


مهــارات الحــوار
في الطفولة المبكرة

دليل للمدربين والميسرين العاملين في الطفولة المبكرة

المادة المعرفية



2

2015

ً ً

LB/2015/ED/PI/73



3

شكـر وتقديـر

اتسـم العمـل علـى وضـع هـذا الدليـل بالمشـاركة الفعليـة لمجموعة مـن المختصيـن الذين يجمعـون بين 

التمكـن فـي النظريـات واالتجاهـات الحديثـة إلـى جانـب تجاربهـم الميدانيـة في مجـال التربيـة والطفولة 

المبكـرة فـي دول عربيـة مختلفـة. نشـكرهم جميعـاً علـى مسـاهمتهم، نحـن أخذنـا كل إضافة تقدمـوا بها 

فـي االعتبـار، ما أثـرى أدوات هـذا الدليل.  

الشـكر والتقديـر لمركـز الملـك عبـد العزيـز للحـوار الوطنـي الـذي طـور محتـوى الدليـل األولـي »بعنـوان 

حاورنـي« الـذي تـم البنـاء عليـه وتكييـف محتـواه وتحديثـه لتلبيـة االحتياجـات اإلقليميـة. 

كمـا أن هـذا العمـل بـات ممكنـاً بفضـل الدعـم المـادي السـخي مـن حكومـة المملكـة العربية السـعودية 

التـي سـاندت تطويـر الدليـل فـي إطـار برنامـج الملـك عبـد العزيـز الدولـي لثقافـة الحـوار والسـام. نقدر 

للغايـة هـذه المسـاعدة والمنافـع التـي سـتنتج منهـا لجهـة دعـم الطفولـة المبكـرة ونشـر ثقافـة الحـوار 

والسـام فـي المنطقـة العربيـة. 
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مهارات الحوار في الطفولة المبكرة

مقــدمــة

التعلـم المبكـر يمثـل حقـاً معترفـاً بـه فـي اتفاقيـة حقـوق الطفل التـي صادقت عليهـا معظـم دول العالم. 

واالسـتثمار فـي مرحلـة الطفولـة المبكـرة يمكـن أن يـؤدي إلـى تحسـين رفاهية األطفـال الصغار، وال سـيما 

فـي العالـم النامـي. فالطفولـة المبكـرة هـي الفتـرة التـي يشـهد فيهـا الدمـاغ تطـوراً كبيـراً يرسـي أسـس 

عمليـة التعلـم واكتسـاب مهـارات ذهنيـة وحياتيـة فـي وقت الحق. فـي هذه المرحلـة يكون فيهـا األطفال 

أكثـر اعتمـاداً مـن أي وقـت آخـر علـى عاقتهـم باآلخرين لضمـان أمنهـم العاطفـي واالجتماعـي وتطورهم 

المعرفـي. فعـدم توافـر التربيـة المناسـبة لهـم يمكـن أن تترتـب عليـه آثـار يتعـذر تداركهـا الحقـاً. من هنا 

تكمـن أهميـة وضـع برامـج عاليـة الجـودة، مائمة للثقافـة المحليـة، تحترم التنوع على أشـكاله، وتتسـاوق 

مـع متطلبـات واحتياجـات جميـع األطفال.

وباإلضافـة إلـى المـردود المعرفـي والعاطفـي، فـإن االسـتثمار فـي برامـج التربيـة والتعليـم فـي الطفولـة 

المبكـرة يمكـن ان يعـزز بنـاء ثقافـة الحـوار والسـام. فبالتعليـم يتراجـع الجهـل وانعـدام التفاهـم، اللـذان 

غالبـاً مـا تتحـول الخافـات مـن خالهمـا إلـى أعمـال عنـف وكراهيـة.  وهـذه الرؤية هـي مفتـاح المواطنة 

المتسـامحة فـي عالـم معولـم، وهـي تنطـوي علـى جهـد مكثـف لتدريـب المدرّسـين وتصميـم المناهـج 

الدراسـية المناسـبة. فالتعليـم يعـزز ثقافـة الحـوار التي تعدُّ ضرورية إلرسـاء أسـس السـام.  وهـذه الثقافة 

ال بـد مـن تعزيزهـا عنـد الفـرد منـذ السـنوات األولـى و قبـل ان يفـوت األوان. حيـث يعتبـر تمكيـن صغار 

األطفـال بمهـارات الحـوار والتواصـل واحتـرام التنـوع وقبولـه مـن أهـم مهـام التنميـة فـي مرحلـة الطفولة 

المبكـرة. فتعلـم كيفيـة التواصـل أساسـي لألطفـال بهـدف التفاعـل مـع األشـخاص المحيطيـن بهـم وتلبيـة 

احتياجاتهـم. أمـا مهـارات الحـوار المخصصـة لصغـار األطفـال فتشـمل اكتسـاب المهـارات الازمـة لفهـم 

األفـكار والمشـاعر والمعلومـات وبالتالـي التعبيـر عنهـا والتعامـل معهـا. 

وانطاقـاً مـن هـذه الرؤيـة يأتـي هـذا الدليـل بعنـوان »مهـارات الحـوار فـي الطفولـة المبكرة«، الـذي قام 

بإعـداده فريـق مـن الخبـراء، بهـدف توفيـر مـورد وهيكلية يسـاهمان فـي بناء قـدرات العاملين مـع صغار 
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مقــدمــة

األطفـال. حيـث يصبحـون أكثـر قـدرة على مسـاعدة صغـار األطفـال علـى تطوير مهـارات الحـوار ليصبحوا 

بالتالـي أكثـر نجاحـاً وفعاليـة فـي التواصـل مـع اآلخريـن، وحـل المشـكات، وممارسـة التفكيـر النقـدي 

واإلبداعـي ... 

إن هـذا الدليـل هـو أحـد مخرجـات برنامـج الملك عبـد العزيز الدولـي لثقافة السـام والحوار الـذي ينفذه 

مكتـب اليونسـكو اإلقليمـي  فـي بيـروت. الدليـل هو تعديل ونسـخة محدثـة لدليل »حاورنـي« الذي طوره 

مركـز الملـك عبـد العزيـز للحـوار الوطنـي. ويرتكـز هـذا الدليـل أيضاً علـى نتائج أحـدث األبحـاث والخبرة 

المتراكمـة المكتسـبة خـال السـنوات السـابقة، وعلـى االسـتراتيجيات واألدوات الناتجـة مـن عمـل العديد 

مـن المنظمـات واألفـراد المعنييـن بتعليـم الطفولـة المبكرة ونشـر ثقافـة الحوار. 

والمراكـز  والتعليـم  التربيـة  وزارات  مـع  والتواصـل  العمـل  هـذا  بنشـر  اليونسـكو  مكتـب  يقـوم  سـوف 

والجمعيـات المعنيـة، للبحـث فـي امكانيـة إجـراء التدريـب والمتابعـة الازمـة لتمكيـن المعلميـن قبـل 

الخدمـة وأثنـاء الخدمـة والميسـرين من االسـتفادة منـه. ونتمنى ان نكون قـد وفقنا في تقديـم هذا العمل 

العلمـي للعامليـن فـي الطفولـة المبكـرة مـن أجـل مسـتقبل أفضـل ألطفالنـا علـى امتـداد العالـم العربـي.

د. حجازي يسن ادريس

األخصائي اإلقليمي للتربية األساسية 

وتعليم الكبار

                                د. حمد بن سيف الهمامي

مدير مكتب اليونسكو اإلقليمي – بيروت
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تــوطــئة

خـال سـنوات الطفولـة المبكـرة تكتسـب البيئـة الداعمـة أهميـة كبيـرة للتحفيـز الفاعـل لمهـارات الطفل 

علـى التواصـل، وتسـاعد علـى تنميـة الطفـل مـن النواحـي كافـة، وبالمقابـل قـد يعيـق التحفيـز المحـدود 

تنميـة الطفـل الـى حـد كبيـر. علـى الرغـم مـن هـذه الحقيقـة، نـرى نقصـاً هائـاً لجهـة تحضيـر المربيـن 

لتمكيـن األطفـال وإعطائهـم مهـارات الحـوار والتواصـل وخصوصاً فـي السـنوات االولى. كما نـرى نقصاً في 

المـوارد وأدوات التدريـب التـي تسـلط الضـوء على هـذا الموضوع. بالتالـي من الضروري لسـّد هذه الثغرة 

أن نرفـع الوعـي لـدى المدرسـين والعامليـن فـي التربية حـول أهمية مهارات الحـوار في الطفولـة المبكرة. 

مـن المهـم أن نعطيهـم معرفـة أساسـية وأدوات عمليـة للتأكـد مـن أن كل األطفـال فـي المدرسـة والصـف 

يتعلمـون وفقـاً لقدراتهـم القصوى.

وضـع دليـل »مهـارات الحـوار فـي الطفولة المبكـرة« للمدربيـن والميسـرين العامليـن في ميـدان الطفولة 

المبكـرة وفـي برامـج اعـداد المعلميـن. يتكـون الدليـل مـن جزءيـن متكامليـن. الجـزء األول يحتـوي علـى 

المـادة المعرفيـة، والجـزء الثانـي يحتـوي علـى األنشـطة التدريبيـة. قـد يجـد القارئ ثمـة تداخـاً مقصوداً 

بيـن وحـدات الدليـل، لجعـل كل وحـدة منفصلـة ومرتبطـة فـي آٍن واحـد عـن بقيـة الوحدات.

الجـزء األول مـن الدليـل يقـدم المـادة المعرفية، ويهـدف الى تحديـث معرفتكم أو إثرائها حـول الموضوع. 

ويتضمـن ثاثـة فصـول قدمناهـا فـي تسلسـل منطقـي وعلمـي. يلخـص هـذا الجـزء مفاهيـم جوهريـة في 

حقـل الطفولـة المبكـرة، ويناقـش مواضيـع شـاملة حـول التطـور والنمـو فـي الطفولـة المبكـرة، وأهميـة 

تأسـيس مهـارات الحـوار والتواصـل منـذ السـنوات األولـى، ومناقشـة وعـرض مجموعـة مـن اسـتراتيجيات 

تعليـم مهـارات التفكيـر واللغـة الموصـى بهـا مـن قبـل أبـرز الباحثين. 

الجـزء الثانـي مـن الدليـل يقـدم األنشـطة التدريبيـة، ويهـدف الـى ترجمـة المـادة المعرفيـة الـى أنشـطة 

تطبيقيـة مفصلـة وتوجيهيـة. جميعهـا مرفقـة بإرشـادات واضحـة خطـوة بخطـوة مفصلـة الهـدف مـن كل 

نشـاط، والوسـائل والمـواد الازمـة فـي التدريـب، ومراحـل سـير النشـاط. وتتضمـن تمارين علـى المهارات 
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ولعـب أدوار وأنشـطة قائمـة علـى سـيناريوات واختبـارات وأسـئلة. وينتهـي كل نشـاط باسـتنتاج هدفـه 

تلخيـص األفـكار الرئيسـية وتحفيـز المتـدرب للتأمـل حـول الموضـوع. نشـجع الميسـر أن يختـار األنشـطة 

األكثـر إفـادة واتصـاالً بإطـاره التدريبـي ونشـجعه  أيضـاً علـى تكييف بعض األنشـطة أو ربطهـا بإطار خاص 

اذا كان ذلـك مناسـباً. 

كيف يستخدم الدليل
نرجـو مـن الميسـر أن يبـدأ بقـراءة المـادة المعرفيـة ومـن ثـم االنتقال الـى مادة األنشـطة. وعليـه أن يقرأ 

وحـدات الدليـل بترتيـب ورودهـا فـي الجزءين. فذلك سـوف يسـاعده علـى التأكد مـن فهـم محتويات كل 

وحـدة قبـل االنتقـال إلـى الوحدة التـي تليها. فهذا الترتيـب والفهم التراكمي هو سـر فهم المـادة المعرفية 

ومـن ثـم نقلها إلـى المتـدرب لتطبيقها. 

لكي تتحقق األهداف التربوية المأمولة من هذا الدليل يستحسـن مراعاة ما يأتي:

االسـتعداد للتدريـب، ويتمثـل بدراسـة المـادة التدريبيـة التـي يتضمنهـا الدليـل، وتفهـم أنشـطتها 	 

ومـن ثـم القيـام بمـا يأتي:

إعداد إجابات عن األسـئلة والنشاطات.. ١

التأكد من مناسـبة الزمن المخصص لكل نشـاط وتعديله إن اقتضى الموقف ذلك.. ٢

تفقد المواد واألدوات الداعمة للتدريب والتأكد من مدى مناسـبتها وجاهزيتها.. 3

تنفيــذ التدريب وإدارته، ويتمثل باإلجراءات اآلتية: 	 

تفقـد قاعـة التدريـب والتأكـد مـن توفـر جميـع المـواد واألدوات والتسـهيات الازمـة لتنفيـذ . ١

التدريـب بشـكل ناجح.

توضيـح األهـداف للمشـاركين واالتفـاق معهـم علـى أسـاليب تفعيل وإشـراك كل منهم بشـكل . ٢

تفاعلي نشـط فـي فعاليـات التدريب.

إتاحة الفرصة للمتدربين لمناقشـة النتائج التي توصلت إليها المجموعات.. 3

يمكن اللجوء إلى اسـتراتيجيات أخرى يرى الميسـر تحقيقها لألهداف بشكل أفضل.. 4

التوصل إلى خاصة محددة تبرز نتيجة النشـاط الكلي وتثبيت الخاصة في شـكل نقاط.. ٥

تــوطئــة
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يمكـن للميسـر اإلفـادة مـن المراجع المذكورة ومـن مواقع اإلنترنت الـواردة في الجـزء األول بهدف المزيد 

مـن االطـاع. كمـا يمكنـه تنزيـل الدليـل مـن موقـع اليونسـكو اإللكترونـي www.unesco.org/beirut  أو 

.www.hawer.org مـن موقع حـاور

وختامـاً يأمـل فريـق إعـداد هـذا الدليـل أن يكـون قـد قـدم أداة مسـاعدة لتعزيـز ثقافـة ومهـارات الحـوار 

منـذ السـنوات األولـى. علـى أمـل أن يحقـق هـذا الدليـل أهدافـه المرجـوة،  وأن يسـاهم فـي بنـاء حصون 

السـام فـي عقـول صغـار األطفال، وأن يشـجع على تبني القيم اإلنسـانية المشـتركة وثقافة الحـوار واحترام 

االختافـات وأوجـه التنـوع والتسـامح االجتماعـي. مـع إيماننـا الراسـخ بـأن االسـتثمار فـي مرحلـة الطفولة 

المبكـرة يؤمـن األسـس الازمـة لتحويـل المجتمـع نحـو األفضـل، بما فـي ذلـك العيش معاً بسـام. 

