود ، ويسـتخدمه كثـري مـن لنوع يجمع كل سيئات الحوا

 .الكبار مع الصغار بحجة الخربة والعلم واملعرفة دون تربير أو تفسري 

 وفية يلغي أحد األطـراف حقـه يف التحـاور) : معك عىل طول الخط(الحوار املرافق ) 6

 أو خوفـا أو تبعيـة حقيقيـة طلبـا) قدر عقلهخذه عىل (لحساب الطرف اآلخر إما استخفافا 

   .لقاء املسئولية كاملة عىل اآلخر  ، ورمبا يكون مع األطفال بسبب الدالل الزائد إل

 يلجـأ أحـد األطـراف إىل الصـمت): صمت العناد والتجاهـل(حوار العدوان السلبي ) 7

 يلجأ اليه الكبار مـع  اآلخر بشكل سلبي ورمباالسلبي عنادا وتجاهال ورغبة يف مكايدة الطرف

  .األطفال كنوع من العقاب 

ولألسف فكثري منهـا تفكري الطفل كل هذه األلوان من الحوارات السلبية الهدامة تعوق 

  . سائد يف مجتمعاتنا العربية اإلسالمية ألسباب ال مجال هنا لطرحها

❋  مكتبة ابن عموش ❋ ❋.Telegram : @edubook



 الخطوة األوىل

25

 - :)مواصفـاته : ( الحـوار اإليجـايب  

  ).ية ساذجةيف غري مبالغة طفل(حوار متفائل  •

  .حوار صادق عميق وواضح الكلامت ومدلوالتها •

  .حوار متكافئ يعطي لكال الطرفني فرصة التعبري واإلبداع الحقيقي ويحرتم الرأي اآلخر  •

حوار واقعي يتصل إيجابيا بالحياة اليوميـة الواقعيـة واتصـاله هـذا لـيس اتصـال قبـول  •

  .ورضوخ لألمر الواقع بل اتصال تفهم وتغيري وإصالح

حوار موافقة الهدف النهايئ له هو إثبات الحقيقة حيـث هـي ال حيـث نراهـا بأهوائنـا  •

  .سئولية والرعاية وإنكار الذات وهو فوق كل هذا حوار تسوده املحبة وامل

 .      حوار تسوده املحبة واملسؤولية والرعاية وإنكار الذات  •

وأن احـرتام آراء " د قضـيةيف الـرأي ال يفسـد للـو أن االخـتالف"يجب أن نعلـم أطفالنـا 

التفكري يف حد ذاته بل رمبـا تـدفع الـبعض إىل االرتكـاز  اآلخرين تنمي يف الطفل عامل احرتام

منه ألفكار أعمق، أي أنه يستطيع اإلمساك بطرف الخيط ليواصل  عىل التفكري املبديئ لينطلق

 يف أطفالنـا عمليـة املتواصـل، فـالتفكري الجامعـي يف املشـكالت ينمـي بعدها مسرية التفكـري

 بحيث يصبح لكل طفل دور يؤديه حتى تسـتطيع الجامعـة التوصـل للحـل التفكري املمرحل

  .النهايئ

 -:عـالقة الحوار والتفكري : ًثانيا

أن من الرضورة االهتامم بالناحية االجتامعية لدى االطفال التي يغفل عنهـا الكثـري مـن 

تعددة تصنف الذكاء االجتامعـي يف املقدمـة عـىل حول الذكاءات امل) جاردنر(االهايل، فنظرية

  . حد قولها

وتدعو الوالدين اىل وضع ابنائهم يف حالة تفاعـل مـع مـن هـم يف سـنهم للتعـرف عـىل 

  . اشكال وامناط تعامل للمقارنة بني االستجابات املختلفة بني البرش

❋  مكتبة ابن عموش ❋ ❋.Telegram : @edubook



 
  طرق لتنمية تفكري طفلك 6

 26

ذلـك يحـد مـن عىل اآلباء تقبل الطفل كام هو وعدم مقارنته مع من هم يف عمره، ألن 

  .التفكري، ويضع امامه عائقا اجتامعيا  

يجـب ان نعـود "ابو السعود بجدوى النقـاش والحـوار يف تنميـة التفكـري إذ . ويعرتف د

اطفالنا عىل مناقشة أي قضية وعىل اتخـاذ القـرار، النـه طريقـة سـليمة يف التفكـري تقـود اىل 

  ". النتيجة االيجابية

ويبـني مـدير .  يعتمده مركـز ابـو هريـرة لرعايـة االيتـاموهذا االسلوب يف تنمية التفكري

نلجـأ اىل عقـد ورش عمـل وعقـد حلقـات للنقـاش يرشف عليهـا :"املركز محمـد ابـو قطـيش

  . ، موضحا بأن هذه االساليب تحفز التفكري لدى االطفال"مختصون يف مجال الرتبية

لخيـال فهـم يكتبـون ويصدر املركز مجلة ثقافية متنح الطفـل مسـاحة كبـرية للتفكـري وا

القصة االدبية وهم من يضعون افكارا ملواضيع املجلة ويقومون باالخراج والتحريـر، باالضـافة 

  . اىل مجموعة من االنشطة االبداعية وجلسات الحوار التي تنظم التفكري لدى الطالب

ألن السـاعات "وتشدد العابد عىل رضورة وضع حدود لسـاعات املشـاهدة التلفزيونيـة،

يلة تحد من حيوية الطفل ونشـاطه ويصـبح مسـتقبال للمعلومـة فقـط ويفشـل عنـدما الطو

  ". يحاول ان يكون مرسال

وتلفت اىل أهمية التقرب من ابنائنا ملعرفة ان كان لديهم صعوبات يف التعلم، ألن ذلـك 

  . ، بحسب العابد"يقود اىل وضع اسلوب للتعامل يتناسب وقدراتهم الفكرية"

وهو طريقـة راقيـة ، الرتبية الجديدة القدمية بآن واحد ًوبا من أساليبو يعد الحوار أسل

وبـه ، والتهـذيب والحضـارة ألنـه ينمـي العقـل ويوجـه التفكـري من طرائق الرتبيـة والتعلـيم

فلـامذا ال نسـتخدم الحـوار بالرتبيـة ؟ وكيـف ،بعـد إىل الحقيقـة  تتصادم األفكار لتصل فـيام

 نستخدمه ؟
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 دكتورة يف كلية الرتبية تجيب عىل ذلك باحدى الحوارات معهـا مرتىض الدكتورة سلوى 

يف البدايـة الحـوار مـع الطفـل أنـه عمليـة اتصـال تسـتمر يف  معرفـة، عن كل هـذه األسـئلة

محاولة فهم األفكار واملشاعر التي يعرب عنها الطفل والثاين يتمثل يف  األول يتمثل يف: اتجاهني

   .الرد بطريقة نافعة االستجابة أو

األفكار واملشاعر تحتاج إىل اإلصغاء للطفل ومفهوم اإلصغاء هو واحد من  ومحاولة فهم

   .علم النفس ورمبا كان أكرثها أهمية فيام يتعلق باالتصال بني البرش أهم مفاهيم

إن الطـفـل يعـلـم أـنـه يحـيـا إذا ـسـمعه أهـلـه عـنـدما يرصخ :ـسـلوى  وتـضـيف اـلـدكتورة

فمنـذ أن يحـس الطفـل أن أهلـه ال ينصـتون إليـه ، عنهـايعـرب  ويصغون إىل الحاجـات التـي

لذلك وهو ال ميلك قوة النطق بعد يحـاول بشـتى ،اإلهامل يكتشف قلق الوحدة والخوف من

ويف الواقـع ،وذلـك ليـربهن أنـه موجـود ..بكاء، إمياء..تكسري...رصاخه ,الطرق أن يسمع صوته

تنـاول ،ألبس مالبسـك :  منه شيئا مثلال نتحدث إىل الطفل إال عندما نطلب فإننا نحن الكبار

إىل الفراش أو عندما يخطىء فنستعمل معه عبارات الوعيد والتهديد والزجـر  اذهب-طعامك

بعبارات هي يف واقع األمر رشوة نقدمها للطفل لنعرب له عن رضانا عن سلوكه كـأن  أو مندحه

 لطفـل إمنـا هـو أسـلوبًهذا يف واقع األمر ليس حـديثا عـىل ا)  ممتاز-بطل-شاطر( له نقول

   .للتعبري عن مشاعرنا

سلوى أن الحوار بني الطفـل واملـريب يـؤدي إىل مجموعـة فوائـد نـذكر  وتوضح الدكتورة

  : منها

أقـرب ) الطفل(كان هناك حوار كان هناك تعارف أي أن يكون الشخص املحاور  إذا: التعارف

   .أفراد األرسة أو إىل املعلم إىل بقية

   .لحوار من التآلف بني املريب والطفل ا يزيد: التآلف

سـيتم التكاشـف والوضـوح للجميـع وبهـذا تنكشـف ، يتم من خـالل الحـوار فهو: التكاشف

  .منها الطفل املشكالت التي يعاين
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الجو اللطيف الذي يسود الحوار البناء يساعد عىل تقوية أوارص التعاطف بـني  ألن: التالطف

   .واملريب الطفل

فمن خالل الحوار تزداد املحبة بـني الطفـل واملـريب والحـوار املطلـوب هـو  :عاطفًوأخريا الت

، ألنه يساعد يف تنمية تفكري الطفل من خالل األسـئلة واألجوبـة املطروحـة حوار إيجايب

 ً.زيادة كمية ونوعية األفكار التي ميتلكها الطفل كام يتوسع خياله أيضا ما يؤدي إىل

 اإلدراك الحوار وتنمية:  - 

سلوى أن اإلدراك عملية معرفية نتيجة لرتبية طويلة تشرتك فيهـا التجربـة  تبني الدكتورة

واملجتمع مع الفرد وتسبغ ثقافة املجتمع عـىل املـدركات حلـة اجتامعيـة وثقافيـة  مع العقل

ًوتلعب اللغـة دورا هامـا يف عمليـة اإلدراك،التوفيق بينهام وبني ما يوافق اآلخرين  تتمثل يف ً 

واللغـة  , تساعد عىل املقارنة بني األشياء ومتنحها صفات تطبعها كل لغة بطابعهـا املميـزألنها

عـىل طـرح  رضورية إلنشاء حوار والحوار رضوري لتنمية اإلدراك لذلك علينا أن نشجع الطفل

مدركاتـه  األسئلة وأن نفسح لـه مجـاالً للتفكـري بحـل املشـكالت املختلفـة ليسـهم يف توسـيع

األشـياء و يصـبح  ألن طفل التاسعة يصبح بإمكانه إدراك التاميز والتشابه بـني، وتنمية تفكريه

ومـا مييـز إدراك الطفـل يف  ًقادرا عىل ملء الفراغات اإلدراكية والتمييز بني األشـكال املتقاربـة

   .ووحداته هذه املرحلة ازدياد قدرته عىل إدراك الزمان وأجزائه

    الحوارلتشجيع األطفال عىل املنهج الرتبوي •

إن املنهج الرتبوي يرتكـز عـىل مفهـومني رئيسـيني بإمكـان املـريب :سلوى  تقول الدكتورة

 -  :خطوتني متتاليتني للتواصل مع الطفل عىل النحو التايل تطبيقهام وفق

 وهي تتضمن مراقبـة   أنصت إىل الطفل ، انتظر،  وتعني راقب : الخطوة األوىل

ألن لكـل طفـل أسـلوبه الخـاص  انتظار وايضاح لفهـم كـالم الطفـل

   طفلـه املكون من حركات الجسم واألصوات وليك يتعرف املريب عـىل
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عليه مالحظته ومتابعته ثم إعطائه فرصة كافيـة للتواصـل بطريقتـه الخاصـة  

وعندئذ سيدرك الطفل مدى االهتامم به والحـرص عـىل ً،االستامع إليه جيدا مع

 عـىل التواصـل ألن الطفـل سـيدرك أن وهذا من شـأنه املسـاعدة االستامع إليه

ويف هـذه الخطـوة ، االهتامم والرتحيـب مـن اآلخـرين محاوالته للتواصل تلقى

   .الطفل  ميتزج الحنان بالتعليم وينمو تفكري

هي السامح للطفل أن يقود الحديث وهنا عىل املريب أن يتعرف عىل نفسه  : الخطوة الثانية

 :  الية ينتميفئة من الفئات الت أوالً وإىل أي

يقدم املساعدة للطفل دون أن يطلبها الطفـل وال يفسـح املجـال : يف املساعدة مريب مبالغ -1

  . يعرب عن رغباته الخاصة للطفل ألن

   .و الذي يعرب عن الطفل عام يريده بدالً من االستامع إليه ه: مريب مستعجل -2

   .ال يسمح له باملشاركة بالحديثويتحدث عنه و، هو الذي يلقن الطفل: امللقن املريب  -3

هـو الـذي يشـجع الطفـل عـىل التحـدث بتقـديم اسـتجابات مناسـبة : املسـتجيب  املـريب-4

   .كحافز عىل التقدم يف الحديث والتواصل ملبادرات الطفل

ينتمـي إىل الفئـات الـثالث األوىل عليـه أن يتحـول مثـل كـل يشء للفئـة  فإذا كان املريب

  -  :ملشجعة وليك يتحول إىل هذه الفئة عليه األخذ مبا يأيتا الرابعة املستجيبة

    .ًوجها لوجه مع الطفل ويشاركه يف تركيز النظر إىل األشياء  أن يكون -1

الطفل ومينحه فرصة ليعرب عن نفسـه بطريقتـه الخاصـة بـدالً مـن توقـع  أن ينتظر  -2

   .مقاطعته عند قيامه بأي محاولة للتواصل احتياجاته أو
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أفعـال الطفـل الصـادرة عنـه وأن يـتم التعـاطف مـع الطفـل يف الجهـد  حاول تفسريوي

ألداء عمل معني وتشجيع الطفـل عـىل املبـادرة مـن خـالل اسـتخدام  املبذول من قبل الطفل

   .وتقديم املثريات املحببة التي تساعده عىل التواصل اللعب أثناء الحديث

 -:  الطفل أسس الحوار مع •

ًلوى أن هناك ركائز أو لنقل أسسـا يعتمـد عليهـا الحـوار مـع الطفـل س توضح الدكتورة

  - :نذكر منها

فاألطفـال يفكـرون وتـدور الهـواجس ، مشاعر الطفل قبل بدء الحـوار معـه أن نتقبل -

داخلهـم ولكـن الفـرق بيـنهم وبـني الكبـار أنهـم ال يسـتطيعون التعبـري عـن  واألحاسـيس يف

وتظهر هـذه األحاسـيس عـىل شـكل ، داخلهم للتعبرياألحاسيس املختلفة ب مشاعرهم فتعمل

أو هروب أو التصاق باألم أو األب أو رفض املحاولة أو رضب أو غضـب  بكاء أو نوبات غضب

يفعله الكبار عادة تجاه ذلك هو توبيخ الطفل أو نهيه عن إظهـار مشـاعره  وما إىل ذلك وما،

    .بهذه الطريقة

 -:  الطفل االستامع إىل •

نسمع إىل الطفل إال إذا لجأ إىل الشكوى أو البكاء فاألم عادة تنشـغل عـن  نمن النادر أ

ويف بعض األحيان يتحدث الطفل ولكن نكون ، تأيت مرسعة إليه حني تسمع بكاءه ابنها ولكنها

الطفـل ونصـغي إىل  عنه بأشياء أخرى واالستامع يتطلب أن نجلس يف مستوى نظـر مشغولني

   .تأكد الطفل من أننا نستمع إليهوإعادة ما قاله ليك ي حديثه

 -:  يف الحوار مع الطفل العوامل املؤثرة •

وضوح الكلامت وأن تكـون املسـافة بـني -سلوى أن أهمها نربات الصوت توضح الدكتورة

ـة ـل قريـب ـدث والطـف ـع  املتـح ـدث ـم ـة يف التـح ـتخدام الرسـع ـدم اـس ـره وـع ـتوى نـظ ويف مـس

   ...لك لتحقيق األمن النفيس للطفلوالحزم وذ ًوأخريا يجب اعتامد الثبات،الطفل
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 -:  مع الطفل مقومات الحوار • 

سـلوى أنـه يجـب أال نتحـدث مـع الطفـل ونحـن مشـغولون بـالقراءة أو  تبني الدكتورة

املسلسالت وأال يتم الحوار عـىل مائـدة الطعـام وأال نقـاطع الطفـل أثنـاء  الحديث أو متابعة

فعال رسيعة عندما يكون الطفل هو املتحـدث مشاعرة وكذلك أال نستخدم ردود أ تعبريه عن

كام يجب احرتام معتقدات الطفل وطريقتـه يف الحيـاة وعـدم اظهـار ، من الطفل  وأال نسخر

    .تجاه الطفل ونسعى أال نفشل يف بناء جو من الثقة مع الطفل عدوانية

  
  -  :خصائص الحوار الذي ينمي التفكيـر: ًثالثا

 واألسئلة  وسيلة طبيعيه" األسئلة"ريقة الحوارية تعتمد عىل ان  املناقشة والط :األسئلة  -

الحـديث  للكشف عن الحقــــائق واكتساب املعلومات واملهـارات والخـربات، واملـدارس

وتسـاعد عـىل  تثـري تفكـري التلميـذ" تفكرييـة"يطرح األسئلة التي يجب أن تكون أسئلة 

توفري رشوط للسـؤال  إنه ال بد منمتحيص الحقائق والوصول إىل األهداف املرجوة، لذا ف

ًكأن يكون واضحا، مناسبا للعمر والنضج والخربة، ًمحــددا ذي هدف، مثريا للتفكري ً وملا . ًٍ

كان األمر كذلك فإن األسـئلة التـي يجـب ان تثـار تتطلـب مهـارة ودقـة وتتطلـب مـن 

ًدرس إعـداد جيـدا وعميقـا وان املـــدرس كقــائد موجـه ومرشـد اإلعـداد لكـل  يعتنـي ً

ًبأسئلة تصاغ صياغة وتركيبا بعناية كبرية ومن  أنواع هذه األسئلة التفكريية التـي يجـب  ٍ

  -:أن يكون هدفها تنمية التفكري ما ييل

" املختلفـة"والصـفات " املتشـابهة"وتختص مبـا يـؤدي اىل فهـم الصـفات : اسئلة املقارنة -1

  .لتعبريات الكميةلألشياء وبهذا يقرتب التالميذ من التعاريف واألفكار وا

ع عىل الحكـم النتــائج أو االفكار نفسها وتشجوتختص مبا يهدف لتقييم : اسئلة التقييم  -2

   .والنقد

❋  مكتبة ابن عموش ❋ ❋.Telegram : @edubook



 
  طرق لتنمية تفكري طفلك 6

 32

تفسـري هـذه  وتختص مبـــا يهدف إىل الوصول إىل حقائق من خـالل: اسئلة  االستفسار  -3

  األفكار وتلك الحقائق مثل ملاذا؟ وكيف؟

 تحليل املواقف والأفكـار وتنبنـى عـىل العمليـات وتختص مبا يهدف اىل: اسئلة التحليل  -4

  الفكرية مثل مم يتكون كذا ؟إلخ

وتختص مبا ميكن عن طريقها ترجمـة خـربة معينـة تسـتخدم يف حـل : االسئلة االخبارية  -5

  ؟ ما الذي جرى؟. . . ماذا رأيت: مثل . مشكلة ما

تلخـيص أفكـار  يقأي ما تختص بابراز حقائق أساسية هامة عن طر: االسئلة التلخيصية  -6

  ؟. . . وردت أو يف القصة مثل ما هي أبرز النقاط 

كـأن تسـأل  وهي ما يختص باالسئلة  عن تحديد الصعوبات مـثالً: االسئلة  التتشخيصية  -7

  ؟. . . ما هي األمور التي تسبب كذا وكذا 

 وهي ما يجتمع بـني األسـئلة التذكرييـة والتفكرييـة مـام يسـاعدعىل: األسئلة العمومية  -8

  .اسرتجاع املعلومات وتبيان مستوى الفهم 

عليا مثـل   يحتاج اىل مهارات عقليةمع األطفالان استخدام أسلوب املناقشة والحوار     

االسـلوب فإنـه يغنيهـا  التطبيق والتحليل والرتكيب والقدرة عىل التقويم وعند استخدام هـذا

وادراكهم للموضوعات التـي  يطبقـون ًوايضا يزداد وعي األطفال " جامعيال"بالتفكري املشرتك 

اكـرث األسـاليب العامـة فاعليـة والحـوار مـن  بعد مناقشتهم لها ، لـذا فـإن اسـلوب املناقشـة

 عىل التفكري العلمي وتحقيق األهداف املنشودة لهـذه املناقشـة، وتساهم يف تدريب األطفال

  .وال بد من االعداد الدقيق لتحقيق أهداف املناقشة

  املناقشة الحوار خصائص:-  

التاليـة، إذا مـا  تتميز طريقة املناقشة والحوار بعدة خصـائص ، ميكـن اجاملهـا بالنقـاط

  - :مع األطفالأحسن استخدام هذه الطريقة 
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البديهـة مـام رسعة الخاطر وحضور لكالم وتعوده عىل  الشوق املستمر للطفلتبعث يف ال-1 

لألسـئلة واإلصـغاء لهـا  تبـاه املسـتمر  االن كبرية كام تبعث فيه للمشاركة بفعاليةيدفعه

 ".األسئلة واألجوبة"وفهمها خاصة وان محور هذه الطريقة هو 

 عبـارة أن الكبري"  مام يرسخ لديهم مفهومطفال الفرصة لالسرتشاد بتوجيهات الكبارتتيح لأل-2

  ".عن مرشد ومجه

  .مستوياتهم   ومعرفةق الفردية بني األطفال الفرصة للكشف عن الفروكبارتعطي لل-3

ختلفـة  م الفرصة يف إبداء الرأي واحرتامه و اغنـاء املناقشـة بوجهـات نظـرطفالتعطي األ -4

واملبـادئ العلميـة يف  وتبني فيهم اتجاهات ايجابية نحو املبادئ الدميقراطية يف السـلوك

يـة واالجتامعيـة والثقافيـة إضـافة إىل تنم املناقشة والعمل ويف القضايا الحياتية الرتبوية

  .كثري من املهارات واالتجاهات الفكريةوالسلوكية املرغوب بها 

   عىل األساليب القيادية وذلك مبجرد شعور كلطفالانها وسيلة لتدريب األ-5

   .جتمعوأن له قيمة يف تقرير ما يجب أن يقوم به يف امل" دور معني" بأن له طفل 

االعـتامد عـىل الـنفس يف التحـري  عمليات البحث والكشف والتنقيب وطفال عىل تعود األ-6

  .واملواقف التعليمية والتفكري والقراءة والعرض والتحليل والنقد يف املواقف الحياتية

ـحـني "ّالـحـس االجتامـعـي" بالثـقـة و الرـضـا وتقـبـل الحـيـاة وتنـمـي ـلـديهم طـفـال يـشـعر األ-7

