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املقدمة
إن القراءة ليست هواية كما هو شائع  ،ولكنها غذاء العقل  ،وتتضح أهمية القراءة فهي
ضرورة أساسية في حياة البشرية والوسيلة التي يعتمد عليها الشخص لتنفيذها هي املطالعة
املستمرة ،والقراءة مهارة متاحة ألي شخص بعكس كثير من املهارات األخرى لكنها صعبة في
نفس الوقت ألنها تتطلب قدرة من صاحبها على السعي وراءها وطلبها واملداومة عليها لتكوين
ثقافته الخاصة ملدى حياته.
لذلك فإن األسرة لها دور كبير في بناء هذه الثقافة وتدريب األوالد على أساسيات القراءة وذلك
من خالل االهتمام بالطفل من نعومة أظفاره والعمل على بناء شخصيته في بيئة سليمة
بمشاركة املجتمع ومؤسساته املختلفة.
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دليل البرنامج التدريبي
اسم البرنامج :البناء العلمي لألوالد ،ومهارات القراءة في املراحل املبكرة
الهدف العام:
أهمية تدريب األطفال على مهارات القراءة والكتابة في بناء شخصية سوية باملجتمع .

األهداف التفصيلية للبرنامج:
• توضيح أهمية تثقيف الطفل من خالل األسرة ودورها بذلك.
• توضيح دور املجتمع في إثراء ثقافة الطفل.
• إكساب املتدربين آلية تثقيف الطفل.
• توضيح دور املؤسسات التعليمية في املمارسات اللغوية.
• تعريف املتدربين بمراحل تعليم الطفل.
• إكساب املتدربين أهم التطبيقات ملرحلة الطفولة املبكرة.
• إكساب املتدربين آلية تعلم الطفل في مرحلة الطفولة املبكرة.
• توضيح األساليب الخاطئة في تربية األبناء.
املستهدفون من البرنامج :الوالدانُّ ،
واملربون.
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خطة البرنامج

اليوم

اسم الوحدة
البناء العلمي
لألوالد ،ومهارات
القراءة في املراحل
املبكرة

األول

الجلسة
األولى
تثقيف الطفل ودور األسرة بذلك
تعريف بالطفل ومراحله املختلفة
ثقافة الطفل ماهي؟
مسؤولية املجتمع في إثراء لغة
الطفل
كيف نثقف الطفل؟
املحيط االجتماعي وتأثيره في
تثقيف الطفل.
املؤسسات التعليمية ودورها في
املمارسات اللغوية
استراحة
الثانية
مراحل تعليم الطفل في القسم
التعليمي
املجاالت التنموية
تطبيقات مرحلة الطفولة املبكرة
كيف يتعلم الطفل في مرحلتي
الطفولة املبكرة
األساليب الخاطئة في تربية األبناء
وأثرها على شخصيتهم

الزمن
 20دقيقة
 20دقيقة
 15دقيقة
 15دقيقة
 15دقيقة
 20دقيقة
 15دقيقة
نصف ساعة
 30دقيقة
 15دقيقة
 30دقيقة
 30دقيقة
 15دقيقة
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إرشادات املتدربين
أخي املدرب:
املهمة التي تقوم بها مهمة كبيرة تتطلب منك بذل جهود ضخمة لتحقيق أهداف الحقيبة التدريبية
والتحقق من انتقال أثر التدريب إلى املتدربين بأكمل صورة ،لذا نأمل منك مراعاة اإلرشادات اآلتية التي
ستساعدك بإذن هللا عز وجل على تحقيق أهداف البرنامج التدريبي:

 .1قراءة الحقيبة بشكل جيد وتفحص كل محتوياتها يزيد من كفاءتك التدريبية وإدارتك لجلسات
التدريب ويجنبك الكثير من الحرج في قاعة التدريب.
ً
 .2اصطحب الحقيبة التدريبية دائما متى ما كنت في قاعة التدريب ألنك تحتاج دائما إلى محتوياتها التي
أعدت ملساعدتك.
ً
 .3مراعاة الزمن في البرنامج بدقة والحرص على استثمار الوقت كامال وفق الخطة املوضوعة لكل جلسة
عامل مساعد في تحقيق أهداف البرنامج.
ً
 .4إعطاء النشاطات التدريبية حقها كامال من الزمن يحقق أهدافها.
 .5تفعيل دور املتدرب في البرنامج بحيث يكون املدرب ميس ًرا و ً
مديرا للحوار والنقاش داخل القاعة مما
ً
ً
يجعل البرنامج التدريبي أكثر أثرا وتشويقا.
 .6إعادة تشكيل املجموعات بشكل مناسب بعد كل جلسة تدريبية يسهم في الحفاظ على حيوية املتدربين
واالستفادة من خبراتهم املتنوعة.
 .7الحرص على التقويم التكويني أثناء عملية التدريب يساعد املدرب واملتدرب في بلوغ أهداف الجلسة
التدريبية.
 .8تلخيص عمل املجموعات بعد العرض والنقاش ووضعه على شكل نقاط على السبورة أو السبورة
ً
الورقية وتوجيهه نحو الهدف من املهارات التدريبية املهمة جدا التي تستثمر نتائج التدريب بشكل
فاعل.
 .9الحرص على الوصول في نهاية كل جلسة تدريبية إلى تحديد خالصة للتعلم املتحقق يسهم في تأكيد
التعلم.
 .10على املدرب أال يتجاوز خطوة أو مرحلة في الحقيبة ما لم يتأكد من الحد األدنى من التمكن لدى
جميع املتدربين.
 .11باإلمكان اختزال وقت التنفيذ لخطوة ما أو مرحلة ما عند شعور املدرب بتوفرها لدى املتدربين
ً
احتراما إلمكاناتهم وخبراتهم.
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الوحدة األولى
(البناء العلمي لألوالد ،ومهارات القراءة في املراحل املبكرة)
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الوحدة األولى
اسم الوحدة:
البناء العلمي لألوالد ،ومهارات القراءة في املراحل املبكرة

الهدف العام من الوحدة:
أهمية البناء العلمي من خالل ثقافة القراءة والكتابة لألطفال.

األهداف التفصيلية للوحدة:
• توضيح أهمية تثقيف الطفل من خالل األسرة ودورها بذلك.
• توضيح دور املجتمع في إثراء ثقافة الطفل.
• إكساب املتدربين آلية تثقيف الطفل.
• توضيح دور املؤسسات التعليمية في املمارسات اللغوية.
• تعريف املتدربين مراحل تعليم الطفل.
• إكساب املتدربين أهم التطبيقات ملرحلة الطفولة املبكرة.
• إكساب املتدربين آلية تعلم الطفل في مرحلة الطفولة املبكرة.
• توضيح األساليب الخاطئة في تربية األبناء.
متطلبات التدريب:
جهاز حاسب آلي.
جهاز العرض املرئي.
شاشة عرض.
أوراق تصوير A4
أقالم.
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توزيع جلسات الوحدة األولى (البناء العلمي لألوالد ،ومهارات القراءة في املراحل املبكرة)
م

أهداف الجلسة

املوضوع

األولى
الثانية

توضيح أهمية تثقيف الطفل من تثقيف الطفل ودور األسرة
بذلك
خالل األسرة ودورها بذلك.
تعريف الطفل ومراحله
املختلفة
ثقافة الطفل ماهي؟
توضيح دور املجتمع في إثراء
ثقافة الطفل.
مسؤولية املجتمع في إثراء
لغة الطفل
كيف نثقف الطفل؟
إكساب املتدربين آلية تثقيف
الطفل.
املحيط االجتماعي وتأثيره في
تثقيف الطفل.
املؤسسات التعليمية
توضيح دور املؤسسات التعليمية
ودورها في املمارسات
في املمارسات اللغوية
اللغوية
7
4
مراحل تعليم الطفل في
تعريف املتدربين بمراحل تعليم
القسم التعليمي
الطفل
املجاالت التنموية
إكساب املتدربين أهم التطبيقات تطبيقات مرحلة الطفولة
املبكرة
ملرحلة الطفولة املبكرة.
إكساب املتدربين آلية تعلم الطفل
كيف يتعلم الطفل في
في مرحلة الطفولة املبكرة.
مرحلتي الطفولة املبكرة
األساليب الخاطئة في تربية
توضيح األساليب الخاطئة في
األبناء وأثرها على
تربية األبناء.
شخصيتهم
5
4

م

8

12

الزمن

األسلوب
التدريبي
الحوار
والنقاش

األنشطة
املتعلقة
ــ

 30د

الحوار
والنقاش

1/1/1

 30د

الحوار
والنقاش

ــ

 30د

الحوار
والنقاش

2/1/1

 30د

1
الحوار
والنقاش

2
3/2/1

 30د

الحوار
والنقاش
الحوار
والنقاش
الحوار
والنقاش

ــ

 30د

4/2/1

 30د

5/2/1

 30د

1

3

2س

1

5

4س
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النشاط التدريبي
رقم
النشاط
1
2