              ميسـون شهاب

مستشار برنامج التربية األساسية

http://www.unesco.org/beirut
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مهارات الحوار في الطفولة المبكرة

I.  الطفولة: مفاهيم وخصائص

»إذا أردنا أن نحقق السام الحقيقي في العالم، فعلينا أن نبدأ بتعليم األطفال‹‹. غاندي

»أن نزرع بذور القوة في أطفالنا أسهل من أن نداوي رجاالً محطمين«. فريدريك دوغالس

»اقتـرف البشـر أخطـاء كثيـرة، ولكـن أسـوأ جريمـة اقتُرفـت علـى اإلطـاق، هـي التخلـي عـن األطفال، 

وإهمـال ينبـوع الحيـاة. ويمكـن إرجـاء الكثيـر من األمـور إلى وقـت آخر. الكثيـر نعم، ولكن باسـتثناء 

رعايـة األطفـال. فمرحلـة الطفولـة هـي المرحلة التـي تنمو فيها كل خليـة من خايا جسـم الطفل وكل 

حاسـة مـن حواسـه. وبالتالـي علينـا أن نتصـرف »اليـوم« وأال نتـرك األمور إلـى »الغد««. غابرييال ميسـترال  

  1.  من هو الطفل؟ 

تعـرِّف اتفاقيـة حقـوق الطفـل، الصـادرة عن منظمـة األمم المتحدة فـي المادة األولـى، أن الطفل هو: »كل 

إنسـان لـم يتجـاوز الثامنـة عشـرة، أو لـم يبلـغ سـن الرشـد قبل ذلـك، بموجـب القانـون المنطبـق عليه«١، 

أي أن الطفـل هـو الـذي مـازال فـي حاجـة إلى رعايـة ووصاية، وغير قـادر على تحمـل المسـؤولية المدنية 

واالجتماعيـة بمفرده.

كمـا تعـرِّف مبـادئ النهـج الشـمولي التكاملـي٢ الطفل بأنـه »كيان موحـد، مهم بكافـة جوانبه، حيـث يتأثر 

كل جانـب بالجوانـب األخرى ويؤثـر فيها«.
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هذه التعريفات تجعل كل من هو دون الثامنة عشــرة من عمره طفاً تلزمه رعاية

األبوين واألســرة والمجتمع والهيئات التربوية والتعليمية، وهذا يجعل مســؤولية األولياء تقع

 علــى كل مــا يلحق بالطفل مــن متابعات طبية وقانونية وتربوية وتعليمية.

  2.  الطفولة

الطفولـة مـن الناحيـة اللغويـة: هـي مرحلة متتـّد من امليـاد إىل البلوغ. أمـا يف االصطالح فـإن »الطفولة هي 

مرحلـة عمريـة قامئـة ومتكاملـة يف حـد ذاتهـا. ومن حـق الطفل وحاجتـه أن يحياهـا بكاملهـا«3.  وتعد هذه 

املرحلـة التـي تبـدأ مـن لحظة الـوالدة بأنهـا أطول مرحلـة يحتاج فيها االنسـان إىل رعايـة واهتامم.

 
  3.  مراحل الطفولة 

إن مرحلة الطفولة هي مرحلة طويلة جداً، مير بها اإلنسان من وقت والدته حتى بلوغه سن الرشد. وليك 

يصل الطفل إىل مرحلة الرشد، ينبغي أن يُعامل ضمن متطلبات هذه املرحلة الحساسة. إنها با شك من 

أهم مراحل النمو التي مير بها اإلنسان، ألنها تعترب حجر األساس يف بناء وتكوين وتنشئة شخصيته.     

عىل األطفال أن يعيشوا طفولتهم بكل ما فيها من حركة وحيوية ولعب ومرح وحب وعطف وحنان وغريها 

من حاجيات األطفال األساسية. وعىل أولياء األمور واملربني أن يهيئوا الفرص املناسبة لألطفال يك يلبوا 

أساسيات طفولتهم. 
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إن الطفل ينمو يف مراحل تعددت طرق تقسيمها من قبل الخرباء والباحثني، لكن ميكن أن نوجزها كاآليت4:

مرحلة الطفولة املبكرة من صفر إىل ٨ سنوات.

مرحلة الطفولة املتوسطة من ٩ إىل ١2 سنة.

مرحلة الطفولة املتأخرة من ١3 إىل ١5 سنة.

وحيث إن الدليل 
معنّي باملرحلة العمرية 

من خمس سنوات إىل تسع،  
فسيصار إىل الرتكيز عىل خصائص 
مرحلة الطفولة املبكرة وبداية 

الطفولة املتوسطة.

3.1   الطفولة المبكرة: من صفر إلى ثماني سنوات

إن السـنوات األوىل هـي مرحلـة مـن مراحـل حيـاة أي إنسـان ميتـد أثرهـا إىل أمـد الحيـاة. فهي تشـكل أعىل 

املراحـل الحيويـة لنـامء الطفـل وتطـور قدرته عـىل التعلم يف فـرة قصرية وبشـكل مكثف؛ وللسـنوات الثاث 

األوىل مـن السـنوات الثـامين، أهميـة كربى، نظـراً ألن التأثريات املرتبة عـىل الرعاية واالهتـامم اللذين يلقاهام 

الطفـل يف هـذه املرحلة، تسـتمر طـوال حياته. 

إن التعلـم ال يقتـر عـىل سـن معينـة أو عـىل بيئة دراسـية رسـمية. يف الواقع، تبـدأ قدرة الطفل عـىل التعلم 

لحظـة والدتـه. وتظهـر دراسـات البحـث الدماغـي أن منـو الدمـاغ يكـون تقريبـاً قـد اكتمـل يف حلـول الوقت 

الـذي يدخـل فيـه الطفـل إىل املدرسـة االبتدائيـة، مـا يؤكـد أن عمليـة تفاعل الطفـل مع محيطه خال سـني 

عمـره األوىل، تؤثـر بشـكل كبـري عىل منو الوصـات العصبية، وكذلك عىل »هندسـة« الدماغ وعملـه، إذ تتكّون 

قـدرة البالـغ العقليـة مبعظمهـا يف السـنوات الثـاث األوىل مـن الحيـاة )8٠% مـن منـو العقـل( يتكـّون نصفها 

تقريبـاً قبـل الوالدة. 

 كتــاب احتســاب الطفولــة املبكــرة: »دليــل برمجــة رعايــة تنميــة الطفولــة املبكــرة« تأليــف جوديــث إيفانــز مــع روبــرت مايــرز وإيليلــن إلفيلــد، اإلصــدار العريب

   االختباري األول، ورشة املوارد العربية ٢٠٠٥.
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ميـر الدمـاغ خـال منـوه بفـرات حرجـة، يفّضـل العديد تسـميتها بـ»الفـرات الحساسـة«. وهي فـرات يؤدي 

فيهـا غيـاب حافـز معـنّي إىل انحـراف منـو الدمـاغ عـن مسـاره. وهـي تشـري إىل مزيـد مـن املرونـة يف توقيت 

اكتسـاب الدمـاغ للمدخـات أو الخـربة، وقدرتـه عـىل التعلـم والتطـور مـع الوقت٥.

إذن تعتـرب مرحلـة الطفولـة املبكـرة مرحلـة حرجـة بالنسـبة للنمـو، فالنمـو يف كل نواحيـه رسيـع ومتنـوع 

يف هـذه املرحلـة التـي تنمـو فيهـا االسـتعدادت األساسـية لـدى الطفـل، وال ميكـن اسـرجاع كثـري مـن النمـو 

املطلـوب يف هـذه املرحلـة إذا مـا فاتـت الفرصـة٦.

تعريف الطفولة املبكرة٧

تُعـرّف الطفولـة املبكـرة، حسـبام تسـتخدم حاليـاً عـىل الصعيـد الـدويل، بأنها فرة مـن حياة الطفـل تبدأ منذ 

الحمـل وتسـتمر حتـى سـن الثامنـة، وهناك سـببان إلدراج هذه الفرة مـن الحياة يف تعريـف الطفولة املبكرة 

. للتنمية

السـبب األول: هـو أن هـذا اإلطـار الزمنـي يتـامىش مـع الفهـم السـائد يف مجـال علـم النفـس النـاميئ 

لألسـاليب التـي يتعلـم بهـا األطفـال، فاألطفـال دون سـن الثامنـة يتعلمـون بأفضـل شـكل عندمـا تتوفـر 

لديهـم أشـياء محسوسـة يعالجونهـا بأنفسـهم، وعندمـا تتـاح لهـم الفرصـة السـتطاع العامل املحيـط بهم، 

وعندمـا يكـون بوسـعهم التعلـم عن طريـق التجربة والخطأ يف بيئة مأمونة وحافزة، ويف سـن السـابعة أو 

الثامنـة تقريبـاً يدخـل األطفال يف سـن اإلدراك، فيبدأون النظر إىل العامل بشـكل مختلـف، وميكنهم تحليل 

األفـكار وتعلـم املفاهيـم بواسـطة العقـل، ويقـل اعتامدهـم عـىل األشـياء املحسوسـة. مـن حيـث نظرية 

التعلـم، فـإن الفـرة املمتـدة مـن الـوالدة وحتى سـن الثامنة هي فـرة من الحياة يسـود فيهـا التعلم عن 

طريـق العمـل والفعـل، وإن كان األطفـال يتعلمـون أيضـاً من خـال املاحظة واالسـتامع.

National Scientific Council on the Developing Child )2007(. The Timing and Quality of Early Experiences Combine to Shape Brain 

Architecture: Working Paper #5. 

كتــاب احتســاب الطفولــة املبكــرة: »دليــل برمجــة رعايــة تنميــة الطفولــة املبكــرة« تأليــف جوديــث إيفانــز مــع روبــرت مايــرز وإيلــني إلفيلــد، اإلصــدار العــريب 

االختبــاري األول، ورشــة املــوارد العربيــة ٢٠٠٥.  

كتاب احتساب الطفولة املبكرة: »دليل برمجة رعاية تنمية الطفولة املبكرة« تأليف جوديث إيفانز مع روبرت مايرز وإيلني إلفيلد، اإلصدار العريب االختباري 

األول، ورشة املوارد العربية ٢٠٠٥.
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السبب الثاين: هو أن التعريف الدويل للطفولة املبكرة يشمل النامء قبل 

السادسة  )من  االبتدايئ  التعليم  من  األوىل  السنوات  خال  ويستمر  الوالدة، 

وحتى الثامنة( نظراً ألهمية استمرارية الخربات بالنسبة لألطفال، ولنئ كانت بنية 

املخ تتحدد بيولوجياً وتنمو قبل الوالدة، فإن الوصات املخية التي تتسم بأهمية حيوية 

يف إرساء األساس لجميع مراحل النمو الاحقة تنجم عن تفاعل الطفل مع البيئة )البرشية 

واملادية(. وتقع أرسع فرة يتطور فيها الدماغ يف العامني األولني من الحياة، وتحدد مسالك 

الوظائف العقلية والوجدانية والبدنية/املناعية واالجتامعية الهامة )كارنجي ١٩٩4؛ مسرد ١٩٩8( 

)Mustard 1998; Carnegie 1994(، وتوفر الخربات التي تراكم لدى الطفل يف الفرة من عامني 

حتى خمسة أعوام، األسس للتعلم والتعليم النظامي فيام بعد، وكذلك الكتساب املهارات االجتامعية 

األساسية، وتتسم الخربات التي يكتسبها الطفل يف املرحلة االنتقالية يف املدرسة االبتدائية )من سن 

السادسة إىل الثامنة( بأهمية وحيوية إذا ما أريد تعزيز ما سبق أن تعلمه قبل املدرسة، وإذا ما أريد 

للطفل أن ينجح يف املدرسة ويف حياته الحقاً.

ولخصوصية هذه املرحلة وفقاً ملجاالت النامء الخاصة بالطفل، فإنها تقسم 

إىل ثالث مراحل فرعية:
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من صفر إىل ثاث سنوات.

من ثاث سنوات إىل خمس.

من ست سنوات إىل مثاين.
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4.  النماء عند الطفل

4.1  تعريف النماء

يُعـرّف النـامء بأنـه عمليـة التغيـري التـي يصل الطفل مـن خالهـا إىل التمكن من مسـتويات متزايـدة التعقيد 

مـن التحـرك والتفكـري واإلحسـاس والتفاعل مع األشـخاص واألشـياء يف البيئة املحيطة به. وينطـوي مناء الطفل 

عـىل تفتـح تدريجـي للسـامت التـي تتحـدد بيولوجيـاً، وكذلـك الخصائـص التـي تظهـر الطفـل يف مـا يتعلـم 

مـن الخـربات. ويتسـم النمـو البـدين والنمـو العقـي والوجداين بأهميـة حاسـمة يف مجمل مناء الطفـل )مايرز 

 .8 Myers 1995(

ويتسـم التعلـم أيضـاً بأهميـة حاسـمة يف عمليـة النـامء، ويعـرّف التعلـم بأنـه عمليـة اكتسـاب املعـارف 

واملهـارات والعـادات والقيـم مـن خـال االختبـار، التجريـب، املاحظـة، التفكـري والدراسـة والتعليـم، )مايرز 

Myers 1995(. كـام أن مسـتوى النـامء الـذي يصـل إليـه الطفـل يف مرحلـة معينـة، إمـا أنهـا تيـر أو تكبـح 

تعلمـه يف الحـارض واملسـتقبل عـىل السـواء، )لفنجـر )Levinger 1992 (. ولذلك فإن التعلم عنر أسـايس يف 

عمليـة النـامء، وتتأثـر نتيجـة هـذه العمليـة تأثـراً كبـرياً بنوعيـة الرعايـة التـي يتلقاهـا الطفل٩.

وهـو مـا تؤكده أبحاث النسـت )lancet( )٢٠٠٧-٢٠١١( التي اسـتندت إىل دراسـات تحليليـة لربامج الطفولة 

املبكـرة مـن كل بلـدان العـامل، وضمنـاً بلدان العـامل العريب. حيـث توصلـوا إىل مجموعة من املـؤرشات املؤثرة 

يف تحديـد مسـار وكيفيـة تنميـة ورعايـة الطفولة املبكـرة. ومن أبرز هـذه املؤرشات:

الفقـر: يعتـرب مـن أهـم العوامـل التـي تعيـق تطـور ومنـو الطفـل يف كافـة أنحـاء العـامل. وقـد أظهـرت 

العديـد مـن الدراسـات أن الفقـر يؤثـر بشـكل سـلبي يف صحـة الطفـل، وقدراتـه الذهنيـة إضافـة إىل 

سـلوكه وتحصيلـه األكادميي/التعليمـي.