 يشعرون بأنهم يناقشـون مـا يهمهـم وخاصـة إذا مـا أحسـن تنظـيم املناقشـة وتحديـد

  .طفالأهدافها وتوزيع األدوار بني هؤالء األ

 وتشـجيعهم عـىل ألطفـال تنمي، طرقة املناقشة والحوار، روح التعـاون واملسـؤولية عنـد ا-8

التفكـري والتقـويم وأسـلوب  ة وتدعو لالبداع واالبتكار والتنظـيم وتعلمهـم طـرقراملباد

 .البحث والحصول عىل املعلومات
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  - :عيةاملهارات اإلجتمـا: ًرابعا

ليك يتعامل الطفل بفاعلية مع عامله االجتامعي فإنه يكون بحاجـة إىل أن يـتعلم كيـف 

يدرك ويفرس ويستجيب ألحداث بالطريقة التي تناسب املواقـف االجتامعيـة ، ويكـون عـىل 

الطفل أيضا ان يحكـم عقلـه يف رضورة املوامئـة بـني احتياجاتـه وتوقعاتـه ، وبـني احتياجـات 

  .ن وتوقعات اآلخري

  - :التـأهيل للبيئة االجتامعية 

تبدأ عملية تأهيل طفلك للبيئة االجتامعية بـربط مـزاج طفلـك الفطـري بـردود فعلـك 

تجاهه ، فالرضيع وهو مازال يف عمر شهر ونصف الشهر يحملق يف وجه والديه لفرتة طويلـة 

ن أو أحدهام فـإن ، ثم يتبع نظرته هذه بابتسامة عريضة ، وإذا ما ضحك أو ابتسم له الوالدا

ابتسامة الطفل تتسع وتستمر أكرث ، وعندما تصل سن الطفل إىل ثالثة شهور فإنـه يـتحكم يف 

إنه يتعامل مع من حوله بتعبريات . وضع رأسه وهو يحملق كأمنا يريد أن يقول شيئا لوالديه 

شـد انتباهـه تنم إما عن الرضاء أو الهدوء أو الخوف ، وإذا مل يوجد ما يشغل بال الطفل أو ي

فإنه يدير رأسه لينظر بعيدا عام كان محملقا فيـه ، وإذا أراد الطفـل أن يوقـف أحـد والديـه 

عن عمل يشء ما فإنه  يومئ برأسه إىل أسفل ، وإذا ما أحس الطفل بإثارة زائـدة فإنـه يـدىل 

  .برأسه إىل أسفل مام يجعل جسمه يرتنح 

َّولكن حتى الرضـع يختلفون يف تفاعالتهم اال جتامعية ويف ردود أفعالهم بشكل كبري ، وأيضـا ُ

يف تكيفهم مع من حولهم ، ويف إرصارهم ، وبطبيعـة الحـال فإننـا بـدورنا نتـأثر بسـلوك أطفالنـا 

الرضع موجهني اهتامما كبريا ومكرسني وقتـا طـويال ألولئـك الـذين يظهـرون تفـاعال ملحوظـا يف 

لطفولة ؛ حيث يتم حمـل األطفـال الرضـع الـذين مجتمعهم ، ويتجىل هذا متاما يف مراكز رعاية ا

يتميزون بالهدوء لوقت أطـول ، ومداعبتهم أكرث مـن غـريهم مـن األطفـال ، وبالنسـبة لألطفـال 

  الرضع الذين يظهـرون تفـاعال أقـل مـع املجتمـع مـن حـولهم فـإنهم أيضـا يتمتعـون بالسـعادة
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عي أكرث نحوهم من قبـل الكبـار ، والنجاح كأقرانهم اآلخرين ،إال أنهم يحتاجون إىل صرب وو 

  .وهذا ينطبق أيضا عىل األطفال يف جميع األعامر 

يبدأ اهتامم األطفال بأفرانهم أيضا يف سن مبكرة متاما ؛ حيث نالحظ أن الطفل وهـو يف 

عربته يفزع واقفا عند مرور أي طفل آخر بجانبه لرياقبه ، وعنـد مشـاهدة األطفـال الصـغار 

َالتي تعرض صور وحركات األطفال فإن الطفل الصغري املشـاهد يحملـق ألحد رشائط الفيديو 

  .يف املشاهد بدهشة بالغة ؛ بحيث إذا مكنته الظروف من الحبو ليمس شاشة التليفزيون 

إن األطفال الكبار ال يدركون متى يصبح الصغار عىل وعي اجتامعي و إحساس بالفوارق 

مـن )) زيـك روبـن  ((  عنى ، وقد أوضح الربوفيسـورالدقيقة التي ال تكاد تدرك يف اللون وامل

إىل أي مـدى تكـون اهتاممـات ) صـداقات األطفـال ( وهو مؤلـف كتـاب ) برانديز ( جامعة 

 أثنـاء مشـيهام ، والحـديث معـا عـىل – وهو الرابعة –الطفل مبشاعر صديقه يف نفس العمر 

  :النحو التايل 

باسـتطاعتي أن أقـذف الصـواريخ مـن بـني . أنا اإلنسان اآليل قـاذف الصـواريخ : ديفيد 

  .َّأصابعي ، بل من أي مكان حتى ولو من بني رجيل ؛ إنني اإلنسان اآليل قاذف الصواريخ 

  .أنت اإلنسان اآليل التافه ) : متهكام ( جيمي 

  .ال ، انا اإلنسان اآليل قاذف الصواريخ ) : محتجا ( ديفيد 

   .ال ، أنت اإلنسان اآليل التافه: جيمي 

  يا جيمي.. ال ) : مترثا تأثرا شديدا جعله يجهش بالبكاء ( ديفيد 

  .وأنا إنسان آيل أكرث تفاهة ) : مدركا مدى غضب ديفيد ( جيمي 

  .وأنا اإلنسان اآليل األكرث تفاهة ) : مسرتدا أنفاسه وابتهاجه ( ديفيد 
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يق بني الطفلني فإننـا بالنظر إىل ما هو أكرث من روح الدعابة الواضحة يف هذا الحوار الش

يتحقـق جيمـي مـن أن تهكمـه قـد أغضـب صـديقه . نستطيع أن تبني الرقة املتبادلة بينهام 

ديفيد ؛ لذا يتهكم عىل نفسه لرييض صديقه ، وعندما يشعر ديفيد مبجاملة صديقه يقوم هـو 

ة أيضا بنفس الترصف ، وبذلك يتحول املوقف من تصارع محتمل بني طفلني إىل فكاهة محببـ

ويظهر هذا النوع من اإلحساس االجتامعي بانتظـام أكـرث عنـدما . لكل واحد منهام دور فيها 

يف ( إىل أن األطفـال ) روبن ( مير األطفال بتجارب ناجحة جدا فيام بينهم ، ويشري الربوفيسور 

يتوصلون إىل مامرسة املهارات االجتامعيـة لـيس فقـط مـن الكبـار ، ) مرحلة ما قبل املدرسة 

َّإنهم يكتشفون عن طريق املحاولـة والخطـأ أي . منا أيضا من تفاعالتهم مع بعضهم البعض وإ

االسرتاتيجيات يثبت نجاحها وأيها يثبت فشلها ، ثم يبدأ األطفال بعد ذلك يف الـترصف بـوعي 

  .وتفكري مبا ينعكس ما سبق لهم تعلمه ومامرسته 

  -:هارات التخاطب وليس مجرد الكالم  م  ) أ

 ينقصهم مهارات –د من األطفال يعانون من مشكالت التفاهم مع اآلخرين هناك العدي

التخاطب التـي تـتالءم مـع أعامرهـم ، إنهـم يعـانون مـن مشـكالت يف توصـيل رغبـاتهم إىل 

  .اآلخرين ، وكذلك يف فهم احتياجات اآلخرين ورغباتهم 

األخرى البيضـة أم ُإن مشاكل االتصال متثل معضلة ، فهي متاما كام يــقـال أيهام سبقت 

وذلك بالنسبة للعديد من األطفال الذين تم تشخيص حالتهم عىل أنهـم يعـانون ! الدجاجة ؟

ـمـن مـشـاكل تعليمـيـة ـسـلوكية ؛ فـمـثال أثـنـاء عمـلـه ـمـع األطـفـال اـلـذين ـكـانوا يـعـانون ـمـن 

أنـه يف الوقـت ) ديفيد جويفرمونت (  يوضح عامل النفس –اضطرابات عجز أو قصور االنتباه 

ذي يعرف عن هؤالء الرثثرة إال أنهم يجدون صعوبة يف صـياغة جمـل مفيـدة يف الحـديث ، ال

وكذلك تنقصهم االستجابة ملتطلبـات اآلخـرين ، وإنـه بسـبب ضـعف مهـارات أمثـال هـؤالء 

   نجـد أن نسـبة مـا يقـرب مـن–األطفال يف التخاطب ، وقصور مهاراتهم االجتامعية األخـرى 
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ُمنهم ينبذ% 60إىل % 50  َ ون من أقرانهم اجتامعيا ؛ مام يجعلهم يقومون بارتكاب حامقـات ُ

  .سلوكية تتميز بالسلبية والعدوانية واألنانية ؛ مام يزيد من مشكالتهم االجتامعية 

يشري جويفرمونت إىل أن ضعف مهـارات التخاطـب يكـون واضـحا متامـا عنـد محاولـة 

  .جددا  أن يجعلوا لهم أصدقاء – الذين يعانون منه –األطفال 

 فهم األطفـال يرغبـون يف أن يشـاركوا أقـرانهم يف األنشـطة ولكـنهم يتبعـون األسـاليب 

الخاطئة ، وتفيد الدراسات بأن األطفال العاديني مييلون إىل االختالط بـأقرانهم الـذين يعـانون 

يبدأ األطفـال العـاديون باالتصـال مـع . من ضعف مهارات التخاطب ، ولكن بشكل تدريجي 

طفال بالحديث معهم وتوجيه األسئلة أو بالنطق بتعليقات عـام يشـاهدونه مـنهم ، هؤالء األ

" كيف تعلمت أن تصنع هـذا ؟ : " ، أو " هذا يبدو وكأنه لعبة فكاهية : " كأن يقول أحدهم 

  " .أستطيع أن أقوم بذلك أفضل منك إنني : " ، أو 

ـكـرث اـسـتعدادا للـبـدء يف  ولـكـن األطـفـال ذو املـهـارات االجتامعـيـة الـضـعيفة يكوـنـون أ

قـد يقـول . الحديث مع األطفال أصحاب السلوك املسـتهرت والبغـيض واملتمركـز عـىل الـذات 

إننـي أعـرف كيـف أؤدي ذلـك : " ، أو " إنني أعرف من قبل كيفية القيـام بـذلك : " أحدهم 

  " . دعني أجرب ذلك . أفضل منك 

  -:تعليم األطفال مهارات التخاطب  )ب

 وـجـد جويفرموـنـت وـغـريه أن مـهـارات التخاـطـب ميـكـن تحدـيـدها وـمـن حـسـن الـحـظ

  -:وتعليمها ، وهي تشمل ما يأيت 

  مايجب عمله  املهارة  م

التعبري عن االحتياجات   1

  والرغبات بوضوح

تكوين جمل تفيد مبا تشعر به وملاذا تشعر بذلك بهذه 

  الطريقة ؟ وماذا تريد ؟

❋  مكتبة ابن عموش ❋ ❋.Telegram : @edubook



 
  طرق لتنمية تفكري طفلك 6

 38

  مايجب عمله  املهارة  م

املشاركة يف املعلومات     2

  .الخاصة بالشخص

األشياء الهامة  التحدث عن األشياء التي تهمك ، وعن

  بالنسبة لك

تعديل استجابات الشخص   3

مبا يتناسب مع تلميحات 

  .وكلامت اآلخرين 

وكيفية توجيههم ملا  تركيز االنتباه عىل ما يقوله اآلخرون،

يقولون ؛ فالكالم   والتحادث يشبه األرجوحة من حيث 

  احتياجها يك تعمل

عن سار من اآلخرين االستف  4

  .شخصياتهم 

الشخص الذي  كن حذرا ، وعليك أن تعرف الكثري عن

  ستوجه إليه أسئلة

تقديم املساعدة    5

  .واملقرتحات 

فقد يقول . كن عىل وعي مبا يحتاجه الناس أو ما  يطلبون 

  "أنا ال أعرف ماذا أفعـل ؟ : " أحدهم 

ما فعليك   تجعله يدرك إذا كنت تستمتع بصحبة شخص   .توجيه الدعوة   6

ذلك بتوجيه الدعوة إليه ؛   ملشاركتك يف األنشطة التي 

  تفضالنها معا

توفري املعلومات   7

  االسرتجاعية اإليجابية

خاص مبا قاله الشخص  قم باإلدالء بالتعليق عىل يشء تحبه

  "إن هذه الفكرة جيدة : " اآلخر ؛ كأن تقول 

املحادثة ، وال تغري   بأداء أنشطة أخرى أثناءتجنب القيام  .ال تقطع املحادثة   8

  .املوضوع أو تحيد عنه بتناول موضوع آخر غريه 

  .وجه أسئلة خاصة مبا يتم قوله ، واطلب  إيضاحات أكرث   .إظهار حسن استامعك   9

 إظهـار فهمـك ملشاعر  10

  

. " الشخص اآلخـر : اعكس مشاعر الشخص اآلخـر بالقول 

 عندمـا اكتشفت أن  شخصا ما قد أعتقد أنه جن جنونك

  " .استوىل عىل دراجتك الهوائية

التعبري عن االهتامم   11

  .بالشخص اآلخـر 

 كرر النظر إىل  أومئ برأسك للتدليل عىل االهتامم. ابتسم 

  .اسأل أسئلة مناسبة. الشخص 

   التعبري عن املوافقة  12

  والقبــول

ًتترصف طبقا أن  استمع إىل أفكار الشخص اآلخر ، وحاول

  .ملا اقرتحه هذا الشخص
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  مايجب عمله  املهارة  م

عىل كتفه أو  َّشد عىل يدي الشخص اآلخر ، اربت. تعانقا   .والود التعبري عن املحبة    13
ظهره ، أخرب اآلخرين بأنك تحب أشياء خاصة بهم أو أشياء 

  تعودوا
  .القيام بأدائهـا 

 .إظهـار التعــاطـف   14
  

أنك تشاركهم صف رأيك بشأن ما يشعر به اآلخرون ، و
هل تريد أن . إنني أشعر بأنك مضطرب . ( األحاسيس 

  )تقول شيئا ما؟ 

عرض املساعدة   15
  واالقرتاحات

  .عندما يبدو ذلك مناسبا 

اعرض املساعدة حتى . اقرتح طرقا مختلفة ميكن اتباعها 
  .وإن مل تعود عليك بأية فائدة

  
  -:تخاطب  يم األطفال مهارات أفضل للما ميكنك عمله لتعل) ج

ال تتم الطريقة األوىل األساسية التي يتعلم بها األطفال مهـارات التواصـل االجتامعـي إال 

عن طريق املحادثات بني أفراد العائلة ، وكلام زاد تشكيل املهارات كتلك املدرجة سابقا ، كلام 

لعوائق التـي ازداد إقبال أطفالك عىل استخدامهـا يف مختلف املواقف مع أقرانهم ، وإن أكرب ا

هنـاك بعـض اآلبـاء يقـوم بـذلك . تصادف اآلباء هي توفري الوقت الالزم للحديث مع أبنائهم 

ساعة النوم و بانتظام ، بينام يرى اآلخـرون أن األوقـات التـي تتبـع وجبـات الغـذاء أسـبوعيا 

تكون مناسبة للتحدث مـع أطفـالهم مبحادثـات لهـا مغزاهـا ، كـذلك فـإن وقـت التنـزه مـع 

إن . ًال سريا عىل األقدام أو بالسيارات ميكن أن يهيئ فرصا مناسـبة للتحـدث واملناقشـة األطف

املحادثات ذات املغزى الجيد هي تلك التي يفصح فيهـا املتحـدثون عـام يخـتلج صـدورهم ؛ 

حيث تتم املشاركة يف األفكـار و املشـاعر و األخطـاء والفشـل واملشـكالت وحلولهـا ، وكـذلك 

  .حالم األهداف بل و األ

أو الـذين / وبالنسبة لألطفال الذين يجدون صعوبة يف التفاهم مع اآلخرين و 

   فإن األنشطة مسبقة الرتكيب قـد تكـون–يشكون من ضعف مهاراتهم التخاطبية 
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أفاد العامل جويفرمونت أن مهـارات التخاطـب مثلهـا يف . رضورية للتخلص من هذه املشكلة 

ى ميكن تعليمها وتعزيزهـا بـالتمرين ، ويف برنامجـه الخـاص ذلك مثل املهارات اللغوية األخر

بالتدريب عىل املهارات االجتامعية يستخدم جويفرمونت النشاط  عىل شكل لعبـة أو مبـاراة 

لتعليم مهارات التخاطب الرئيسـية ، ويف هـذه اللعبـة " العرض التلفزيوين الحديث " أسامها 

ر بأداء دور الضـيف ، ويتعـني عـىل املضـيف أن يقوم طفل بأداء دور املضيف بينام يقوم آخ

يـتم . يشعر الضيف بالرتحاب به أثناء معرفة اهتاممـات الضـيف ومشـاعره وأفكـاره وآرائـه 

تصوير كل مقابلة عىل رشيط فيديو ملدة ثالث دقـائق ، وميكـن تـدريب الطفلـني وتقيـيمهام 

  .ء باالقرتاحات كتوجيه األسئلة ومشاركة املعلومات واإلدال.. مبهارات معينه 

ُوأـخـريا يطـلـب ـمـن األطـفـال أن يـجـروا محادـثـات أـكـرث واقعـيـة  ُتـعـرض عـلـيهم رؤوس . ُ

. . كالـدمى املفضـلة واأللعـاب املحببـة والعـروض التلفزيونيـة ( موضوعات ميكن مناقشـتها 

، ثم يطلب منهم بعد ذلك ابتكار موضوعات ذاتية ، وأن يقوموا مبناقشـتها لـدقائق ) وغريها 

  .دة معدو

إذا تبني أن طفلك يواجه مشكلة يف التخاطب مع اآلخـرين فإنـه يفضـل أن تقـوم أنـت 

معـه مـسـتخدما نفـس ـمـا سـبق بياـنـه ، " العـرض التلفزـيـوين للتحـدث " كوالـد بـأداء لعـبـة 

والطريقة النموذجية التي يجب إتباعهـا هـي تسـجيل اللعبـة بينـك وبـني طفلـك عـىل أحـد 

 لديك كامريا للتصوير فـيمكن االكتفـاء بالتسـجيل  عـىل رشيـط وإذا مل تكن( رشائط الفيديو 

عليـك . إنه من الواضح متاما رضورة اهتاممك بأن تكون مثاال يحتذى أمام طفلك ) . كاسيت 

بالرتكيز عـىل اهتاممـك بـه وكـذلك رضورة تشـجيعه عـىل املشـاركة يف الحادثـة ، ومبادلتـك 

ذلك باإلمكان فإنه يتعني القيام بهذه اللعبة مـع العواطف واملجاملة بشأن أفكارك ، وإذا كان 

  . طفل آخر ؛ حتى يتمكن طفلك من إتقان مهارات التخاطب الالزمة مع من هم يف مثل سنه 
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  -:تشكيل عقول األطفال يبدأ باأللعاب: أوالً

ها أنا ذا العـب  اللعـب الكلمـة األشـهى ...نلعبتعال ...دعني العب... أريد أن العب" 

وقبل ذلك يف مرحله مبكرة من الطفولـة أو . يصبح املعادل املوازن للحياة.. عىل لسان الطفل

مع فجر الوعي، يعتقد الطفل ان كل ما يجـري يف العـامل أمـام ناظريـه هـو لعـب، يف البيـت 

يشء متاح، وميكـن الوصـول إليـه، وخارجه، جزء من أدوات اللعب ، ولذا فهو يذهب إىل كل 

  ".ليلعب به

ففي أي وقت يسمع فيه الطفل، أو يرى، أو يتذوق، أو يشم شيئا ما، ترسـل إىل الـدماغ 

وكلام كانت خربات اللعب التي مير بهـا الطفـل متنوعـة، كانـت . رسائل ثم تتكون فيه روابط

 لعمـل نفـس اليشء مـرات وكلام أتيحت للطفـل الفرصـة. الروابط التي تتكون يف دماغه أكرث

وهذا هو السبب الـذي يجعـل األشـياء الجديـدة والغريبـة . أكرث أصبحت هذه الروابط أقوى

كام أن االنشطه التي يستمتع بها ميكن أن يرغب بأدائها مـرات . غالبا ما تلفت انتباه األطفال

فقـد " ل ومن هنا يتبني لنا أهمية ودور اللعـب حيويـا يف تشـكيل ومنـو عقـل الطفـ. عديدة

توصل العلامء إىل إن املهارات التي يتعلمها اإلنسان يف مرحله مبكرة من حياته رمبـا أدت إىل 

  .تغريات دامئة يف بنيه العقل لديه

تقول عامله النفس كاترين تيلور اللعب هـو حيـاة الطفـل أي أن اللعـب هـو الشـغل " 

  ذا يعني توقف الشاغل للطفل وحرمانه من اللعب يعني حرمانه من الحياة، وه

اللعب وتهميش الطفل نفسه ، وترى أن الوسيلة االساسيه التي ينمو بها 

  الطفل هو اللعب، ونحن بدرونا علينا أن نتخذ من اللعب وسيله أو طريقا
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  .لتشكيل وبناء عقله، وللتواصل من خالله مع الطفل، وبأنها أحد اللغات التي يفهمها الطفل

  : التفكري عند األطفالدور اللعب يف تنميه: َثانيا

  :ومنها... تدور يف أذهان املربني واألباء واألمهات كثري من األسئلة حول اللعب 

 هل اللعب مصدر تسليه ومضيعه للوقت أم وسيله إىل التعلم ؟؟  

 دور يف منو الطفل ؟؟ وهل للعب  

 هل هناك العاب تربويه هادفة وأخرى عبثيه ؟  

دان الطفولة أن اللعب له إسهاماته الواضحة يف منو لقد أظهرت الدراسات الحديثه يف مي

الطفل وبناء شخصيته ،فهو مهم جدا ورضوري له عـىل كافـه املسـتويات العقليـة والنفسـية 

وهو احد الحاجات االساسيه للنمو الطبيعي لدى الطفـل، . والجسدية واالجتامعية والسلوكية

 واإلبـداع واكتسـاب الخـربات، فهو نشاط حيوي يساعد عـىل البحـث واالكتشـاف والتجريـب

فاللعب يفتح الباب امام الطفل للـتعلم مـن خـالل . وليس مضيعه للوقت كام يعتقد البعض

أدوات اللعب املختلفة التي تؤدي إىل معرفه األشكال املختلفـة واأللـوان واألحجـام والرتكيـب 

جـر لـدى الطفـل والتحليل والحصول عىل املعلومات املفيدة واملتنوعـة مـن اللعـب ، كـام تف

طاقات اإلبداع واالبتكار، وتجريب األفكـار واالخرتاعـات أحيانـا ،والتـي تنمـي الـذكاء والقـيم 