رقم
الوحدة
1

3
4
5

الهدف من النشاط

زمن
رقم
الجلسة النشاط
 10د أن يتعرف املتدرب على آلية تثقيف الطفل
1
 10د أن يذكر املتدرب دور املؤسسات التعليمية
في تثقيف الطفل
أن يذكر املتدرب مراحل تعلم الطفل
 10د
2
أن يتعرف الطفل على مراحل التعلم
 10د
باملؤسسات التعليمية
أن يذكر املتدرب األساليب الخاطئة في
 10د
تربية األبناء

إرشادات تطبيق املدرب للنشاط:
نشاط (1/1/1/تعرض الورقة قبل طرح موضوع تثقيف الطفل ملدة عشر دقائق) (عصف
ذهني)
باملشاركة مع مجموعتك ماذا تعني بتثقيف الطفل؟
يتم توزيع ورقة النشاط على املتدربين ويتم إعطائهم فرصة عشر دقائق ملناقشة األمر
ووضع الحلول.
اإلجابات املتوقعة هي /
تثقيف الطفل من خالل عادات وثقافة املجتمع.
تثقيف الطفل من خالل القدوة املتمثلة بالوالدين.
كسب الثقافة من خالل املؤسسات التعليمية.
يتقبل املدرب كل ما يقال وتكتب على اللوح الورقي ومن ثم يعرض شريحة تثقيف الطفل.
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...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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النشاط التدريبي
زمن
رقم
رقم
رقم
النشاط الوحدة الجلسة النشاط
(بالدقائق)
 10د
1
1
2/1/1

الهدف من النشاط

أن يذكر املتدرب دور املؤسسات
التعليمية في تثقيف الطفل

إرشادات تطبيق املدرب للنشاط:
نشاط (2/1/1 /تعرض الورقة قبل طرح دور املؤسسات التعليمية في تثقيف الطفل)
(عصف ذهني)
باملشاركة مع مجموعتك تحديد دور املؤسسات التعليمية في تثقيف الطفل؟
اإلجابة املتوقعة /
دور الروضات في ثقافة الطفل والحضانات واملدارس
يتقبل املدرب كل ما يقال وتكتب على اللوح الورقي ومن ثم يعرض شريحة دور املؤسسات
التعليمية.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

11

دور األسرة في البناء االجتماعي والنفس ي  -مدرب

مركز خبرة للبحوث والدراسات االجتماعية األهلي

النشاط التدريبي
زمن
رقم
رقم
رقم
النشاط الوحدة الجلسة النشاط
(بالدقائق)
 10د
1
1
3/2/1

الهدف من النشاط

أن يذكر املتدرب مراحل تعلم
الطفل

إرشادات تطبيق املدرب للنشاط:
نشاط ( 3/2/1تعرض الورقة قبل البدء بمراحل تعليم الطفل)( .عصف ذهني)
بمشاركة مجموعتك ماهي مراحل تعليم الطفل؟
يتم توزيع الورقة على املجموعات ملدة عشر دقائق واالستماع لإلجابات
اإلجابات املتوقعة /
تعليم عن طريق اللعب بالروضة.
تعليم الطفل باملراحل التعليمية.
تعليم الطفل من خالل التواصل باملجتمع.
تكتب جميع اإلجابات على اللوح الورقي من قبل املدرب ثم يتم طرح مراحل تعليم الطفل كما
هو محدد في الحقيبة التدريبة.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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النشاط التدريبي
زمن
رقم
رقم
رقم
النشاط الوحدة الجلسة النشاط
(بالدقائق)
 10د
1
1
4/2/1

الهدف من النشاط

أن يتعرف الطفل على مراحل
التعلم باملؤسسات التعليمية

إرشادات تطبيق املدرب للنشاط:
نشاط رقم ( 4/2/1نشاط الجلسة الثانية يتم توزيع الورقة على املتدربين للبدء بالعصف
الذهني ملدة عشر دقائق) (عصف ذهني)
بمشاركة مجموعتك كيف يتعلم الطفل في مرحلتي الطفولة املبكرة؟
توزع ورقة على املجموعات لإلجابة على السؤال.
اإلجابات املتوقعة /
يتم تعليم الطفل بالروضات من خالل منهج التعلم الذاتي
يتم طرح آلية التعلم ملرحلة الطفولة املبكرة من قبل املدرب .
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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النشاط التدريبي
الهدف من النشاط

زمن
رقم
رقم
رقم
النشاط الوحدة الجلسة النشاط
(بالدقائق)
 10د أن يذكر املتدرب األساليب الخاطئة
1
1
5/2/1
في تربية األبناء
إرشادات تطبيق املدرب للنشاط:
نشاط رقم ( 5/2/1نشاط الجلسة الثانية يتم توزيع الورقة على املتدربين ملدة عشر دقائق)
(تحليلي)
بمشاركة مجموعتك كيف نحمي أبناءنا من خالل التربية؟
توزع الورقة على املجموعات لإلجابة.
اإلجابات املتوقعة /
عدم طرح املناقشات بين الوالدين أمام األطفال.
العنف بحق األطفال.
الدالل الزائد.
أصدقاء السوء
يتم عرض شريحة األساليب الخاطئة في تربية األبناء وأثرها على خاصياتهم من قبل املدرب.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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املادة العلمية
رقم النشاط
1/1/1
2/1/1