كتــاب احتســاب الطفولــة املبكــرة: »دليــل برمجــة رعايــة تنميــة الطفولــة املبكــرة« تأليــف جوديــث إيفانــز مــع روربــرت مايــرز وإيليلــن إلفيلــد، اإلصــدار 

العــريب االختبــاري األول، ورشــة املــوارد العربيــة ٢٠٠٥

كتــاب احتســاب الطفولــة املبكــرة: »دليــل برمجــة رعايــة تنميــة الطفولــة املبكــرة« تأليــف جوديــث إيفانــز مــع روربــرت مايــرز وإيليلــن إلفيلــد، اإلصــدار 

العــريب االختبــاري األول، ورشــة املــوارد العربيــة ٢٠٠٥.

8
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التغذيـة: النقـص الغـذايئ املرتبـط بقـوة بحالـة الفقـر، يـؤدي إىل تراجـع يف عمليـة منـو الطفـل يف كل 

املجـاالت. فاألطفـال الذيـن يعانـون نقـص التغذيـة، يكونـون أقـل انخراطـاً يف محيطهـم وأقـل نشـاطاً، 

وقدرتهـم عـىل الركيـز أقـل مـن أقرانهم يف املدرسـة، وعاماتهم املدرسـية أقل، كام أنهـم أقل قدرة عىل 

إدارة انفعاالتهـم. واألخطـر أن األثـر الـذي يلحقـه سـوء التغذيـة، يصبـح مـن الصعب التعامـل معه أو 

محـو آثاره بعـد سـن الثالثة.

البيئـة املنزليـة: تؤثـر نوعيـة البيئـة املنزلية عـىل تطور الطفل، حيـث البيئة التعلمية يف املنـزل لها تأثري 

عـىل تطـور الطفل أكرث مـن الوضع االجتامعـي واالقتصادي لألرسة.

االهتـامم والرعايـة: إن االهتـامم ورعايـة الكبـار لهـام األهميـة القصـوى يف تأمـني النمو الصحـي والتطور 

املائـم للطفـل. األهـل هم املعلمون األوائـل للطفل، وهم الذين لديهم التأثري األكـرب عىل تطوره وتقدمه. 

إن العاقـة املبنيـة عـىل الرعايـة واالهتـامم بـني مقـدم الرعايـة والطفـل لها مظاهـر محددة عامليـاً بغض 

النظـر عـن االختافـات الثقافيـة املوجـودة يف تطبيـق تأمـني الرعايـة. وهـي تتمحـور حـول تأمـني الغذاء 

والحاميـة، وإظهـار العاطفة بشـكل ثابت ومسـتمر، واالسـتجابة والتفاعل مع الطفـل، واملحادثة، وتحفيز 

الدمـاغ وتوفـري فـرص للتعلم، ليتعـرف إىل العامل مـن حوله.

اللغـة: اللغـة هـي األداة األساسـية للتفكري والتواصـل والتحليل املنطقـي، وتفهم التغـريات التي تحصل 

يف عـامل رسيـع التغـريات. إن النـامء اللغـوي مرتبـط بشـكل وثيـق بتطـور الطفـل العاطفـي والنفـس 

اجتامعـي، وبالتـايل عامـل الكفـاءة يف اسـتخدام اللغـة حـرج السـتعداد الطفل للمدرسـة.

برامـج الرتبيـة الوالديـة: )ألن السـنني األوىل هـي األهـم يف حيـاة الطفـل(، تعتـرب برامـج الربيـة 

الوالديـة أكـرث العوامـل تأثـرياً، خاصـًة يف العوائـل املهمشـة مـع لحـظ أن مـدة الربامـج، نوعيتهـا 

واإلرشاف عليهـا تعتـرب متغـريات أساسـية تسـاهم يف نجـاح هـذه الربامـج، إذ يحمـل الطفـل عنـد 

دخولـه املدرسـة العديـد مـن التجـارب التـي هـي حصيلـة سـنوات مـن التفاعـل مـع محيطـه. هناك 

عـدد مـن العوامـل عـىل مسـتوى الطفـل ومحيطـه تؤثـر يف عمليـة النمـو والتطـور الكاملـة للطفـل 

وتؤثـر يف مسـتوى اسـتعداده للمدرسـة.
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توفـر املـواد التعليميـة والكتـب لألطفـال مع تأمـني التوجيه الالزم: هام عامان مسـاعدان يف تحسـني 

منـاء الطفل.

التدخـل مـع بعـض ذوي االحتياجات الخاصة: يسـاعد يف تعلم هـذه الفئة، ويظهر حاجـة إلجراء مزيد 

مـن األبحـاث لتحديد املقاربة التعليميـة األفضل لهم.

 process( منـو الدمـاغ وتطـوره: يعتمـد التعلـم عـىل قـدرة الدمـاغ عـىل معالجـة املعلومـات وتحليلهـا

information(، وتظهـر دراسـات البحـث الدماغـي أن منـو الدمـاغ يكـون تقريبـاً قـد اكتمـل يف حلـول 

الوقـت الـذي يدخـل فيـه الطفل إىل املدرسـة االبتدائيـة. إن عملية تفاعل الطفل مع محيطه خال سـني 

عمـره األوىل، تؤثـر بشـكل كبـري يف منـو الوصـات العصبيـة، وكذلـك يف »هندسـة« الدمـاغ وعمله.

للنمـو يف كل ناحيـة مـن نواحيـه منـط معـرف حـدد العلـامء مراحله، لكـن يتفاوت هـذا النمط من 

حيـث التوقيـت والرعـة مـن طفـل إىل آخـر. فالرتيـب هو نفسـه، إمنا الرعـة هي التـي تتفاوت، 

وهـذا التفـاوت لـه حـدود طبيعيـة مقبولـة، ولنأخـذ هنـا مثـاً مـن منـو الحركـة، فالطفـل يف سـنته 

األوىل يجلـس ثـم يحبـو ثـم يقـف ثـم مييش، هذا هـو النمط املحـدد، أمـا التوقيت ورسعـة االنتقال 

مـن مرحلـة إىل أخـرى فتختلـف مـن طفـل إىل آخر. فقـد متتد مرحلـة الحبو عند بعـض األطفال إىل 

شـهور، بينـام تـرع هـذه املرحلة عنـد بعض األطفـال وتنتهي يف بضعـة أيام فقط. وبنـاًء عىل هذا 

مـن الـروري عـىل كل معلمـة أن يكـون لديهـا معرفـة بأمنـاط ومراحـل النمـو ليك تتعامـل بوعي 

مـع الفروقـات الفرديـة وتتمكـن مـن فهـم وتلبيـة الحاجـات التنموية الخاصـة بكل طفـل، فتزوده 

بالحوافـز عـىل االنتقـال مـن مرحلة تنمويـة إىل أخرى مـن خال اللعـب والتفاعل الربوي السـليم. 

ولنذكـر دامئـاً أن األطفـال يتمتعـون بقدرة مذهلة عىل اللعـب وأنهم يتوصلون مـن خاله إىل النمو 

املتكامـل الذي نريـده لهم١٠.

مرشوع تطوير وتنمية الطفولة املبكرة يف جمهورية مر العربية - الحقيبة التدريبية – الكتيب الثاين – ٢٠٠3- ٢٠٠٦. ١٠
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4.2   مجاالت النماء

النامء الفكري املعريف/الذهني.               النامء العاطفي/االجتامعي.	 

النامء الجسدي.                                 النامء اللغوي.	 

يجـدر االلتفـات يف هـذا السـياق إىل أن الكلمـة التي يسـتخدمها العاملـون يف الطفولة املبكـرة لوصف ما ينبغي 

أن تتصـف بـه تنميـة الطفـل هـي أنهـا »شـمولية«، واملقصود بهـذه الكلمة أنـه ال ميكن حر تنميـة الطفل يف 

يتأثـر النمـو بعاملـني أساسـيني هـام الوراثـة والبيئـة. ولكننا نعرف أن اإلنسـانية مل تصـل بعد إىل مائـة باملائة 

مـن القـدرة عـىل تنميـة جميـع مـا هـو مـوروث لديهـا، ولذلـك تبقـى البيئـة هـي املؤثـر األكـرب يف تنميـة 

الطفولـة. ويبقـى دور املعلمـة بالدرجـة األوىل هـو مسـاعدة كل واحـد مـن األطفـال عـىل تحقيـق أقـى ما 

ميكـن من منـو وتطـور١١.

تهيئة البيئة الربوية املحفزة عىل النمو.

التعامل مع األطفال من مفهوم أن لكل منهم شخصيته وذاتيته وكيانه الخاص.

مساعدة األطفال عىل تعليم أنفسهم بأنفسهم، وذلك من خال قيام الطفل بنفسه بدور 

املسهل للعملية الربوية من خال املشاركة بالتخطيط واإلعداد والتوجيه وتقييم عملية 

التعلم والتعليم.

توفري جوٍّ من الحرية واالنطاق، ويف الوقت نفسه، املحافظة عىل حٍد متفق عليه من النظام 

واالنضباط مبا يتيح للطفل بأن ينمو منواً متكاماً سلمياً يف نواحي النمو١٢.

يتضمن دور املعلمة يف هذا املجال الكثر من املفردات من أهمها:

	

	

مرشوع تطوير وتنمية الطفولة املبكرة يف جمهورية مر العربية - الحقيبة التدريبية – الكتيب الثاين – ٢٠٠3- ٢٠٠٦

مرشوع تطوير وتنمية الطفولة املبكرة يف جمهورية مر العربية - الحقيبة التدريبية – الكتيب الثاين – ٢٠٠3- ٢٠٠٦.   

 ١١
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متغـريات منفصلـة هـي الصحـة والتغذيـة والتعليـم والجوانب االجتامعيـة والعاطفيـة والروحيـة. فجميع هذه 

املتغـريات مرابطـة يف حيـاة الطفـل وتتطور يف آن واحـد. فالتقدم يف جانب من هذه الجوانـب يؤثر يف الجوانب 

األخـرى، وباملثـل، فحـدوث مشـكلة يف أحـد هـذه املجاالت يؤثـر فيها كلها. عىل سـبيل املثال يؤثر سـوء التغذية 

وسـوء الحالـة الصحيـة وعـدم تقديـم العنايـة بالطفـل يف النحـو األمثل تأثرياً سـلبياً عـىل النامء املعـريف والحريك 

واالجتامعـي والعاطفـي. لـذا ينبغي أن تشـمل األنشـطة االهتـامم بالتنميـة البدنية من خال الصحـة والتغذية، 

وتنميـة القـدرات العقليـة مـن خـال الربيـة والتحفيـز، والتنميـة االجتامعية العاطفيـة من خـال توفري الحب 

وفـرص املشـاركة االجتامعيـة والتنميـة الروحيـة عىل النحـو املتعارف عليـه يف اإلطار الثقـايف للطفل١3.  

النماء الفكري المعرفي/الذهني 

منو الفكر هو تقدم اإلنسان يف أساليب تفكريه، وطرق معرفته بالعامل املحيط به١4. 

يوجد عدة نظريات لعلامء النفس يف ما يتعلق بالنامء الفكري املعريف/الذهني عند الطفل أهمها:

نظريـة د.جـان بياجيـه: إن النمـو الفكـري املعريف/الذهني للشـخص ميـر بعدة مراحـل ثابتة، منـذ الوالدة 

وحتـى البلـوغ، وتعتمـد وترتكـز كل مرحلـة مـن هـذه املراحل عـىل املرحلة التي تسـبقها، ويحـدث النمو 

الفكري/املعـريف الذهنـي مـن مرحلـة إىل أخـرى عـرب التفاعـل والخـربة. وقـد وصـف بياجيه مراحـل النمو 

الفكـري املعريف/الذهنـي بأربـع مراحـل هي:

املرحلة الحسية الحركية )Sensorimotor Stage( من الوالدة إىل عمر السنتني

ذكاء الطفـل هـو حـي. حتـى يشـبّه بأنـه إسـفنجة قـادرة عـىل امتصـاص كل يشء ويحـدث التفكـري بصـورة 	 

رئيسـية عـرب األفعـال. ويتطـور الوعـي تدريجيـاً بالـذات. وتتطـور فكـرة بقـاء أو ثبـات املادة.

هو أيضاً حريك. ألن الطفل ال يتوقف عن الحركة إال لينام.	 

يحـدث التعلـم والنمـو املعـريف بشـكل رئيـي يف هـذه املرحلـة مـن خـال الحـواس والنشـاطات الحركيـة، 	 

اذ تتحسـن عمليـة التـآزر الحـس حـريك ويتحسـن تناسـق االسـتجابات الحركيـة. ثم يتـم تطويرهـا وتعديلها 

ودمجهـا لتشـكيل سـلوكيات أكـرث تعقيداً.

يف نهاية هذه املرحلة يبدأ األطفال باكتساب نظام رمزي بدايئ وتبدأ عملية اكتساب اللغة.	 

 كتاب احتساب الطفولة املبكرة: »دليل برمجة رعاية تنمية الطفولة املبكرة« تأليف جوديث إيفانز مع روربرت مايرز وإيليلن إلفيلد، اإلصدار العريب االختباري

   األول، ورشة املوارد العربية ٢٠٠٥.

ملخص من الفصل الخامس من كتاب »علم النفس الربوي« للدكتور عبداملجيد نشواين ٢٠١١.

١3
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مرحلة ما قبل العمليات )Preoperational Stage( بني سنتني إىل سبع سنوات

يعتربهـا بياجيـه مرحلـة انتقاليـة غـري مفهومـة عـىل نحو واضـح، ألنها ال تتسـم مبسـتوى ثابت وواضـح من حيث 	 

النمـو املعريف.

وقد قسم بياجيه هذه املرحلة إىل طورين هام:

طـور مـا قبـل املفاهيـم: مـن سـنتني إىل أربع سـنوات - من اهـم خصائص هـذه املرحلة هي ظاهـرة التمركز . ١

حـول الـذات )Egocentrism( أي ال يتطـرق الطفـل إىل األمـور سـوى مـن وجهـة نظـره. القيـام بعمليـات 

التصنيـف حسـب مظهـر واحد.

الطـور الحـديس: مـن أربع إىل سـبع سـنوات - يبـدأ الوعي التدريجي بثبـات الخصائص أو ما يسـمى باالحتفاظ . 2

. )Conservation(

يسـتخدم الطفـل الرمـوز التـي تسـمح لـه باالنتقال من النشـاطات الحسـية الحركيـة إىل املعنوية التصوريـة. ومن ثم 	 

يوظفهـا بربطهـا بخربات سـابقة يسـتفيد منهـا يف التعامل مع املعلومات املسـتقبلية التـي تواجهه.