 عليـه الصـالة الـلــهولعل من يطلع عىل أفعال وأقوال قـدوتنا رسـول .املهاريه والفكريه لديه

 األوائل عىل اهتامما كبريا وشجع املسلمني" لعب األطفال" والسالم يالحظ انه قد أوىل مسألة 

االهتامم بها أيضا، وهذه بعض األحاديـث التـي تبـني اهتاممـه عليـه الصـالة والسـالم بلعـب 

  :األطفال

ّيصـف )  عليه وسـلم الـلـهصىل  (الـلـهكان رسول "   : بن الحارث قالالـلـهعن عبد** 

بق إيل فلـه مـن سـ:  عنهم، ثم يقـولالـلـهً وكثريا من بني العباس ريض الـلـه وعبيد الـلـهعبد

  "فيستبقون إليه فيقعون عىل ظهره وصدره فيقبلهم ويلزمهم: كذا وكذا قال

  .>>قرتح اللعبة ويشاركهم يف اللعبي)  عليه وسلمالـلـهصىل (الرسول << 
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يصيل فجاءالحسني فركب عىل ظهـره )  عليه وسلم الـلـهصىل  (الـلـهكان رسول ** ((  

  )). طيتكامإذ رفع رأسه أمسكه قال نعم املطية م

يتفهم حاجة الولد للعب مع انه يصيل ثم يشجعه )  عليه وسلم الـلـهصىل (الرسول << 

  ->>عىل االستمرار باللعب

نظريـه : وهناك الكثري من النظريات التي وضعت يف أهميه اللعب عند األطفـال ومنهـا

 شـيلر الشـاعر الطاقة الزائدة وهذه النظرية ظهرت يف أواخر القرن املايض وقد وضع أساسـها

  األملاين ثم الفيلسوف هريبرت سبنرس

فـالحيوان، مـثالً، إذا تـوافرت . أن اللعب مهمته التخلص من الطاقة الزائدة : وخالصتها 

وإذا طبقنا ذلك عـىل . لديه طاقة تزيد عام يحتاجه للعمل فانه يرصف هذه الطاقة يف اللعب

ورعـايتهم فيقـدمون لهـم الغـذاء ويعنـون األطفال نرى أن األطفال يحاطون بعناية أوليائهم 

بنظافتهم وصحتهم دون أن يقوم األطفال بعمل ما فتتولـد لـديهم طاقـة زائـدة يرصفونهـا يف 

إن هذا معقول إىل حد ما لكنه ال يفرس حقائق اللعب كلهـا فـالقول بـه تسـليم بـأن . اللعب

ً أيضـا ميـل إىل اللعـب، اللعب مقترص عىل الطفولة وهذا ال ينطبق عىل الواقع إذ عند الكبـري

ًفإذا كان اللعب مرتبطا بوجود فضل الطاقة، فكيـف ميكـن رشح كيفيـة . بل ميارسه يف الواقع

ًلعب الحيوان الصغري أو الطفل إىل درجة تنهك فيها قواه كـام نشـاهد ذلـك غالبـا يف الحيـاة 

  .العادية

عب يساعد عـىل منـو أن الل:  وهو يرى يف هذه النظريةcartوهناك نظريه تنسب للعامل 

األعضاء وال سيام املخ والجهاز العصبي، فالطفل، عندما يولد، ال يكون مخه يف حالة متكاملـة، 

أو استعداد تام للعمل ألن معظم أليافه العصـبية ال تكـون مكسـوة بالغشـاء الـدهني الـذي 

عـىل يفصل ألياف املخ العصبية بعضها عن بعض ومبا أن اللعب يشتمل عىل حركات تسـيطر 

تنفيذها كثري من املراكز املخيـة فمـن شـأن هـذا أن يثـري تلـك املراكـز إثـارة يتكـون بفضـلها 

  . ًتدريجيا ما تحتاج إليه األلياف العصبية من هذه األغشية الدهنية
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إن للعب دور كبري يف عمليه النمو املعريف لألطفال وقد ربـط بـني الـتعلم : ويرى بياجيه

يـتعلم وتنمـو مداركـه ومعارفـه مـن خـالل التفاعـل مـع األشـياء إن الطفل : والتفاعل وقال 

واألشخاص يف جو من الحرية والطأمنينة وليس هناك نشـاط تفـاعيل أقـدر مـن اللعـب عـىل 

  .توفر مثل هذا املناخ الذي ييرس عمليتي التمثيل واملالمئة األساسيتني لعمليه النامء والتكيف

  -:تنميه عقل الطفل وتفكريه بعدة نقاط هنا يتوضح لنا أهميه اللعب وفوائده يف 

  . عقل الطفل وزيادة قدرته عىل الفهمةفر املجال لرتبيوي -1

 .يساعد عىل تنميه الحواس ويدربها ويربطها بعمليات اإلدراك والتعلم -2

 .يوفر للطفل فرص االبتكار واإلبداع والتشكيل  -3

 .يساعد عىل حفز عقل الطفل عىل التفكري املستقل  -4

 .ميه عمليات االكتشاف العقليةيساعد عىل تن -5

 .ميهد لعمليات التحكم بالنفس وضبط الذات ووعي هذا الذات -6

 . يرفر فرص ربط العمليات العقليه مع نواحي النمو املختلفه -7

فضع نصب عينيك إمتاع ابنك ومرحه ،ألن االستمتاع مبا يقوم به الطفل يف كـل لحظـات 

التعلم من خالل وسـائل الـتعلم املمتعـة ومنهـا حياته يحمل يف طياته تعلام وتنميه وكام أن 

املذكورة يف الكتاب هي الطريقة األمثل يك يتقبلوا املهارة واملعلومة الجديدة فلذلك إذا أردت 

  .تنميه املهارات لد طفلك فأفعل ذلك بالعمل واملامرسة وليس بالحث والوعظ

  

  - :عالقه االبداع باللعب: َثالثا

  .ة عىل التفكري بطرق جديدة، أي أن يكون مبتكراهو القدر: مفهوم اإلبداع

كل شخص مبدع بالفطرة ولكن علينا االستفادة من تلك الهبة فمدى إبداع 

  الطفل يلعب دورا هاما يف قدرته عىل االبتكار ، وحـل املشـاكل بطـرق مبتكـره
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العنـان ،والتفوق عىل اآلخرين يف مجاالت الخيال والسلوك واالنتاجيه وإذا اسـتطعنا إطـالق  

  .إلبداعات أطفالنا فسوف نعرف إن قدرتهم عىل تحقيق النجاح غري محدودة

  واللعب إحدى الطرق التي تسهم يف إبداع الطفل 

  :كيف نوفر البيئة االبداعيه

  .تشجيع التفكري الجمعي. 2  توفري البيئة االمنه -1

  تنويع املهارات واالنشطه. 4  التدريب عىل التساؤل والتخيل. 3

  
  :بداع مظاهر خاصة يجب علينا احرتامها لتعزيز اإلبداع يف أبنائنا ومنهاولإل

  . تقدير خياله واحالمه.2  . احرتام أسئلته الغريبة.1

  . اإلصغاء التام عندما يتحدث.4  . بناء الثقة بأنفسهم.3

  . قدوه لهم يف اإلنتاج واإلبداع.6  . تنويع االنشطه والهوايات.5

  . إعطائه الوقت الكايف للتفكري.8  .ك بالتفكري عدم إلزامه بطريقت.7

 
  :أيضا ميكننا تشجيع اإلبداع يف أبنائنا 

  .اتاحه الوقت له ملامرسه اللعب واملراقبة دون مقاطعه -1

 .توفري املكان له ملامرسه نشاطاته -2

 .تشجيع الطفل عىل استخدام العاب بسيطة تحرك له أفكاره -3

 .مام اقرأنهتشجيع الطفل عىل اللعب خارج املنزل أ -4

 .قدم للطفل أمثله من عمل حقيقي حتى يستطيع تحقيقه -5

 .اتاحه الفرصة له ملامرسه بعض الحركات التي تعرب عن عواطفه -6

  -:بعض األلعاب التي تنمي التفكري : ًرابعا

الطفل ميتلك أكرث من نوع من انواع الذكاء وليس   :ذكاءات الطفل تنمو باللعبة

   النمو الحريك واالدرايك االجتامعي لديه وقد يكونذكاءا واحدا وذلك راجع اىل
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عدد من العوامل التي يف تنميه ذكاءات الطفل ومنها البيئه فـااذ مـا كانـت غنيـه وتسـهم يف 

  .تنميه مهاراته ، فانها بالطبع سوف تضعف من ذكاء الطفل الفطري

ت الطفـل وقد تبني لنا ما يشـكله اللعـب مـن اهميـه ودوره يف تنميـه مهـارات وذكـاءا

وسـنتناول االن بعـض . وقدراته العقليه مام يجعله مبدعا وقـادرا عـىل الـتعلم بشـكل افضـل

  :االلعاب التي تسهم ي تنميه بعض املهارات 

  -:مهارات مرئيه ومكانيه  -

  يستطيع الطفل ادراك االشكال والصـور والتصـميامت وااللـوان واالحجـام التـي يراهـا 

باملحيط  من حوله، وهي تعتمد بشكل اسايس عىل التصـور بعينيه وذلك مرتبط بشكل وثيق 

والتخيل وتراهم يتميزون عـن غـريهم مـن االطفـال باسـتخدامهم الصـور واالشـكال ومعرفـه 

وااللعاب هنا تساعد الطفل عـىل معرفـه العالقـه بـني . االماكن الجديده وايضا يف حل االلغاز

  .هارات التخيلاالشياء، والوعي مبا يحيط حوله عن طريق مامرسه م
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  - :لعبه الليل  ) 1(  

  

  .توليد االفكار: االهداف

  .الخروج من املنزل بالليل : التحضري

  -:التطبيق

  .اطلب من االطفال البحث عن االشياء التي ال تظهر اال بالليل -1

 .بعد ذلك اجعل االطفال يكملوا الجدول التايل -2

  : أجرام سامويه.ب  :حيوانات . أ

  : جامدات.د  : ناس.ج

  .شجع االجابات غري املألوفه -3

  -:التنويع 

  .أشياء ناعمه أو خشنه، أشياء تعيش يف البحر، أشياء مثينه - 

  .لعبه الذهاب اىل املتجر - 
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  -:لعبة الذهاب اىل املتجر  ) 2( 

  

ميكن مامرسه هذه اللعبه من اجل تعليم الطفل عىل بعض االشكال واالحجـام وااللـوان 

ن ان ميارسها االطفال ذوو االعامر املختلفه وهـي لعبـه تعـرب عـن يشء واشياء اخرى لذى ميك

  .يحب االطفال التظاهر بأدائه وهو التسوق من اجل ابتياع الطعام 

  :املواد املستخدمه 

  مجموعه متنوعه من االطعمه  -

   أقدام4*2مقاعد، مقعد طويل ، لوح من الخشب عرضه  -

  .منضده  -

  :ارشادات

ـصـندوق ـمـن الحـبـوب ، علـبـه : جموـعـه ـمـن االطعـمـه املتنوـعـهأحرضي ـمـن املـطـبخ م

" املتجر"بسكويت ، اناء حساء ، علبه فارغه من اللنب ، توضع مجموعه االطعمه عىل املنضده 

من مقاعد املطبخ ، توضـع جنبـا اىل جنـب لتكـون صـفا " جرسا"ثم اصنعي . بالنسبه للطفل 

  . أقدام 4*2قاس واحدا ، أو يوضع مقعدا طويال أو لوحا خشبيا مب
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. ويحرض بعض االشياء " املتجر"ان يعرب الجرس ليصل اىل " املتسوق" يطلب من الطفل  

ويعتمد االشياء التي يحرضهـا الطفـل تعتمـد عـىل مهاراتـه يعطـى االطفـال الصـغار دالالت 

بسيطه لالشياء التي يحرضونها كأن يحرض يشء ذا لون بعينه أما االطفال االكـرب سـنا فـيمكن 

عطائهم دالالت هجائيه او صوتيه ،واذا احرض االطفال اكرث مـن يشء فيـتم اعطـائهم صـينيه ا

 .ليتم وضع االشياء فوقها 

  :مقرتحات لبعض التلميحات التي ميكن إعطائها للطفل

  يشء كبري أو صغري  -

 يشء ذو لون عىل العبوه -

  يشء ذو شكل -

 يشء ذو صوت -

 احرض شيئا يأيت من البقرة  -

 لدقيقيشء مصنوع من ا -

 يشء نأكله يف طعام اإلفطار -

  :تنويعات

مامرسه اللعبة يف متجر حقيقي ودع الطفل يبحث عن نفس الدالالت والتلميحات التي 

  .يف املنزل

ميكن أيضا توسيع دائرة املكان وذلك باخد الطفل األكـرب سـنا إىل املتجـر وجعلـه ياخـد 

  .النقود ويبتاع األشياء

  :الهدف من اللعبة

  .فل األلوان واألحجام واألشكال واألرقام والكلامت التي متثل شيئا يف الواقعأن يعرف الط
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  - :لعبه فكر باأللوان  ) 3( 

  .ساعة توقيت :املواد

  تقسيم األطفال إىل مجموعات : التحضري

  :التطبيق

الطلب من كل مجموعه ذكر أشياء بلـون محـدد  -1

  . دقائق5كاألخرض مثال خالل 

 . عىل املجموعات حسب رسعه االجابه تسجيل اإلجابات وقراءتها -2

فواكه، خرضوات ، مالبس ،العاب : الطلب من األطفال البحث عن تنويع يف األفكار مثال  -3

 .، أدوات 

   : التنويع

  .ألوان أخرى -1

 .الطلب من الطفل رسم اإلجابات  -2

  -:مهارات لغويه وكالميه  -

طفـال الـذين ميتلكـون هـذه        هذه املهارة تتضمن القـراءة والكتابـة والتحـدث واأل

املهارة تجدهم يتمتعـون مبسـتوى عـايل يف اسـتخدام الكلـامت والتفكـري باملعـاين ويف تـأليف 

القصص أيضا وعند إجراء الحوارات وإذا أردنا تقديم ما يرفع مستوى هذه املهـارة فعلينـا أن 

 الن هـذا نلتمس معرفه وإدراك الطفل للحروف عن طريق الصور أو اللمس وأيضـا اإلنصـات

  .النوع من املهارات يتطلب االستامع بشكل جيد 
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  - :" ص"لعبه الحرف  ) 4(  

  

  

  .تنويع األفكار  ، توليد األفكار :الهدف

  )حيوان ، بنت ، ولد ، جامد ، نبات ( رسومات   :املواد

   :التطبيق

  .اذكر اكرب عدد من األشياء التي تبدأ بحرف ص -1

أسـامء أوالد وبنـات ( خرى لينوع األطفـال اإلجابـات يف إظهار الرسومات الواحدة تلو األ -2

 ...) تبدأ بحرف ص، أسامء حيوان ، أسامء نبات 

 .عندما ينتهي األطفال من االجابه، يتم تشجيعهم عىل البحث عن أفكار جديدة  -3

  :التنويع

  .استخدام حروف أخرى

  .الخ .... تنتهي بحرف ص. الخ

  .رسم اإلجابات لتنميه مهارات أخرى 
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  - :لعبه القراءة يف وقت اليتجاوز الخمس دقائق أو اقل  ) 5 (

  

  :الهدف

أن يتعلم الطفل من خالل اللعبة أن الصـور املوجـودة عـىل الصـفحات املطبوعـة متثـل 

  .كلامت وانه ميكن قراءتها كام ميكن التعرف عىل شكل الحروف ونطقها

  :املواد

  .قلم رصاص،مجموعه من البطاقات 

  : التحضري

دوين بعض األسـامء كالوالـدين أو األصـدقاء أو بعـض الحيوانـات ثـم قـم بإخبـار يتم ت

الجميع أمام الطفل انه سيتمكن من قراءه الكلامت ثم قم بإخباره ببعض الرمـوز التـي تجـل 

وان أول حـرف " بطـه"الحرف األول يبدأ عىل شكل عجله ، أو " ماما"عىل هذه الكلامت مثل 

خلـط البطاقـات واجعلـه يتعـرف عليهـا مـن خـالل الرمـوز ثـم قـم ب. يبدأ عىل شكل طبـق 

  .واألشكال

  :التنويع 

  .تدوين أسامء مختلفة ألشياء يف البيت أو خارجه 
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  - :الحروف حذف أو اضافه ةلعب ) 6(  

  

  :الهدف

  تقويه لغة الطفل  -

  تصحح كتاباته بشكل دقيق  -

  :املواد

  ورق  -

  قلم رصاص -

  :التحضري

م ثم اجعل الطفل يقوم بحذف حرف ليشكل كلمه أخـرى مثـل قم بوضع كلمه مثل قل

  ".انهض"  قم واجعله يأيت مبرادف للكلمة - ل–قلم 

  :التنويع 

   حرف إىل الكلمة ةاضاف -

  .رسم الكلامت  -
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 -:ةمهارات حسابي -

وهي تتضمن املشكالت املنطقية واألرقام والعمليات الحسابية واألطفـال الـذين لـديهم 
  .ستطيعون حل املسائل الحسابية واالسئله املنطقية بشكل رسيع هذه املهارة ي

  

  - :لعبه األرقام  ) 7( 

  
  :الهدف

   تشجيع االصالة-   توليد األفكار -

     تحسني املرونة عند األطفال-

  :املواد

  بطاقات عليها أرقام

  :التحضري

  10إظهار البطاقة التي عليها رقم

  :التطبيق

   فقط؟10 هذا رقم  هل-  ! يتم السؤال ما هذا-

   هل يذكرك هذا الرقم بيشء ما ؟-   ابحث عن إجابات جديدة-

   هل هو ناتج عمليه حسابيه ما، ما هي ؟-   هل هو تاريخ معني ؟-

    ما معكوسة ؟ -

  .استخدام أرقام أخرى :التنويع 
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  - :لعبه تخمني األعداد  ) 8(  

  :الهدف

خمـني يتعلم الطفل من خالل هـذه اللعبـة العـد والت

بـشـان املـقـادير والكمـيـات املختلـفـة والـفـرق ـبـني األـعـداد 

  .الزوجية والفردية

  :املواد

  .وعاد به عدد كبري من حبات الفول املجفف و ما شابه

  :التحضري

يوضع الوعاء عىل املائدة يقوم كل العـب اخـذ بعـض حبـات الفـول واالحتفـاظ بهـا يف 

 إىل أيدي اآلخرين بتخمـني العـدد اإلجـاميل قبضته ثم يقوم كل العب دون النظر إىل يديه أو

  .لحبات الفول يف أيدي الالعبني

  .أو تخمني ما إذا كان العدد زوجي أو فردي

ثم يقوم احد الالعبني بعدد حبات الفول لريى مـا إذا كـان الـرقم صـحيحا أو قريـب إىل 

  .الصحة

  :التنويع 

  .استخدام مواد أخرى غري الفول كالعمالت أو األزرار

يع الطفل عىل تقدير كميات األشياء األخرى يف حياتهم كتخمني عدد درجات السلم تشج

  .قبل أن يصعدوها
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  - : الساعة ةلعب ) 9( 

  :الهدف

أن تعرب األرقام عن يشء ملموس، وليس مجـرد كلـامت 

يجب حفظها وهي تساعدهم عـىل أمـور كثـرية كـالتخطيط 

  .مثال

  :التطبيق

ية الحجرة أو يف حديقة ويقف شخص أخر يف الطـرف يقف مجموعه من الالعبني يف زاو

  .اآلخر حيث يؤدي دور الساعة

السـاعة اآلن " ، وتجيـب السـاعة "أيتهـا السـاعة، مـا الوقـت اآلن ؟ :" وتصيح املجموعة

خطـوات حيـث تكـون متجـه للسـاعة وتكـرر . وهكذا. وبعدها تقوم املجموعة معا"العارشة 

الساعة بتغري الوقـت وميكـن للسـاعة أن تقـول يف أي نفس السؤال عىل الساعة ، حيث تقوم 

حيث إن هذه العبارة اشاره عىل الالعبني بـان ينطلقـوا يف الجـري " انه منتصف الليل " وقت 

نحو نقطه البداية وورائهم ساعة تحاول املساك بهم والذي تنجح الساعة يف اإلمساك به يقف 

  .وهكذا . ...بجانبها يف الدور التايل ويؤدي دور الساعة 

  :التنويع 

تأدية أدورا أخرى كالـذئب أو األسـد أو الكـانجرو وميكـن لألطفـال الـذين يلعبـون مـع 

  الكانجرو أن يقفزوا عند عد كل رقم بدال من امليش خطوات 

  .وميكن أيضا تغيري عالمة الجري من منتصف الليل مثال إىل وقت تناول العشاء
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  -:مهارات حركية  - 

واألطفـال .د عىل الحركات الجسمية مثل التوازن واإلحساس والرشـاقة هذه املهارة تعتم

الذين يتمتعون بهذه املهارة ميتلكون قدرا مرتفعا من اللياقة البدنية ، وهـم بحاجـه إىل فهـم 

  .أجسامهم واستغاللها للتعلم بصوره أفضل 

  - : الدومينولعبه إسقاط ) 10( 

  

  :الهدف

  كيفيه ترتيب قطع الدومينو 

  .رة عىل حركه اليد وبالتايل زيادة الدقه السيط

  :املواد

دومينو ماصه أو صافره املستخدمة يف الحفالت والتـي عنـدما يـتم نفخهـا تنفـرد قطـه 

  .الورق املعقودة عىل شكل دائرة 

  :التطبيق

تعليم الطفل كيف يصف القطع عند الجانب بدال من أن تكون الواحدة خلف األخـرى 

بدا بعدد خمس أو ست قطع بعد ذلك اجعل الطفل يستخدم املاصة وإذا كان الطفل صغريا أ

  .أو صافره الحفالت إلسقاط القطع الواحدة تلو األخرى 

  :التنويع 

  .اضافه املزيد من القطع بأوضاع مختلفة 
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  -:لعبه البالون  ) 11( 

  :الهدف

ـدامهم  ـك باـسـتخدام أـق ـل بجـسـمه وذـل ـف الطـف تعرـي

فـخـاذهم أو متريرـهـا ـفـوق لتمرـيـر الـبـالون أو حملـهـا ـبـني أ

  .بطونهم

  .بالون :املواد

  :التطبيق

اجلس مع الطفل عىل األرض ثم اعقدا أيديكام خلف ظهريكام حتـى تتمكنـا مـن رفـع 

  .أرجلكام

بعـد . ثم ادفعا البالون برفق إىل األمام والخلف إىل بعضكام البعض باستخدام أقدامكام 

تالمس رأساكام، ثم قوما بتمرير البالون عـرب ذلك، استلق أنت وطفلك عىل ظهريكام عىل أن ت

  .رأسيكم، ثم استخدما أرجلكام بعد ذلك يف مترير البالون إىل بعضكام البعض

   :التنويع

انحن أنت وصـغريك حتـى تواجهـا بعضـكام الـبعض ثـم ضـعا : امليش باستخدام البالون

  .البالون بينكام وتحركا يف جميع إرجاء الغرفة دون أن تسقط البالون

قم بتمرير البالون فوق جسد طفلك وهو مستلق مع ضغط : التدليك باستخدام البالون 

  .خفيف يجعله يشعر بوجودها فوق جسمه فيبتسم
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  - :لعبه ابتكر حركاتك  ) 12(  