رقم الوحدة
1

رقم الجلسة
1

تعد األسرة اللبنة األولى في بناء املجتمع ،تؤثر وتتأثر به وهي الركيزة التي يعتمد عليها في نهضته
ً
وتطوره .وملا كانت البطالة من أهم مشكالت املجتمع املعاصر كان لزاما على األسرة محاولة
مواجهتها من خالل العناية بأفرادها وتنمية خبراتهم ومهاراتهم املختلفة ،والتي تساعد على دعم
املجتمع باللبنات الصالحة التي تساهم في بنائه.
كما تعد األسرة املسؤولة عن تنمية املوارد البشرية ألبنائها من طاقات وقدرات ومهارات وميول
ً
ومعارف بهدف فتح املجال أمامهم مستقبال لالعتماد على النفس وتحقيق أفضل مستوى معيش ي
لهم.
وتؤدي األسرة دو ًرا بالغ األهمية في توجيه مستقبل األبناء نحو الدراسة واملهنة املناسبة ،كما
تقوم بتوصيل أفرادها إلى مستوى املهارة في األعمال التي يؤدونها ،بتيسير فرص التدريب والدراسة
اإلضافية .ويترتب على توجيهها نتائج إيجابية ،أو سلبية في حياة أبنائها الحاضرة واملستقبلية من
خالل تكوين اتجاهاته نحو مهنة املستقبل ،كما يتجلى دورها في بناء االتجاه اإليجابي لدى األبناء
نحو املهنة املناسبة إلمكاناتهم ورغباتهم وقدرتهم من جهة ،ومع حاجات املجتمع وتلبية متطلباته،
ً
كذلك تعمل األسرة على تهيئة فرص الحياة املختلفة ألفرادها وإعدادهم إعدادا جيدا ،ليتمكنوا
من املشاركة الفعالة في قطاعات الحياة املختلفة ،عن طريق تعليمهم ،وتزويدهم باألساليب
والوسائل املختلفة ليقوموا بدورهم على أكمل وجه.
فمن هو الطفل؟
ً
تعريف الطفل لغة:
َّ
ََ
من الفعل الثالثي طف َل ،والطفل :هو النبات الرخص ،والرخص الناعم والجمع طفال وطفول،
وهو الولد حتى البلوغ
ً
اصطالحا:
الطفولة
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تبدأ من مرحلة الوضع إلى سن البلوغ.
فالدراسة العلمية أفضت إلى أن مرحلة الطفولة من أهم مراحل التكوين ونمو الشخصية،
وتشكل دراستها جز ًءا من اهتمام العلم إذ ترى الطفولة شريحة اجتماعية واسعة وهي عماد الغد،
والتعامل معها يتطلب الركون إلى نتائج العلم وإذا كانت تشكل الجيل التالي ،فإن دراستها علميا
تتيح الوقوف على فهم الطفل نفسيا واجتماعيا ،وتيهئ وضع أسس سلمية ألساليب االتصال بهم
تعليما أو تربية أو تثقيفيا.
وقد حصر بعضهم فترة الطفولة في أنها املرحلة الزمنية التي تبدأ من مرحلة ما قبل امليالد إلى
السنة الثانية عشرة وهي كذلك فترة متميزة من حياة الفرد ،فإن مرور الطفل بالعائلة واملجتمع
كان عاديا إلى درجة لم يكن يؤثر معها على املشاعر العائلية.
ما يمكن استخالصه هو:
 أن الطفولة أو الطفل واقع نفساني وكائن اجتماعي ال يمكن التغافل عنه وال يمكن خلطهبمراحل الحياة األخرى
 ينتمي إلى مجتمع ما ،يعيش فيه يتميز بمميزات وخصائص فطرية ،يختلف عن الكبار بسلوكيات يعرف نموا مطردا تصاحبه تغيرات جسمية وعقلية واجتماعية.هذا وقد قسمت مراحل الطفولة إلى:
-1املرحلة األولى وتسمى مرحلة املهد ،وتبدأ من امليالد إلى السنة الثانية ،ومن خصائصها تعلم
السلوك االجتماعي ،واكتساب الطفل كيانه الذاتي أو "توكيد الذات"
-2املرحلة الثانية ،وتبدأ من السنة الثانية إلى السنة السادسة ،ويشار إليها بسنوات ما قبل
املدرسة أو الطفولة املبكرة ،ومن خصائصها االنتقال من مرحلة الوضوح أو التميز االجتماعي مع
الرغبة في الحياة املنتظمة واملستقرة.
 -3املرحلة الثالثة  ،وتسمى مرحلة الطفولة الوسطى والطفولة املتأخرة التي تمتد إلى السنة
الثانية عشرة فإنهما خارجتان عن موضوعنا هذا الذي ركز على مرحلة التشكل والتوجيه،
واملتميزين باملرونة واملطاوعة.
إن توجيه الطفل حسب ما يقول جزيل  ،GESELوهو توجيه النمو ،ومن الواضح أن األسرة تعد
أول بيئة اجتماعية يعيش فيها الطفل ،منها يكتسب املوضوعات املتعددة التي يطلق عليها
الثقافة ،واألسرة كما تبين الدراسات عالم مستقل بذاته يتعلم فيه الطفل أسلوب الحياة،
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والحركة ،واكتساب كيانه الذاتي ،وشيئا فشيئا-أي حوالي السنة الثانية من عمره-يمتد سلوكه
إلى ما وراء حدود األسرة ويخرج من البيت ،ويصبح سلوكه ذا داللة ثقافية.
ثقافة الطفل ما هي؟
ثقافة األطفال هي إحدى الثقافات الفرعية في املجتمع .فهي جزء من ثقافة املجتمع ،وتشارك
الثقافة الفرعية في صفات عدة ،وال تشكل تصغيرا أو تبسيطا لها ،بل هي كيان متميز .يتجلى ذلك
من تبيان ما بين ثقافة األطفال وثقافة املجتمع من فروق في البنية والداللة  ،فلغة األطفال على
سبيل املثال ،وعاداتهم في العمل واللعب وتقاليدهم وطرقهم في التعبير ومهاراتهم املختلفة
وعواطفهم وانفعاالتهم ،ومثلهم العليا ،ونتاجاتهم الفنية ،والقصص التي يتناقلونها ،واألغاني التي
يتغنون بها ،واملوسيقى التي تروق لهم وأوجه سلوكهم األخرى-تختلف في مجملها عن تلك التي
يختص بها الكبار ال من حيث الدرجة ،بل من حيث النوع واالتجاه والخطاب  ،ومن الواضح أن
ثقافة األطفال تتميز باملحسوس وامللموس والبساطة والتركيز ،ويتم ذاك عن طريق اقتناص
واستغالل الفرص املناسبة التي تؤكد ذلك املوقف أو النمط أو العادة حتى تترسخ وتصبح جز ًءا
من كيان الطفل ،وتتحول من التلقائية إلى العقالنية ومن البساطة إلى الوضعية.
إن الطفل قد ينتج وعيه بذاته ،إنه يتلقاه من مجتمعه ،يحدث ذلك ألن الطفل يعيش في بيئتين
رئيستين:
 واحدة خارجية طبيعية اجتماعية. وأخرى داخلية نفسية.لذلك يؤكد الخبراء واملهتمون أن الطفل وهو يعيش بين هذين القطبين الدائمي التداخل
والتفاعل ،يختبر ويتأثر ويتعلم ،وملا كانت املؤثرات تختلف باختالف البيئات غدا ذلك إلى درجة
كونها مجرى الحياة الفردية االجتماعية بعاداتها وتقاليدها ،بحيث تتكون وتستمر على نحو تلقائي
ما لم يكن عامل الضبط والتوجيه دائما جليا.
مسؤولية املجتمعات نحو إثراء ثقافة الطفل:
استخدام كل ما يسهم في تنمية الطفل ثقافيا ،من االبتكارات الحديثة في الوسائل والطرق
الالزمة في العملية التثقيفية الهادفة إلى إيصال معلومات وأفكار وعادات وتكوين معايير سلوكية
وقواعد للتصرف اإليجابي.
وقد تبين أن الطفل يردد اللغة التي يعلمها له املجتمع ،فأصبح املجتمع يفكر في اللغة التي يعلمها
له والتي تنبع من مشروع املجتمع ،لذلك إن ثقافة األطفال تعكس املالمح الكبيرة لثقافة املجتمع
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في العادة ،ومن ثم فاملجتمع الذي يولي أهمية كبيرة لقيمة معينة تظهر في العادة في ثقافة األطفال.
وذلك ألن النسيج الثقافي املتمثل بالحقائق واآلراء واألفكار واملهارات والخبرات واألحاسيس
واالتجاهات والقيم وطرق األداء املختلفة ،ينتقل من شخص إلى آخر ومن جماعة إلى أخرى ومن
مجتمع إلى آخر عبر عمليات االتصال.
إن عملية االتصال ترتبط بعمليات عديدة في مقدمتها:
هي عمليات اإلدراك والتخيل والتفكير ،فالطفل يحس ويدرك ويتنبه ويتذكر ويتخيل ويفكر ،وعن
طريق هذه العمليات يكتسب عادات وسلوكيات ،تصبح شيئا من ذاته ،وهكذا هيأت له عملية
اإلحساس أن يرى ويسمع ويتذوق ويشم ويلمس ،ويساعده اإلدراك على إجراء اختيار وتنظيم وتحويل
لألحاسيس ،ومنه التذكر واستعادة الخبرات السابقة لتكوين جديد ،ومهد له التخيل تكوين توقعات
مقبلة وساعده التفكير على حل املسائل واملشكالت.
لذلك يمكن طرح وصياغة أسئلة مازالت قلقة ،منها:
 هل يحتل الطفل في املجتمع عمقا ال شكال؟ هل يحتل الطفل حقيقة ال ادعاء مركز األولوية في اإلنتاج الثقافي؟ هل حقا أننا كمجتمع ننظر ألطفالنا "أطفال اليوم رجال الغد" من خالل إنتاجنا لثقافتهم،على أنهم أطفال لهم عالم مختلف ،أم على أنهم نماذج مصغرة أو صورة مصغرة عن
الكبار؟
 هل يلبي أدب األطفال املقدم واملتوفر (إن وجد) حاجة الطفل ويالئم استعداداتهوتطلعاته؟ (طبعا طفل املدينة وطفل الهجر والبادية).
 هل يسهم أدب األطفال في تقديم قيم ومفاهيم قادرة على ضرب املفاهيم البالية املعوقةللتطور والنمو واستبدالها بقيم ومفاهيم يحتاجها املجتمع في مرحلته االنتقالية كاإلخاء
واملحبة ،واملسؤولية ،والوطنية ،والجماعية ونبذ الفردية واالتكالية والتسيب؟
دور األسرة في تثقيف الطفل:
األسرة هي النواة األولى التي ينشأ فيها األفراد ،منها يأخذ ويتعلم مبادئ العالقات والطباع
االجتماعية وفيها تنشأ أسس العمليات بين األفراد ،فإن دورها في التحصيل املدرس ي قد أكدته
الدراسات امليدانية ،وكذلك في النجاح والتفوق والتمكن .كذلك فإن إتقان املهارات الثالث:
القراءة ،والكتابة ،والحساب يبدأ في مرحلة ما قبل املدرسة ،وقد ال نخطئ إن قلنا إن:
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 عالقة األم العاطفية بالطفل أصبحت أمرا واضحا من حيث الدرجة والثبات في املعاملةوالرعاية ،ومدى ضعف الرعاية ومدى فهم األم لحاجات الطفل ،ومدى االستجابة لهذه
الحاجات ومدى اإلفراط في هذه الرعاية ،فاألم التي تدرك العالقة الكبيرة بالطفل ،تدرك
أنها بأسلوبها في عملية تنشئة الطفل اجتماعيا تمارس في الوقت نفسه عملية تكوين
عاداته وتقاليده ،وبالتالي تقوم بعملية نقل للثقافة ولو بنسبة محددة ومتشبعة.
 عادة الطفل في النظافة والطعام ومدى تناسق هذه العادات مع النظام والتقاليد السائدةفي املجتمع.
 أسلوب األم في عقاب الطفل وإثباته ومكافأته وتشجيعه والحدود التي ترسمها له،وتصرفاته مع إخوته ورفقائه واملبادئ الجميلة واملثل العليا التي يهتدي بها-تكون قد
أتاحت املجال للطفل ليتثقف بثقافة اجتماعية يكون املجتمع قد ارتضاها ،وجعلها
قواعد وأساليب تنظم عالقاته ومواقفه وأدواره ،فتكون عملية االندماج في املؤسسات
االجتماعية سهلة.
 والطفل عادة يحرص على إرضاء الوالدين فهو قابل للتكوين فهو يعمل كل ما يرض ي األمواألب ،ألنه يعتمد عليهما لكي يعيش ،فإذا كان يحتاج للطعام ،فهو في أشد الحاجة إلى
الحماية والعطف والشعور باألمن واالطمئنان ،وهكذا كلما تقدم في نموه تطورت حاجاته
وتشبعت اتصاالته وفق دائرة املنزل والتعامل مع املجتمع الخارجي.
شخصا بل يولد ً
ً
فردا ،وال يتهيأ له ذلك إال نتيجة التأثيرات
ومن ثم يقال إن الطفل ال يولد
الثقافية املتنوعة والكثيرة من حوله ،فالشخصية تتشكل مع والدة الطفل ،بل يكتسبها بفعل
اتصاله ببيئته الثقافية ،وتتحدد بفضل ما يمتصه من مجمل عناصر الثقافة .فالبيئة الثقافية
املتمثلة في األسرة ،تعمل على بلورة شخصية الطفل ،فهي تيهئ له أسباب نمو شخصيته من خالل
تكون ذلك النسق من العناصر التي يميز بها الطفل بين املفاهيم.
الثقافة وسلوك األطفال ،أو كيف نثقف الطفل؟
السلوك في مجمله:
 يخضع العقل للمعايير الثقافية ،إذ إن األشياء واملعاني تفقد معناها ودالالتها خارج إطارهاالثقافي ،لذلك الثقافة نظرية في السلوك أكثر من كونها نظرية في املعرفة.