يتعلـم الطفـل التصنيـف، ويجمع األشـياء ذات الخواص املشـركة ويصنفها. فيعرف مثـاً أن الوردة هي نـوع من الزهور 	 

كـام يتمكـن الطفـل من معرفة أن الطيور تشـرك يف ما بينهـا بخاصية الطريان ويعمـم هذه الحقيقة.

يتمكن الطفل من نسج قصة من خياله.	 

تزداد قدرة الطفل عىل استخدام اللغة.	 

املرحلة العملية )Concrete Operational Stage( بني سبع سنوات إىل إحدى عرشة سنة

ميارس الطفل العمليات التي تدل عىل حدوث التفكري املنطقي، إال أنها مرتبطة عىل نحو وثيق باألفعال املادية امللموسة.	 

تتطور عمليات التفكري يف أكرث من طريقة أو بعد واحد.	 

يتغري تفكري الطفل كثرياً ويستطيع أن يستوعب العمليات املختلفة.	 

يتقن الطفل الفعل وعكسه.	 

يتعلم الطفل تصنيف األشياء حسب ألوانها مثاً.	 

يتمكـن الطفـل مـن ترتيـب األشـياء من كبريهـا إىل صغريها مثاً، كـام يتمكن من القيـام بالعمليات الحسـابية من 	 

جمع وطرح ورضب وقسـمة.

يصبح الطفل قادراً عىل فهم وجهات نظر اآلخرين.	 

يزداد مخزون الطفل اللغوي.	 
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مرحلة التفكر املجرد )Formal Operational Stage( تزيد عىل إحدى عرشة او اثنتي عرشة سنة

تأيت هذه املرحلة مع بداية املراهقة حيث يستطيع املراهق أن ينظم العديد من األفكار واألشياء. 	 

يتعلـم املراهق إيجاد مختلف االسـراتيجيات لحل مشـاكله، ومشـاكل الغري، يسـتطيع وضع الفرضيـات واختبارها، 	 

ويسـتطيع كذلـك أن يتعامـل مـع املشـكات ويطور اسـراتيجيات لحلهـا. ويفكـر املراهق يف هذه املرحلة بشـكل 

مجـرد، ويصـل إىل النتائـج املنطقيـة مـن دون الرجـوع إىل األشـياء املاديـة أو الخـربات املبـارشة، هـذا وتعترب قدرة 

املراهقـني عـىل مامرسـة العمليـات املجـردة، والتفكـري يف اإلمكانـات املسـتقبلية والتنبـؤ بهـا، مـن ابـرز خصائـص 

هـذه املرحلة.

 	.)Abstract thinking( يظهر يف بداية هذه املرحلة االستدالل املجرد والرمزي

نظريـة د. فايكوتسـي: إن النمـو العقـي مبنـي عـىل التفاعـل، وإن تحقيـق النمـو يكـون مـن خـال تفاعـل 

مـا لـدى الطفـل مـن خـربات عقليـة مـع البيئـة. فالعمليـات العقليـة عنـد األطفـال متكنهم مـن بنـاء املعرفة 

والتعمـق فيهـا أثنـاء تفاعلهـم مـع البيئـة. وبالتـايل يكـون دور املعلم هـو تنظيم املثـريات التي تتحـدى قدرة 

الطفـل للوصـول إىل األفضـل. يقـوم الطفـل منذ الوالدة ببنـاء املعرفة، فهـو ينتقل إىل كل خـربة جديدة حاماً 

معـه كل مـا يعرفـه نتيجـة لتفاعاتـه السـابقة مع الخـربات، ولكن عـىل املعلـم أن يتأكد مـن أن املعرفة التي 

يقدمهـا للطفـل ليسـت قدميـة بالنسـبة لـه، إىل درجـة تثـري امللل لديه، وليسـت جديـدة لدرجـة أال يوجد لها 

أي رابـط يف املخـزون املعـريف للطفـل، ما يـؤدي إىل رفض الطفل للموقـف التعليمي وانسـحابه منه. فاملوقف 

األمثـل الـذي يـرى صاحـب هـذه النظرية أنه يحقـق أكرب قدر مـن التعليم هو الوسـط بني هذيـن النقيضني. 

إن الخـربة بالنسـبة إىل فايكوتسـيك هـي نظريـة تفاعـل، وهـي مجـرد فرصـة للنشـاط العقي، ومـا يتحول إىل 

معرفـة لـدى الطفـل هـو نتـاج لتفاعـل لـدى املتعلـم بني مـا يعرفه هو مع مـا يقدمه لـه العـامل الخارجي من 

معرفة. 
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النماء العاطفي/االجتماعي1٦

إن الطفـل هـو نتـاج وراثـة وبيئـة: وراثـة ينفـرد بهـا وبيئـة يتفاعـل معهـا بطريقتـه الخاصـة وبالرعـة التي 

تناسـب قدراتـه واسـتعدادته وإمكاناتـه. والتعلـم عـىل أنواعه، مبـا يف ذلـك التعلـم االنفعايل/االجتامعي ليس 

إالّ عمليـة منـو ناتجـة مـن النشـاطات املتوفـرة للطفـل يف بيئته. 

إن البيئـة األرسيـة هـي البيئـة التـي تُرىس فيهـا جذور النمـو االجتامعي/االنفعـايل. فاألرسة هـي مصدر الحب 

بالنسـبة للطفـل، وفيهـا يجـد الشـعور باألمـان الذي يسـاعده عـىل متابعة منوه السـليم. لقد روت الدراسـات 

الربويـة أن العديـد مـن االضطرابـات العقلية والنفسـية عند الطفـل مردودها افتقاد األمان ضمـن العائلة، إذ 

ال يكفـي أن توفـر األرسة للطفـل حاجاتـه املاديـة من مـأكل وملبس وغريه، بل ال بد لهـا أوالً وقبل كل يشء أن 

توفـر لـه الحنـان والعطـف ضمـن عائلـة فيها جـو من التآلـف والتوافق والسـكن بـني األبويـن، فالطفل الذي 

ينمـو يف جـو مسـتقر يسـوده الحب والحنـان يبدأ منوه االنفعـايل واالجتامعي بداية سـوية.

مرشوع تطوير وتنمية الطفولة املبكرة يف جمهورية مر العربية - الحقيبة التدريبية - الكتيب الثاين - يونسكو – ٢٠٠3- ٢٠٠٦.

مرشوع تطوير وتنمية الطفولة املبكرة يف جمهورية مر العربية - الحقيبة التدريبية - الكتيب الثاين - يونسكو – ٢٠٠3- ٢٠٠٦.

١٥

١٦

:1٥Vygotsky نظرية فايكوتسكي

النمو العقي مبني عىل تفاعل 

خربات الطفل مع البيئة

فهم حاجات الطفل 

ومستوى ومنط منوه

التوجيه اإليجايب واإلجابة 

بصدق عن أسئلة الطفل

االهتامم مبا يقوم به 
الطفل وإثارة األسئلة 

املوجهة

توفري كل جهد لتنمية 

قدرات الطفل اللغوية تحفيزالطفل عىل التعلم 

وتوفري املحفزات وتوفري 

البيئة املناسبة للتعلم

إفساح املجال لاختبار 

واالستكشاف بحرية 

والصرب عىل ذلك

دور املعلم
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يحتـاج الطفـل يف داخـل األرسة إىل أربـع دعائـم إنسـانية هـي: التفاهـم، املحبـة، االحـرام والصداقـة. وقـد 

حـددت الدراسـات أن الطبـاع أو طريقـة التفاعـل مـع البيئـة تختلـف من إنسـان إىل آخر. فقد يكـون الطفل 

سـهل الطبـع أو صعـب الطبـع أو يف درجـة وسـطى بـني هـذا وذاك. وعـىل األرسة واملدرسـة أن تعـي كيـف 

تتعامـل مـع كل نـوع مـن هـذه الطبـاع، فمثـاً هنـاك طفـل يفهـم مـن االبتسـامة بأنه طفـل محبـوب، بينام 

يحتـاج طفـل آخـر إىل تعبـري أكـرث وضوحاً.

يرتبـط النمـو العاطفي/االجتامعـي بأوجـه النمـو األخـرى ارتباطـاً وثيقـاً، فهـو يتصـل ويتفاعـل مـع النمـو 

الجسـمي واملعـريف أخـذاً وعطـاًء. إن نوعيـة العاقـات االجتامعيـة بـني الكبـار واألطفـال لهـا تأثـري قـوي عىل 

النمـو االجتامعـي واالنفعـايل للطفـل.

إن طبيعـة العالقـة بـني األطفال واألشـخاص املهّمني يف حياتهم هي عنرص نشـط يف تحقيق قدراتهم الجينية الكامنة. 

إدارة املشـاعر تؤدي إىل تحسـن يف التحصيل، وعدم إدارة املشـاعر بشـكل جيد، يعطّل التعلم والترصفات.

تعـزز املعلمـة الثقـة بالنفـس والشـعور بقيمـة الـذات عند األطفـال عندمـا تعلق عـىل أعاملهـم وإنجازاتهم، 

ومـن خـال توجيـه األطفـال أثناء تعاملهـم مع بعضهم بعضـاً تتعرف املعلمـة إىل مهارات الطفـل االجتامعية 

وقدرتـه عـىل حـل املشـكات التـي تواجهـه وتسـاعده عىل تطويـر هذه املهـارات. هـذا املجتمـع املصغر من 

املتعلمـني هـو الـذي يطـور األطفـال فيـه قدراتهـم االجتامعية/العاطفية/االنفعالية الروريـة والتي يجب أن 

يشـاركوا فيهـا خال فـرة الطفولـة املبكرة.

دعائم النمو العاطفي/االنفعالي

الصداقةاالحراماملحبةالتفاهم
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النماء الجسدي1٧

يظهـر النمـو الجسـدي للعـني املجـردة من خـال منو النشـاط الحـريك أو تزايد القدرة عـىل القيـام بالحركات، 

وبدايتـه هـي الحـركات اإلرجاعيـة )reflexes( املوجـودة منـذ اليوم األول للـوالدة، ثم وبالتدريـج تتطور لدى 

الطفـل حـركات أخـرى أكـرث تعقيـداّ كالجلوس ثم الحبو ثـم الوقوف ثم املـيش، وصوالً إىل قـدرات حركية أكرث 

تعقيـداً كركـوب الدراجـة وتعلـم الكتابة. ويتم تطـور مثل هذه الحركات بشـكل تدريجي وبناء عىل تسلسـل 

معـروف مـع النمـو العـام للطفـل. ولنضج الجهـاز العصبي ارتبـاط وثيق يف منـو الحركة لدى الطفـل، فالحركة 

تسـاعد عـىل تحقيـق النضـج يف الجهـاز العصبـي، ونضـج الجهـاز العصبـي يسـاعد بـدوره يف تطويـر كفـاءة 

النمـو الحـريك لتشـمل منـو الحـواس الخمـس واإلدراك املرتبط بها ومهـارات التناسـق الحريك العام، والتناسـق 

بـني العـني واليـد، واإلدراك البـري وإحسـاس الطفل بجسـده التي مـن خالها يكـّون الطفل الصـورة الذاتية 

لقدراتـه وإمكاناتـه الجسـدية. وللنمـو الحريك أهمية بالنسـبة ملعلمة الطفولـة املبكرة، ألن القـدرات الحركية 

تلتقـي مـع عـدد كبـري مـن أنـواع األنشـطة التـي توردهـا مناهـج الطفولـة ومـع التامريـن التـي تصاحبهـا، 

بـدءاً بالنشـاطات الحسـية كاللمـس ومعالجـة أشـياء باليديـن والعـني وصـوالً إىل النشـاطات الحركيـة التـي 

تصاحـب التعلـم املعـريف كالكتـاب مثـاً، وهكـذا فإنه من الـروري أن تتعـرف املعلمة إىل توقيت وتسلسـل 

ظهـور هـذه القـدرات عنـد األطفـال يك تحـدد الخطـوط الكربى للنمـو الحريك وتكييـف النشـاطات واأللعاب 

والتامريـن مـع واقـع هـذا النمو عنـد األطفال.

النماء اللغوي1٨

يبـدأ الطفـل تعلـم اللغـة يف وقـت ال نسـتطيع تحديـده بالضبـط، ولكننا نعرف أنـه مبكر جـداً، يف النصف 

األول مـن السـنة األوىل، والطفـل بالتأكيـد يفهـم الـكام ويعرب عنه بطرق شـتى قبل أن يتمكـن من التعبري 

بالكلمـة. يسـتمع الطفـل إىل الـكام يف بيئتـه ويحـاول تقليـده فتصدر عنه أصـوات من الشـفتني والحنجرة 

واللسـان  )مثـل مامامـا وتاتاتـا وبابابـا(. هـذه األصـوات ال معنى لها بالنسـبة للطفـل ولكننا نضيـف عليها 

املعـاين أحيانـاً. أمـا الكلمـة ذات األصـوات التـي لهـا معنـى، فـا تظهر عنـد الطفـل إالّ بعد أن تكـون لديه 

مرشوع تطوير وتنمية الطفولة املبكرة يف جمهورية مر العربية - الحقيبة التدريبية - الكتيب الثاين - يونسكو - ٢٠٠3- ٢٠٠٦.

مرشوع تطوير وتنمية الطفولة املبكرة يف جمهورية مر العربية - الحقيبة التدريبية - الكتيب الثاين - يونسكو - ٢٠٠3 -٢٠٠٦ .

١٧

١8
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حصيلـة مـن الركيبـات الفكريـة التـي مـن خالهـا يسـتطيع أن يدرك الرمـز واملعنـى مـن وراء الكلمة. هنا 

يظهـر ارتبـاط منـو املهارات اللغويـة بنمـو اإلدراك واملعرفة.

والطفـل يف مرحلـة الروضـة أيضـاً يتعلـم الـكام من جـراء سـامعه اللغة املحكيـة، وهو إن مـر عىل يشء مل 

يـره مـن قبـل يتوقـف أمامه ليتفحصه ويسـأل عنـه أحياناً »ما هذا؟« ويسـأل أيضاً عن شـخص يقابله ألول 

مـرة »مـن هـو؟« فهـو تـواق ألن يكون لكل مـا حوله رمـوز كامية.