  :الهدف

  .تساعد الطفل عىل اإلبداع بابتكار حركاته الخاصة 

  :املواد

  .مجموعه من األوراق أو روق جرائد

  :التطبيق

 القطـع عـىل األرض وبعـدها يقـوم الطفـل بالـذهاب مـن قطعـه إىل أخـرى مـع توضع

  :اختالف وسائل التحرك مثل

  .السري عىل أصابع القدم من ورقه إىل أخرى   -  أ

 .القفز والتصفيق باأليدي مع كل قفزه   -  ب

 .القفز والدوران دوره كاملة يف الهواء مع كل قفزه   -  ت

 .حده القفز إىل األمام قفزتني واىل الخلف قفزه وا  -  ث

 .القفز من ورقه إىل أخرى مع إغالق العينني  - ج

  -:مهارات اجتامعية 

وهو القدرة عىل التعامل مع اآلخرين ومعرفه مشاعرهم وجوانبهم الشخصـية والطفـل 

الذي يتمتع مبهارة قويه يف التواصل مـع اآلخـرين يسـتطيع فهمهـم مـن خـالل لغـة الجسـد 

 األلعاب عىل املشاركة واضافه جو مـن املتعـة وهنا تعتمد. وتعبريات الوجوه ونربات الصوت 

  .مبشاركه اآلخرين 
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  - :لعبه األزرار ) 13( 

  :الهدف

يتعلم الطفل عىل املستوى اإلدرايك وجود األشـياء يف مكـان 

  .ما ، حتى لو مل يكن مبقدوره رؤيتها أمامه 

  .سقط األشياء من خالل مساحه معينهيتعلم الطفل كيف ي

  :املواد

  تيكيه نظيفة ذات غطاء حاويه بالس

  .بعض األزرار البالستيكية 

  :التطبيق

  .قم بعمل فتحه يف الغطاء تكون اكرب من حجم األزرار

ضع عرشه أو أكرث من األزرار البالستيكية داخل الحاوية ثم ضع غطائها، واجعل الطفـل 

  .يقوم بتحريك الحاوية ويستمتع بالصوت الذي يصدر من خاللها

وبعدها يرى األزرار البالستيكية بـداخلها ! غطاء واكتشاف ما بداخلها ثم ساعده بنزع ال

  .، ثم علمه كيف يقوم يوضعها من خالل فتحه الغطاء حتى تستقر داخل الحاوية 

  .وهي مهاراه يستخدمها يف وضع العمالت يف حصالته 
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  - :لعبه ذكاء الطفل ) 14(  

  

  :الهدف

  .شحذ تفكري الطفل عىل التفكري

  .آلخرينمشاركه ا

  :املواد

  .استخدام مجموعه من األلغاز

  :التطبيق

يوجـد سـبعه عصـافري عـىل الشـجرة، : قالت إحدى املعلامت لطالبها بعد انتهاء الـدرس

فكانـت إجابـات .فجاء صياد واصطاد منهم ثالثة عصـافري، فكـم عصـفورا بقـي عـىل الشـجرة

  " اروامل يبقى يش ألنهم ط" األطفال مختلفة فهل تعرف أنت الحل ؟ 

  :التنويع 

  استخدام الغاز أخر
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  - :لعبه القفز من فوق الجبل  ) 15( 

  :الهدف 

عند مامرسـه هـذه اللعبـة يشـعر األطفـال أنهـم جـزء مـن 

مجموعه حيث يستحوذ الالعب الذي سيبدأ بالجري عـىل انتبـاه 

باقي الالعبني ،ويشعرون بالبهجة والسعادة عند سـامع أسـامئهم 

م بعد قيامهم بالقفز، ثم يغمـرهم تصـفيق وهم يف قمة انتصاره

  .اآلخرين بعد نجاحهم 

ومن الناحية االجتامعية يتعلم الطفل تبادل األدوار، وأنهم إذا ما انتظـروا سـيأيت الـدور 

  .عليهم الحقا

  .احذيه :املواد

  :التطبيق

يتم وضع كومه من االحذيه التي ميكنك جمعها يف ساحة فسيحة مـن الغرفـة ، واطلـب 

طفال أن يتخيلوا إنها ليست احذيه ،وإمنا جبل ضـخم ، وعلـيهم أ، يبـدأوا يف الجـري يف من األ

وما يضفي املتعة عىل اللعبة .اتجاه الجبل ثم يقوموا بالقفز من أعىل الجبل إىل الجانب األخر

أن يقوم الالعبون برضب األرض بأيديهم أو القرع عىل املنضدة أثنـاء اسـتعداد الالعـب التـايل 

  . وذكر اسمه والتصفيق له حينام يستقرللقفز

  :التنويع 

استخدام وشاح وقم بلفه واجعل اثنني من الالعبني ميسكان طريف الوشاح ،وعىل الالعـب 

وهـذا .الذي سيقفز من فوق جبل االحذيه ، املرور من أسفل الوشاح بعد االنتهاء مـن القفـز 

 .  من شأنه أن يزيد من مهارة الالعبني
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   تفكري الطفل عن طريقتنمية

  القصص
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  كيف  تختار القصة املنمية للتفكري   ؟: أوالً 

 هي اختيـار القصـة املناسـبة للمرحلـة -كامل الدين حسني. كام يقول د-أوىل الخطوات 

 -:العمرية

  األطفال قبل املدرسـة يناسـبهم القصـص القصـرية التـي تـدور موضـوعاتها حـول

كـام أنهـم يحبـون القصـص . من الحيوانات واألطفالالعالقات األرسية أو أبطالها 

 .الكوميدية أو الفكاهية

  يحبون القصص الخرافية التي تتحـدث عـن الشخصـيات )  سنوات10-6(األطفال

الخارقة واملغامرات، كام يجذبهم القصص املنقولة من الثقافات األجنبية ملـا فيهـا 

 .معارف مشوقة

  بلون القصص الواقعية وقصص األبطـال التـي يتق)  سنة12-10(ًاألطفال األكرب سنا

تتضمن شخصية إيجابية، كام تستهويهم املغامرات واألساطري الشعبية أو حكايات 

 .ألف ليلة وليلة

ميكن تقسيم القصة الواحدة لعدد جلسات بالنسبة لألطفال الكبار، وأما الصغار فيفضل 

 .النتباه ملدة طويلةالقصص ذات النهاية الرسيعة لعدم قدرتهم عىل الرتكيز وا

  -: وهي .. وهناك بعض األمور التي يجب مراعاتها

 أن تكون القصة بسيطة ليك ال يتعقد الطفل وميل من القصة  -

 أن تحمل القصة الكثري من املعاين واملواقف الهادفة  -

 أن تكون يف مستوى عمر الطفل -
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 أن تكون مرحه  ومسليه لتجذب انتباه طفلك -

 ليك يحفظها طفلك ..  من التكرار وخاصة األمور املهمة أن  يكون فيها الكثري -

 أن يتناسب اسم القصة مع محتواها -

 أن يراعى فرق السن بني األطفال  -

 أن يراعى ميول واتجاه الطفل وحبه لألشياء -

أن تكون حول ما يعرفه من حيوانات وطيور ونباتات، وكذلك الشخصيات املألوفة لديـه  -

 قاءكاألب واألم واإلخوة واألصد

 أن تكون ممزوجه بالخيال -

  .وقلقه  ليك ال تثري خوف طفلك.. أن تكون القصه بعيده عن قصص االثاره والرعب  -

  
  كيف تجذب انتباه طفلك عن طريق القصة ؟: ًثانيا

ابدأ القصة بحوار مع طفلك، واجعله يستنبط املعلومات املختلفة بنفسـه، فعـىل سـبيل  •

ل ـ مثالً ـ عصفورة، ثم اسأله عن املكان الذي تقـف املثال اسأله عن صورة الغالف، فيقو

إىل غري ذلك من أسئلة تستوحيها مـن غـالف ... عليه ولونه وعدد العصافري وكيف تطري؟

، كـام ميكنـك أن تـذكر )العصـفورة(هيا نتعرف عـىل قصـة : القصة، ثم أتبع ذلك بقولك

صـفور حتـى وصـل الحدث الذي يف القصة وترتكه يستكمل آخره، كـأن تقـول وطـار الع

ًإىل العش، وبذلك تجعله منسجام مع القصة، وال ميـل منهـا، أو يرشد : فريد طفلك...) إىل

 .ًبعيدا عنك

 انفعل بحوادث القصة، وتقمص شخصياتها عند اإللقاء، فعىل سبيل املثال  •

تغريات الوجه ونربات الصوت اجعلها تعرب عن مواقـف الفـرح أو الحـزن، 

  وقد تقوم . شجاعة والتعاون تظهرها إشارات اليدوكذلك أحداث القوة وال
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واقًفا، أو تجلس لتعرب عن أحداث القصة، كام ميكنك تقليد أصوات الحيوانات والطيور  

ومن األفضل أن تجعلـه يقلـدها بعـدك، أي ال تكـن مجـرد . واآلالت لتعريف طفلك بها

 .سارد ألحداث القصة

 ا لـه بشـكل جـذاب وممتـع ومشـوقوقـدمه.. احسن اختيار القصة واحسن تحضـريها  •

ًواجعل من وقت رواية القصة وقتا مهام عندك، فال تنشغل بيشء آخر عنه ، حتى يكون 

  .انتباه طفلك مركزا لك فقط 

 قدم لطفلك القصة واملعلومـة يف املناسـبات املختلفـة، فيـذكر األسـتاذ الـدكتور زغلـول  •

 أثنـاء الطعـام ـ السـرية النبويـة النجار أن والده كان يقدم له وإلخوتـه يف صـغرهم ـ يف

والكثري من القصص واملواقف األخالقية، ما جعلهم ينتظـرون وقـت الطعـام ليسـتمتعوا 

  .بأسلوب والدهم الجذاب، واملعلومات القيمة

ًاربط القصة التي تقرؤها لطفلك بـالواقع الـذي يعيشـه، فمـثالً إذا فعـل شـيئا مشـابها  • ً

وذكره فإنه يفعل مثل فالن، فإذا  لصحابة فاربطه بهإلحدى القصص أو مواقف السرية وا

ًكان املوقف جيدا زدته حسنا، وإذا كان سيئا فستذكره بنهاية أو عقوبة الشخصية التـي  ً ً

  .فعل مثلها

  -:علم طفلك كيف يكون قصة :  ًثالثا

  والكن يختلف .. إن تعليم الطفل بتكون القصة سهل جدا 

  ..باختالف الفئة العمرية 

 -:مثال 

ثبت أن األطفال يحبون سـامع أصـوات والـديهم حتـى لـو مل يفهمـوا مـاذا تعنـي تلـك  -1

ًاألصوات، كام أن استخدام طبقات الصوت وتعبريات الوجه املختلفة أيضا يساعد األطفال 

الصغار عىل زيادة انتبـاههم وإطالـة فرتتـه، ويجـب أن تتـاح للطفـل الفرصـة لإلمسـاك 

ل عند بلوغه سنة واحدة من اكتشاف الكتـاب كـامدة بالكتاب فهذه الخطوة متكن الطف

 . محسوسة، وهذا إنجاز كاف عند هذه السن
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وعندما يكمل الطفل السنة الثانية فمن املمكن تشجيعه عىل القـراءة بـأن نطلـب منـه  -2

 . اإلشارة إىل صور وأسامء األشياء

قـرأ علـيهم، كـام وعندما يبلغ األطفال سن الثالثة فإنه ميكن دفعهم للمشاركة يف قصة ت -3

 . يطلب منهم وصف أحداث صفحة واحدة بعد قراءتها لهم

بعد سن الرابعة يستطيع األطفال تعلم رسد قصة مبسطة واملشاركة يف القراءة والكتابة،  -4

 . وذلك ضمن برنامج لعبهم

يف سن الخامسة وما فـوق فـإن األطفـال الـذين يعرفـون الحـروف واألصـوات ميكـن أن  -5

 عىل الحروف والكلامت يف الصفحة، ومـن خاللهـا ميكـن ان يطلـب ُيطلب منهم التعرف

 منهم تكوين قصه عن طريق الحروف والكلامت والعناوين التي يف  نفس الصفحة 

ليكون أكرث وعيا أثناء القراءة، وكذلك ليسهل عليـه . ساعد طفلك عىل متييز أجزاء القصة •

  ...فيام بعد كتابة قصصه الخاصة

 -:وهذه األجزاء هي

 ...).األشخاص أو الحيوانات(الشخصيات * 

 .الوقت، واملكان الذي تدور فيه القصة: الحبكة* 

الصعوبات التي واجهتها شخصيات القصة وتغلب عليها : املشكلة* 

 .وحلها

 .الحل للصعوبة أو املشكلة يف القصة): فك الحبكة(الحل * 

 -:وتناوبا تعيني أجزائها. أحرض قصة لتقرأها مع طفلك

  .الشخصية الرئيسية*   .لعنوانا* 

  .املشكلة*   .املكان والزمان* 
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  - :رسوم األطفال تحيك واقعهم: أوالً 

  -: الرسم واهميته لالطفال

ً وغالبـا مـا والحاجات، منتلك نحن البرش وسائل مختلفة للتعبري عن املشاعر واالنفعاالت

الشفوية الرصيحة إضافة إىل طرق غري مبـارشة قـد  يكون ذلك عند الراشدين بالطرق اللفظية

   .ًالشعوريا من شكل إىل آخر يتم تحويلها

قد تبدو مختلفة عند األطفال خاصة  إال أن طريقة التعبري عن هذه املشاعر واالنفعاالت

مـن  لدقيق عام يشعرون ويرغبون يف تحقيقـهاللغوية من التعبري ا الذين ال تؤهلهم قدراتهم

  .حاجات

الكثري من األمور التـي  وحتى لو امتلك بعض األطفال اللغة السليمة للتعبري إال أن هناك

  .للقيود االجتامعية املفروضة عليهم من الكبارً متنعهم من التعبري الرصيح بها نظرا

وسيلة فعالة لفهم مكنونات  بكرةلذلك كان الفن والرسم والتلوين يف مراحل الطفولة امل

 األطفال ودوافعهـم ومشـاعرهم،حيث يفرغـون عـىل الـورق مـا يجـول بـداخلهم، ويرسـمون

ميكـن أن يـؤدي الرسـم إىل تحقيـق  أحالمهم وأمنياتهم، ومستقبلهم الـذي يريـدون، وبالتـايل

  .التواصل معهم

ًيعد الرسم عمالً فنيا تعبرييا يقوم به الطفل غة املنطوقة، وشـكل مـن وهو بديل عن الل ً

   التواصل غري اللفظي أشكال

ًانعكاسـا لحقيقيـة مشـاعرهم  وكذلك له وظيفة التنفيس االنفعايل، حيث متثـل الرسـوم

وراء  نحو أنفسهم واآلخرين،ومن ثم كانـت الرسـوم وسـيلة ممتـازة لفهـم العوامـل النفسـية

  .السلوك املشكل
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أننا نسـتطيع مـن خـالل الرسـم الحـر  طفالوقد أثبتت الدراسات النفسية التحليلية لأل 

   أن نصل إىل الجزء غري املفهوم من سلوكه ومشاعره ، الذي يقوم به الطفل

ـايل ـعـىل ـري ـظـاهرة، والتـعـرف بالـت ـور ال ـشـعورية ـغ ـه أو إىل أـم ـا يعانـي  .مـشـكالته وـم

يش مبوضوعات معينة يف البيئة التي يعـ وكذلك التعرف عىل ميوله واتجاهاته ومدى اهتاممه

  .باآلخرين سواء يف األرسة أو األصدقاء أو الكبار فيها، وعالقته

التواصـل مـع كـل األشـخاص  وعىل هذا يكون الرسم أداة مناسبة إلقامة الحوار وتحقيق

   .الذين ال يجيدون الرسم عىل حد سواء، حتى أولئك

الـذين ًاملتـأخرين دراسـيا و لذا يوىص بعض علامء النفس باستخدام الرسم مـع األطفـال

  .االجتامعي واالنفعايل ومن لديهم مشكالت سلوكية يعانون من سوء التوافق

أكرب للتعبري الفني من األطفـال  إضافة إىل ذوى االحتياجات الخاصة الذين هم يف حاجة

قيمـة   لديهم مشكالت لغوية، ومن ثم فيمكن أن يكون الرسم أداة غري املعاقني، خاصة ممن

ًالـبعض، مـا دام هـذا الرسـم موجهـا  عة للوقت والجهد كام يعتقدلفهم حاالتهم، وليس مضي

   .ًوليس عشوائيا

حيث يتم إمعان النظر يف رسومات األطفـال وفحواهاونسـألهم عنهـا ونـتفحص األلـوان 

التـي مييلـون لهـا  التي يستخدمونهاوالخطوط من حيث الدقة والعمـق، وطبيعـة الرسـومات

أداة   املعلومات عن استخدام وتحليل هـذه الرسـوموقد تكون.ومعنى كل رسمة بالنسبة لهم

 يف جهودهم لفهم مشكالت الطـالب كـالقلق هامة لألخصائيني واملرشدين النفسيني باملدارس

 واملـشـكالت واملـشـاعر تـجـاه املعلـمـني واملدرـسـة، والدافعـيـة نـحـو اـلـتعلم ـمـن االمتحاـنـات

  كاألرسية،والعالقة مع الزمالء، وامليول املهنية ،وغري ذل

 يف ـعـالج األطـفـال ذوي وىف ـهـذا الـصـدد يؤـكـد العـلـامء ـعـىل رضورة اـسـتخدام الـفـن

  .حيث ميكن لنشاط الفن أن يهيئ هؤالء األطفال للعالج االضطرابات السلوكية واالنفعالية،
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الطفـل الـذي يرسـم، بـل إن  ًعلام أن هذا النوع مـن العـالج ال يحتـاج إىل مهـارة مـن 

أو  قد يكون لها دالالت أفضـل مـن الرسـومات الفنيـة الدقيقـة الخطوط العفوية والعشوائية

  .التي ينقلها الطفل عن املناظر الطبيعية أمامه

  :فيام ييل عن استخدام الرسم مع األطفال وميكن تلخيص الفوائد الناجمة 

  . ًالتي ال يستطيع األطفال التلفظ بها شفهيا التعبري عن الحاجات والرغبات والدوافع -

 لرصاعات الدفينة يف الشخصيةالبحث عن ا -

  واالنفعالية التي يعانيها الطفل التعرف عىل املشكالت السلوكية  -

يف ظلها الطفل، واألشخاص املـؤثرين  التعرف عىل شبكة العالقات االجتامعية التي يعيش -

  .يف حياته

ومـدى املشـاعر االيجابيـة أو السـلبية  التعرف عىل مدى عالقة الطفل بأشـخاص معينـني -

 . يكنها نحوهمالتي

  تفريغ طاقات الطفل يف أمور إيجابية مثمرة -

املحيطـة، ودالالت اسـتخدام  التعرف عىل األلوان وعالقتها بالطبيعة والحيـاة االجتامعيـة -

 .األطفال لها يف رسومات الطفل

 .تنمية الحس الجاميل والذوق الفني عند الطفل -

 .تنمية روح الخيال عند الطفل -

 . الية السلبية كالغضب والعدوان والخوفتفريغ الشحنات االنفع -

 . وسيلة للتعبري والتواصل مع اآلخرين عند األطفال االنطوائيني -

 أثناء الرسم كالخوف والغضب والقلق التعرف عىل الحالة التي يعيشها الطفل -

 إليها لطفل بعد إخضاعه للعالج قياس التطورات العالجية التي وصل -
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 عف املوجودة عند الطفلالتعرف عىل جوانب القوة والض -

إن األطفال عندما يبدؤون مبسك األلوان والورق لريسموا فإنهم حتام يرسمون خيـاالتهم 

فكـل مـا ، و يتحدثون مع الورق برموزهم الخاصة التي تحايك ذلك الـورق بواقعيـة ، الحالية 

والرسـامني لذلك فإن األطفال هم أصدق الفنـانني . بخياله يف تلك اللحظة يسقطه عىل الورق 

ومـا يلفـت .. عىل اإلطالق إلنهم يجمعون جميع املدارس الفنية يف مدرسة الطفولـة الواقعيـة

ًالنظر أننا هنا ال نعري رسوم األطفال اهتاممنا علام بإنه علم قائم بذاته ويدرس يف الجامعـات 

  .إلنه يعني اليشء الكثري 

يف بريوت رانيا طبارة >> صغرى األكادميية ال<< وقد أعجب الجميع مبا قامت به مديرة 

 سـنة الـذهاب إىل 12 إىل 4حيث إفتتحت أكادميية خاصة باألطفال يستطيع الطفل من سـن 

تلك األكادميية  لتساعدهم عىل إكتشاف طاقاتهم يف الرسم  والفنون  وتنسجم مـع مـواهبهم  

نـون املرسحيـة يف الصغرية  فهناك يتدرب األطفال عىل الرسم واألعـامل الفنيـة واليدويـة والف

ًأوقات  ال تتعارض مع الدوام الرسمي ويكتسب األطفال أيضا معلومات ومعارف متنوعة عن 

تاريخ الفن وتقنياته مبا يتالءم مع أعامرهـم وهـذا بـال شـك مكـان مناسـب لتنميـة مواهـب 

  .األطفال 

  - :قياس ذكاء طفلك بالرسم: ًثانيا

لـذكاء، واالختبـار إن الرسم أحد األساليب األدائية لقيـاس ا

يقيس املفاهيم العينية التي تعكـس تفاعـل الفـرد اإلدرايك مـع 

بيئـتــه، ويتـضــمن عملـيــات عقلـيــة مـثــل اإلدراك والتـصــميم 

  . والتجريد

كامل مريس يف هذه الصـفحات تحلـيال لرسـومات األطفـال يف محاولـة منـا .يقدم لكم د

  - :لفهم ما يجول يف خاطرهم
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  . ..السعودية ... ) سنوات5( لني عصام كوشك  

رسمت الطفلة نفسها وبيتها، ورسمت الشـمس يف الـركن البعيـد مـن الورقـة يف مقابـل 

  .البيت

ويبدو أن عندها خياال واسعا يف التعبري عن عالقتها ببيتهـا ونفسـها والشـمس، وظهـرت 

عند لني خاصية من خصائص األطفال يف سن الجامعة وهي التمركز حول الذات وما يخصـها، 

ه الخاصية طبيعية يف هذه املرحلة ويقوم عليها منو الثقة بالنفس، أما عن تحليل الرسـم وهذ

فنالحظ يف رسمها لنفسها وبيتها وعنارص الرسم وأماكنهـا وألوانهـا أن منوهـا العقـيل يسـري يف 

ونتمنـى لهـا التوفيـق . مساره الطبيعي، ومهاراتهـا الـنفس حركيـة يف البـدن واألصـابع جيـدة