19

دور األسرة في البناء االجتماعي والنفس ي  -مدرب

مركز خبرة للبحوث والدراسات االجتماعية األهلي

 الطفل يستقبل الكثير من األفكار واملعتقدات ذات التأثير في السلوك ،ويتم ذلك من خاللامتصاص الطفل-وفق أطوار طفولته-أنماط السلوك املختلفة السائدة في املجتمع .فهو
وليد الثقافة أو املوروث االجتماعي.
التثقيف:
َ
هي العملية التي عن طريقها تمرر األسرة إلى الطفل أنماط الفكر والتصرف واإلحساس
خاصة في الفترة األولى ،أو قبل خروجه إلى مؤسسات اجتماعية أخرى .إذا كان الطفل ابن
بيئته الثقافية .
َّ
ما نوع الثقافة التي تنقلها األسرة للطفل؟ أو بصيغة أخرى :كيف نثقفه؟
ً
واضحا أن الثقافة تنمي األطفال في األوجه التالية ،النمو العقلي واالنفعالي والحركي
أصبح
واالجتماعي ،هذا التأثير يتباين إلى َحد كبير في مراحل حياتهم ،ففي مجال النمو العقلي الذي
ُّ
والتصور والتخيل والتفكير ونمو اللغة ،يمكن
يتمثل في الذكاء وكفاية العمليات العقلية ،كاإلدراك
التدليل على أثر األسرة في هذه املنظومة من خالل اإلشارة إلى ما تفعله بأساليبها ،فاألسرة التي
تدرك دورها في تثقيف الطفل وتلقينه القواعد األساسية ،تفتح لطفلها الطريق التي يجب أن
يسلكها ويصنع من خاللها بيئته .فاألم التي تقوم بمخاطبة طفلها والتحدث معه بلطف وحنان،
وهي في ذلك ال يهمها إن كان طفلها يفهم كلماتها أم ال ،لكنها تؤكد له ً
ً
واحدا ،وهو أنها تحبه
شيئا
وأنها قريبة منه ،وأنها تفهمه ،هذه املشاعر املتبادلة املتصلة تؤثر في الطفل ،فهل تدرك هذه
الحقيقة األسرة واملجتمع والجمعيات واألنظمة االجتماعية؟ كما أن األسرة -أو األم – وهي تمارس
دورها تسأل طفلها بحب وعطف ماذا يريد ،وماذا يريد أن يلعب ،وهل تحكي له حكاية؟ لذلك
فإن مثل هذه األسرة ،تيهئ ًّ
جوا من التفاهم والود والثقة بينها وبين طفلها ،كما أنها ال تقوم بأي
عمل عدواني نحو الطفل إن أخطأ ،بل توجهه بحزم دون دالل إلى َحد التسيب فيفعل ما يشاء
ويترك ما يشاء .ال شك أن مثل هذا الجو املفعم بالحب والثقة والتعاون والتحاور يؤدي إلى
تحسين تصرفات الطفل مع اآلخرين؛ بحيث ُّ
ينم سلوكه عن روح القيادة والحب ملن حوله من
أطفال.
لذلك ُيفترض على األسرة أو األم أن تدرك أنها قد تسهم في إكساب الطفل عادات و سلوكيات
يصعب التخلص منها مع الزمن  ،ألن الطفل يمر بمراحل تتميز بسمات مختلفة  ،وهي مرحلة
الوعي واالستقالل والتحدي  ،وفيها يبدأ تبلور شخصية الطفل و ظهور ما ُي َّ
سمى األنا عنده  ،و
األنا هو الشعور الواعي للنفس حيث ينظر إلى نفسه و كأن له شخصية متكاملة لها رغباتها و
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متطلباتها  ،و تكون َّ
حدة الطبع امللمح الرئيس للطفل يعبر بها عن شخصيته  ،و يحاول فرضها
ً
على املحيطين به  ،كالوالدين واألهل  ،وقد ال تترك أي أثر إذا تصرفت األم مع الطفل تصرفا
ً
واعيا  ،أما إذا حدث التصادم  ،فإن الطفل يبدأ بالصمود و التحدي ليفرض سلطانه و فرض
إرادته  ،أو إظهار احتجاجه على بعض ما ال يرداه من تصرفات .

ثقافة االنضباط والطفل
إن عادات الطفل في مرحلة ما قبل املدرسة هي:
 كثرة الحركة امليل إلى األنانية-

االعتداء على حقوق غيره
كما يتأثر ً
كثيرا بسلوك األبوين ومن يحيطون به
ُ
وهذه الفترة تعد مرحلة تكوين عاطفة اعتبار الذات ،وتكوين الضمير الذي يتأثر بما يلقاه
الطفل من الثواب والعقاب
هنا يكون دور األسرة َ
كبيرا بتوفير أدوات اللعب وأخذه إلى الخالء ،لينطلق في التسلق
َ
تعبيرا عن طاقاته املتدفقة
والجري والتزحلق
ودور األسرة االهتمام بحاجة الطفل إلى توزيع وقته بين النشاط والعمل والراحة والنوم.

 ومن املفيد كذلك أن ييهئ اآلباء للطفل فرص املشاركة مع نظرائه من األطفال أثناء اللعب،وتشجيعه على التعاون وتبادل األخذ والعطاء بما يساعده على ترسيخ َ
القيم االجتماعية
السابقة.
 يبقى من املهم التأكيد على املبادئ الخلقية كمدخل لتقوية الشعور الديني عند األطفال،عن طريق املواقف الطبيعية التي يرى فيها الطفل من املحيطين به القدوة الحسنة
والتمسك باملبادئ الخلقية والدينية.
 كما أن الثواب والعقاب يخلق الشعور بالرضا واالرتياح ،سواء أكان ذلك بالتشجيع أمالتعبير العاطفي أم العطاء املادي ،وتقوم به األسرة وفق عمليات تثقيفية ،سواء على
شكل هدايا أو االستجابة للرغبات واالحتياجات الخاصة ،أو الشعور بعدم الرضا وعدم