ولكـن عنـد تعلـم املهـارات اللغويـة، ليـس املهـم املفـردات الكاميـة، وال حتـى تركيـب الجمـل الصحيحة، 

التـي يحسـنها طفـل الروضـة إىل حـد كبـري، إمنـا املهـم هـو الساسـة والدقـة يف التعبـري عـن النفـس، التـي 

يتعلمهـا بالتحـدث مـع الكبـار ومـع األصحـاب ومع النفـس، ولذا وجب إفسـاح مجـال الـكام والحوار مع 

األطفـال يف الروضة.

من العوامل التي تؤثر يف النمو اللغوي: العمر الزمني، الصحة العامة، الجنس، الذكاء والبيئة١٩.

يف عمـر الثـاث سـنوات يكـون مخـزون املفـردات مرتـني إىل ثاث مـرات أكرب عنـد األطفال ألهـل متعلمني 

باملسـتوى الجامعـي مـن األطفـال الذين مل يكمـل أهلهم التعليـم الثانوي.

إن النـامء اللغـوي يرتبـط بشـكل وثيق بتطـور الطفل العاطفـي والنفس اجتامعـي، وبالتايل عامـل الكفاءة 

يف اسـتخدام اللغـة حـرج السـتعداد الطفـل للمدرسـة، ألن مشـاكل اللغـة والتواصـل عند الطفـل قد تضعه 

عـىل مسـار حيـاة مختلف عـن أقرانه٢٠. 

4.3  ساللم النماء 21

سـيصار إىل الركيـز عـىل سـامل النـامء يف مـا يتعلـق بالطفولـة املبكـرة والطفولة املتوسـطة مبا يتناسـب مع 

الفئـة العمريـة املعني بهـا الدليل.

كتاب علم النفس الربوي- املركز الربوي للبحوث واإلمناء، طبعة أوىل تجريبية.

.٢٠٠٧ - ٢٠١١ lancet أبحاث

.٢٠١٠- Chip Wood  برنامج العاميرة والسقا للتدخل املبكر وكتاب معايري منو األطفال من سن 4 إىل ١4 سنة

١٩

٢٠
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النماء الجسدي

يحرك الرأس إىل الجنب بينام يكون مستلقياً عىل ظهره.	 
يدير الرأس باتجاه الحلمة عند ملسها خده.	 
يرفس بحيوية ونشاط عندما يكون مستلقياً عىل 	 

ظهره.
يحرك رأسه إىل األعىل واألسفل والجانبني وهو عىل بطنه.	 
يرب بقوة عىل أداة أو لعبة.	 
يرفع الرأس ملدة ٥ ثوان بينام هو نائم عىل بطنه.	 
مسـنوداً 	  الجلـوس  عنـد  والكتفـني  بالـرأس  يتحكـم 

بوسـادة.
ميد يده إىل األشياء ويحاول اإلمساك بها.	 
يرفع رأسه قامئاً بثبات عندما يكون محموالً عمودياً.	 
ميسك أدوات باستعامل الكف ملدة 3٠ ثانية ويسقطها با 	 

قصد.
يحاول الدحرجة باستعامل الكتفني.	 
يحرك اإلبهام مقابل األصابع األربعة األخرى مجتمعة.	 
ميد يده للوصول إىل لعبة عىل بعد ١٥-٢٥ سم أمامه.	 
يضع لعبة يف فمه الستكشافها.	 
يرفع رأسه وصدره وهو عىل بطنه ومرتكز عىل ذراعيه.	 
يقلب عىل جنبه وهو مستلق عىل بطنه.	 
يزحف عىل جسمه ليحصل عىل لعبة.	 
يرفع جسمه إىل وضع الجلوس ممسكاً بيد شخص 	 

راشد.
يحرك رأسه بحرية وهو مسنود.	 
يحافظ عىل وضع الجلوس ملدة دقيقتني.	 
يتعمد ترك اللعبة التي يف يده للوصول إىل غريها.	 
يلتقط لعبة ويسقطها عن قصد.	 
يهز نفسه إىل أعىل وأسفل يف وضع الوقوف مسنوداً.	 
يجلس مستنداً إىل يديه أو إىل وسادة.	 
يتحول من وضع الجلوس إىل وضع الحبو. 	 
ينتقل وهو مستلق عىل بطنه إىل وضع الجلوس.	 
يجلس بدون الحاجة لاستناد إىل يديه.	 

يرمي األدوات بصورة عشوائية.	 
يتأرجح إىل األمام والخلف وهو يف وضع الحبو.	 
ينقل أداة من يد إىل األخرى وهو يف وضع الجلوس.	 
يحتفظ مبكعبني )حجم كل منهام ٢.٥ سم( يف يد واحدة.	 
يقف عىل ركبتيه بدون مساعدة.	 
يقف مستنداً إىل طاولة أو مقعد.	 
يستخدم السبابة واإلبهام اللتقاط األشياء.	 
يحبو عىل يديه وركبتيه.	 
ميسك لعبة بيد واحدة وهو يف وضع الحبو.	 
يقف مستنداً بالحد األدىن.	 
يلحس الطعام من عىل شفتيه.	 
يقف بدون أي مساعدة ملدة دقيقة.	 
يرمي لعبة صغرية من وعاء.	 
يقلب صفحات كتاب يف وقت واحد.	 
يغرف الطعام بامللعقة أو املغرفة.	 
يضع أدوات صغرية يف وعاء. 	 
ينزل تدريجياً من وضع الوقوف إىل وضع الجلوس.	 
يصفق بكلتا يديه.	 
مييش بالحد األدىن من املساندة.	 
يخطو بضع خطوات بدون مساندة.	 
يحبو صعوداً إىل أعىل السلم )الدرج(.	 
ينتقل من وضع الجلوس إىل وضع الوقوف.	 
يدحرج كرة بالتقليد.	 
يتســلق على كرسي الكبار، ويدير نفسه ويجلس.	 
يضــع 4 حلقات على وتد.	 
ينزع ثاثة أوتاد قطرها ٢.٥ سم من لوح األوتاد.	 
يضع ثاثة أوتاد قطرها ٢.٥ سم في لوح األوتاد.	 
يبنــي برجاً من 3 مكعبات. 	 
يخربــش بقلم ملون أو قلم رصاص.	 
يمشي وحده بدون مساعدة.	 
يزحف إلى أســفل السلم )الدرج( باألقدام أوالً.	 

من صفر إلى سنتين
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يحتاج إىل بالغ يتعلق به ويفهم إشارته ويستجيب لها.	 
يحتاج إىل شخص يحمله ويغني له ويهزه.	 
يحب االستامع إىل القصص.	 
يبدأ بتعلم كيفية االعتناء بنفسه.	 
يبدأ بتطوير بعض االستقالية - اإلشادة والتقدير.	 
يبدأ مبرحلة اللعب واالستكشاف.	 
يتكيف مع أوامر بسيطة.	 
يقاوم التغيري يف الروتني ويتعرف إىل نفسه يف املرآة.	 
يلعب مبفرده.	 
يبتسم استجابة الهتامم الكبار به.	 
يختلف يف استجابته بني الغرباء واألقارب.	 

يطور حاسة البر بشكل عام.	 
يطور حاسة اللمس بشكل عام.	 
يطور حاسة السمع بشكل عام.	 
يظهر حساسية للتامس الجسدي فيهدأ أو يبيك.	 
ينام يف أوقات مناسبة وملدة كافية.	 
يتتبع الضوء واملثريات البرية بالعينني وإدارة الرأس.	 
ينام يف أوقات مناسبة وملدة كافية.	 
يتبع املثريات السمعية بإدارة الرأس.	 
يدرك وجود يديه ويحاول تحريكهام أمام عينيه.	 
يتواصل برياً ملدة ثاث ثوان عىل األقل.	 
يفرز األشياء املختلفة بدًءا من عمر السنتني والنصف.	 
يبحث عن مصدر الصوت بإدارة الرأس باتجاهه.	 
يفتح الفم عندما يشاهد ملعقة مليئة تقرب من فمه.	 
يزيل قطعة من القامش عن وجهه ليتمكن من الرؤية.	 
ميص السوائل باستخدام القشة )املصاصة(.	 
يبحث ببره عن أداة أو لعبة أبعدت عن مجال رؤيته.	 
يضع األداة يف الوعاء عندما يطلب منه ذلك.	 

ينتبه إىل اسمه.	 
يستجيب لكلمة.	 
يحب كرثة الحركة والغناء.	 
يحب الثناء بعد القيام مبهامت بسيطة.	 
يحضن، يربت، يقبل أشخاصاً مألوفني.	 
العاطفـة 	  مجـال  يف  اللغـة  بـدل  جسـده  يسـتخدم 

والنصـف. السـنتني  عمـر  مـن  بـدءاً  والتفكـري 
يبدأ بتطوير ضبط الذات.	 
يحب غناء األغاين املفضلة.	 
يحتاج إىل فرص التخاذ الخيارات.	 
يتشارك يف األلعاب أو الطعام مع طفل آخر إذا طلب منه.	 

يحمل زجاجة الرضاعة عندما يرشب منها بدون مساعدة.	 
يهز لعبة مربوطة بخيط لتصدر صوتاً.	 
يوجه الزجاجة باتجاه الفم أو يدفعها بعيداً.	 
يضع ثاث أدوات يف وعاء ثم يفرغ الوعاء.	 
ينقل لعبة من يد إىل أخرى ليأخذ لعبة ثانية.	 
يرشب من كوب يحمله أحد الوالدين.	 
يدفع 3 مكعبات عىل شكل قطار.	 
يبحث عن أداة مخبأة تحت غطاء أو وعاء ويجدها.	 
يأكل طعاماً شبه صلب مثل )موز، بسكويت، خبز(.	 
يحمل ويرشب من فنجان باستعامل كلتا يديه.	 
يأخذ دائرة من لوحة األشكال الهندسية عندما يطلب منه.	 
يؤدي حركات بسيطة عند الطلب.	 
يأكل ويرشب بنفسه مستعماً امللعقة والكأس مبساعدة. 	 
يطابق أشكاالً هندسية خشبية مع صورها.	 
يسمي الفعل الذي متثله الصورة.	 
يستعمل املرحاض يف الوقت املناسب.	 
يركب لعبة من 4 أجزاء.	 
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يلبس الحذاء بدون ربطه.	 
يطابق 3 ألوان من األلوان األساسية.	 
يسمي أربع صور مألوفة.	 
يطعم ويسقي نفسه مستعماً امللعقة والكأس 	 

باستقالية.
يكمل تركيب 3 قطع يف صورة أو لوح أشكال.	 
يجد كتاباً معيناً عند الطلب.	 
يستعمل كلامت أو حركات كإشارة إىل حاجته للمرحاض.	 
يف 	  طرفيه  تركيب  دون  كبرياً  سحاباً  يفتح  أو  يقفل 

بعضهام.
يتحكم باللعاب السائل.	 
يطابق بني مامس األشياء.	 
يرسم دائرة بالتقليد.	 
يرسم عامة )+( بالتقليد.	 
يرسم خطاً أفقياً بالتقليد.	 
يرسم خطاً عمودياً بالتقليد.	 

يقلب من ٢-3 صفحات للعثور عىل الصورة عند 	 
تسميتها.

يشري إىل صورة عند تسميتها.	 
يخلع البنطلون أو الجاكيت عندما يكون مفكوكاً.	 
يخلع الحذاء عندما يكون الرباط مفكوكاً.	 
يدفع الذراعني والرجلني خال كم القميص والبنطلون.	 
يشري إىل نفسه عندما يسأل )وين فان )اسم الطفل؟(	 
يخلع الجوارب بدون مساعدة.	 
يطابق 3 ألعاب أو أشياء متشابهة.	 
يجلس عىل مقعد التدريب عىل املرحاض ملدة ٥ دقائق.	 
يضع 3 مكعبات فوق بعضها البعض عند الطلب.	 
يضع يده يف املاء ثم ينفض اليد املبلولة عىل الوجه.	 
يشري إىل جزء واحد من جسمه عند الطلب.	 
يخرج ٦ ألعاب من وعاء واحدة تلو األخرى.	 
يضع القبعة عىل رأسه.	 

النماء اللغوي

يبيك بطريقة مختلفة تبعاً لحاجاته.	 
يكرر املناغاة لنفسه من وقت آلخر )إنكغ، إنكغ(.	 
يناغي سلسلة من عدة مقاطع )بابا أو ماما(.	 
ينظر باتجاه الصوت أو يحرك جسمه كاستجابة للصوت.	 
ينظر إىل شخص يحاول أن يشد انتباهه بالكام أو 	 

الحركة.
يهدأ أو يتحرك استجابة لصوت فرد من العائلة أو 	 

حضوره.
يستعمل اإلشارة وبعض الكلامت للداللة عىل األشياء.	 
يبتسم كاستجابة للكام معه أو مناغاته.	 
يقرقر كتعبري عن رسوره وتلبية حاجاته.	 
يضحك بصوت مسموع.	 

يعيد الصوت الصادر من اآلخرين.	 
يراقب شخصاً يتحرك أمامه.	 
يعيد نفس املقطع مرتني أو ثاثاً مثل )-ما-ما(.	 
يستجيب إىل اإلشارات بإشارات.	 
ينفذ بعض التعليامت املصحوبة بإشارات.	 
يوقف النشاط ولو مؤقتاً عندما يقال له )ال(.	 
يجيب عن أسئلة بسيطة بإجابة غري لغوية.	 
يبتسم كاستجابة لتعبريات وجوه اآلخرين.	 
يربط مقطعني مختلفني من خال اللعب اللغوي.	 
يبتسم ويصدر أصواتاً لصورته يف املرآة.	 
يستعمل كلمة مفردة لتسمية يشء أو شخص.	 
يصدر أصواتاً كاستجابة لكام شخص آخر.	 
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ميد يده ليحمله أشخاص مألوفون.	 

يطلب املزيد.	 

يهز أو يضغط عىل يشء موضوع بيده مصدراً أصواتاً.	 

يصدر أصواتاً لجذب االنتباه.	 

يقلـد لعبـة االسـتغامية بإخفـاء عينـه بيـده وسـحبها 	 

أصواتـاً. ويصـدر 

يشري لقول »باي باي« مقلداً الكبار.	 

يقول ٥ كلامت مختلفة.	 

يقول »بح« أو »خلص« لإلشارة إىل أنه مل يبق يشء.	 

»يعطي« أو »يريني« عند الطلب منه.	 

يشري إىل ثاث صور يف كتاب عندما تذكر أسامؤها.	 

يقول إسمه أو إسم الدلع عندما يطلب منه.	 

يجيـب عـن سـؤال »مـا هـذا الـيشء«؟ بتسـمية ذلك 	 

اليشء.