  .يها بزيادة االهتامم بها وتشجيعها عىل الرسم والتلوينوننصح والد

  ...سلطنة عامن ) ...  سنوات 4( نوف بنت محمد بن عيل 

رسمت الطفلة ثـالث رسـومات يف األوىل طفلتـان، وشـمس سـقطت عـىل الطفلـة التـي 

تفاجأت بسقوط الشمس، ورسـمت وردة ودودة، واملالحـظ أن الطفلـة عنـدها خيـال واسـع 

طفلة خيالية وعندها تأمل، وهو أمر طبيعـي عنـد األطفـال الصـغار، وتحتـاج إىل ويبدو أنها 

تنمية هذا الخيال، فهو أساس منـو التفكـري اإلبـداعي يف مراحـل العمـر التاليـة، ونـوف وفـق 

نظريات علم النفس يف مرحلة من مراحل النمو تسمى مرحلة الحدس والتخمـني التـي ميـزج 

  .ويتحدثون عن أشياء من الخيال وكأنها حدثت فعالفيها األطفال الخيال بالواقع 

وعنارص رسمها واضحة ويف أماكنها الصحيحة، وخطوطهـا متسـقة، مـام يـدل عـىل أنهـا 

  .الـلـهذكية ومهاراتها النفس حركية جيدة، ونتوقع لها مستقبال طيبا بإذن 

لكن الالفت للنظر أنها رسمت يف الصورة األوىل دودة ووردة، ويف الصـورة 

.. لثانية رسمت بنتا وعقرب، ويف الثالثة رسمت املهرج والقمر والـورد واألرقـاما

  وهذه الرسومات تؤكد وجود خيال واسع عند الطفلة، ونأمل مـن والـديها
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 أن يحميهـا الـلــهنسـأل .. تشجيعها عىل التعبري عن هذا الخيال بالرسم والقصص والحكايات

  .ويجعلها قرة عني لوالديها

  ..السعودية ... )  سنوات5( وشك سمرية بنت ك

  .رسمت ولدا وشمسا وسحبا ووردة

ويبدو من عنارص الرسم وأماكن أجزاء الجسم أن منوها العقيل يسري يف مساره الطبيعي، 

ومهاراتها الحركية يف اليدين واألصـابع جيـدة، وسـمرية يف مرحلـة منـو نـفيس تسـمى مرحلـة 

.. التي يصـدرها الوالـدان واملعلـامت عـىل الطفـلمن خالل األحكام " مفهوم الذات " تكوين 

ونأمل من والديها تشجيعها عىل الرسم والتلوين والحـوار وقـص القصـص والحكايـات، فهـذه 

األنشطة مفيدة للطفلة يف تنمية شخصيتها وتنمية قدراتها العقلية ومهاراتهـا الـنفس حركيـة 

  . فيكالـلـهبارك 

  ...قطر .  ) .. سنوات8(  السادة الـلـهيوسف عبد

رسم الطفل لوحة جميلة للشارع الواسع النظيف، والسيارة التي تلوث البيئـة بـدخانها، 

ًويبدو من تنظيم اللوحة وأشكالها وألوانها أن لدى يوسف حسا فنيـا وهندسـيا وجامليـا، أمـا  ً ً ً

فكرة الرسم فهي فكرة راقية تـدل عـىل اسـتيعاب ملـا يف البيئـة مـن حولـه ويبـدو أن ذكـاءه 

ًبرصي وامليكانييك جيد، ونتوقع أن يكون مهندسا ناجحا بإذن ال ، وننصح والديـه بزيـادة الـلـهً

الحـوار والنـقـاش مـعـه وتشـجيعه ـعـىل التعـبـري عـن آداـئـه وأفـكـاره وميولـه، وحـفـظ الـقـرآن 

، وزيادة املحصول اللغوي، وتنمية مهاراته يف النطـق الـلـهرضا : وتجويده لتحقيق ثالث فوائد

  . فيه وجعله قرة عني لوالديهالـلـه بارك ..والكالم

 - :دوافع الرسم عند األطفال: ًثالثا

عندما يبدأ الطفل بالشخبطة إمنا يحاول أن يخاطبنا بلغة الشكل عن طريق 

  الخط والقوس والدائرة واملثلث وشتى األشكال وهو بهذه اللغة يحاول أن ينقـل 
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سـوماته ، وهـي وسـيلته للتعبـري عـن املشـاعر الكثري مـن املعـاين التـي يبثهـا يف أوراقـه ور 

والعواطف واالنفعاالت ، ويحـاول الطفـل برسـوماته و شـخبطاته  أن يتواصـل مـع اآلخـرين 

هناك دوافع تدفع الطفل إىل الرسوم وهذه الـدوافع قـد صـنفها العلـامء إىل دوافـع الطفـل .

  : للتعبري الفني ومنها 

  -:  اإلشباع الحاسحريك – 1

لسنة الثانية تقريبا ، تزداد سيطرة الطفل عىل حركاته فيبدأ يف مسك األشياء ، ًإبتدا من ا

أن الطفـل خـالل .والقبض عليها ، ويستطيع أن ميارس الشخبطة إذا توافرت األقالم والطباشري 

هذه الفرتة يكون مولعا بحركات أعضـاء جسـمه ومـا يـنجم عنهـا مـن آثـار ميكـن رؤيتهـا أو 

لك يكون الطفل خالل هـذه املرحلـة مشـغوال باكتشـاف العالقـة بـني وكذ. سامعها أو ملسها 

وأن . أحاسيسه وسلوكه الحريك وبالتايل ينتج التخطيطات العشوائية متفاوتة األطوال واالتجاه 

هذه الشخبطات ال يتعلمها الطفل من الكبار وإمنا هي حركات ذاتية تحـدث عنـدما تتحـرك 

  . تاركه وراءها سجال للحركة األصابع بأدوات الكتابة عىل سطح ما

  -:التفتيش عن املشاعر و اإلنفعاالت – 2

 أن الطفل عنـدما يبـدأ حياتـه حـرا طليقـا ثـم يتعـرض شـيئا فشـيئا يف سـياق تنشـئته 

االجتامعية لضغوط الكبـار وبالتـايل يتعـرض الطفـل إىل الكثـري مـن الرصاعـات و اإلحباطـات 

جد طريقها لإلشباع ، مـام يـنجم عنـه شـعورا بـالتوتر والكبت النفعاالته ورغباته التي قد ال ت

والقلق رمبا يصل إىل حد االضطراب النفيس ما مل يجد الطفل الوسيلة املالمئة التـي ميكنـه 

والرسومات واألشكال الفنية تسمح . عن طريقها التعبري عن مخاوفه وانفعاالته ورصاعاته 

ري عنهـا لفظيـا ، كـام تـيرس الفرصـة للمشاعر عند األطفال بالظهور حيـث ال ميكـن التعبـ

إلشباع الرغبات التي مل تجد فرصة لإلشباع يف الواقع ، ويعد التعبري الفني من هذه الزاوية 

  وسيلة لإلسقاط يعكس من خاللها الطفل مجموعة من ذاته وعن اآلخـرين وعالقتـه بهـم
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خاوف يف صـورة واتجاهاته نحوهم ، كام يعكس ما قد يعتمل داخله من حاجات ومشاعر وم

  .مرئية 

  : التعبري عن الذات -3

تعترب الحاجة إىل التعبري واالتصال مـن أهـم مـا يـدفع الطفـل إىل الرسـم وإىل مختلـف 

أشكال التعبري الفني ، وميكن اعتبار فن الطفـل رسـائل موجهـة منـه إىل والديـه وإىل زمالئـه 

 شـأنه يف ذلـك شـأن الجمـل ومدرسيه وإىل كل من يحيطون به ، فالعمل الفني تعبـري رمـزي

اللفظية التي يستخدمها الطفل يف حياته اليوميـة ، وكـذلك فـأن األطفـال يسـتخدمون اللغـة 

الشكلية البرصية كوسيط لنقل أفكارهم ومتثيل خرباتهم وخياالتهم ال سيام يف سنواتهم األوىل 

هم برسـوماتهم ، قصور لغتهم اللفظية وعدم كفايتهـا وبالتـايل يحـاولون التعبـري عـن مشـاعر

  .وتخطيطاتهم 

  -: الحاجة إىل التقدير وتحقيق الذات – 4

أن للطفل حاجات نفسية ملحة كمثل أن يشعر بالتقدير واالعتبار من قبل املحيطني بـه 

، وإن الشعور بقيمة وفردية وتأكيده لذاته خالل تعامله مع اآلخرين وتفاعله مع البيئة التـي 

يقة بني التعبري الفني والذات ، ذلك أن التعبري الفني يساعد وتوجد هناك صلة وث.يعيش فيها 

 عىل تنميـة مفهـوم الـذات وعـىل الشـعور بالرضـاء عـن –رمبا أكرث من أي مجال آخر -الفرد 

  .النفس 

  -:  التسلية -5

وهي شغل وقت الفراغ عند الطفل وهي عملية ترويحية ينفس بها الطفـل عـن نفسـه 

   .وعن االنفعاالت التي تخالجه

  -:اإليضاح واالتصال – 6

  . يوضح الطفل ذاته وذلك بتسجيل خربته ، ونقلها لآلخرين بطريق الرسم 

❋  مكتبة ابن عموش ❋ ❋.Telegram : @edubook



 الرابعةالخطوة 

81

  -:اللعب – 7 

الرسم عند األطفال أحد مظاهر اللعب فهو عندما ميسـك بـالقلم أو بقطعـة مـن الجـري 

التـي ويحدث آثارا عىل األرض أو عىل الجدران أو الورق إمنا هـو بـذلك يلعـب ويرس باآلثـار 

  .يرتكها عىل هذه السطوح 

  -:التقليد -8

عندما يحاول الطفل أن يقلد إمنا ميثل رغبة الطفل يف تقليد الغـري مـن الصـغار والكبـار 

وهناك نوعان من التقليد أحدهام سيئ عىل . عىل حد سواء وذلك يظهر يف رسومات األطفال 

 عملية تقليـد الطفـل لألشـخاص الطفل وكله سلبيات واآلخر جيد للطفل أما النوع األول فهو

الذين يكربونه يف السن تقليدا أعمى وهذا النوع يقتل املواهب يف األطفال و يكبتها أما النوع 

  .اآلخر فهو التقليد املبني عىل نوع من الفهم ومحاولة تحقيق روح اليشء الذي يقلد 

  
 -:اإلجادة يف  رسوم األطفال : ًرابعا

يا بالرسم ينتجون رموزا وأشكاالً وتكوينات لهـا مظـاهر لألطفال حينام يعربون تلقائ

إبداعيه من هذه الزاوية يعترب رسم الطفل الصغري أول محاوالته التشـكيلية يف اإلبـداع ، 

ًفحينام يضع الطفل خطا والخط يحرص مساحة واملساحة تتحول إىل رمز والرمز يتجاوب 

تنبض باملعاين وتـدعو إىل التأمـل يف التي رسعان ما .مع رموز أخرى يحرصها فراغ الورقة 

قدرة هذا الطفل التلقائية والذي لديه هذه الجرأة ليعرب مبارشة بالرسـم وبـدون تـردد ، 

وعندما نستعرض رسوم كثرية من مختلف املدارس نالحظ أن هنـاك تفـاوت يف املسـتوى 

ك بعـض بعضها يظهر فيه اإلبداع والبعض األخر يغيب عنه اإلبداع وليس ذلـك الن هنـا

األطفال مبدعون واآلخرون غري مبدعون وإمنـا يرجـع يف الحقيقـة إىل تـوافر البيئـة يف 

توجيه تلك الرسوم ورعايتها فحينام يعكس املدرس عىل تالميذه مجموعة من العادات 

  اإليجابية كالدقة والحساب والتفكري قبل الرسم والوعي بالعالقات واستغالل فراغ
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قلم عىل سطح أملس فـإن منـو هـذه العـادات املصـاحبة للتعبـري الصفحة وحسن استخدام ال

إذا ما توافر مـدرس لـيس عنـده الخلفيـة .بالرسم يجعل هذا الرسم أصيال وجيدا وفيه إبداع 

الكافية لفهم رسوم األطفال وتذوقها وتوجيهها فإن النتيجة تكون رسوم إستهتاريه لـيس فيهـا 

بطة وعدم وضـوح الفكـرة وقلـة اإلحسـاس ومعنـى إبداع ، كل ما فيها عبارة عن تردد و شخ

  .ذلك أن الطفل مل يستخدم حواسه وقدرته مبا يكفل له نتيجة جيدة 

  -:مستوى اإلنتاج 

 النتائج التي يحققها األطفال تتذبذب حسـب مسـتوى املـدرس ، فيوجـد مـدرس جيـد 

، بينام هنـاك من النتائج الجيدة % 100عنده خلفية فنية جيدة يستطيع أن يصل إىل تحقيق 

ويتحول الطالب العادي عنده إىل ضعيف وهـؤالء التالميـذ  % 20مدرس أخر قد ال يصل إىل 

مع املدرس املمتاز قد يصبح لهم شـأن أخـر إذا وجـدوا الرعايـة الفنيـة الصـحيحة واالهـتامم 

  .الجيد 

  -: الرسم لغة بالنسبة لألطفال 

د آلخـر فالرسـم هنـا لغـة للطفـل فهـو اللغة أصالً وسيلة لنقل املعرفة واملعـاين مـن فـر

يستخدم الرسم لينقل معانيه إىل املشاهد والبعض يرى أن الطفـل حيـنام يسـتخدم رسـمه و 

يحاول أن يربزها للمشاهد فأنه ال يهتم باملقومات الجاملية ، معنى ذلك أن يكون مبثابة لغـة 

  .تشكيلية فيها الجامل والفن 

  -: طبيعة الرسوم 

فسية لرسوم األطفال تتضـمن الكشـف عـن طبيعـة هـذه الرسـوم مـن إن الدراسات الن

: خالل مالحظات وتتم الدراسة بتتبع منو الطفل وتسجيل كل مـا يقـوم بـه مـن رسـوم مثـل 

تسجيل تعليقات الطفل املصاحبة للرسم .وضع رقم وتاريخ وموضوع كل رسم يف ملف خاص 

ئق عـن رسـوم األطفـال أكـرث صـدقا ، وليك تكون الحقا) دراسة حالة (وهذه الطريقة تسمى 

  .البد من اللجوء إىل فحص آالف من الرسوم
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  -: الرسم بناء خطي  

البناء الخطي أساس أي رسم وأي تعبري تشكييل وقد تكـون عـادات الطفـل االسـتهتارية 

معوقا لإلجادة فيخرج الرسم ركيكا يجمع بني التكبري والتصغري بطريقة عشـوائية متخبطـة ال 

 وال يوجد هناك اعرتاض عىل أن يكرب الطفـل ويصـغر طاملـا كـان ذلـك اسرتسـاال تخطيط فيها

لكن قد يكرب ويصغر بطريقة غشيمة وبسبب عدم نضج الرؤية والسيطرة . طبيعيا النفعاالته 

وهنا يجب أن يتعلم الطفـل الحسـاب يف رسـمه . عىل الصفحة ويف هذه الحالة يفسد الرسم 

 فراغ الورقـة ، يصـمم الشـكل ويحسـب األرضـية أي يحكـم أي يوزع العنارص يف تآلف داخل

طاملا كانت عني املدرس متيقظة لطريقـة األداء .الشكل ويسيطر عىل الفراغ الذي يرتكه حوله 

التي يتبعها التلميذ فإذا أغفله لحظة فأن أوراق الشجر تتحول إىل شـخبطه وبعـض العنـارص 

سم مدرسة عىل حسـاب التكـوين وكـام أن ترسم مصغرة عن املعدل ملجرد حشو الفراغ أي تر

الرتدد يف بروز الخط يظهر يف ذبذبته وكل هذا من شأنه أن يفسـد الرسـم ، والرسـم باعتبـاره 

شيئا ملموسا ميكن أبصاره فإن توجيهه بالكالم فقط قد ال يجدي ، ولذلك فإن املعلم ميكن أن 

أي أنـه .ح الوسـيلة الجيـدة يلجا للمقارنة بني رسم لطفل آخـر السـتنتاج سـبب الجـودة ورش

يرضب مثال بالقدوة فيتجه الطفل ويوفر هذا الكثري من الجهد غـري املوجـه مبـارشة لتحسـني 

الرسم ويحوله إىل جهد مركز عىل أن املثل الواحد له أرضاره حيث رسعان ما ينسخه التالميـذ 

 املعلـم أمثـاال إلرضاء املدرس وبذلك تضـيع فرصـة اإلبـداع والتفكـري، ولـذلك البـد أن يرضب

متنوعة تحرك التفكري وتدفع كل طفل أن يفكر بذاتيته الختيار ما يناسـب شخصـيته ويقـوى 

تعبري وتعدد األمثلة باملقارنة يعطى احـتامالت متنوعـة ويوجـد حلـوالً جديـدة قـد ال يكـون 

أن هذا املعلم قد نوه عنها أما االلتزام برسم واحد فإن ذلك يدعو إىل تقليده ظنا من األطفال 

  .املطلوب 

❋  مكتبة ابن عموش ❋ ❋.Telegram : @edubook



 
  طرق لتنمية تفكري طفلك 6

 84

  -:مثال 

الرتاث من األمثلة التي يلجأ إليها املعلم عرض مناذج من الرتاث تعالج طبيعة املشـكالت 

 هناك –ويقصد بالرتاث هنا ما أبدعه السلف واختياره األمثلة يكون متفقا مع السن للتالميذ 

كبـار ومهـاراتهم والطفـل رسوم بدائية ورسوم للفنانني فيها براءة الطفولة وحيويتها وحنكة ال

  .ويقع املدرس يف الخطأ إذا بدأ توجيهه .يتعلم منها الكثري 

  

 -:الرسم و الزخرفة : ًخامسا

  الرسم والزخرفة تساعد عىل تنمية ذكـاء الطفـل وذلـك

ـعـن طرـيـق تنمـيـة هواياـتـه يف ـهـذا املـجـال،وتقيص أدق التفاـصـيل املطلوـبـة يف 

إلبتكارية لديه عن طريـق اكتشـاف العالقـات الرسم،باإلضافة إىل تنمية العوامل ا

   .وإدخال التعديالت حتى تزيد من جامل الرسم والزخرفة

  و رسوم األطفال تدل عىل خصائص مرحلة النمو العقيل،وال سيام يف الخيـال عنـد

  .األطفال،باإلضافة إىل أنها عوامل التنشيط العقيل والتسلية وتركيز االنتباه

  متثيلية،تساهم يف منو الذكاء لدى الطفل، فبالرغم من أن و لرسوم األطفال وظيفة

الرسم يف ذاته نشاط متصل مبجال اللعب، فهو يقوم يف ذات الوقت عىل االتصـال 

املتبادل للطفل مع شخص آخر ،إنه يرسم لنفسه،ولكن تشـكل رسـومه يف الواقـع 

ريـق مـا ًمن أجل عرضها وإبالغها لشخص كبري،وكأنه يريد أن يقول له شيئا عن ط

يرسمه،وليس هدف الطفل من الرسم أن يقلـد الحقيقـة،وإمنا تـنرصف رغبتـه إىل 

متثلها، ومن هنا فإن املقـدرة عـىل الرسـم تـتمىش مـع التطـور الـذهني والـنفيس 

  .للطفل ،وتؤدي إىل تنمية تفكريه وذكائه 
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  - :الرسم و الخيال : ًسادسا  

إلعتامد عـىل الخيـال يزيـد مـن تنميـة إن قيام الطفل بالرسم دون النظـر إىل الورقـة بـا

 . الخـيـال عـنـد الطـفـل بـشـكل واـسـع وتـكـون نتيـجـة ـهـذا الرـسـم مبـهـرة يف بـعـض األحـيـان

  ! إبداعاته" بيكاسو " وقد تكون هذه الطريقة التي كان يستشف منها 

هذا النوع من الرسم يشجع الرسامني الصغار عىل زيادة وعيهم الداخيل مبوضع أيديهم  

  فيام يتعلق باملالمح أو األشياء التي يرسمونهاعىل الورق 

  

  -:أرسار رسوم طفلك : ًسابعا 

أخذتـه منهـا وأنـا .. جلست بجانبي ويف يـدها أدوات الرسـم ودفـرت رسـوماتها الخـاص 

  ... تعجبت من الرسوم والطابع املسيطر عليها .. وفجأة وأنا أتصفحه،،، مبتسمه 

وضـع شـاذ وغـري !!! خـل قفـص حديـدي كانت كل املوضوعات تحتـوي عـىل طفلـة دا

أمـا اإلنسـان فمكانـه حـر طليـق يف ،، فالقفص الحديدي خاص بالحيوانـات فقـط ،،، طبيعي 

  !!! أنا : سألتها من هي الفتاة ؟؟ قالت ،، الكون 

فالطفل يخـرج مكنونـات نفسـه وعقلـه يف الورقـة ،، هذا هو رس رسوم األطفال ... نعم 

ال تجري وتلعب بـدون ،، ال تجد حريتها وطفولتها ،،  من القيود وهذه الطفلة تعاين،، والقلم 

  .. هناك من يحبسها يف هذا القفص الحديدي ،، رقيب 

تسـيطر عليهـا بشـكل ،، انه يف والـدتها ،، وطبعا عند جلويس مع والدتها اكتشفت الرس 

تعلق عىل .. اتها تراقبها يف حركاتها وسكن.. من الجلوس وعدم التحدث ،، بقيود ال تفك .. تام 

  ،، كل ترصف بالرضب والتوبيخ والصوت العايل 

الطفل له نفسية تفوق نفسية اإلنسان البالغ يف الحساسية والشعور ويعرب عنهـا بشـكل 

  .. هو الرسم .. إرادي أو ال إرادي وأكرث وسيلة يعرب بها عن شعوره 

  ... وإلييك عزيزيت األم بعض أرسار رسوم الطفل 
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 فل لفرد من أفراد عائلته يف صـورة سـيئة مثـل الـوحش عـىل سـبيل عند رسم الط

من خـوف أو اسـتفزاز .. املثال فهو يحمل له موقف سيئ أو خربة غري مرضية له 

و علييك هنا أن تحاويل اإلصالح بني طفلك وبني هذا الشخص وال .. أو ما إىل ذلك 

  .. سيام لو كان األب 

 فانه يرى .. الف باقي شخصيات اللوحة عندما يرسم الطفل نفسه بحجم صغري بخ

فعلـييك يف هـذه .. غري واثـق مـن نفسـه ومـن قدراتـه الشخصـية .. نفسه صغري 

  .. الحالة أن تعززي ثقته بنفسه وتقوي شخصيته 

  يرسـم .. عندما يرسم الطفـل عائلتـه وتجـدي صـورة األم متضـخمه بعكـس األب

 شخصية أمه وتسلطها شخصيته صغريه فأن هذا الطفل يرى بشكل واضح سيطرة

أو أنه يرى أمه هـي املسـيطرة يف املنـزل وضـآلة دور األب يف تربيـة .. عىل والده 

فعلييك يف هذه الحاله أن تفهمي طفلـك بشـكل غـري مبـارش .. األبناء أو تربيتهم 

  .. .دور األم وتعزيز مكانة األب عندهدور األب و

 أو رقبتـه طويلـة .. خـرى عند رسم الطفل نفسه بحجم كبري عكس الشخصيات األ

ألن عائلـة .. واملشكله بـالطبع يف العائلـة .. فإن طفلك يعتز بنفسه بشكل خاص 

تدفعـه .. الطفل تعطي له يف بعض األوقات مكانة كبرية تفوق حجمه وشخصيته 

فعلييك عزيزيت األم االنتباه لهذا األمر حتـى ال .. إىل االعتزاز بنفسه لدرجة الغرور 