21

دور األسرة في البناء االجتماعي والنفس ي  -مدرب

مركز خبرة للبحوث والدراسات االجتماعية األهلي

االرتياح مثل الزجر والقسوة في املعامالت أو الحرمان .وهي معايير سلوكية ُت َّ
مرر للطفل،
َّ
تتشكل وتتأثر من حيث القوة أو الضعف عند كل فرد بما يلقاه من أنواع الثواب أو
العقاب التي تساعد الطفل على التمييز بين الخطأ والصواب ،وبين ما يرضاه املجتمع وما
ال يرضاه.
التثقف وتكوين اتجاه املصارحة
ً
يتعلم الطفل قيمة الصدق واألمانة ً
فشيئا من البيئة ،واملحيط االجتماعي ،إذا كان يراعي
شيئا
في أقواله وأعماله ووعوده الصدق واألمانة .أما لو نشأ الطفل في محيط تثقفي يتصف بالخداع
َ
وعدم املصارحة والتشكك في صدق اآلخرين؛ فأغلب الظن أنه سيتعلم االتجاهات واألساليب
السلوكية نفسها في مواجهة مواقف الحياة وتحقيق أهدافه.
يكتسب الطفل قيمة املصارحة ،كسلوك عن طريق األسرة واملحيط االجتماعي ،فاألب الذي
يطلب من االبن أن يجيب السائل عن أبيه بأنه غير موجود ،أو يقول للطارق إن األب أو األخ لم
يحضر بعد ،أو الوعد بهدايا أو شراء بعض الحاجات وعدم الوفاء بهذا الوعد ،أو إجابته عن
سؤال بطريقة غير صحيحة؛ في مثل هذه املواقف يشعر الطفل بأنه درج على أن الكذب أمر
َ
مقبول ما دام َمثله األعلى – األب أو األخ األكبر – لجأ إليه!
إن تثقيف الطفل بمثل هذه السلوكيات ال شك َّ
مر بحياته ،كما تصبح عادة لديه من أجل تغطية
بعض املواقف ،فيبالغ بكل ش يء ويختلق األقاويل التي تبرر ذلك مما يؤثر على مكانته االجتماعية
ً
مستقبال ،وقد تتحول إلى صفة من صفاته الشخصية.
في هذا السياق بينت دراسة ميدانية أن ليونة املحيط أو قساوته تترك آثا ًرا واضحة في شخصية
الطفل ،فاملحيطات القاسية الظاملة تميل بصورة عامة إلى خلق القلق والخجل والنزعات
ُ
الع َّ
صابية ،واألطفال الذين ُعوملوا معاملة سيئة ،كانت صحتهم العقلية سيئة على عكس أولئك
الذين عوملوا معاملة حسنة.
املحيط االجتماعي وتأثيره في " تثقيف الطفل ":
إن تثقيف الطفل هو وليد اتصاله باملجتمع واملحيط االجتماعي الذي يمثل البيئة الثالثة بعد األسرة
واملدرسة ،فهل يحرص املحيط االجتماعي في املجتمع على الطفل " في البيت ،والحي ،والشارع “؟ أم
ما زال هذا الحرص لم َّ
يتعد جدار املدرسة؟
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ً
تذبذبا ويشهد حركة تشويش في مفهوم الثقافة وثقافة
يدل الواقع على أن املحيط االجتماعي يشهد
الطفل خاصة ،إذ لم يحدد بعد املدلول االجتماعي والتربوي ،واملجاالت واملؤسسات هي التي تسهم في
توليد هذا املفهوم وتوجيه الفرد نحو القضايا املشتركة.
سلبا أو ً
كيف يسهم املحيط االجتماعي في تثقيف الطفل ً
إيجابا؟
إن املحيط االجتماعي في املدينة أو الريف يبث مؤثرات ثقافية مختلفة ،بين املدينة والريف بين
الحي املتخلف واملتقدم ،كما أن هناك بدائل ثقافية تشيع بين األطفال تيهئ لهم االتصال املباشر
أو غير املباشر بالثقافة عبر قنوات مختلفة ،يمتص من خاللها الطفل ثقافة املجتمع ،وفي الغالب
ُ
تهدف هذه العملية إلى تكييف الطفل كما أنها ت ْحدث تعديالت في سلوكه ،وإعادة تنظيم هذا
السلوك لتمكن الطفل من اكتساب خصائص كالقيم واألساليب والنظم؛ مما يسمح له بتكوين
شخصية لها مالمح من الشخصية املجتمعية .وإذا كان االتصال هو فن نقل املعاني من طرف إلى
طرف آخر ،فإنه يتضمن عمليات معرفية متعددة كاإلحساس واإلدراك والتمثيل والتفكير ،وهدف
ذلك تغيير سلوك الفرد.
واالتصال يمثل بالنسبة لألطفال والراشدين ً
معا ،ثالثة مستويات رئيسة ،هي:
االتصال الشخص ي " بين شخصين أو ثالثة أو أكثر ".
أ-
ب -االتصال املجتمعي " بين عدد غير قليل ".
ج -االتصال الجماهيري ،ويتوجه إلى جمهور كبير.
َ
يستعين هذا النوع بوسائل لنقل املضمون الثقافي ،ومن ث َّم سوف نركز على االتصال الجماهيري؛
ألنه في نظرنا يساهم في نقل الثقافة أو يتم من خالله تثقيف الطفل .ويمكن التساؤل فنقول:
ُ
 -1ما نوع املادة الثقافية التي تنقل للطفل عبر وسيلة االتصال؟
ُ
 -2هل تم اختيار وسائل االتصال التي بواسطتها تنقل األفكار واملعاني والرموز املجتمعية
للطفل؟
ُّ
ً
 -3هل يعمل املحيط االجتماعي بمؤسساته على املساهمة في التعلم ،ومكانا يتوفر على فرص
التعلم؟
وحسب ما تالحظ الدراسات امليدانية املركزة فإن الطفل/:
 يخضع في املحيط االجتماعي للصدف والظروف ،وهكذا فقبل دخوله املدرسة يتعرض فيالكثير من األوقات لالتصال املرئي واملسموع دون املقروء ،فتظل خبراته بوسيلة االتصال
منقوصة.
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 االتصال عملية معقدة لها عناصر اجتماعية وأخرى نفسية لها مراحل تبدأ باإلحساسوتنتهي بتبني أو رفض املضمون الثقافي ،فإذا كانت عملية االتصال تتضمن اإلدراك
والتخيل والتفكير ،فإن التثقيف الذي يتم عبر وسائل االتصال ،يسهم في تشكيل
ً
املدركات ،كما أن دوافعه تؤثر ً
واضحا في طبيعة إدراكه ،وفي فهمه ملا يرى ويسمع
تأثيرا
ويشم ويتذوق.
 الطفل ال يتعلم من محيطه كيف يسمع أو يبصر ،بل يتعلم معنى ما يسمع ومعنى مايبصر ويشاهد ،الش يء الذي يجعل التمايز بين مدركات األطفال بين ثقافة وأخرى ً
شيئا
ً
أساسيا.
 أفضل مراحل اكتساب اللغة تقع ما بين عامين وسن البلوغ. تعتبر الحضانة مؤسسة تربوية ،اجتماعية تسعى إلى تأهيل الطفل تأهيال سليما لاللتحاقباملرحلة االبتدائية وذلك حتى ال يشعر باالنتقال املفاجئ من البيت إلى املدرسة ،ويشمل
اهتمامها نواحي نموه املختلفة من :لغوية ،وإدراكية وانفعالية ونفسية وغيرها....
املمارسات اللغوية في املؤسسات التعليمية:
 يجب التركيز على دور الحضانة في تعليم الطفل الحروف الهجائية ومخارجها الصحيحةوتنمية لديه أداء املهارات اللغوية باعتبارها وسيلة تعبير وتواصل.
 مرحلة الطفولة املبكرة (مرحلة ما قبل املدرسة) من أهم املراحل في حياة الطفلوالراشد خاصة تلك املتعلقة باللغة ومهاراتها األربع :االستماع-التعبير-القراءة-الكتابة
 أن دراسة هذا الجانب تعين املعلمين واملربين واآلباء وواضعي البرامج ،في فهم خصائصأطفالهم وتنشئتهم بما يتوافق مع خصائص اكتساب اللغة وتعلمها.
 اإلسهام في وضع املناهج التي تتالءم مع مستوى األطفال ونموهم في هذه املرحلة .وبقدرما يقدم املجتمع للطفل في هذه املرحلة من عناية واهتمام بقدر ما يخلق من تكيف سوى
في مرحلة املراهقة والرشد.
 إسهام الفرد في تطوير مجتمعه وبنائه وتنميته .فاألطفال يمثلون مستقبل املجتمع واألمة؛لذلك أصبحت العناية باملمارسات اللغوية مطلبا حيويا من مطالب التواصل اللغوي
السليم.
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 أن أسلوب التعامل مع املتعلم في األطوار التعليمية جميعها فيه خروج عن املواصفاتاللغوية املعروفة وهو ما يتسبب في تشوهات أصابت املمارسة اللغوية الصحيحة.
َ
وإذا كان الفرد طفال أو راشدا ُمطالبا بإتقان لغته األولى التي يتواصل بها مع غيره وفي حياته
اليومية فهو مطالب بشكل كبير بإتقان لغته الثانية ليكون عنصرا فاعال في مجتمعه ،ألنها اللغة
التي تعبر عن كيانه وكيان أمته ،وأي إهمال أو تجاوز في استعمال هذه اللغة في مجتمع يعتز بها
ألسباب كثيرة ومتعددة ،سيؤدي ذلك حتما إلى آثار وخيمة ،تبدأ باالستهجان وهو األمر الحاصل
في أيامنا ،وقد تنتهي إلى الهزء والسخرية وهو األمر الذي ينبغي أن نعمل على دفعه وتحاشيه
أفرادا وجماعات.
لذلك سنركز على تلك املمارسات اللغوية التي تقع في دور الحضانة باعتبار أنها تهتم بالطفل في
مرحلة يتميز فيها بقدرة عجيبة على تعلم أي ش يء بما في ذلك اللغة.
تعريف اللغة من قبل عدد من العلماء والباحثين حيث نستطيع التعرف على نقاط التالقي ونقاط
االختالف بين العلماء ونستطيع أن نستخلص ما ينفعنا في مجال تعلم اللغة من طرف الطفل.
 تعريف كينيث :اللغة سلوك ،وهي وجه من وجوه النشاط البشري والذي يجب أال يعامل فيجوهره منفصال عن النشاط البشري غير اللفظي.
 تعريف بلوتك :اللغة شكل من أشكال التواصل ،نتعلم منه استعمال قوانين معقدة تشكل(كلمات أو رموزا) ،تولد بدورها عددا غير محدود من جمل ذات معنى.
نمو اللغة في مرحلة رياض األطفال:
تعد هذه املرحلة مهمة بالنسبة للطفل من حيث إثراء تراثه اللغوي حيث أن في هذه املرحلة يبدأ
الطفل بالشعور بأنه قادر على التواصل والتفاعل مع اآلخرين ،ويصبح بمقدوره النطق بجمل
معقدة ،ومع دخول الطفل سنته الرابعة يصبح كثير الكالم والثرثرة ،وكثير األسئلة من أجل التعلم
واالستطالع ملا يجري من حوله.
خصائص النمو اللغوي في هذه املرحلة:
ً
تعد هذه املرحلة من أسرع مراحل نمو الطفل لغويا ويصل املحصول اللغوي للطفل في نهاية هذه
املرحلة -وهي سن السادسة-إلى ما يقارب من ( )2500كلمة.
مظاهر النمو اللغوي عند طفل الروضة:
هناك بعض املميزات اللغوية التي تتميز بها مرحلة الروضة ،حيث إنه يبدأ في استخدام بعض
الضمائر واألفعال والصفات ،وتسمية بعض األشياء.
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أهداف الخبرات اللغوية في رياض األطفال:
في سن طفل الروضة يمكن تهيئته للقراءة ،ومع بدء املرحلة االبتدائية ،حيث يكون الطفل قد
بلغ ( )6سنوات من العمر ،يبدأ تعليم القراءة .إن مرحلة رياض األطفال مرحلة إعداد وتهيئة
ً
ً
بالنسبة لحياة الطفل الدراسية املقبلة ،فتوفر الجو املالئم يؤدي دورا مهما في تهيئته للقراءة،
وتنمي لديه امليل نحوها.