يفهـم 	  حتـى  باإلشـارات  الكلـامت  اسـتعامل  يربـط 

كامـه.

يسمي ٥ أشخاص آخرين من افراد العائلة.	 

يسمي أربعة ألعاب.	 

يبـدي تجاوبـاً عنـد سـامع اسـمه إمـا بالنظـر أو مـد 	 

ذراعيـه ليحمـل.

أصـوات 	  يسـتعمل  أو  حيوانـات  أصـوات  يصـدر 

الحيوانـات كأسـامء للحيوانـات مثـل )الكلـب: هـاو 

هـاو«(.

يطلب بعض الطعام املألوف عندما يراه.	 

يستخدم التنغيم للداللة عىل االستفهام.	 

ميد اللعب أو أشياء إىل الكبري، ويعطيها له.	 

يسمي ثاثة أجزاء من الجسم عىل جسمه.	 

يجيب عن أسئلة بنعم أو ال لإلثبات والنفي.	 

يأخذ دوراً يف لعبة، مع طفل آخر ملدة ٢-٥ دقائق.	 

يقبـل غيـاب أحد الوالدين مبتابعة النشـاط، رمبا يتذمر 	 

مؤقتاً.

يستكشف البيئة املحيطة به بنشاط.	 

يعطـي كتابـاً لشـخص كبـري لقراءته لـه أو النظـر إليه 	 

. معه

أو 	  األشـياء  بعـض  ملشـاهدة  آخـر  شـخصاً  يسـحب 

األعـامل.

يلعب مع طفلني أو ثاثة من عمره.	 

يحيي أطفاالً بعمره وكباراً مألوفني عند تذكريه.	 

يسـتخدم اسـامً واسـامً آخـر أو صفـة يف جمـل مـن 	 

كلمتـني.

يستخدم اسامً وفعاً يف جمل من كلمتني )باب راح(.	 
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يجلس عىل كريس صغري.	 

يقرفص ثم ينهض واقفاً.	 

يدفع ويسحب اللعب وهو مييش.	 

يستعمل حصاناً أو كرسياً هزازاً.	 

يصعد وينزل السلم مبساعدة.	 

ينحني ركوعاً ليلتقط األلعاب بدون أن يقع. 	 

يقلد الحركة الدائرية باإلصبع يف الهواء.	 

يتشقلب اىل األمام مبساعدة.	 

يدق باملطرقة الباستيكية عىل خمسة أوتاد. 	 

يضع أربع خرزات كبرية يف خيط خال دقيقتني. 	 

يدير مسكة الباب أو ما شابه.	 

يقفز من مكانه بكلتا قدميه. 	 

مييش إىل الخلف.	 

يرمي الكرة اىل بعد ١.٥ مر باتجاه شخص ثابت. 	 

يبني برجاً من خمسة اىل ستة مكعبات. 	 

يقلب صفحات من كتاب صفحة صفحة. 	 

يفك ويركب لعبة أو حلوى صغرية ملفوفة. 	 

يطوي ورقة من املنتصف بالتقليد.	 

يفك أجزاء لعبة متداخلة )مثل الليغو(.	 

يركل كرة ثابتة كبرية.	 

يشكل كرات من الصلصال أو املعجون 	 

 ميسك القلم 	 

  بالسبابة واإلبهام مستنداً إىل األوسط.

يركب صورة أو لوحاً من ثاث قطع.	 

يقص ورقة أو قطعة قامش باملقص.	 

يقفز من ارتفاع ٢٠ سم بالقدمني معاً.	 

يركل كرة كبرية متدحرجة باتجاهه.	 

مييش عىل أطراف أصابعه.	 

يجري عرش خطوات وذراعيه تتحركان بحركة الخيال.	 

يقود دراجة بثاث عجات مسافة مر ونصف تقريباً. 	 

يتأرجح عىل أرجوحة بعد دفعه يف البداية. 	 

يتسلق وينزلق عىل زحليقة ارتفاعها مران تقريباً.	 

 يتشقلب إىل األمام بدون مساعدة.	 

يصعد السلم بتبادل القدمني.	 

مييش برفع يديه بالتبادل كالجندي.	 

ميسك كرة بعد رميها باتجاهه بكلتا يديه.	 

يتبع هيكل شكل مرسوم أو مجسم بإصبعه.	 

يقص خطاً مستقيامً لـ ٢٠ سم بانحراف ال يتجاوز ٠.٥ 	 

سم.

يقف عىل قدم واحدة ملدة ال تقل عن 4 ثوان.	 

يجري مغرياً اتجاهه كام يف لعبة املساكة )املطاردة(.	 

مييش عىل لوح التوازن ملسافة مرين عىل االقل.	 

يقفز بقدميه إىل األمام ١٠ مرات بدون أن يقع.	 

يقفز فوق حبل ال يقل ارتفاعه عن ٥ سم فوق األرض.	 

يقفز بقدميه إىل الخلف ٦ مرات عىل األٌقل.	 

يرب براحة اليد كرة كبرية عىل األرض وميسكها.	 

يركب ثاث قطع مشكلة من الصلصال أو املعجون.	 

يقص عىل خط منحٍن دون أن يبتعد أكرث من ٥ سم.	 

ينزل السلم بتبادل القدمني.	 

يقود دراجة بثاث عجات ويغري اتجاهه. 	 

يقفز عىل قدم واحدة ٥ مرات متتالية.	 

يقص دائرة قطرها ٥ سم، وهو ممسك بالورقة بيده.	 

يرسم صوراً بسيطة من املمكن التعرف إليها.	 
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يقص ويلصق أشكاالً بسيطة.	 

يكتب حروفاً فردية.	 

مييش عىل لوح التوازن.	 

يثبت بخفة يف جميع االتجاهات.	 

يتأرجح عىل أرجوحة مبتدئاً الحركة ومحافظاً عليها.	 

يفرد أصابعه ويلمس بإبهامه طرف كل إصبع عىل حدة.	 

يتسلق سلاّمً ارتفاعه ثاثة أمتار لينزلق.	 

يطرق عىل مسامر باملطرقة )الشاكوش(.	 

لديه فرة انتباه ال تتعدى الخمس دقائق.	 

ينفذ التعليامت املتعددة.	 

يحب املساعدة وتحمل املسؤولية.	 

بالتخطيـط 	  مسـتمتعاً  مرشوعـه  يف  اآلخريـن  يـرشك 

مـا سـيفعله. ومناقشـة 

يتقيد بالقوانني ولكنه يحب تحدي سلطة األهل أو 	 

املريب.

يتناول كتاباً ويقلد الكبار يف القراءة.	 

يحب االستامع إىل األغاين واألناشيد وقراءة القصص 	 

وتأليفها.

يتطور مفهوم الصداقة عنده.	 

يلعب قرب األطفال.	 

يراقب غريه من األطفال، ويشارك لوقت قصري أثناء 	 

اللعب.

يشارك يف األلعاب الجامعية. 	 

ير عل االستقالية.	 

يبدأ بالتفاعل أثناء اللعب مع األطفال.	 

يطبطب الكرة لعدة مرات عىل األرض ويلتقطها.	 

يلون ضمن حدود الشكل.	 

يقص صورة مجلة بدون أي انحراف ألكرث من ٥ سم.	 

يصب من إبريق صغري يف كوب بدون مساعدة.	 

يأكل، يغرز الشوكة يف الطعام ويقربها من فمه.	 

يغسل يده ووجهه بشكل مقبول بالصابون مبساعدة.	 

يستقيظ من النوم خال الليل ليستعمل املرحاض 	 

لوحده.

يبدأ باللعب الخيايل.	 

يظهر تعاطفاً مع األطفال اآلخرين.	 

يظهر تقدماً يف اللعب التخيي )أقرب إىل الواقع(.	 

يطلب االنتباه إىل إنجازاته.	 

يتعرف إىل مشاعر وأحاسيس اآلخرين.	 

يستعمل كلامت اللياقة االجتامعية.	 

نهايـة هـذه املرحلـة يحب الطفـل أن يسـاعد والديه 	 

وأن يسـاعد اآلخرين.

يحرص الطفل عىل املكانة االجتامعية.	 

مييـل الطفـل إىل املنافسـة واالسـتقال وينمـو الضمري 	 

والقيـم  الدينيـة  التعاليـم  منظومـة  يتضمـن  الـذي 

السـلوك  ومبـادئ  االجتامعيـة  واملعايـري  األخاقيـة 

السـوي.

يحاول مساعدة األم يف عملها وذلك بإنجاز جزء من 	 

العمل.

يغسل اليدين والوجه باستقالية عند الحاجة.	 

النماء العاطفي/االجتماعي
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النماء الفكري المعرفي/الذهني

يبدأ برسم دائرة عند الطلب.	 
يسمي ٥ مامس )خشن، ناعم، صلب، لني، فرو(.	 
يفك أزرار كبرية لجاكيت موضوعة عىل الطاولة.	 
يلبس قفازات الفرن )قفازة باإلصبع واحد اإلبهام(.	 
يسمي 3 أشكال هندسية أساسية )مربع، دائرة...(.	 
يعلق الجاكيت عىل عاقة ويضع العاقة يف الدوالب.	 
يرسم مربعاً بالتقليد.	 
يتجنب األخطار املألوفة )ماء ساخن(.	 
يحدد إن كانت أشياء متشابهة أو مختلفة.	 
يكمل تركيب صورة مجزأة تتألف من ٦ قطع.	 
يشبك أو يقفل كبسونات املابس.	 
يضيف رجاً أو يداً لرسم إنسان غري كامل.	 
 	.www ينسخ سلسلة متصلة من شكل
يقلد تركيب منوذج من املكعبات أو الخرز.	 
يرسم خطاً قطرياً من زاوية مربع إىل الزاوية األخرى.	 
يصنف األدوات واأللعاب إىل مجموعات.	 
يعد إىل ثاثة.	 
يشري إىل األدوات التي تتعلق يف االستخدام معاً.	 
مييز إن كان اليشء ثقياً أو خفيفاً.	 
يشري إىل عرشة أجزاء من الجسم عندما يطلب منه ذلك.	 
يشري إىل )الصغرية والكبرية(، )القصرية والطويلة(.	 
يطعم نفسه وجبة كاملة.	 
يعرف تصنيف األطفال إىل ولد أو بنت.	 

يضع األدوات يف أو عىل أو تحت عندما يطلب منه.	 
يجد الوجه الخارجي للمابس ويقلبها.	 
يلبس الجوارب باستقالية.	 
يساعد يف غسل يديه ورجليه عند االستحامم.	 
يتجنب األخطار كالزوايا الحادة والسامل غري املحمية.	 
يبقى جافاً خال الغفوة القصرية.	 
يطابق الرموز )األحرف واألعداد املكتوبة(.	 
يستعمل األداة الصحيحة لألكل )إما شوكة، أو ملعقة(.	 
يعيد رسد ٥ أحداث رئيسية من القصة.	 
يسمي وحدة العملة وأجزاءها )بحسب العملة 	 

املتداولة(.
يسمي 8 ألوان عندما تعرض عليه.	 
يركب طريف السحابات الكبرية معاً.	 
مييز إذا كان اليشء أثقل أو أخف )أقل من نصف 	 

كيلو(.
يفك ويزرر أزرار مابسه والسحابات.	 
يعرف اليشء املختلف من بني ثاث صور.	 
ينظف الطاولة من األواين املستخدمة بعد تناول الطعام.	 
يتجنب السموم واملواد الضارة كمواد النظافة.	 
يعيد أغنية/أنشودة أطفال مألوفة.	 
ينظف ما سكب بجلب ممسحة أو إسفنجة.	 
يسمي املوضع )الرتيب( األول، الوسط، األخري.	 

النماء اللغوي

 يستخدم اإلسم مع »هنا وهناك« يف جمل من كلمتني	 
)هنا كريس، هناك كرة(.

يستخدم كلمتني ليعرب عن امللكية مثل )سيارة بابا(.	 
يستخدم ال أو مل يف الكام )مش هيك(.	 
يجيب عن سؤال ماذا يفعل؟ خال نشاطاته العادية.	 
يجيب عن أسئلة أين )وين بابا؟(.	 
يسمي أصواتاً مألوفة من البيئة مثل صوت القطة.	 
يعطي أكرث من يشء عند استخدام صيغة الجمع 	 

)ألعاب(.

يستخدم اسمه للداللة عىل نفسه يف الكام.	 
يشري إىل صورة األشياء عند وصف وظيفتها له.	 
يشري بأصابعه للداللة عىل عمره عندما يسأل عنه.	 
يجيب عن شخص عندما يسأل »ولد أو بنت«.	 
ينفذ أمراً من خطوتني »خذ اللعبة وضعها يف الصندوق«.	 
يستعمل الفعل املضارع بطريقة صحيحة.	 
يستعمل صيغة جمع املؤنث السامل )طاولة طاوالت(.	 
يحر أو يأخذ شيئاً من/إىل غرفة أخرى بالتوجيه.	 
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النماء اللغوي

يستعمل بعض األفعال املاضية )راح، إجا، لعب(.	 

يستمع ألناشيد أو قصص ملدة ٥ - ١٠ دقائق.	 

يسأل »ما هذا« »ذاك«.	 

يستخدم لو سمحت وشكراً عند تذكريه.	 

غالباً ما يتحكم يف ارتفاع الصوت.	 

يستعمل هذه وتلك يف كامه.	 

يلعب لعبة ارتداء مابس الكبار وتقليدهم.	 

يختار عندما يسأل أتريد رشب اللنب أم العصري؟	 

يقول »أنا، يل« بدل اسمه.	 

يتفهم مشاعر اآلخرين »الحب، الغضب«، ويعرب عنها.	 

يشري إىل أشياء خاطئة بـ »ليست هكذا« )ليست كرة(.	 

يجيب عن سؤال )من، مني؟( بذكر اسم الشخص.	 

يستعمل صيغة امللكية من اإلسم »لبابا«.	 

يستعمل أل التعريف مع األسامء »الكرة، كرة«.	 

يستعمل بعض أسامء املجموعات »لعب حيونات، أكل«.	 

يستخدم: لو سمحت وشكراً وممكن؟ بدون تذكري.	 

يلعب 	  وهو  اآلخرين  األطفال  مع  ويتحدث  يلعب 

بلعبته.

يستعمل صيغ الفعل املايض »لعبنا، رشبنا، أكلنا«.	 

يبقى يف مكانه املخصص للعب.	 

يجيب عن أسئلة سهلة تبدأ بـ »كيف« مثل »كيف 	 

تصل البقالة؟«.

يتعاون مع طلبات الكبار وينفذها.	 

يقول اإلسم كاماً عندما يطلب منه.	 