  .. ة طفلك يستمر يف شخصي

  فإن .. عندما يرسم الطفل حيوان صغري وأمه تحتضنه أو تحنو عليه بشكل متكرر

فأشبعي رغبته حتـى ال .. طفلك يفتقر إىل حنان األمومة ويحتاج حضنك و دفئك 

  .. يؤثر عليه بالسلب عند الكرب 

  هناك أرسار ايجابية كـالطموح،،، وبالتأكيد ليست كل أرسار رسوم األطفال سلبية 

وحب الوطن والدفاع عن ،، يف العمل عند رسم نفسه طبيب أو مهندس معامري 

ورسـم الفتيـات للـورود واألزهـار ،، الوطن عند رسم الدبابات والحروب بشجاعه 

  .فهذا يعرب عن صفاء وراحة يف النفس .. والفراشات 
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  - :األشغال اليدوية  • 

  - :األشغال اليدوية وتنمية تفكري األطفال : أوالً 

إن األشغال اليدوية تساعد عىل منو الذكاء لـدى الطفـل 

وتساعده عىل تقوية الرتكيز ، وذلك ألنها تنمي لديه املواهب وتنمي لديه القدرة عىل اإلبتكار

باإلضافة إىل هذا فان األشغال التي يقوم بها الطفل تقوي من مفهومه اإليجايب عن . و اإلنتباه

ل الكثري مـن األمـور وخاصـة إذا صـاحب ذلـك التشـجيع نفسه وبأنه ميتلك القدرات عىل فع

  .واإلطراء من قبل اإلباء 

  - :ما ميكنك أنت تفعليه مع طفلك لتنمية تفكريه : ًثانيا 

بالنسبة لألطفال الصغار فإن عملية اإلبداع التي ميارسونها أهم عندهم كثري مـن النـاتج 

اتركيه يتعلم كيـف يكتشـف األشـياء . حاويل أال تخربي طفلك ماذا يصنع . الذي يصلون إليه 

إليك بعض الطرق التي ميكنـك مـن خاللهـا أن تشـجعيه عـىل ، وكيف يتخذ القرارات بنفسه 

  :التعلم من خالل األشغال اليدوية 

ابحثـي . ال يلزم كأن تقدمي له مواد غالية الـثمن . ًقدمي له أنواعا مختلفة من املواد    -

والصـمغ وقطـع القـامش . و األلـوان،  مثـل الـورق فقط عن أشياء مام يوجد يف البيـت

وورق األلومينيوم  وورق تصفية القهـوة والصـحف واملجـالت والكتالوجـات واألنابيـب 

  .املصنوع مع الكرتون واألطباق الورقية و الخيطان 

ِإذا تبني لك أنه متعـب وال يسـتطيع أن يبـدأ اطرحـي عليـه . ساعدي طفلك يف أن يبدأ  -

يكنك أن تقـويل لـه  . الكريسِفرتيض أنه قال لك  بأنه يرغب يف أن يرسم ا. بعض األسئلة 

  )). ؟ للكريس ؟ كم رجالً الكريسما هو أكرب جزء يف  . الكريسدعنا نفكر (( ،
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حـاويل أن تكـوين محـددة ، قـويل أكـرث مـن ذلـك )) . هذا يشء جميل (( ال تقويل فقط  -

  .استخدمها أو عام صنع تحديث عن األلوان التي . وصفي ماذا فعل طفلك 

 أخربين عن الصورة التـي. ((منحي طفلك فرصة يتحدث فيها عام صنع ويصف مشاعره  -

  ))ماذا تفعل ؟ ، لو أردت أن ترسم شجره. رسمتها 

فحينام تعرضني عمله الفني عىل الثالجـة  أو عـىل الحـائط . عريض لطفلك عمله الفني ا -

ًوهذا أيضـا  يشء عظـيم .  جهوده اإلبداعية تجعلينه يعرف أنك  تقدرين، لرياه الجميع 

  !يف إحساسه بتقدير ذاته 

ًولذا يكونون حساسني جدا تجـاه ملسـهم . بعض األطفال ال يرغبون يف أن تتسخ أياديهم 

تذيك أن الخربات الفنيـة ال ، قدمي له املواد عىل مهل . ال تستعجيل عليه . أي يشء خذ وقتك 

  .بد أن تكون ممتعة 

  - :نشاطات  لتنمية تفكري األطفال : ًثالثا 

   . نشاط فني عمل مشمع الزجاج) 1 (

  : الغرض –أ 

  .أن يكتسب الطفل مهارات وقيم جاملية 

  )صورة: ( املواد املطلوبة -ب

  شمع زجاج   •

  قطعة من القامش جافة أو إسفنجة   •

  -: الخطوات التعلمية –ج 

 زجاج الشباك غري القابل للـكرس تطلب املربية من األطفال أن ميسحوا جميع سطح  -1

  .بشمع الزجاج
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  .  ثم تطلب املربية من األطفال أن يجففوا اللوح بقطعة اإلسفنج أو القامش الجافة -2 

  . تسمح املربية لألطفال أن يرسموا بأصابعهم عىل زجاج سميك غري قابل للكرس -3

قامش نظيفة لتلميع ميكنهم استخدام قطع ،  وعندما ينتهي  األطفال من هذا العمل -4

  .واملناطق التي رسموا عليه ، زجاج الشباك 

  تطلب املربية من األطفال أن ميحوا عملهم الفني من أجل إعادة العمل الفنـي مـرة -5

  ثانية وهكذا يستمتع األطفال ويتعلمون أشياء فنية ومهارات حركية منائية  

  . نشاط صبغة الرسم باإلصبع )  2 (

  : الغرض –أ 

  تعلم الطفل عمل صبغة الرسم باإلصبع أن ي

  )صورة: ( املواد املطلوبة -ب

  .فنجان واحد من نشا الذرة   •

  .كأس واحد من املاء  •

  . كاسات من ماء مغيل 4  •

  .كأس واحد من مسحوق الصابون   •

  .ربع كأس من بودرة التلك   •

  : الخطوات التعلمية –ج 

  :أن تقوم املربية مبا ييل 

  . مادة النشا يف قدر أو وعاء كبريتضع املربية  -1

ًثم تخلطه جيدا حتـى تـزول جميـع ، تضيف املربية املاء البارد إىل النشا بالتدريج   -2

  .الكتل 

وتضع املزيج عىل ، تستمر املربية يف التخليط ومن ثم تضيف املاء املغيل   -3

   نار فوق متوسطة الحرارة وتستمر املربية يف التحريك حتى يصبح املزيج
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ًوحينام يقرب املزيج من حالة النضج ويصبح كثيفـا تضـيف املربيـة . ًناضجا متاما ً 

  .مسحوق الصابون وبودرة التلك 

وتخفقه  بخفاق البيض حتى يصبح مركب املزيج ، تبعد املربية املزيج عن الحرارة   -4

ًناعام وكثيفا  ً  

أو تسـتخدمه عـىل ، جـة تع املربية املزيج يف عبوة من البالستيك وتحفظـه يف الثال  -5

وذـلـك ـبـأن تطـلـب إىل األطـفـال رـسـم ـمـا يرـيـدون ، ًالـفـور واـملـزيج ـمـازال دافـئـا 

  .بأصابعهم مستعملني ا املزيج املصنع 

  . نشاط طريقة عمل فن البالستك )  3 ( 

  : الغرض –أ 

  .أن يتعلم الطفل تشكيل موضوعات ويكتسب مهارات حركية 

  )صورة: ( املواد املطلوبة –ب 

   كاست من الطحني 4  -

  .كأس واحد ونصف من املاء   -

  .ملعقة طعام واحده من الزيت   -

  ربع كأس من صبغة الطعام أو مسحوق دهان ملون غري سام   -

  ربع كأس ملح   -

  -:الخطوات التعلمية –ج 

  . متزج املربية الطحني مع مسحوق الدهان وامللح – 1

ثم تضيف مزيج الزيـت إىل املـزيج الطحـني ، نقي ًتخلط املربية الزيت تدريجيا يف ماء ٍ   -2

  .وبإمكانها أن تضيف قليالً من املاء 

ً تضيف املربية ماء أكرث إذا كانت العجينة قاسية وطحينا أكرث إذا كانت العجينـة طريـة   -3

  ًجدا 
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  .تدعو املربية األطفال ليك يشاهدوا ويشاركوا يف عمليات القياس والخلط   -4 

تطـلـب ـمـن األطـفـال اللـعـب فـيـه بعمـيـل ، ا املعـجـون البالـسـتييك بـعـد إنـجـاز ـهـذ  -5

  .مجسامت مختلفة حسب رغباتهم 

إذا استخدمت املربية صبغة الطعام السائلة يف صنع املعجون ينصح أن متزجـا : مالحظة 

  .يف ماء بارد قبل أن تخلطها مع الطحني 

  -:نشاط عجينة اللعب املطبوخة   )  4(  

  :الغرض -أ

  .الطفل تشكيل الصور والتعبري عن الذات أن يتعلم 

  )صورة ( شكل مربية توزع املعجون عىل األطفال  

  :املواد املطلوبة -ب

  كأس واحد طحني   •

  .كأس واحد ماء   •

  .نصف كأملح   •

  .ملعقة طعام واحدة زيت   •

  ملعقتني شاي كريم   •

   ملعقة شاي واحدة صبغة طعام  •

  : الخطوات التعلمية -ج

  ومتزج الخيط وتصبه يف وعاء جاف . ربية الطحني وامللح و الكريم يف طنجرة تضع امل  -1

ًوعندما يصبح املزيج ناعام تضعه املربيـة فـوق نـار متوسـطة الحـرارة وتحركـه بصـورة   -2

مستمرة حتى تتشكل كرة بعد لك تبعدها عن الحرارة ثم تعجنها حتى يصبح املعجـون 

ًا وصالحا كمعجون  للعب به وبذلك يصبح املزيج مرن، طري القوام  ً.  

ويرى املربون أن هذا املعجون من ،  ويالحظ أن األطفال يفضلون اللعب بهذا املعجون   -3

  .أحسن األلعاب املحببة لألطفال 
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وتطلب منهم أن يشـكلوا مـا . بعد ذلك تعمل املربية عىل توزيع املعجون عىل األطفال  -4

  .الــخ.. ت أ أشجار أو سيارات يريدون أو يرغبون به من طيور أو حيوانا

  -:قيع امللونة   نشاط الفقا)  5 (

   :الغرض  - أ

  .أن يتمتع الطفل باللعب ويكتسب مفاهيم علمية 

  )صورة:  (املواد املطلوبة   - ب

  .كأس واحد من الصابون املسحوق   •

  .صبغة طعام سائل   •

  .مصاصة بالستيكية   •

  علب عصري صغرية   •

  .ربع لرت ماء دافئ  •

  : الخطوات التعلمية -ج

  .تذيب املربية مسحوق الصابون يف املاء الدافئ  -1

  .ثم تصب املربية صبغة الطعام السائل وتخلطه مع املزيج   -2

 مـع.  ثلـث حجمهـا مـن مـزيج الصـابون ثم تقوم املربية بإعطاء كـل طفـل علبـة فيـه  -3

  .مصاصة ملص السائل 

ع املصاصـة يف العلبـة ويـنفخ فيهـا بفمـه عندئـذ ثم تطلب املربية من كل طفل أن يض    -4

  . يحصل عىل فقاقيع ملونة تعطي لألطفال بهجة نفسية ومتعة 

  -:نشاط معجون الصق للورق   )  6( 

  :الغرض   - أ

  . أن يكتسب الطفل مهارات فنية وقيم جاملية 
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  :املواد املطلوبة   - ب 

  ثلث فنجان من طحني القمح  •

   ملعقة من السكر 2  •

  .أس واحد ماء ك  •

  ربع ملعقة من الزيت  •

  )صورة : ( الخطوات التعلمية -ج

ثم تخلطه بصـورة تدريجيـة ثـم ، تضيف املربية الطحني والسكر داخل وعاء معدين   -1

  .ويصبح ذات قوام شفاف، تضيف املاء ثم تضعه فوق نار هادئة وتحركه حتى ينضح املزيج 

  .ليه كمية الزيت ومتزجه ترع املربية املزيج عن النار وتضيف غ  -2

ثـم تضـع البـاقي مـن املـزيج يف عبـوة ، تأخذ املربية كمية كأس وواحد من املـزيج   -3

  .ًمغلقة متاما وتحفظه

تطلب املربية إىل األطفال استعامل هـذا املعجـون يف لصـق الصـور عـىل ألـواح مـن  -3

   .أو أي يشء مناسب للنشاط الفني، أو عىل صفائح ورقية ، الكرتون القوي 

  
  -:نشاط نقل الصور بالورق املشمع  )  7( 

  :الغرض  - أ

  .أن يتعلم األطفال مهارات فنية 

  )صورة: (املواد املطلوبة   - ب

  .ورق صحي ملون   •

  .أوراق صغرية و بتالت أزهار  •

  .قطع من فتات الطباشري غري املتطاير   •

  . مربع 12ورق مشمع مقطع إىل   •

  . مكوى   •
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  -:ة  الخطوات التعلمي-ج

  . بق من الرق املشمعتطلب املربية إىل األطفال أن يحرضوا أية صور يريدون رسمها عىل  -1

تطـلـب املربـيـة إىل األطـفـال أن يرتـبـوا ـهـذه الـصـور ـفـوق طـبـق اـلـورق املـشـمع داـخـل   -2

  .املربعات 

وعندما ينتهي األطفال من هذا العمل تطلب املربية إىل األطفال أن يغطوا هـذا الطبـق   -3

ثـم تقـوم املربيـة بتمريـر املكـوى فـوق ، عة أرى من الورق املشمع بنفس الحجم بقط

الطبق املشمع املوضوع فوق الصور من أجل طبع هـذه الصـور عـىل السـطح الـداخيل 

  .للطبق املشمع العلوي عن طريق الحرارة

  .ثم تقوم املربية بتعليق هذه الصور عىل شباك ميكن أن يتخلله ضوء الشمس   -4

فرته من الزمن فإن الصور والتصاميم املوجودة عىل الورقة األوىل تنتقـل إىل الورقـة بعد   -5

  .الثانية 

ٍعندئـذ تحصـل عـىل نفـس الصـورة ، تقوم املربية بفصل الورقتني عن بعضـهام الـبعض   -6

  .األوىل مطبوعة عىل الورقة الثنية عن طريق الحرارة 

  -:ًمثلجا   نشاط عمل الصابون  ) 8( 

  :ض الغر  - أ

  )صورة(أن يكتسب الطفل مهارات فنية وقيم جاملية  

  :املواد املطلوبة   - ب

  .نصف كأس من املاء   •  . كأس من مسحوق الصابون 2  •

  . بطاقة ورقية تعلق عىل اللوح  •  .بيضة واحدة مخفوقة   •

    .أنبوب معجنات   •
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  -: الخطوات التعلمية -ج 

  .ء والبيض لتكوين كرمية مخفوقة متزج املربية مسحوق الصابون مع املا  -1

  .تغمس املربية يديها يف املاء قبل عملية إخراج املزيج لغرض االستعامل   -2

  .ًتالحظ املربية أنه لديها مزيجا أبيض خفيف يشب الثلج ولهذا يسمى ثلج الصابون   -3

ة عىل اللوح تطلب املربية إىل األطفال استعامله بديالً عن الثلج لتجميل البطاقات املعلق  -4

  .بالضغط عىل اللوح بالضبط عىل أنبوب تلوين املعجنات 

بعد ذلك تالحظ املربية أن ثلج الصابون قد جف وسيصبح ذا قوام جاف ونفـاذ ويـدوم   -5

  .ملدة أسبوع عىل األقل 

تطلب املربية إىل األطفال أن يلعبوا يف هذا املزيج من الصابون الثلجي بعمـل رسـومات   -6

  . خطوط أو كتابة سامئهم أو أي نشاط فني آخر أو أشكال أو

فحيـنام يضـغط طفلـك عـىل املعجـون . توفر املواد الفنية للطفل خربات حسـية غنيـة 

  .ويلعب بها أو يحرك أصابعه أثناء عملية الدهن باألصابع تقوم عدة روابط يف الدماغ 

ك قلم تلوين أزرق فعندما يرى طفلك ن تحري. ًيساعد الفن أيضا يف بناء مهارات عقلية 

إن ، فإنـه يـتعلم بـذلك عـن اسـبب والنتيجـة ، ًفوق أو عىل قطعة من الورق يرتك عليها أثرا 

  ))ما الذي سأصنعه ؟(( ،ميارس عملية حل املشكلة حينام يجيب عن سؤال 
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  )5(   

  تنمية تفكري الطفل عن طريق

  املهارات العقلية
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  -: التفكري ثالثة مستويات هى  

  . ً وتتضمن التذكر وإعادة الصياغة حرفيا :املستويات الدنيا 

 وتتضـمن طـرح األسـئلة ، التوضـيح ، املقارنـة ، التصـنيف ، الرتتيـب ، :املستويات الوسـطي 

التطبيق ، التفسري ، االستنتاج ، التنبؤ ، فرض الفروض ، التمثيل ، التخيل ، التلخيص ، التحليـل 

  . ، التصميم 

 اتخاذ القرار ، التفكري الناقد ، حل املشكالت ، التفكري االبتكـارى ، التفكـري : العليا املستويات

 وراء املعرىف 

  :مهارات التفكري : أوالً 

   :تنقسم مهارات التفكري إىل 

   : مهارات تفكري دنيا -أ

   .عندما يتذكر الفرد معلومة معينة سبق أن احتفظ بها ىف ذاكرته  : التذكر

عندما يعيد الفرد صياغة معلومة من صـيغة إىل أخـرى وتحمـل  : غة حرفياإعادة الصيا

   .نفس املعنى 

  :  مهارات التفكري الوسطية -ب

 عندما يقوم الفرد بطرح أسئلة حول موضوع ما محل تعلمه:طرح األسئلة  .  

 عندما يقوم الفرد برشح أو تبسيط معلومة لنفسـه أو لآلخـرين بغـرض :التوضيح 

   .كشف معناها 
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 عندما يقوم الفرد بالتعرف عـىل أوجـه الشـبه واالخـتالف بـني األشـياء أو : املقارنة

   .ًالظواهر أو املوضوعات وذلك بناءا عىل عدد من املعايري

 سياق متتابع وفقا ملعيار هو قيام الفرد بجمع مفردات ىف: التصنيف    

  د ـمـع عملـيـة تـكـوين املفـهـوم تـحـدث عـنـدما يتعاـمـل الـفـر:  تـكـوين املفهوـمـات

مجموعة من األشياء أو املواقف أو الظواهر أو األفكار وعن طريق املالحظة ، ثـم 

يحدد الخصائص والصفات املشرتكة بني مجموعة منهـا ويضـعها ىف فئـة تصـنيفية 

ًويطلق عليها اسام أو رمزا ثم يستخدم هذا االسم أو الرمز ىف تصـنيف األشـياء أو 

  .  بعد املواقف أو الظواهر أو األفكار فيام

 عملية تحدث عندما يستخلص الفرد عبارة عامـة تنطبـق عـىل : تكوين التعميامت

  . عدد من الحاالت أو األمثلة أو املالحظات

 عندما يقوم الفرد بنقل خربة محددة من موقف معني إىل موقف جديـد : التطبيق

  .مل مير به من قبل

  أسـباب حـدوث بعـض عنـدما يقـوم الفـرد بتعليـل أو ذكـر) : التعليل ( التفسري 

   .األحداث أو الظواهر الطبيعية أو اإلنسانية أو يربهن عىل صحة عالقة معينة 

  عندما يتوصل الفرد إىل معلومة أو نتيجة جديدة غري موجودة مبـارشة : االستنتاج

ىف املوضوع أو املوقف محل التفكري ، بـل يسـتدل عليـه مـن مالحظـات مرتبطـة 

   .باملوضوع أو هذا املوقف 

  عندما يتوصل الفرد إىل معرفة ما سيحدث ىف املستقبل مستعينا مبـا لديـه : التنبؤ

  .من معلومات 

  الفرض تعبري يستخدم لإلشارة إىل أى احـتامل مبـديئ أو قـول غـري : فرض الفروض

مثبت يخضع للفحص والتجريب من أجل التوصل إىل إجابة تفرس الغموض الذى 

   .يكشف موقفا أو مشكلة 
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  عندما يقوم بإعادة صياغة املعلومات و التعبري عنها بصـورة تظهـر العالقـات : ل التمثي

املهمة ىف عنارصها عـن طريـق تحويلهـا إىل أشـكال تخطيطيـة أو مخططـات ،أو 

  . جداول ، أو أشكال بيانية 

  ًتحدث عندما يطلق الفرد عنـان خيالـه ويكـون صـورا عقليـة مبتكـرة أو  :التخيل

   .دة عادةأفكار جديدة غري موجو

  عندما يقوم الفرد بضم املعلومات بكفاءة ىف عبارة أو عبارات متامسكة : التلخيص

 فيـه والتعبـري عنهـا وهذا يتطلب إيجاد لب املوضوع واستخراج األفكـار الرئيسـة

  . بإيجاز ووضوح

 عندما يقوم الفرد بتجميع األدلة والوقائع أو املالحظات املحسوسـة أو :  االستدالل

  . الجزئية بقصد التوصل إىل نتيجة عامةالحاالت 

  تحدث عندما يقوم الفرد بتجزئة موقف مركب أو نص إىل مكوناته مـن :  التحليل

  .عنارص أساسية 

 :   مهارات التفكري العليا -جـ 

عملية تفكريية مركبة تهدف إىل اختيار أفضـل البـدائل املتاحـة للفـرد ىف :   اتخاذ القرار  -

   .عىل ما لدى هذا الفرد من معايري وقيم معينة تتعلق باختياراته ًموقف معني اعتامدا 

عملية تفكريية يتم فيها إخضاع فكرة للتحقيق وجمـع األدلـة والشـواهد : التفكري الناقد  -

ًمبوضوعية وتجرد عن مدى صحتها ومن ثم إصدار حكم بقبولها من عدمه اعـتامدا عـىل 

   .معايري أو قيم معينة 

نوع من التفكري املركب يحتوى عىل سلسلة من الخطوات املنظمة :  تفكري حل املشكالت -

   .التى يسري عليها الفرد بغية التوصل إىل حل للمشكلة

  -:واآلن سوف نتطرق اىل التدريب عىل بعض املهارات املختارة ومنها 

❋  مكتبة ابن عموش ❋ ❋.Telegram : @edubook



 
  طرق لتنمية تفكري طفلك 6

 102

  مهارة املقارنة: ًثانيا

  -:فهومها م

بـني األشـياء املـراد املقارنـة بينهـا  القدرة عيل تحديد أوجه االتفاق ، وأوجـه االخـتالف 

وتتطلب املقارنة قدرة عيل التحليل ، والتفسري ، واالسـتنتاج ، والـربط ،والخـروج بتعمـيامت .