املادة العلمية
رقم الوحدة
1

رقم النشاط
3/2/1
4/2/1
5/2/1
مراحل تعليم الطفل في القسم التعليمي .

رقم الجلسة
2

 يركز التعليم في مرحلة الطفولة املبكرة غالبا على تعليم األطفال من خالل اللعب .معتمدينفي ذلك على بحث وفلسفة جان بدياجيه ( .)Jean Piagetالذي يتمحور حول "قوة اللعب".
كان يعتقد أن األطفال يتعلمون بكفاءة أكبر ويكتسبون معرفة أكبر عن طريق النشاطات
القائمة على اللعب مثل املسرحيات الدرامية والفن واأللعاب االجتماعية .وتحفز هذه النظرية
فضول األطفال وميولهم الطبيعي لـ "التظاهر" ودمجها مع الدروس التعليمية.
 يركز التعليم التمهيدي ورياض األطفال على التعليم الذي يتم تقديمه لألطفال من سن 6-3سنوات .أما مصطلحا "الرعاية النهارية" و"رعاية األطفال" فال ينقل النواحي التعليمية .على
الرغم من أن العديد من مراكز رعاية األطفال يستخدمون اآلن أساليب تعليمية أكثر .ونجد
أن الفرق بين مراكز رعاية األطفال ودور الحضانة قد اختفى لحد ما في البلدان التي تتطلب
أن يكون لدى موظفيها مؤهل تعليمي في مختلف مرافق مرحلة الطفولة املبكرة.
 مرحلة الطفولة املبكرة لآلباء باعتبارهم جزءا ال يتجزأ من عملية التعليم في مرحلة الطفولةاملبكرة .وغالبا ما يشير املعلمون على اآلباء واألمهات بأنهم "املعلم األول واألفضل" للطفل.
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 يتم التركيز في معظم العامين األولين من حياة الطفل على إيجاد "الشعور بالذات" األوليللطفل .ومعظم األطفال يكونون قادرين على التفريق بين أنفسهم وبين اآلخرين في عامهم
الثاني ،مما يشكل ً
جزءا حاسما من قدرة الطفل على تحديد كيف ينبغي أن يتعامل مع
األشخاص اآلخرين .ويجب أن تؤكد الرعاية املبكرة على الروابط األسرية والثقافة واللغة األم
عن طريق العناية الفريدة بكل طفل.
 يمكن لألطفال الذين يفتقرون إلى الرعاية والتغذية الكافية ،والتفاعل مع أحد الوالدين أومقدمي الرعاية ،والتحفيز أثناء هذه الفترة الحاسمة أن يعانوا من العجز التنموي.
مجاالت النمو لدى األطفال:
هناك خمسة مجاالت تنموية مختلفة لألطفال والتي ترتبط جميعها .ويمكن وصف هذه املجاالت
بأنها تضفي البهجة على الحياة:

أ .املجال االجتماعي :
يشير في الغالب إلى القدرة على تشكيل العالقات ،واللعب مع اآلخرين ،والتعاون ،واملشاركة،
وإنشاء عالقات دائمة .
ب .املجال البدني :
تنمية املهارات الحركية الدقيقة (الصغيرة) والكبيرة (أو الشاملة( .
ت .املجال الفكري:
التعلم لفهم العالم املادي.
ث .املجال اإلبداعي:
تطوير املواهب في املجاالت املختلفة مثل املوسيقى والفن والكتابة ،والقراءة.
ج.املجال العاطفي:
تطوير الوعي الذاتي ،والثقة بالنفس ،والقدرة على التعامل مع املشاعر واإلدراك.
التطورات النفسية واالجتماعية
التنمية املعرفية:
ً
وفقا لجان بدياجيه ،يوجد أربع مراحل رئيسية للتنمية املعرفية:
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 املرحلة الحسية الحركية:
تمتد هذه املرحلة من سن الوالدة وحتى السنة الثانية من العمر .ويتجلى الذكاء من خالل
النشاط الحركي مع االستخدام املحدود للرموز ،بما في ذلك اللغة ،وتستند معرفة الرضيع
بالعالم في املقام األول على التفاعالت املادية والخبرات.
 املرحلة الحدسية:
تمتد املرحلة الثانية من عمر  2إلى  7سنوات .ويتجلى الذكاء بشكل متزايد من خالل استخدام
الرموز ،فتتطور الذاكرة والخيال وكذلك النمو اللغوي .وتكون عملية التفكير النموذجي
لهذه املرحلة غير منطقية ،وغير قابلة للعكس ،ومتمركزة حول الذات.
 املرحلة الحسية:
تمتد حالة التطور هذه من عمر  7سنوات إلى  12سنة (تقريبا) .خالل هذه املرحلة―التي
تتميز بحفظ األعداد ،واألطوال ،والسوائل ،والكتل ،واألوزان ،واملساحات ،واألحجام ―
ويتجلى ازدياد الذكاء من خالل التالعب املنطقي واملنظم للرموز املتعلقة بأجسام ملموسة.
في هذه املرحلة يصبح التفكير قاد ًرا على حل العمليات ،وقابال للعكس ،وال يتمركز حول
الذات.
 املرحلة املنطقية:
هذه املرحلة األخيرة من التطور املعرفي تمتد في الفترة العمرية من  12عام وما بعدها .خالل
هذه املرحلة ،يتجلى الذكاء من خالل االستخدام املنطقي للرموز املتعلقة باألفكار املجردة.
ً
ً
وقائما على االفتراض ،واالنتقال من التمركز حول الذات.
مجردا،
حيث يصبح التفكير
ويعتقد أن غالبية الناس ال يكملون هذه املرحلة.
 التنمية العاطفية:
يتعلق النمو العاطفي للطفل بالوعي املتزايد لألطفال والسيطرة على مشاعرهم وكيف
يتصدون لها في حالة معينة.
 التنمية االجتماعية:
تتعلق التنمية االجتماعية بهوية الطفل ،وعالقاته مع اآلخرين ،وفهم مكانه ضمن البيئة
االجتماعية.
تطبيقات مهمة ملرحلة الطفولة املبكرة:
تعد هذه املرحلة حجر أساس لتعليم األطفال حيث تتراوح أعمار أطفال هذه املرحلة من
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بين سن الوالدة إلى ست سنوات  ،وترتكز على تنمية مدارك األطفال باللعب وممارسة
النشاطات الفردية والجماعية بحسب أعمار األطفال وقدراتهم الفردية وسيكولوجية
النمو عند األطفال .
من عمر ( )2 – 1سنة :
 حضور املعلمة الجتماعات الدخول و األهداف وما قبل الخروج.ًّ
أسبوعيا باإلضافة لحضور الطفل للنشاط الجماعي.
 تأخذ املعلمة الطفل جلستين برنامج تحفيز الطفل وإثارته وتقييم قدراته بشكل عام  +برنامج منزلي لألم يحتفظبصورة منه في ملف الطفل.
 كتابه أهداف مناسبة لقدرات الطفل  +تلخيص املعلمة عن قدرات الطفل ومالحظتهاخالل تدريباته.
من عمر ( )5 – 2سنوات :
 حضور االجتماعات.ً
 يكون جدول الطفل  3مرات أسبوعيا ولكن هذا يعتمد على جدول املعلمة وقدراتالطفل  +حضور النشاط الجماعي للطفل .عند دخول الطفل للسكن في املرات املقبلة
تستمر املعلمة في تقييم الطفل وتدريبه .
مالحظة :
ً
 األطفال الطبيعيون (إدراكيا) إذا كانت أعمارهم  4سنوات فما فوق يتم تحويلهم إلىمشرفة التدخل املبكر.
ً
 األطفال ذوو القدرات العقلية األقل (إدراكا) البد من تقييمهم في البورت ووضع أهدافملتابعتهم وتعطى األم برنامج منزلي بعد أن يتم عرضه على مشرفة التدخل املبكر بعد اجتماع
الخروج في حالة التأكد أنهم ال يحتاجون إلى عالج ) (PT.OTمكثف في الجمعية.
 األطفال ذوو القدرات العقلية غير املحدده  Grayإذا اتضح ذلك في اجتماع الدخول من قبلً
الدكتورة يتم تحويلهم أيضا إلى مشرفة التدخل املبكر ويكون ذلك بعد اجتماع األهداف
وإطالع املعلمة على قدراته.
ً
 الطفل الذي ال يمكن تطبيق مقياس البورت عليه (لصغر سنه مثال) تعطى األم برنامجاإلرشاد األسري.
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مرحلة التمهيدي:
تتراوح أعمار أطفال هذه املرحلة بين خمس إلى سبع سنوات وتشتمل على ثالث فصول
ً
تعليمية ويبلغ عدد أطفال هذه املرحلة ( )30طفال وطفلة يدرسون فيها وفق منهج الوحدات
ً
التعليمية .ويراعى فيه التركيز على القدرات الفردية لكل طفل وأيضا تهيئته للمرحلة األكاديمية
التالية حيث يعطي األطفال مبادئ تعليمية في التربية اإلسالمية واللغة العربية والحساب
والعلوم واملفاهيم العامة باإلضافة إلى نشاطات تأهيلية وترفيهية من خالل األركان داخل
الفصول .والهدف األساس ي ملرحلة التمهيدي هو التعرف على القدرات الفردية للطفل عن
طريق التشجيع على االعتماد على النفس بأكبر قدر ممكن تحت إشراف وتوجيه املعلمة .
كيف يتعلم الطفل في مرحلتي الطفولة املبكرة والتمه يدي ؟
نعتمد في تعليم الطفل على تطبيق منهج الوحدات التعليمية من خالل نظام األركان والتركيز
على استثارة حواسه التي يستكشف من خاللها و يتعلم وتكون هذه األركان متغيرة حسب
الوحدات املطبقة وحسب حجم الفصل  .ومن هذه األركان تشمل على :
·ركن النشاط الجماعي .
·ركن املهارات الحركية الدقيقة .
·ركن البناء واملكعبات .
·ركن املاء والتراب .
·ركن املطبخ .
·ركن التمثيل .
·ركن الرسم والتلوين .
·ركن املكتبة .
كيف يتعلم الطفل في النشاط الجماعي من خالل األركان؟
يقسم األطفال إلى مجموعات صغيرة (ال تزيد عن ثالثة أطفال) مع مراعاة القدرات العقلية.
والهدف من ذلك هو توفير جو متجانس للعب واالستكشاف والتعلم تحت إشراف وتوجيه
املعلمة بطريقة منظمة وإتاحة الفرصة للطفل إلظهار قدراته ومهاراته الفردية في النشاطات
املعروضة .كما تشجعه املدرسة على التعاون واملشاركة اللغوية واالجتماعية .ويتلقى الطفل
أثناء وجوده في الروضة والتمهيدي عالج طبيعي ومنهي ونطق وحاسب آلي ويكون ذلك وفق ما
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تطلبه املرحلة.
مرحلة التعليم االبتدائي :
تتراوح أعمار أطفال هذه املرحلة ما بين  12-6سنة وتشتمل على( )14فصل تعليمي في كل
ً
فصل ( )10أطفال .ويدرس األطفال حاليا وفق مناهج متعددة كمنهج وزارة التربية والتعليم
للبنين والبنات ومناهج التربية الفكرية ومناهج الخطط الفردية.
كيف يتعلم الطالب في هذه املرحلة؟
نتبع في تعليم الطالب  6خطوات أساسية هي :
 املالحظة واملراقبة العامة. اختيار طريقة تعلم الطالب ملعرفة ما إذا كان من نوع (املشاهد ،املستمع ،املتحرك ) . اختبار املستوى التحصيلي العلمي الحالي للطالب . تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف عند الطالب .ً
 تحديد أهداف طويلة وأخرى قصيرة األمد وفقا لقدرات الطالب الفردية . تطبيق األهداف املحددة لكل طالب حسب قدراته الفردية من خالل املنهج املحدد للمرحلةعن طريق التحضير واملتابعة اليومية .
والهدف األساس ي لهذه املرحلة هو توفير الطرق التعليمية املناسبة التي تساعد الطفل على
تقبل وفهم املعلومات املقدمة له واالستفادة منها لتنمية وتوسعة قدراته مما يعطيه الثقة
بالنفس ويشعره بإمكانية االستمرار في التعليم والتحصيل األكاديمي وغير األكاديمي.
األساليب الخاطئة في تربية األبناء وأثرها على شخصياتهم:
األساليب الخاطئة في تربية األبناء وأثرها على شخصياتهم تتكون األساليب غير السوية
والخاطئة في تربية الطفل ،إما لجهل الوالدين في تلك الطرق أو التباع أسلوب اآلباء
واألمهات والجدات ،أو لحرمان األب أو األم من اتجاه معين فاألب عندما َينحرم من
الحنان في صغره تراه يغدق على طفله بهذه العاطفة أو العكس ،بعض اآلباء يريد أن
يطبق نفس األسلوب املتبع في تربية والده له على ابنه وكذلك الحال بالنسبة لألم .ومن
االتجاهات الخاطئة التي ينتهجها الوالدان أو أحدهما في تربية الطفل والتي تترك بآثارها
ً
سلبا على شخصية األبناء:
 -التسلط أو السيطرة:
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يعني تحكم األب أو األم في نشاط الطفل والوقوف أمام رغباته التلقائية ومنعه من القيام
بسلوك معين لتحقيق رغباته التي يريدها حتى ولو كانت مشروعة ،أو إلزام الطفل
بالقيام بمهام وواجبات تفوق قدراته وإمكانياته ،ويرافق ذلك استخدام العنف أو
ً
الضرب أو الحرمان أحيانا .ونتيجة لذلك األسلوب املتبع في التربية:
أ) ينشأ الطفل ولديه ميل شديد للخضوع واتباع اآلخرين .
ب) ال يستطيع أن ُيبدع أو أن يفكر.
جـ) عدم قدرته على إبداء الرأي واملناقشة.
د) تكوين شخصية قلقة خائفة ً
دائما من السلطة تتسم بالخجل والحساسية الزائدة.
هـ) يفقد الطفل الثقة بالنفس وعدم القدرة على اتخاذ القرارات والشعور الدائم بالتقصير
وعدم اإلنجاز.
و) قد ينتج عن اتباع هذا األسلوب طفل عدواني يخرب ويكسر أشياء اآلخرين ،ألن
الطفل في صغره لم يشبع حاجته للحرية واالستمتاع بها.
 الحماية الزائدةيعني قيام أحد الوالدين أو كالهما نيابة عن الطفل باملسؤوليات التي يفترض أن يقوم بها
الطفل وحده ،حيث يحرص الوالدان أو أحدهما على حماية الطفل والتدخل في شؤونه
فال يتاح للطفل فرصة اتخاذ قراره بنفسه وعدم إعطائه حرية التصرف في كثير من
َ
أموره  :كحل الواجبات املدرسية عن الطفل أو الدفاع عنه عندما يعتدي عليه أحد
األطفال ،وقد يرجع ذلك إلى خوف الوالدين على الطفل السيما إذا كان الطفل األول أو
الوحيد أو إذا كان ً
ولدا وسط العديد من البنات أو العكس  ،فيبالغان في تربيته .وهذا
األسلوب بال شك يؤثر سلبا على نفسية الطفل وشخصيته:
أ) فينمو الطفل بشخصية ضعيفة غير مستقلة .
ب) يعتمد على غيره في أداء واجباته الشخصية وعدم القدرة على تحمل املسؤولية ورفضها
.
جـ) إضافة إلى انخفاض مستوى الثقة بالنفس وتقبل اإلحباط.
د) كذلك نجد هذا النوع من األطفال الذي تربى على هذا األسلوب ال يثق في قراراته التي
يصدرها ويثق في قرارات اآلخرين ويعتمد عليهم في كل ش يء .
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هـ) ويكون نسبة حساسيته للنقد مرتفعة عندما يكبر يطالب بأن تذهب معه أمه للمدرسة
حتى مرحلة متقدمة من العمر يفترض أن يعتمد فيها الشخص على نفسه وتحصل له
مشاكل في عدم التكيف مستقبال بسبب أن هذا الفرد حرم من إشباع حاجته لالستقالل
ً
معتمدا على اآلخرين دائما.
في طفولته ولذلك يظل