يتبع القواعد يف األلعاب الجامعية بقيادة طفل آخر.	 

ينفذ أمرين غري مرابطني »أحِر تفاحة وقلم«.	 

يجيب عىل الهاتف، ينادي عىل الكبري أو يتحدث 	 

بالهاتف.

يقول »أقدر، سأعمل«، قبل الفعل.	 

يصف األشياء بـ »مفتوح« أو »مغلق«.	 

يتبع القوانني بتقليد حركات األطفال اآلخرين.	 

يحيي الكبار املألوفني لديه بدون تذكري.	 

يتبع القواعد يف األلعاب الجامعية بقيادة شخص كبري.	 

يوضح كيفية استخدام أدوات مألوفة.	 

يتحدث عن تجربته الفورية.	 

يستعمل بعض صيغ جمع التكسري الشائعة: رجال، 	 

أقدام.

يطلب املساعدة عندما يواجه صعوبة يف )سكب املاء، 	 

البحث عن يشء، أداء عمل(.

يشارك يف حديث الكبار، ويقلد أدوارهم.	 

ينشغل مبهمة ملدة ٢٠ إىل 3٠ دقيقة مبفرده.	 

يعتذر عندما يخطئ بدون تذكري.	 

يأخذ دوراً يف لعبة مع مجموعة أطفال آخرين.	 

يخرب عن حدثني بنفس ترتيب حدوثهام )لعبنا ثم أكلنا(.	 

ينفذ 3 أوامر غري مرتبطة ببعضها البعض.	 

يستعمل جماً مركزية )أنا اشريت لعبة وخبيتها(.	 

يستطيع أن يجد قمة وأسفل األشياء عند الطلب.	 

يستعمل النفي ال أريد، ال أستطيع، لن أفعل )ما بدي(.	 

يستطيع أن يشري إىل األخطاء السخيفة يف الصورة.	 

أماكنها 	  يف  جدة،  جد،  أخ،  أخت،  كلامت:  يستعمل 

املناسبة.

يكمل الجمل باستخدام التضاد العكي.	 

يخرب قصة مألوفة من الذاكرة.	 

يسمي الصورة التي ال تنتمي إىل فئة معينة.	 

يتناول كتاباً ويقلد الكبار يف القراءة.	 

يحب االستامع إىل األغاين واألناشيد وقراءة القصص 	 

وتأليفها.
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النماء الجسدي

النماء العاطفي/االجتماعي

يستعمل مرباة األقام.	 
ينسخ رسومات مركبة ألشياء مثل )منزل وحديقة(. 	 
ميزق أشكاالً بسيطة من ورقة بدون مقص.	 
يثني مربعاً من ورق مرتني عىل القطر بالتقليد.	 
يتلقف كرة بحجم كرة املرب بيد واحدة.	 
ينط الحبل لعدة مرات بنفسه.	 
يرب الكرة باملرب أو العصا.	 
يلتقط لعبة من األرض وهو يجري.	 

يطور بعض األحاسيس املعرفية مثل الغرية، الشعور 	 
بالذنب، الشعور بالخجل.

 يستخدم اسراتيجيات ما وراء املعرفية	 
)meta-cognition( والتي تعمل عىل تنظيم 

الحس املعريف، كام يستطيع استخدام اللغة لتحديد 
ترفاته وتقييمها الحقاً.

يظهر حرفية أكرث يف استخدام األسئلة غري املبارشة.	 
يطور وجهة نظره ويبدأ بالتواصل الشفهي مع اآلخرين 	 

بحساسية آخذاً بعني االعتبار حاجات املستمع.
يعرف أن الترفات الخارجية قد تكون انعكاساً 	 

لألحاسيس الداخلية.
يسأل عن معاين الكلامت.	 
يترف بطريقة محنكة وأكرث استقالية.	 
يختار أصدقاءه بنفسه.	 
يلعب مع أصدقاء خياليني.	 
يطلب مساعدة الكبار عند الحاجة إليها.	 
يتامهى مع أفكار الكبار.	 
يركز ويبقى هادئاً يف أعامل مستقلة.	 
يحمي األوالد اآلخرين.	 

يتزحلق مرتدياً حذاء العجات ملرين بدون استئذان.	 
يقود دراجة بعجلتني يف األماكن املفتوحة.	 
مييش أو يلعب يف مسبح يصل ماؤه إىل خارصته.	 
يقود زالجة )سكوتر( وهو يدفع بقدم واحدة.	 
يقفز ويغري اتجاهه ثم يدور عىل قدم واحدة.	 
يكتب إسمه واسم العائلة عىل الخط يف ورقة.	 
يقف عىل قدم واحدة وعيناه مغلقتان ١٠ ثوان.	 
يتعلق ممسكاً العارضة بذراعيه ملدة ١٠ ثوان.	 

يتقيد بأفكار الراشدين.	 
يطلب مساعدة الراشدين عند الحاجة.	 
يتعاون مع اآلخرين ضمن العمل االجتامعي.	 
القدرة عىل استيعاب ومراعاة مختلف وجهات النظر.	 
القدرة عىل التفكري يف أمر واحد من عدة جوانب يف 	 

وقت واحد.
اتساع دائرة االتصال االجتامعي بذهاب الطفل إىل 	 

املدرسة.
يختار الطفل أصدقاءه، وعادة للطفل صديق واحد 	 

شبه دائم.
يحب األطفال األلعاب املنظمة يف مجموعات صغرية.	 
 تكرث الصداقات ويكون اللعب جامعياً.	 
يحصل الطفل عىل املكانة االجتامعية.	 
ينمو شعور الفرد بفرديته املختلفة عن غريه.	 
يبتعد كل من الجنسني عن اآلخر.	 
يظهر التعلق باآلخرين وبشخصيات مشهورة يتخذها 	 

أمنوذجاً له.
يتذبذب األطفال بني الخنوع الزائد والتمرد الكي.	 
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النماء اللغوي

يعد من الذاكرة من ١ إىل ٩٩.	 
يشري إىل نصف وكل اليشء.	 
يخرب عن توقعاته ملا سيحدث.	 
يربط حزام األمان يف السيارة.	 
يسمي أيام األسبوع بالرتيب.	 
مييش إىل املدرسة، امللعب، البقالة )القريبة لوحده(.	 
يسمي األعداد املكتوبة من واحد إىل خمسة وعرشين.	 
يتعرف إىل األحرف يف بداية الكلمة واألحرف وهي 	 

متصلة.

يكتب اسمه األول.	 
يسمي خمسة أحرف أبجدية مطبوعة.	 
ميثل قصة، ميثل دوراً ويستعمل لعبة لتمثيل دور آخر.	 
يعرب عن مشاعره الخاصة )الحب، الغضب، الرور(.	 
يرشح قوانني اللعبة أو النشاطات ألطفال آخرين.	 
يوايس أصدقاء اللعب بالكام إذا كانوا محبطني.	 
يستعمل جماً معقدة )هي تريد أن تحر ألن...(.	 
يشري إىل قليل - أقل - كثري - أكرث، بعض - عديد.	 
يعرف عنوان سكنه )املدينة، الحي، الشارع(.	 

يوازي درجة حرارة املاء عندما يأخذ دشاً أو حامماً.	 
يسمي ترتيب األدوات األول - الثاين - الثالث.	 
يضع األعداد املكتوبة من ١ إىل ١٠ بتسلسل صحيح.	 
يرتب األدوات تبعاً للعرض والطول والحجم.	 
يختار مابس مناسبة لدرجة الحرارة واملناسبات.	 
يربط حذاءه باستقالية.	 
يسمي اليمني واليسار عىل نفسه.	 
ميشط الشعر باستعامل الفرشاة أو املشط.	 

يعرف رقم التلفون الخاص بوالده أو منزله.	 
يقول نكتاً بسيطة ويشارك يف الحزازير/الفوازير.	 
يخرب عن التجارب اليومية.	 
يجيب عن أسئلة ملاذا بالتفسري.	 
يؤلف قصة من 3-٥ أحداث ويردها.	 
يعرف الكلامت واملفاهيم.	 
يجيب عن األسئلة مثل )ماذا لو سقطت البيضة(؟	 
يستعمل كلمة أمس وغداً يف سياقها الصحيح.	 
يسأل عن معنى الكلامت الجديدة أو غري املألوفة.	 

طفل التسع سنوات

النماء الجسدي

يزداد لديه التنسيق بني اعضاء جسمه املختلفة.	 
يتعب بسهولة.	 
يتعرض إلصابات/جروح عديدة.	 

يبدي شكاوي جسدية.	 
 ينفس عن توتره بطرق مثل: قضم األظافر، فتل الشعر،	 

زم الشفاه..
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النماء الفكري المعرفي/الذهني

النماء اللغوي

يبدي تنافسية شديدة.	 
يعي ذاته.	 
نافد الصرب.	 
قلق، متوتر.	 
متحفظ.	 
متذمر.	 

ُمجد وميارس النقد الذايت.	 
بزوغ )العامل األكرب أو األوسع لديه(.	 
أقل خيالية.	 
يبدي فضوالً فكرياً.	 

وصفي.	 
يحب اللعب باملفردات واللغة واملعلومات.	 
الظهـور 	  يعـود إىل  الصغـار أحيانـاً  حديـث األطفـال 

ثانيـة.

يرى عدم اتساق ونواقص لدى الكبار.	 
ينزع إىل االنتقاد.	 
قد يكون متجهامً ومزاجياً.	 
فردي.	 
يصبـح لديه صـورة واضحة عن نفسـه، تقديـر الذات 	 

ولكـن تبقـى آراء اآلخريـن مهمة له.

تظهر القدرة عىل معالجة عدة متغريات.	 

مشكات يف األشياء أو املفاهيم التجريدية، األعداد. 	 

الكبرية، فرات الزمن أو املكان.

استخدام املبالغات.	 
 سن السلبيات: »أكره ذلك، ال أستطيع، ممل، أجل 	 

  صحيح...الخ«.
نكات »غري الئقة«.	 
الكتابة عىل الجدران.	 

3٨
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 ٥.  الدماغ المتعلم

إن التعلـم هـو أفضـل يشء يقـوم بـه دمـاغ اإلنسـان، يغـري التعلّـم الدمـاغ ألن الدمـاغ يسـتطيع أن يعيـد 

تنظيـم نفسـه مـع كل محفز وخربة وسـلوك جديـد. وبفضل التقدم الذي أحرز يف تقنيـات مراقبة العمليات 

الكهربائيـة والكيامئيـة التـي تحـدث يف الدمـاغ الحـي، أصبح باسـتطاعة العلـامء اليوم تزويدنـا باملزيد من 

املعلومـات عـن كيفيـة تطـور الدمـاغ. ولهـذا السـبب بدأنـا لتونا مبعرفـة معلومات عـن املسـار النموذجي 

لتطـور دمـاغ الطفـل عـىل مـر السـنوات املمتدة بـني الـوالدة وسـن املراهقة. ويجمـع معظـم العلامء عىل 

النقـاط اآلتية: 

تتشـكل »كتـل البنـاء« الخاصـة بنمـو الدمـاغ قبـل الـوالدة. ٦٠% مـن الجينـات البرشيـة تختـص بنمـو 

الدمـاغ، يف حـني أن الدمـاغ ال يكـون مكتمـاً عنـد الـوالدة إالّ بنسـبة ٢٥% تقريبـاً. ينمـو الدمـاغ ويكرب 

خال السـنة األوىل من العمر بشـكل أرسع مام كان يعتقد يف السـابق. وتتسـم األشـهر األوىل التي تي 

الـوالدة مبـارشة بأهميـة بالغـة بالنسـبة لنضـج الدمـاغ، فخال هـذه الفرة يتزايـد عدد نقـاط االتصال 

بـني الخايـا العصبيـة - وهـي النقـاط التي تتيـح التعلـم – لتبلغ عرشين ضعفـاً ٢٢.

يتأثـر منـو الدمـاغ باملحيـط الـذي يولـد فيـه الطفـل تأثـراً يفـوق مـا ميكـن أن يظنـه املـرء. وتعتـرب 

التغذيـة أوضـح مثـل عـىل ذلـك، كـام أن طبيعـة تفاعـل الطفل مـع اآلخريـن وتجاربـه املراكمة )يف 

مجـاالت الصحـة، التغذيـة، العنايـة والتحفيـز( خـال األشـهر الثامنيـة عـرشة األوىل تسـاهم يف منوه، 

بينـام قـد يعـاين األطفـال الذيـن يعيشـون يف بيئـات فقـرية نواقـص يصعـب تداركهـا فيـام بعد٢3.

وتؤثـر البيئـة التـي يولـد فيهـا الطفـل يف منـو دماغـه، تأثرياً يسـتمر لفـرة طويلة، وتشـكل التغذيـة الجيدة 

للطفـل وتوافـر األلعـاب لديـه، وتحفيـزه عىل التفاعل مـع اآلخرين خـال السـنوات األوىل، عوامل تنعكس 

إيجابـاً عـىل أداء دماغـه عنـد بلوغه سـن الخامسـة عـرشة، ويبـدو أن تأثري التحفيـز خال السـنوات األوىل 

يتميـز بطابـع تراكمـي. وال يقتـر تأثـري املحيـط عـىل عـدد خايـا الدمـاغ وعـىل عـدد نقـاط االتصـال بني 

الخايـا العصبيـة فحسـب، وإمنـا يشـمل أيضاً أشـكال الرابـط بني هـذه الخايا، ويسـتعني الدمـاغ بتجربته 

كتاب الصغار حتى الثالثة – نصوص مختارة للعاملني واألهل عن الرعاية، والتطور والنمو، واللعب والخدمات والتدخل املبكر - ورشة املوارد العربية ٢٠٠٧.

كتاب الصغار حتى الثالثة – نصوص مختارة للعاملني واألهل عن الرعاية، والتطور والنمو، واللعب والخدمات والتدخل املبكر - ورشة املوارد العربية ٢٠٠٧.
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مـع العـامل لتحسـني أدائـه. وتعتـرب تجـارب السـنوات األوىل مهمـة يف تحديـد 

طريقـة عمـل الدمـاغ، ومثـة أدلـة عـىل أن التعـرض للتوتـر العصبـي خـال السـنوات 

األوىل مـن العمـر تنعكـس سـلباً عـىل أداء الدمـاغ، فاألطفـال الذيـن عانـوا توتـراً عصبيـاً 

شـديداً يف سـنيهم األوىل يكونـون أكـرث عرضـة مـن سـواهم للمشـكات املعرفيـة والسـلوكية 

والعاطفيـة٢4.