  .ميكن تطبيقها عيل ظاهرات أخري 

  -:املقارنة   أنواع

 .تصاغ األسئلة بصورة يتشعب فيها التفكري  : املقارنة املفتوحة  .1

  . األسئلة بصورة يرتكز فيها التفكري عيل جوانب محددة تصاغ:    املقارنة املغلقة  .2

 -:خصائص املقارنة املثرية للتفكري 

  . حسب مستوى الطلبة العمري واملعريف التدرج من حيث مستوى الصعوبة ، واالتساع .1

     املحسوسة ، واألشياء املجردة تتناول األشياء .2
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  :نشاط ،  فضالَ  قارن بني الرياض وجدة  ؟   

  نة املفتوحةاملقار

  

  مهارة الرتتيب: ًثالثا

  -:مفهوم مهارة الرتتيب  •

ًوضع املفاهيم التي ترتبط فيام بينهـا بصـورة أو بـأخرى يف سـياق متتـابع وفقـا ملعيـار 

  .معني
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  -:أهمية تعلم مهارة الرتتيب  •

  الرتابط بني املفاهيم -1

 مالحظة الفروق بني املفاهيم -2

 ة األمدسهولة تخزين املفاهيم يف الذاكرة طويل -3

 سهولة اسرتجاع املعلومات من الذاكرة -4

 سهولة إيجاد  العالقات بني األشياء -5

 ترسيع عملية التعلم -6

 البناء املفاهيمي للمحتوى   -7

  -:معيار الرتتيب  •

   ..……مر ، الفعل ، التكلفة ، الرسعة الحجم ، الطول ، الزمن ، الع

  دينة ، قطرقرية ، حي ، م: حسب الحجم من األكرب إىل األصغر/   مثال •

  قطر ، مدينة ، قرية ، حي :  الحل 

  خطبة ، فصل  ،مشهد  ،مرسحية /  مثال  •

  مرسحية ، فصل ، مشهد ، خطبة :  الحل 

  رتب األشياء التالية حسب املعيار املوضح ؟) نشاط ( 

طائرة نفاثة ، عربـة حصـان ، طـائرة مروحيـة ، دراجـة ناريـة ،   قطـار شـحن ، دراجـة 

 .، سيارة هوائية ،  شاحنة 

من األكرث حمولة إىل األقل   من األرسع إىل األبطأ

  حمولة

من األكرث إىل األقل 

  ًاستخداما
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  رتب األشياء التالية حسب املعيار املوضح ؟) نشاط (  

 .تلفاز ، هاتف ، جوال ، فيديو ،   مسجل ، ساعة حائط ،  ساعة يد  

  ن األغىل لألرخصم  من األصغر إىل األكرب  من األكرب اىل األصغر

  

  

    

  

  مهارة املالحظة: ًرابعا

  -: مفهوم املالحظة كمهارة تفكريية 

   وهي عملية تفكري تتضمن املشاهدة واملراقبة واإلدراك ،  وتقرتن عادة بوجـود سـبب 

قوي أو هدف يستدعي تركيز االنتباه ودقة املالحظة ، وهي بهذا املعنى ليست مجـرد النظـر 

  . عة يف مرمى أبصارنا أو  سامع األصوات الدائرة من حولنا إىل األشياء الواق

تعترب البوابة األساسية لبقية املهارات البحثية خاصة ،  كالتفسري أو املقارنة أو التلخيص و

  أو االستنتاج أو اتخاذ القرار

  : ويقتيض تنمية مهارة املالحظة عند الطالب الرتكيز عىل أمرين اثنني 

  . واس الخمسة للطالب  استخدام الح– أوال

  . معرفة مسببات األمور – ثانيا

  -)   :معرفة مسببات األمور ( نشاط تنمية مهارة املالحظة 

اكتب ما ال يقل عن أربع خصـائص تالحظهـا يف كـل مـن األشـياء "  ال نجرهر " مترين   

  -:اآلتية وفكر يف إعطاء سبب واحد لكل منها 
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  األسباب  الخصائص  األشياء

  
  السيارةإطار

  

1-  
2-  
3-  
4-  

  

  
  شعار قناة
  سبيس تون

  

1-  
2-  
3-  
4-  

  

  
  العلم
  

1-  
2-  
3-  
4-  

  

  
 قلم الرصاص

  

1-  
2-  
3-  
4-  

  

  

  مهارة التصنيف: ًخامسا

  :مفهومها 

  . أذهاننااء ضمن مجموعات وفق نظام معني يف وهي عملية تستهدف وضع األشي   

  : أهدافها 

  .  تسهيل الدراسة-1
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  . خصائص املكونات التصنيفية  التنبؤ ببعض-2 

 إن تـصـنيف األـشـياء ـضـمن مجموـعـات أو منظوـمـات مألوـفـة ـلـدينا تـحـدد طبيـعـة -3

  .استجابتنا لها 

 : الخطوات املقرتحة للتصنيف 

  .  معرفة وكتابة  خصائص كل مفردة-1 

  .  اختيار خاصية ملفردة ما -2

  .   البحث عن مفردة أخرى تشبه األوىل يف خاصية أو أكرث -3

 تحديد ماهية القاسم املشرتك الذي ميكـن اختيـاره كعنـوان توضـع تحتـه املفردتـان -4

  . اللتان تم اختيارهام 

 البحث عن جميع املفردات األخرى التي ميكن إلحاقها باملفردتني السابقتني  ووضعها -5

  تحت العنوان نفسه 

  -:نشاط تنمية مهارة التصنيف 

  . ،  النملة  النحلة ، األسد   ،  ،  الكانغرو الحاممة الفأر ، ،الثعبان: صنف اآليت 

  

 )املفردات(األشياء

 حرشات ثدياث طيور زواحف  املفردة

  
  التصنيف

      
  

        التصنيف
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  -:نشاط تنمية مهارة التصنيف 

   .مساحة  ،  ساعة   ،   الكرة ،  الكأس ،     الكتاب   ،   الجنبال: صنف اآليت 

  

  

  )املفردات(األشياء

  مربع  مستطيل  مثلث  دائري  املفردة

  

  التصنيف
      

  

        التصنيف
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  تنمية تفكري الطفل عن طريق

  حل املشكالت
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  املقدمة 

   .....)اإلبداع قوة تسود لدى كل األطفال تقريبا(يقول هارولد أندرسون 

ورمبـا يسـتغرب الـبعض مـن ... سوف يتم التحدث عن فن حل املشكالت لدى األطفال 

يتطلب مهارات كثرية " فن"ولكن بالفعل مع نهاية هذا الفصل ستجد بأنه فعال " .. فن"كلمة 

وكام هو معلوم بأن عقـل الطفـل هـو عبـارة عـن كتلـة إبداعيـة ... يجب تعلمها من الصغر 

دع لطفلـك ... تحتاج فقط إىل زرع الثقة يف قدراتهم منـذ نعومـة أظفـارهم .. مفكرة مبدعة 

ُحرية الترصف عند وقوع مشكلة راقبه من بعد ووجهه عند وجود خطـأ دون فـرض أسـلوب 

  ...األمر والنهي 

فـل يف مرحلـة الطفولـة تتميـز بأنهـا حسـية وليسـت إن كيفية اإلدراك العقيل لدى الط

ويقـوم هـذا ... مجردة مام ينتج عنه تفاعال حسيا وتخيليا مع هذا العامل الكبري بالنسبة إليـه 

وعندما يبدأ يف نطق بعض الكلامت تجده ... الكائن الصغري مبحاولة فهم كل ما يحدث أمامه 

وهذا يـدل عـىل الفضـول ) ... إلخ...وملاذا .. كيف .. أين (دامئا يحرص عىل طرح األسئلة مثل 

الزائد لدى الطفل ورغبته يف التعلم باإلضافة إىل وجود مشكلة بالنسبة له وإال فلامذا السؤال 

  )1(!!...لغري هاتني الحاجتني 

  تحميل الطفل مسؤولية إطعام الطيور املوجودة يف املنزل تعلمه معنى العطاء

  "ضع لطفلك مشكالت تتحدى قدراتهم"كري اإلبداعي من مبادئ تورانس لتنمية التف

يقول أبو عمر يوسف بن عبدالرب القرطبي يف كتابه جامع بيان العلم وفضـله 

  تبقى حال الطفل ماثلة أمام املريب حني تربيته ، كام تتجىل حال املريض أما "
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  " وأعظم مثرةالطبيب حني معالجته ، يراعي حالته ومقدرته ومزاجه فيكون أثر الرتبية أتم

تعليم الطفل مسؤوليات منذ الصغر ومحاولـة تدريبـة عـىل بعـض املسـؤوليات تجعلـه 

فلـو أخـذنا عـىل سـبيل املثـال تحميـل .. قادرا عىل إتخاذ القرار املناسب يف الوقت املناسـب 

الطفل مهمة إطعام الطيور املوجودة يف املنزل فعند هذا املوقـف يسـتنتج الطفـل نتـائج مـا 

وعنـدها سـيعرف الطريـق اإليجـايب والطريـق ..  فإذا مل يطعمها ستموت الطيور سوف يفعل

باإلضافة عىل ذلك فإن هذه املهمة تعلـم الطفـل معنـى كلمـة ... السلبي عند حل مشكالته 

العطاء والبذل واملشاركة وهذا النقطة مهمة جـدا لـذلك سـوف يـتم التحـدث عنهـا يف هـذا 

دعـه يحلهـا بنفسـه فقـط إذا أخطـا يف الطريـق .. اكله اجعل ابنك يحدثك عن مشـ... الباب 

  ...وجهه 

إن النظريات مهمة وال غناء عنها ألننـا مـن دونهـا لـن نسـتطيع أن نـيمم "...يقول بوبر

. وحتى مالحظاتنا يتم تأويلها مبعونة النظريات . جهودنا شطر العامل ، لن نستطيع أن نعيش 

ل من القواعد تربط سلسـة مـن الظـواهر القابلـة فالنظريات والقوانني ليست شيئا غري سالس

إن احتياجنا للنظريات ملح ، وأن قوة النظريات هائلة ولكـن ال ينبغـي أن . للمالحظة بأخرى

تستغرقنا أي نظرية  والبد أن تكون رؤيتنا للعامل يف أي لحظة ملقحة بنظرية ما ، ولكن هـذا 

) ... ثم يقـول بعـدها بعـدة كلـامت...(ل يجب أن ال يحول بيننا وبني التقدم نحو نظرية أفض

والنظريات العلمية ال تقترص عىل مجرد وصف الواقع ، بل أنها تكشف املجهول بقدرتها عـىل 

  . "التنبؤ 

إن النظريات يشء أسايس يف كل موضوع علمي ولهذا السبب فقد خصصنا لـه موضـوع 

ة تربيتهم وهـم قـادرين بأكمله يتحدث عن بعض النظريات عن كيفية تربية األطفال وطريق

ومبا أن النظريات هي من أختصاص العلـامء فسـوف أرسد لكـم بعـض .. عىل حل مشكالتهم 

  .أقوالهم عن أهمية النظريات وهي ممتعة ومفيدة ويف صلب املوضوع املراد التحدث عنه 
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وهنا سوف يتم تعريـف املشـكلة حيـث يعتـرب تعريـف املشـكلة يف وقتنـا الحـايل هـو 

" إن تناول الفيلسوف ملشكلة ما ، يشبه عالج أحد األمراض " ث يقول فتجنشتني مشكلة ، حي

  ض املستعصية يف وقتنا الحايل ولعل فتجنشتني كان يقصد أحد األمرا

َُشكَل األمر يشكل َشكال أي ألتبس األمر والعامة تقول "أن املشكلة لغويا هي يف األساس  َ

  "فوذهاََشكل فالن املسألة أي علقها مبا مينع ن

معظم علامء النفس يربطون بني التفكري وحل املشكلة ، ومن املعلوم أن املشكلة عبارة "

عن موقف يشمل عىل هدف يصعب تحقيقه لوجود عائق أمامـة مـام يسـتدعي مـن الفـرد 

التغلب عىل العوائق ، أي اكتشاف الوسائل واملبادئ التي تساعد عىل اجتيازه، واملشـكلة إذن 

الرتدد تنتاب الفرد ويشعر هذا الفرد بارتياح إذا ما زالت هذه الحالة أي إذا هي حالة الشك و

  ."حلت هذه املشكلة

  "املعضلة النظرية أو العملية التي ال يتوصل فيها غىل حل يقيني" وتعرف بأنها 

حل املشكلة بأنه هو العمية التي بواسطتها يكتشف املتعلم سياق من املبادئ "ويعرف 

 ، والتي تفيده يف حـل املوقـف املشـكل ، وهـي عمليـة متـدنا بـتعلم جديـد ، املتعلمة سابقا

ويحول هذا العائق والتغلـب عليـه هـو سـلوك ) ما(فاملشكلة هي العائق املوجود يف موقف 

حل املشكلة ، فسلوك حل املشكلة إذن هو أداء الفرد الذي ميكنه من التغلـب عـىل العوائـق 

  "  أهدافه والتي تحول بينه وبني الوصول إىل

من وجهة نظـر جانبيـه "وهنا يجب القول بأنه يوجود هنالك متطلبات لحل املشكلة فـ

) حل املشـكلة(فإن مهارة حل املشكلة ناتج متوقع ومنطقي لتعلم املفاهيم واملبادئ واملهارة 

هي تعلم تراكمي تتكون مـن عمليـات متتابعـة ومتتاليـة تعتمـد عـىل املخـزون الـالزم مـن 

  "ملهارات التي تعترب متطلبات مسبقة لتعلم ما هو أكرث تعقدا أو صعوبةاملعارف وا

 أن الطفل عبارة عن عجينة فإن الوالـدين يسـتطيعان تشـكيلها وفـق الصـورة التـي مبا

  .يريدان

❋  مكتبة ابن عموش ❋ ❋.Telegram : @edubook



 
  طرق لتنمية تفكري طفلك 6

 114

التـي تفعـل مـن  يحبذ الوالدان الوصول للصورة املثىل لتحفيـز واسـتثارة كـل الجوانـب

كل تلك العوامـل  ي املادية أم املعنوية، بحيث تتجمعشخصية الطفل سواء أكانت من النواح

  .لتصب يف مجري فائدة الطفل

نيابة عن الطفل يف كل مـا يخصـه يجعلـه يعتمـد يف  إال أن عملية فرض الهيمنة والقيام

كل أعامله وحده؛ أي جعله يستخدم طاقته املادية  حياته عىل اآلخرين، لذا يجب تركه يعمل

  .العقلية بحيث يبدأ يف التفكري واستخدام ذهنه بجانب مقدراتهممثلة يف جسمه وأطرافه 

الطفل لعبة يحبها يجب أال تسلم له يف يده وإمنـا يـتم  فعىل سبيل املثال إذا كانت لدى

ًالتقاطها، أمـا إذا كـان مييش فـيمكن وضـعها بعيـدا منـه  وضعها بالقرب منه بحيث يستطيع

   .كذاإليها وه حتى يحاول عن طريق امليش الوصول

أذهـان اآلبـاء واألمهـات  إن روح الحامية واالحتكار ألفعال األطفال يجب أن متحـى عـن

إال إذا أخطأ فيمكن إصـالحه  حيث يجب أن يشعروا طفلهم دوما بأنه حر يف أفكاره وأفعاله،

  .الخطأ وبطريقة محرتمة مع إبداء مشاعر الحب حتى عند حدوث

والديه يدعامنه يف  ًيا كان نوعها، بحيث يشعر بأنعىل الوالدين احرتام رغبات أطفالهام أ

ًالتفكري أيـا كـان نوعهـا إمنـا  االهتامم برغباته وهواياته، إن عملية تشجيع أطفالنا يف عمليات

  .أظفارهم تنمي يف أطفالنا محاولة التفكري منذ نعومة

عرب إلقاء عدة لإلجابة  ًفإذا استفرس عن يشء ال تتم اإلجابة عليه فورا وإمنا ميكن التوصل

  .أسئلة حتى يتمكن من التوصل لتلك اإلجابة

 ًاألسئلة املقابلة تجعله يتذكر تلك اإلجابة، أما إذا أجبته فورا فإنه رسعان ما إن مثل تلك

  .ينساها

 ويف املسائل البسيطة التي تكون يف شكل واجب يومي، يجب ترك الطفل

   ه تلك القواعد الخاصة بتلـكيفكر أوالً يف حلها بعد أن تكون قد رسخت يف ذهن
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بعد إنهائه للواجب ميكن إجراء عملية التصحيح حتى يتم التأكد من أنه فهم قاعدة  املسائل،

  .املسائل تلك

لن يستطيع املذاكرة  ًأما إذا بدأت والدته بحل الواجب اليومي معه يوميا، فإنه بعد فرتة

التفكـري قـد تعطـل لديـه  تايل فإن جانبوحده ألن عقله قد تعود عىل املساعدة الدامئة، وبال

ــة ـحــل مـســائل الواـجــب  .وـحــده وإذا اـســتمر الوـضــع هـكــذا رمـبــا ال يـســتطيع البـت

يشـجعوا األطفـال عـىل   وأن–عىل املدرس والوالدين أال يعودوا الطفل عىل اإلجابة الواحـدة 

 تحتـاج لعمليـات إلعامل العقل التي ًإعامل العقل، وأن مييلوا دوما إللقاء األسئلة التي تحتاج

  .الحدس والتخمني

ًعىل أال يفرض عـىل الطـالب مناقشـتها فـورا، وإمنـا ميـنحهم  وميكن للمعلم وضع أسئلة

القادمـة، ويف الحصـة القادمـة يطـرح النقـاش ويسـتمع لعـدد مـن  فرصة يك يفكروا للحصـة

 وملـاذا منهم، ولكن يف نهاية األمـر يوضـح لهـم اإلجابـة الصـحيحة الطالب مع احرتام رأي كل

  .اإلجابة اختار تلك

حل تلـك املسـائل  أما يف املسائل الرياضية يعطي املدرس القاعدة التي تساعد الطفل يف

بطريقـة أخـرى يجـب  وبعدها يرتكه ليعمل بها، فإذا مل يعمـل بهـا واسـتطاع التوصـل للحـل

الرياضية املسائل  تشجيعه، فحينام يربع الطالب يف استنباط طرق جديدة لحل عدة أنواع من

ًمـام يجعلـه واثقـا مـن  يصبح لديه املقدرة الجيدة وتتنامى يف نفسه القابلية والثقة بـالنفس

  .قدراته ومؤهالته

والجلد عىل حل املشكالت التي تواجهه يف الحيـاة،  وبذلك تتكون لدى الطفل قوة الصرب

قـوة الشـكيمة تواجهه يف الحيـاة فإنـه أصـبح ميتـاز ب ومهام كانت قوة صدمة املشكالت التي

  .أصعب اللحظات وأحلكها واألناة بحيث ال ينشل تفكريه يف

التـي تواجهـه بعقـل متفـتح  ًبالتايل يصبح قادرا عىل تحـدي كـل املشـكالت واملصـاعب

  .قرص وقلب منرشح وأنه بال شك سوف ينترص طال الزمن أم
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التفكـري املنـتج  فحينام يعتاد طفلك عىل التفكري فإنه عادة ما تتولد لديـه املقـدرة عـىل

إبعـاد كـل مـا هـو ذو  مستقبالً، ويتم ذلك عرب وضع محور يرتكز عليه يف املوضـوع ويحـاول

  .صلة باملوضوع محور االهتامم

إرشاك الطـالب يف املسـائل التـي تحتـاج للتفكـري الجامعـي  من الجيد أن يحاول املدرس

تتمثل تلك األسئلة يف املـواد لهم اختيار الحل األمثل، كأن  بحيث يطرح عليهم املشكلة ويرتك

  .األفكار وتتواىل الخواطر حول أسلوب الحل األمثل االجتامعية حيث تتنوع

منهم يحاول شحذ ذهنه مبا فيه الكفايـة لحـل تلـك املسـألة  حينها يجتمع األطفال وكل

  .يربع كل واحد منهم يف التفكري حتى تنال مجموعتهم الجائزة  وبالتايل-مثار االهتامم 

الوالدان واملعلم أطفالهم بحمل مذكرة وقلـم حتـى يتعلمـوا عمليـة  املهم أن يويصمن 

يهمهم من أفكـار وخـواطر وعنـاوين مهمـة، وإفهـامهم أن مبقـدورهم  القيام بتسجيل كل ما

  .أوقات فراغهم حتى يصلوا ملا يريدون الرجوع لتلك املذكرة يف

ام الحوار، وكيفيـة تعلـم السـامع عملية احرت إن عملية التفكري الجامعي تنمي يف الطفل

الوالء لألفكار الصحيحة يف نظره بحيث يعضـد الـرأي  ألفكار إخوانه بالفصل، إىل جانب تنمية

  .ود وصداقة لصاحب الرأي الخطأ أو الصحيح الصحيح دون االلتفات ملا يربطه من

  -:آليات ونظريات حل املشكلة : أوالً

مـا مـن نبتـه  وبال جدوى من البكاء عىل اللـنب املسـك

  الكلمة قيمتهـا يف قائلهــــا )مثل ياباين(تحمل األرز مطبوخا 
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يف هـذه الحالـة ال يجـب علينـا الوقـف .... كل منا يقـع يف مشـاكل ال تعـد وال تـحىص 

وإنتظار الحلول الطازجة ولكن البد من استخدام طرق ووسائل لحلها وينبغي علينـا تعليمهـا 

  ...ألطفالنا 

  .. شخص طرق يف حل مشكالته سأقدم لكم بعض هذه الطرق والنظريات ومبا أن لكل 

  ـ :إذ يلخص خطوات حل املشكلة يف أربع خطوات هي  "Diggoryفالنبدأ بـ 

  .ـ فهم املشكلة 1

  .ـ إيجاد العالقة بني املعلومات املتوفرة واملجهولة 2

  .ـ تنفيذ الخطة للوصول إىل الحل 3

  ) 6. "(ـ اختبار الحل4

هذا الهرم الذي وضعه جانبيه الذي يتضمن تعلم مهارة حـل املشـكلة والوصـول وإليك 

  ـ:إىل درجة اإلبداع كام يفرتضه ، وهو كالتايل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  تعلم حقائق ومفاهيم

Êa†i⁄a

òÜØ’½a@Ýy

ÔÛa@áÜÈmáî 

òîÏŠÈ½a@pa‰bè½a@áÜÈm

´ãaìÓë@†ÇaìÓë@ù…bjß@áÜÈm@ @
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اسرتاتيجية املشكلة التـي " Brans ford and Stein Ideal"زميله " برانزفورد"كام طور "

ري إىل اسرتاتيجيات محددة كل منها يبدأ بحـرف مـن كلمـة والتي تش" Ideal"ضمنها يف كلمة 