 اإلهم ـ ــاليعني أن يترك الوالدان الطفل دون تشجيع على سلوك مرغوب فيه  ،أو االستجابة له
وتركه دون محاسبته على قيامه بسلوك غير مرغوب فيه  ،وقد ينتهج الوالدان أو
أحدهما هذا األسلوب بسبب االنشغال الدائم عن األبناء وإهمالهم املستمر لهم  ،فاألب
يكون معظم وقته في العمل ويعود لينام ثم يخرج وال يأتي إال بعد أن ينام األوالد  ،واألم
تنشغل بكثرة الزيارات والحفالت أو في الهاتف أو على اإلنترنت  ،أو التلفزيون وتهمل
أبناءها ،وتكون خطورة ذلك األسلوب املتبع  -وهو اإلهمال  -أكثر ً
ضررا على الطفل في
سنين حياته األولى بإهماله ،وعدم إشباع حاجاته الفسيولوجية والنفسية لحاجة الطفل
لآلخرين وعجزه عن القيام بإشباع تلك الحاجات.
ومن نتائج اتباع هذا األسلوب في التربية ظهور بعض االضطرابات السلوكية لدى الطفل
كالعدوان والعنف أو االعتداء على اآلخرين أو العناد أو السرقة أو إصابة الطفل بالتبلد
االنفعالي وعدم االكتراث باألوامر والنواهي التي يصدرها الوالدان.
 التدليل :ويعني أن نشجع الطفل على تحقيق معظم رغباته كما يريد هو ،وعدم توجيهه وعدم كفه
ًّ
دينيا أو ًّ
عن ممارسة بعض السلوكيات غير املقبولة سواء ًّ
اجتماعيا والتساهل
خلقيا أو
ً
معه في ذلك .عندما تصطحب األم الطفل معها مثال إلى منزل الجيران أو األقارب ويخرب
الطفل أشياء اآلخرين ويكسرها ال توبخه أو تزجره بل تضحك له وتحميه من ضرر
اآلخرين ،كذلك الحال عندما يشتم أو يتعارك مع أحد األطفال تحميه وال توبخه على
ذلك السلوك بل توافقه عليه .وعندما يكبر تحدث له مشاكل عدم التكيف مع البيئة
الخارجية (املجتمع) فينشأ وهو يريد أن يلبي له الجميع مطالبه ،يثور ويغضب عندما
ُينتقد على سلوك ما  ،ويعتقد أن الكمال في كل تصرفاته وأنه منزه عن الخطأ ،وعندما
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ً
يتزوج ُي َحمل زوجته كافة املسؤوليات دون أدنى مشاركة منه ويكون
مستهترا نتيجة غمره
بالحب دون توجيه.
 إثارة األلم النفس يويكون ذلك بإشعار الطفل بالذنب كلما أتى سلوكا غير مرغوب فيه أو كلما عبر عن رغبة
سيئة ،أيضا تحقير الطفل والتقليل من شأنه والبحث عن أخطائه ونقد سلوكه .مما
ً
يفقد الطفل ثقته بنفسه فيكون مترددا عند القيام بأي عمل خوفا من حرمانه من رضا
الكبار وحبهم ،وعندما يكبر هذا الطفل يكون شخصية انسحابيه منطوية غير واثق من
نفسه يوجه عدوانه لذاته ،وعدم الشعور باألمان ،يتوقع األنظار دائمة موجهة إليه
فيخاف كثيرا ،ال يحب ذاته ويمتدح اآلخرين ويفتخر بهم وبإنجازاتهم وقدراتهم أما هو
فيحطم نفسه ويزدريها.

 التذبذب في املعاملةويعني عدم استقرار األب أو األم من حيث استخدام أساليب الثواب والعقاب فيعاقب
الطفل على سلوك معين مره ويثاب على نفس السلوك مرة أخرى وذلك نالحظه في حياتنا
اليومية من تعامل بعض اآلباء واألمهات مع أبنائهم مثال :عندما يسب الطفل أمه أو أباه
نجد الوالدين يضحكان له ويبديان سرورهما ،بينما لو كان الطفل يعمل ذلك العمل
أمام الضيوف فيجد أنواع العقاب النفس ي والبدني ،فيكون الطفل في حيرة من أمره ال
يعرف هل هو على صواب أم على خطأ فمرة يثيبانه على السلوك ومرة يعاقبانه على
نفس السلوك.
 التفرقةويعني عدم املساواة بين األبناء جميعا والتفضيل بينهم بسبب الجنس أو ترتيب املولود أو
السن أو غيرها.
نجد بعض األسر تفضل األبناء الذكور على اإلناث أو تفضيل األصغر على األكبر أو تفضيل
ابن من األبناء بسبب أنه متفوق أو جميل أو ذكي وغيرها من األساليب الخاطئة .وهذا بال
شك يؤثر على نفسيات األبناء اآلخرين وعلى شخصياتهم فيشعرون بالحقد والحسد تجاه
َّ
املفضل وينتج عنه شخصية أنانية يتعود الطفل أن يأخذ دون أن يعطي  ،ويحب أن
هذا
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يستحوذ على كل ش يء لنفسه حتى ولو على حساب اآلخرين ويصبح ال يرى إال ذاته فقط
واآلخرون ال يهمونه  ،ينتج عنه شخصية تعرف مالها وال تعرف ما عليها تعرف حقوقها وال
تعرف واجباتها.
 اإلسراف في القسوةللصرامة والشدة مع الطفل وإنزال العقاب فيه بصورة مستمرة وصده وزجره كلما أراد أن يعبر
عن نفسه أضرار منها:
-1قد يؤدى بالطفل إلى االنطواء أو االنزواء أو انسحاب في معترك الحياة االجتماعية .
-2يؤدى لشعور الطفل بالنقص وعدم الثقة في نفسه.
-3صعوبة تكوين شخصية مستقلة نتيجة منعه من التعبير عن نفسه.
-4شعوره الحاد بالذنب .
-5قد ينتهج هو نفسه منهج الصرامة والشدة في حياته املستقبلية عن طريق عمليتي التقليد أو
التقمص لشخصية أحد الوالدين أو كالهما
 اإلعجاب الزائد بالطفل:حيث يعبر اآلباء واألمهات بصورة مبالغ فيها عن إعجابهم بالطفل وحبه ومدحه واملباهاة به
أضرار هذا النمط :
-1شعور الطفل بالغرور الزائد والثقة الزائدة بالنفس
-2كثرة مطالب الطفل
-3تضخيم من صورة الفرد عن ذاته ويؤدى هذا إلى إصابته بعد ذلك باإلحباط والفشل عندما
يصطدم مع غيره من الناس الذين ال يمنحونه نفس القدر من اإلعجاب .
ولن يكون هناك إصالح في األمة اإلسالمية ،إال عن طريق حل جذري لكل هذه السلبيات الخاطئة في
تربية األطفال ،وذلك بغرس العقيدة في املربين أنفسهم ،وإرشادهم إلى الطريقة الصحيحة في تربية
أبنائهم ،بعد أن يعترف الوالدان بتقصيرهم نحو تربية أبنائهم ،فبدون اعتراف بالخطأ ال يمكن عمل
الصواب.

الخاتمة
وبعد فإن األسرة تعد املسؤول األول والرئيس للقيام بوظيفة الثقافة والتعليم لألطفال
واألجيال الشابة إذ تقوم بإعدادهم من جميع النواحي الروحية واملعرفية والسلوكية والبدنية
واألخالقية املهنية كل ذلك من أجل أن تحقق لألفراد اكتساب مكانة ثقافية في املجتمع
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واملساهمة في نشاطات الحياة االجتماعية املختلفة .لكن ال يمكن فقط االقتصار على ما تقدمه
األسرة فاملسؤولية جماعية تقع على عاتق املجتمع والدولة ومؤسساتها الرسمية وغير الرسمية
ألن تحسين أوضاع املتعلم تقتض ي التنسيق والتكامل بين جميع املؤسسات ذات العالقة .مع
وضع مصالح املتعلم في رأس األولويات ألن املتعلمين الذين سنهتم بهم اليوم هم ورثه املستقبل
فالبد من توفير عناصر البقاء والنماء والحماية لهم وبذا نكون على األقل قد مهدنا الطريق
لبناء مجتمع املستقبل.
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