"Ideal  " ـ :أو هذه اإلسرتاتيجية هي  

  )Identtification(ـ تحديد املشكلة 1

  )Defining(ـ تعريف املشكلة 2

  )Exploring(ـ استقصاء الحلول 3

  )Action on Ideas(ـ تنفيذ األفكار 4

  )" Looking for Effects(ـ البحث عن النتائج 5

  ـ: فيحدد سبع خطوات لحل املشكلة وهي Klausmeierأما كالوزمري "

  .ـ أدراك املشكلة ومالحظتها 1

  .ـ ادراك وصياغة املتطلبات العامة من طرق وحلول وأبعاد 2

  .ـ اسرتجاع املعلومات املتوفرة والحصول عىل معلومات وطرق جديدة 3

  .ـ تطبيق املعلومات واألساليب 4

  . الحلول املحتملة والتنبؤ بنتيجة كل حل ـ تفسري5

  .تقويم نوعية الحل املقبول 6

  ."ـ استخدام الحلول واألساليب الجديدة يف مواقف أخرى 7

   :وهي .  طريقة حلك للمشكلة د قامئة تصف.شابريو، ف.وهنا يضع لورانس إ

  هل فكرت يف العديد من السياسات واالسرتاتيجيات لحل املشكلة ؟

  حديد املشكلة بوضوح ؟هل قمت بت

  ة ألن يديل برأيه بخصوص املشكلةهل أعطيت فرصة لكل طرف له عالقة باملشكل
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  هل ناقشت نقاط القوة والضعف يف كل فكرة مبا يف ذلك األفكار التي أدىل بها اآلخرون ؟

  هل ركنت إىل الهدوء ومل تلجأ إىل توجيه اللوم لآلخرين ؟

  ل إىل الحل ؟هل قمت ببذل محاولة كرمية للتوص

  هل اعرتفت بجهود اآلخرين التي بذلوها للتوصل إىل الحل؟

  هل قمت بإعداد خطة احياطية الستخدامها يف الحل يف حالة فشل الحلول املقرتحة؟

عند مناقشة أيـة مشـكلة تعـاين منهـا ، عليـك بإبـداء "وباإلضافة إىل ذلك يقول لورانس 

   ـ:خمسة خطوات كنموذج لطريقة حل املشكالت 

  .ـ تحديد املشكلة 1

  .ـ التفكري يف أكرث من حل 2

  .ـ مقارنة الحلول بعضها ببعض 3

  .ـ اختيار أفضل الحلول 4

ـ البد من بيان التقرير الخاص مبا تم التوصل إليه لحل املشكلة ومناقشة أية تعـديالت 5

  .الزمة 

ت عن طريق يوضح عامل النفس الشهري ستيفان دي شازر ، والذي يدعو إىل حل املشكال"

التفكري الذايت ـ أن تلك اإلسرتاتيجيات املادية املحسوسة لحـل املشـكالت ميكـن أن تـؤدي إىل 

تحوالت كربى يف الطريقة التي نرى بهـا املشـكالت ونتعـايش معهـا ، ويف كثـري مـن األوقـات 

يكون حل مشكلة ما معروفا دون علم صاحب املشكلة مبعرفته للحـل ، وقـد تبـدو مشـاكلنا 

إن التحـول بـالتفكري ميكـن . نها تقبع خلف باب موصد دون أن يكون لدينا مفتاح لفتحه وكأ

أن يفتح الباب بحيث تصبح الحلول السابقة التي أمكن بها حل مشكالت مامثلة ظاهرة أمام 

  ."أعيننا 

ميكـن إسـتخدام الخطـوات التاليـة للتـدريب عـىل "إضافة عىل ما سبق 

   لرتبية اإلسالمية ، وهذه الخطوات مقرتحة ميكنمهارة حل املشكلة ضمن منهاج ا
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تعديلها لألفضل ، وروعي يف هـذه الخطـوات بـأن تكـون قابلـة للتطبيـق وأن نواتجهـا قابلـة 

للمالحظة وهي تشري وفق منوذج متتابع متسلسل متدرج وهـذا النمـوذج ميكـن أن يتحقـق 

  ـ :عىل صورة قدرة وهو 

  .مكوناتها ـ تحديد املشكلة وإستيعاب طبيعتها و1

  .ـ الربط بني عنارص ومكونات املشكلة وخربات املتعلم السابقة 2

  .ـ تعداد اإلبدال والحلول واملمكنة 3

  .ـ التخطيط إليجاد الحلول 4

  .ـ تجريب الحل وإختباره 5

  .ـ تعميم نتائجه 6

  ."ـ نقل الخربة والتعلم إىل مواقف جديدة 7

  -:ت لدى األطفال كيفية تنمية مهارات حل املشكال: ًثانيا

  ؟؟ ..ماذا يجب تقدمية للطفل ليك يكون قادرا عىل حل مشكالته 

هذا هو السؤال املطروح بعد أن عرضت لكم بعض من نظريات 

  ..حل املشكالت 

  ـ :بالنسبة لألطفال من والدتهم وحتى العامني 

تكشـاف ـ الطفل الصغري لديه العديد من املشكالت لحلها ، فيمكنـك تـوفري فـرص لالس"

  . مفتوح النهاية 

ـ استخدم حساسيتك الخاصة تجاه املوقف ، وساعد قبل اإلحباط ، ولكن أترك له فرصـة 

  .التجريب واملحاولة لتدعم املثابرة لديه 

ـ مد الطفل بعدد من األشياء املثرية ميكنه أن ميصها وميسـك بهـا ؛ يلقيهـا ؛ فاستكشـاف 

  .أشياء جديدة ميهد الطريق لحل املشكالت 

ةأنا لها ولكل عظيم

❋  مكتبة ابن عموش ❋ ❋.Telegram : @edubook



 السادسةالخطوة 

121 

ـ أعط الطفل لعبا تصدر استجابات لفعله كاأللعاب التي تحدث أصواتا لطيفة حني تهـز 

  . أو متسك أو ترضب 

ِـ أخف لعبة محددة من الطفل ذي العـام فهـذا يجعلـه يعمـل بحثـا عنهـا ، وإذا فقـد 

  .حامسه واستمتاعه ميكنك إظهار اللعبة وتقريبها بضع خطوات منه 

ملشكالت حياته حقيقيـة ؛ فمـثال حـني تتـدرج الكـرة خلـف ـ ساعد الطفل ليجد حلوال 

  كيف ميكننا أن نصل لهذه الكرة ؟ : الرف مثال اسأل الطفل 

  .ٍـ فكر بصوت عال ؛ جرب اقرتاحاته ؛ وشارك بأفكارك 

ـ وفر خامات متعددة للعب يف املاء كاألشياء التي تطفو ؛ وتغرق ؛ والتي متتص ؛ كـذلك 

كل هذه أفكار عظيمة تساعد الطفل عىل خربات ..  تكفي مللء اإلناء مالحظة كمية املاء التي

  ."حل املشكالت 

  ـ : سنني فيمكننا تقديم التايل 4ـ3أما بالنسبة لألطفال من عمر 

  .ـ وفر فرصا لأليدي الصغرية للبحث "

ـ املغنـاطيس ، ومـواد معدنيـة ، وأدوات تكسـري :ـ أعط الطفل مواد لالستكشاف ، مثل 

  .آمنة 

  ـ غري خاماتك ليكون هناك دوما جديد يبقى نشاطهم وحيويتهم ويحفظ تفكريهم مثارا 

ـ عزز مهارات التفكري النقدي واإلبداعي بدعوة الطفل الستخدام املـواد بطـرق جديـدة 

  .ومختلفة 

يف أكـرث مـن ) الخرز ـ علب الكربيت الفارغـة ـ اإلنـاء(ـ ضع أفكارا عن استخدام الخامة 

  .... ـ لون استخدام ـ منط

ـ شجع الطفل عىل طرح االقرتاحات والحلـول ن عـزز العصـف الـذهني بسـؤال أسـئلة 

  .واستمع بانتباه ألفكاره " ؟...؟ كم طريقة ميكننا بها ...مالذي ميكنك عمله بــ"مفتوحة ؛ 
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ـ دع الطفل يجد حلوله الخاصة ، وقدم مساعدة حني يبدأ يف الشعور باإلحبـاط ؛ ولكـن 

  .الته بدال منه ال تحل مشك

ماذا (وناقش طرقهم الخاصة . طال مشكالتهم [ـ شاركه الكتب التي تظهر كيف يحل األ

  ...) ."لو ـ ماذا لو مل 

  ـ : سنوات 6ـ5بالنسبة لألطفال من سن 

ـ اصنع البيئة الداعمة التي ميكـن للطفـل فيهـا االستكشـاف بانتظـام ومناقشـة األفكـار 

  .الجديدة 

حاولة الطرق الجديدة واالحتفاء مبجهوداته مام يساعده عىل تنمية ـ شجع الطفل عىل م

  .الثقة لالختبار والتجربة دون الخوف من الخطأ 

  .ـ اسمح لطفلك بالوقت الذي يتعامل فيه مع إحباطاته 

ـ ادعم محاوالته لحل املشكالت باألسئلة مفتوحة اإلجابة ، وقـده للرتكيـز عـىل الحلـول 

  .املمكنة 

سـاعده ليعـرب عنهـا كـأن يتحـدث عنهـا ، . يبتكـر عرضـا نظريـا ملشـكلته ـ قد طفلـك ل

هذا يساعده عىل تنمية مستوى أعىل من التفكـري املجـرد بيـنام يسـجل . ويرسمها ، ويكتبها 

  .أفكاره وإنجازاته 

ـ وفر فرصا ملناقشة املشكالت اإلجتامعية ؛ بدءا مـن مشـكالت الفصـل إىل املوضـوعات 

الجتامعات األرسية شكال الختيـار وتقليـب كثـري مـن املوضـوعات املتنوعـة وتعترب ا. العاملية 

وميكننا الحصول عىل العديـد مـن املوضـوعات الجذابـة . والتشارك يف األفكار واقرتاح لحلول 

  ."واللطيفة يف كثري من كتب ومجالت األطفال والكبار وتسجالت الفيديو التعليمية 

  ن عوده أبوهوينشأ ناشء الفتيان منا عىل ما كا

ٍيف بحث لها عـن ) ماجستري دراسات إسالمية(تقول اإلستاذه سيام راتب عدنان أبو رموز 

  ..ـ التسلط والسيطرة :تربية الطفل يف اإلسالم يف الفصل الثالث املبحث األول املطلب األول 
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ويعني تحكم األب واألم يف نشأة الطفل والوقـوف أمـام رغباتـه التلقائيـة ومنعـه مـن "

لقيام بسلوك معني لتحقيق رغباته التي يريدها حتى ولو كانـت مرشوعـة ، أو الـزام الطفـل ا

  بالقيام مبهام وواجبات تفوق قدراته 

استخدام العنف أو الرضب أو الحرمان أحيانا وتكون قامئـة املمنوعـات أكـرث مـن قامئـة 

عـني أو أصـدقاء املسموحات ، كأن تفرض األم عىل الطفـل ارتـداء مالبـس معينـة أو طعـام م

  .معينني 

ظنا من الوالدين ان ذلك يف مصلحة الطفل دون أن يعلموا ان لذلك األسلوب خطرا عىل 

  " ..صحة الطفل النفسية وعىل شخصيته مستقبال 

األطفال يف عمر الخمس والست سنوات تختلف لديهم مهـارات حـل املشـكالت " ـ:مالحظة 

ي منو قـدرتهم عـىل االحـتامل والصـمود أحد أهم االختالفات ه. عن أولئك األصغر 

أمام فرتة من اإلحباط ، بينام يواجهون ويعملون عىل مشكلة صعبة ؛ ففي حـني أن 

الصغار ميكن أن يكفوا عن اللعـب بالبـازل الـذي يصـعب علـيهم وضـع أجزائـه يف 

يأـخـذون وقـتـا )  ـسـنوات6ـــ5(إال أنـهـم يف مرـحـة .. مكانـهـا أو رمـبـا يقطعونـهـا إرـبـا

  .تحديد املشكلة ، ورسم استنتاج لطريقة حلها ملالحظة و

وهذه القدرةاملستحدثة لديهم إمنـا منبعهـا زيـادة فـرتة االنتبـاه لـديهم بحكـم التطـور 

  .العقيل ، وزيادة ثقتهم بأنفسهم ومنو مهاراتهم املختلفة 

وبحلول العام الخامس أو السادس ؛ فإن النضخ العـاطفي لـدى األطفـال ميـدهم بأمـان 

  .حمل املخاطرة ، فال يخاف من التجريب والخطأ كبري لت

كيـف ميكننـي أن "ويف كل يوم تستمع ألصوات األطفال يواجهون مشكالتهم ويحلونها ؛ 

كيف ميكننـي "، " مل ال تلتصق ورقة الشجر بالصندوق الكرتوين ؟" ، " أجعل هذا البرج واقفا ؟

  " . ؟كيف أحصل عىل دوري يف اللعب"، " أن أزن هذه األحجار ؟
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وبينام يواجه األطفال ـ ما يبدو لنا أحيانـا ـ مشـكالت صـغرية أو تافهـة ؛ فـإنهم ينمـون 

  . " ويطورون ويطبقون مهارات تفكري ؛ ومهارات اجتامعية وعاطفية مهمة 

  ـ:باإلضافة إال ذلك سأعطي منوذج مبسط عن التفكري املجرد 

 مهـام ورضوريـا لنـو مهـارات حـل )الذي ال يدرك بالحواس(ويعد تعلم التفكري املجرد "

املشكالت ، وهو ما ميكن الطفل من التفكري يف حل ملشكة دون تجربتهـا فعليـا ، والطفـل يف 

هذه املرحلة لديه القدرة عىل التخيل والتفكري يف مشكلة وحلهـا بخـربة يدويـة فعليـة أقـل ، 

  .وهذا ما ميثل منو األطفال معرفيا وإدراكيا 

غوية القوية رضورية ملثـل هـذا التفكـري املجـرد ، وغالبـا مـا يكـون كام تعد املهارات الل

األطفال يف هذه املرحلة لفظيني ، أي لديهم القدرة عىل رشح ووصـف تفكـريهم وميكـنهم أن 

يبسطوا أو يقدموا أو يرشحوا أفكارهم بتفاصيل رائعـة ؛ وميكـن لألطفـال أن يتقرحـوا حلـوال 

ون قصصهم مثال ، ويستمتعون أيضا بأنشطة التفكري ممكنة ملشكالت الشخصيات بينام يشارك

  .اإلبداعي كالعصف الذهني إليجاد كل الطرق املختلفة لعمل األشياء 

واألطفال يف العام الخـامس والسـادس أكـرث وعيـا مبشـكالت النـاس اآلخـرين ، وهـو مـا 

لتحـولهم يسمى بالتفكري العاملي ، وهي صفة ممتعة لألطفال يف هذه املرحلـة ، وذلـك تبعـا 

فيمكن أن يبدءوا يف تبني مشـكالت كبـرية تـؤثر .. من التفكري والسلوك املتمركز حول الذات 

وميكنهم أن يثوروا آلرائهم الشخصية حول مشكالت العامل كمشـكلة . عىل العامل ؛ أو الكوكب 

  .الحيوانات املنقرضة ؛ التلوث ؛ الحروب

 فـإن الوالـدين يسـتطيعان مبا أن الطفل عبارة عن عجينـة"وهنا يجب القول 

تشكيلها وفق الصورة التي يريدان يحبذ الوالدان الوصول للصـورة املـثىل لتحفيـز 

واستثارة كل الجوانب التي تفعل من شخصية الطفل سـواء أكانـت مـن النـواحي 

املادية أو املعنوية ، بحيث تتجمع كل تلك العوامل لتصب يف مجرى فائدة الطفل 

يمنة والقيام نيابة عن الطفل يف كل ما يخصه يجعله يعتمد إال أن عملية فرض اله

  يف حياته عىل اآلخرين ، لذا يجب تركه يعمل كل أعامله وحده ؛ أي جعله 
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يستخدم طاقته املادية ممثلة يف جسـمه وأطرافـه بجانـب مقدراتـه العقليـة بحيـث يبـدأ يف 

  . التفكري واستخدام ذهنه 

لطفل لعبة يحبها يجب أال تسلم له يف يده وإمنـا يـتم فعىل سبيل املثال إذا كانت لدى ا

وضعها بالقرب منه بحيث يستطيع التقاطها ، أما إذا كـان مييش فـيمكن وضـعها بعيـدا منـه 

حتى يحاول عن طريق امليش الوصول إليها وهكذا إن روح الحامية واالحتكار ألفعال األطفال 

ب أن يشعروا طفلهم دوما بأنـه حـر يف يجب أن متحى عن األذهان اآلباء واألمهات حيث يج

أفكاره وأفعاله ، إال أذا أخطأ فيمكن إصالحة وبطريقة محرتمة مع إبداء مشاعر الحب حتـى 

  ."عند حدوث الخطأ 

  

  - :ةالخامت

  إن من التوصيات للوالدين أو املريب أن يكونوا عاملني بالعوامل التي تدفع

  : التوصيات األخرى و تحسن التفكري لدى الطفل و نذكر كذلك بعض

إن حـب االسـتطالع و الثقـة بـالنفس و  : قم بتنميـة حـب االسـتطالع عنـد الطفـل -1

يكـون لـديهم شـعور بأنفسـهم " حب االسـتطالع"التفكري تتفاعل مع بعضها و إن من لديهم 

أنهم بحاجة إىل املعرفة و بالتايل يكون لديهم رغبة يف االستمرار بالتفكري لالكتشـاف و الفهـم 

 تكوين أفكار عام حولهم ويقومون بتطوير كفاءاتهم و يتفاعلون بشـكل جيـد مـع عـاملهم و

الخارجي مام يزيد أيضا من زيادة ثقتهم بأنفسهم و يكون تقديرهم لذاتهم عاليا األمر الـذي 

  .يسهم يف تطوير قدراتهم يف التفكري و اإلبداع 

 يف الخطـأ  إن الخـوف مـن الوقـوع:حرر الطفل من خوفه من الخطأ  -2

يشل التفكري و إن التأكيد عىل املامرسات التي نتعلم عن طريقها من األخطاء 

التي نقع فيها تشجع محاوالت القيام باللعب باإلمكانيـات و التـي هـي جـزء 

   أسايس يف عملية التفكري لذا فإن االتجاه الهادئ و املتسامح تجـاه األخطـاء
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 زاوـيـة مـا كونـهـا غـري مالمـئـة تشـجع التجرـيـب األوليـة الـتـي تقـيم ـفـيام بعـد و ـتـرفض مـن

  .باإلمكانيات البديلة و هذا األمر جزء من تنمية التفكري 

 إن التـشـديد ـعـىل أن يـكـون :ـشـجع التخـيـل باإلـضـافة إىل النـظـرة الواقعـيـة لألـمـور  -3

التفكري مرتبطا بالواقع ميكن أن يثبط من عملية التجريب للتفسريات والتي هي عىل األغلـب 

دة إال أن تشجيع التحرك بني الخيال والحقيقة واملزج بني اآلراء الغريبـة والتقـويم الناقـد مفي

  .من األهمية مبكان العمل عىل تشجيعها 

إن املستويات العليا من التفكري تتطلب من : شجع االختالط مع األشخاص املفكرين  -4

ـصـاحبها أو حـجـم الفـكـرة اآلخـرين أن يتقبـلـوا األفـكـار واملفـكـر ويقدروـنـه مـهـام ـقـل حـجـم 

فاالختالط مع املفكرين سوف يوصل لهـذه النتيجـة و الطفـل قـد يسـعى إىل تشـبيه نفسـه 

بنامذج أكرب منه سنا عند الفشل يف بعض محاوالتـه و إن القـدوة و الجـو العـام قـد يكونـان 

  .سببني يف تطوير التفكري 

لعمـل عـىل التجريـب و إن تشجيع االختالف يف الـرأي و ا : شجع االختالف و التفرد -5

 .إعطاء الفرد إحساسا بتفرده هام أمران مرغوب بهام 

إن توفري أكرب قسط من الفرص للدراسة الفردية و السامح  : شجع املبادرات الفردية -6

لكل متعلم بأن يتقدم حسب قابليته و تـوفري جـو مـن املرونـة يف املختـربات امليدانيـة كلهـا 

  .لرئيسية للنشاطات التفكريية عوامل تشجع عىل تطوير العوامل ا

 .تجنب اآلراء السلبية التي تحد من إبداع الطفل  -7
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  املراجع واملصادر

، دار الكتـاب الرتبـوي للـنرش والتوزيـع ،كيـت هريمـون، ديـان دودج، بناء دمـاغ طفلـك -1

 .م2006
  م2004، مكتبة العبيكان ،جون ال نغرر، لنعلم أطفالنا حالوة التفكري -2
  م1998، رشكة يونغ فيوترش ،اداورد ديبونو ،لتفكريعلم طفلك مهارات ا -3
 م2006 ،دار ديبونو للنرش والتوزيع ،صالح معامر ،علم التفكري -4
 ،مكتبـة امللـك فهـد الوطنيـة ،وزارة الرتبية والتعلـيم ،دليل املعلم لتنمية مهارات التفكري -5

  م2007
دار املسرية للنرش  ،لخوالدةمحمد ا. د ،املنهاج اإلبداعي الشامل يف تربية الطفولة املبكرة -6

  م2003 ،والتوزيع
  م2004 ،دار الثقافة للنرش والتوزيع ،محمود محمد غانم ،التفكري عند األطفال -7

دار الفكـر للـنرش  ،عفـاف اللبابيـدي، عبـدالكريم الخاليلـة ،طرق تعليم التفكري لألطفال -8

  م1990 ،والتوزيع
  م1990 ،دار الفكر للنرش والتوزيع ،هشام الحسن وآخرون ،تطور التفكري عند الطفل -9

  م2005 ،دار صفاء للنرش والتوزيع ،أمل الخلييل ،الطفل ومهارات التفكري -10
  م2006 ،مكتبة جرير ،باربرا شري ،ألعاب ذكية لألطفال -11
  م2000 ،رشكة رشاد برس ،محمد سويد ،موسوعة األلعاب الثقافية -12
  م2006 ،مكتبة جرير ،توين بوزان ،خريطة العقل -13
  م2001 ،مكتبة جرير ،شابريو ،لورانس ،ف تنشئ طفال يتمتع بذكاء عاطفيكي -14
 -:مواقع عرب الشبكة العنكبوتية -15

  http://almadapaper.com:   موقع املدى •

 BBC  : arabic/hi/uk.co.bbc.news://httpموقع  •

 sa.gov.childhood://http : موقع اللجنة الوطنية للطفولة •

 vb/net.memar.www://http: ملتقى الفكر واإلبداع  •
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  net.merkaz.forum://http:  منتديات مركاز  •

 vb/com.hwaity.www://http: منتديات هوايتي  •

 vb/com.tshkeel.www://http: منتديات بيت الفن  •

  com.jazirah-al.www://http: جريدة  الجزيرة   •

 Friday 1st June,2001 .. 10473:لعدد .. 1422الول ربيع ا ،9الجمعة  •
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