       هنـاك منبـه مـا للدمـاغ يبـدأ العمليـة. وقـد يكـون هذا املنبـه داخلياً )اسـتدرار أفـكار!(، أو قد 

يكـّون خـربة جديـدة كحـل لغـز صـور متقاطعـة، بعـد ذلـك يتم فـرز أو تحديـد املنبـه وتتـم معالجته 

عـىل عـدة مسـتويات. وأخـرياً، تتشـكل الذاكـرة التـي ميكن أن تسـرجع ذلك املنبـه. وهذا يعني ببسـاطة 

أن أجـزاء املعلومـات موضوعـة يف أماكنهـا املناسـبة ليك يتم تنشـيط الذاكرة بسـهولة. ونحـن كمربني، فإن 

األمـر يسـتحق منـا أن نفهم أسـس هـذه الخطوات، فذلـك قد يعطينا تبـراً مفيداً يف كيفيـة تعلّم الطاب.

بالنسـبة ألدمغتنـا، فنحـن إمـا أن نقـوم بعمـل يشء نعـرف مسـبقاً كيف نؤديـه أو نقوم بعمـل يشء جديد. 

فـإذا كّنـا نكـرر فعـل يشء تعلّمنـاه مسـبقاً، فإن هناك فرصـة جيدة ألن تصبـح املمرات أو الطـرق العصبية 

فاعلـة أكرث.

    مبـا أن ٧٥% مـن منـو الدمـاغ يحـدث بعـد الـوالدة، فإن كاً من اللعـب والتجارب األخـرى عند الطفل يف 

سـنواته األوىل تؤثـر تأثـرياً عميقـاً يف بنيـة دماغـه الفـردي وطريقـة أدائه، ومـع وصول الطفـل إىل مرحلة 

البلـوغ يصبـح كل دماغ مبنياً بشـكل فريد.

         مـع أنـه يرجـح أن تضطلـع بعـض مسـاحات الدماغ أكـرث من غريها بوظائـف معينة هامة مثل 

)النظـر، السـمع، واللغـة(، فالدمـاغ يعمـل ككل بطريقـة تفاعليـة ومتكاملة، بالتـايل، ميكننا وصف 

الدمـاغ عـىل أنه أشـبه بـ »أدغـال« مرابطة يف داخلها بشـكل غني ومتشـعب، وهذا أفضل من 

وصفه بـ »حاسـوب لـه مزايا اآللة«.

4٠
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يعتمـد التعلـم عىل قـدرة الدماغ عىل معالجة وتحليل املعلومـات )process information(، وتظهر 

دراسـات البحـث الدماغـي أن منـو الدمـاغ يكـون تقريباً قد اكتمـل يف حلول الوقت الـذي يدخل فيه 

الطفـل إىل املدرسـة االبتدائيـة. إن عمليـة تفاعـل الطفـل مـع محيطـه خال سـني عمـره األوىل تؤثر 

بشـكل كبـري يف منو الوصـات العصبية، وكذلك يف »هندسـة« الدمـاغ وعمله.       

يعتمـد أسـلوب بنـاء الدمـاغ عىل التأثري املتبـادل بني علم الجينـات، بيئة األطفـال، والتجربة/الخربات 

لتكويـن الوصـات العصبيـة. تعتمـد زيـادة الوصـات )نقـاط التشـابك( عـىل التجـارب املبكـرة. يتم 

بنـاء ٧٠٠ وصلـة كل ثانيـة يف السـنوات املبكرة٢٥.

تّشـكل التجربـة أسـلوب بنـاء الدمـاغ ) تشـكل بنيـان الدمـاغ( بزيـادة إنتـاج الوصـات العصبيـة ثم 

البـدء بتشـذيب هـذه الوصات. 

     عند الوالدة            ٦ سنوات               ١4 سنة

National Scientific Council on the Developing Child )2007(. The Timing and Quality of Early Experiences Combine to Shape Brain 

Architecture: Working Paper #5-2007

٢٥
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تؤمـن مرونـة الدمـاغ وصابته الداخلية بعـض الوقاية من التجارب السـلبية املبكرة. وحدها 

الحـاالت مثـل اإلهـامل الحـاد، أو إسـاءة املعاملـة، أو املجاعـة، أو املرض، أو السـموم البيئية 

تسـفر عـىل األرجح عـن رضر كبري عىل املـدى الطويل.

مبـا أن الدمـاغ يبقـى مطاوعـاً )لينـاً( إىل حد مـا، فإن التجارب املعاشـة تواصـل تأثريها طوال 

الحيـاة يف بنى الدمـاغ ووظائفه.

كثافة الشجرات العصبية                    النقص يف كثافة الشجرات العصبية  

يف دماغ ال يتعرض للتهديد                          عند التعرض للتهديد والضغط  

هذه الصورة لدماغ طفل يف الثالثة من العمر 

يعاين حرماناً حسياً شديداً. 

دماغ هذا الطفل أصغر بكثر من املعدل ويظهر 

منو غر طبيعي يف قرشة الدماغ

هذه الصورة لدماغ طفل يف الثالثة من العمر مع 

حجم رأس ضمن املعدل.
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يبنى الدماغ بطريقة تسلسلية عرب الوقت، منذ الوالدة وحتى الشباب٢٦:

يبدأ أوالً تطور املهارات الحسية مثل النظر والسمع؛ ثم اللغة؛ ثم املهارات الفكرية العليا. 	 

تنمو الوصات بتسلسل محدد، وتوقيت ظهور الوصات يحدد جينياً، ولكن التجارب تحدد ماهية  	 

هذه الوصات: قوية أو ضعيفة. 

ترك الخربات املبكرة والبيئة التي ينمو فيها األطفال أثراً مستمراً عىل نجاحهم املستقبي يف 	 

املدرسة والحياة.

تكون الوصات العصبية للتعامل مع الضغط مرنة خال مرحلة الطفولة املبكرة. 	 

  ٦.  الدماغ والعاطفة واستراتيجية التعليم

»الدمـاغ العاطفـي هـو جـزء ال يتجزأ من مجموعـة الدارات )circurity( التي تشـغل الرسـائل وتبعثها إىل 

اللحـاء )مركـز نظـام االنتبـاه(، وميكـن للدمـاغ العاطفي إّما أن يسـهل عمليـة التعلم، وإّمـا أن يعطل فعلياً 

أنظمـة التفكري«٢٧. 

»يشـري عـدد كبـري من األدلـة إىل أن األشـخاص الذين يتمتعـون بذكاء عاطفـي أي الذين يعرفون مشـاعرهم 

ويدركونهـا بشـكل جيـد ويقـرأون مشـاعر اآلخريـن ويتعاملـون معهـا بفعاليـة، يحققـون نجاحـاً أكـرث مـن 

غريهـم يف مجـاالت الحيـاة كلهـا، فضاً عن ذلك من املرجح أكرث أن يشـعر بالرضا األشـخاص الذين يتمتعون 

مبهـارات عاطفيـة متطـورة جيـداً، وأن يتميـزوا بالفعاليـة يف حياتهـم أكـرث مـن غريهـم، إذ يسـيطرون عـىل 

عاداتهـم الذهنيـة التي تعزز إنتاجيتهم. أما األشـخاص الذين ال يسـتطيعون السـيطرة ولـو قلياً عىل حياتهم 

العاطفيـة فيعانـون رصاعـات داخليـة تعيـق قدرتهم عـىل العمل بركيـز وبوضوح«٢8. 

Hart, B., & Risley, T. )1995(. Meaningful differences in the everyday experiences of young American children. Baltimore, MD: Brookes. 

Jean Healy – Your Child Growing Mind-2004

Daniel Goleman- Emotional Intelligence: why it can matter more than IQ-1996

٢٦
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إن أهم ما توصلت إليه األبحاث التي أجريت يف جامعة كولومبيا يف مدينة نيويورك اآليت:

تشـكل السـنوات األوىل يف حيـاة الطفـل ركيزة/أسـاس املهـارات والكفـاءات واملشـكات العاطفيـة عىل 	 

مـدى الحياة.

الكثـري مـن األطفـال ال يحققـون تطـوراً يف املهـارات العاطفية التي يحتاجـون إليها لينجحوا يف املدرسـة 	 

ويكونـوا أفراداً منتجـني يف املجتمع.

تتطلـب الجهوزيـة للمدرسـة عنـد كل األطفـال إعارة مزيـد من االنتباه االسـراتيجي للتحديـات املبكرة 	 

االجتامعيـة والعاطفيـة والسـلوكية فضـاً عن مراعـاة التطور املعريف والجسـدي.

  ٧.   التعلّم النشط

٧،1   تعريف التعلم النشط

هـو التعلّـم الـذي نسـتطيع مـن خالـه عـاج ثاثيـة التعليـم املتبعة حـول العامل: تلقـني، حفظ، 	 

اسـرجاع، أي التعليـم مـن أجـل التغيري٢٩.

هـو فلسـفة تربويـة تعتمد عىل ايجابية املتعلم ىف املوقف التعليمي، وتشـمل جميع املامرسـات 	 

الربويـة واإلجـراءات التدريسـية التـى تهـدف اىل تفعيـل دور املتعلـم وتعظيمـه، حيـث يتـم 

التعلـم مـن خـال العمـل والبحـث والتجريـب، واعتـامد املتعلـم عـىل ذاتـه يف الحصـول عـىل 

املعلومـات واكتسـاب املهـارات وتكويـن القيـم واالتجاهات.

فالتعلـم النشـط ال يركـز عـىل الحفـظ والتلقـني وإمنـا عـىل تنميـة التفكـري والقـدرة عـىل حـل 	 

املشـكات والعمـل الجامعـى التعـاوىن.

من كتاب رزمة املنشط يف العمل مع األطفال والناشئة من الفتيان والفتيات – ورشة املوارد العربية، بريوت ٢٠٠٠. ٢٩
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٧.2   أهمية التعلم النشط 

ينمـي العاقـة الحواريـة بـني التلميـذ واملعلـم مـن خـال التعبـري، طـرح األسـئلة واإلجابـة عنهـا، 	 

ومعالجـة مواقـف حياتيـة... الـخ.

يزيد من اندماج التامذة أثناء التعلم.	 

يحفز التامذة عىل كرثة اإلنتاج وتنوعه.	 

ينمي العاقات االجتامعية بني التامذة.	 

ينمي الثقة بالنفس والقدرة عىل التعبري عن الرأي.	 

ينمي الرغبة يف التفكري والبحث لدى التامذة.	 

ينمي الرغبة يف التعلم حتى اإلتقان.	 

ميكن من خاله اكتشاف ميول التامذة وإشباع حاجاتهم.	 

يهيئ للمتعلمني مواقف تعليمية حية وذات فعالية.	 

ألجل هذه األمور مجتمعة يعترب التعلم النشط أساسياً لتعزيز ومأسسة ثقافة الحوار عند الطفل.

٧.3   هل التعلّم النشط منهج جديد في التعلم؟3٠

قـد يبـدو للبعـض أن التعلـم النشـط منهـج جديد، وليـد نظريـات تربوية حديثة لكنـه يف الحقيقـة من أقدم 

األسـاليب الربويـة واملسـتخدمة خـارج جـدران األطـر التعليميـة. إنـه تعبري عن عمليـة التعلـم الفطري لدى 

األطفـال. فـام زال األطفـال يتعلمـون رعاية إخوتهم الصغار وتدبري الشـؤون املنزلية وحتـى الزراعية من خال 

مشـاركتهم يف الحيـاة اليوميـة للعائلـة وليس من النصـوص يف كتب القراءة املدرسـية.

مـرة أخـرى نـرى أن األطفـال يتعلمون حني يتشـاركون يف املسـؤولية ويف اتخـاذ القرار. ويكون تعلمهم أشـمل 

وأعمـق أثـراً وأمتـع بوجـود كبـار مـن حولهـم يهتمـون مبشـاركتهم ويحرمونهـا ويوفـرون بيئة داعمـة وآمنة 

ومحّفـزة عـىل املزيد من االكتشـاف.

من كتاب رزمة املنشط يف العمل مع األطفال والناشئة من الفتيان والفتيات. ورشة املوارد العربية - بريوت ٢٠٠٠. 3٠
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٧.4   عناصر التعلم النشط31

لـو اسـتذكر كل منـا مـن طفولتـه خـربة تعليميـة إيجابيـة معينـة، سـاهمت يف تطويـر قـدرة مـا، أو أضافـت 

مفهومـاً جديـداً، أو عـززت ثقـة بالنفـس وباآلخريـن وتأملها، لوجد فيها بعـض العنارص التاليـة )أو كلها( التي 

متيـز التعلـم النشـط عـن التعليـم التلقيني املبنـي عىل حفظ املعلومـات غيباً مـن دون أن ترتبـط املعلومات 

بتجربـة حية يختربهـا املتعلم:

يرتبط التعلم النشط بحياة الطفل اليومية وواقعه واحتياجاته واهتامماته.	 

يحـدث التعلـم النشـط مـن خال تفاعل الطفـل وتواصله مع أقرانـه وأهله وأفراد مجتمعـه وعرب اختبار 	 

البيئـة املحيطة به اختبـاراً مبارشاً.

يرتكـز التعلـم النشـط عـىل قـدرات الطفـل ووتـرية منـوه وتطـوره وإيقـاع تعلّمـه الخاّصـني بـه ويف ذلك 	 

احـرام للفـروق الطبيعيـة العاديـة يف مـا بـني األطفال.

التعلم النشط يضع الطفل حقاً يف »مركز العملية التعليمية«.	 

يقوم التعلم النشط عىل: املتعة يف التعلم، دعم الكبار وتشجيعهم األطفال، املبادرة والدافعية الداخلية 	 

عند األطفال.

يحدث التعلم النشط من خال نشاط األطفال وليس نتيجًة له.	 

ية تفاعلية تبادلية قامئة عىل الحوار الدائم مع الطفل. كل ما ورد أعاله يحتاج إىل بيئة صفِّ

٧.٥   الطرق واألنشطة التعليمية32

إن الطريقـة التعليميـة هـي الوسـيلة التـي مـن خالها تسـّهل املعلمـة وصـول املفاهيم التعليميـة، فاملعلمة 

تسـتخدم التعلـم النشـط إلرشاك األطفـال يف عمـل أشـياء وحثهـم عـىل التفكـري يف مـا يتعلمونـه. ويف مـا يأيت 

بعـض الطـرق واألسـاليب التـي متكـن املعلمـة مـن تحقيـق املفاهيـم التعلميـة وتنمـي قـدرات الطفـل عىل 

التفكـري الناقـد والحوار:

من كتاب رزمة املنشط يف العمل مع األطفال والناشئة من الفتيان والفتيات – ورشة املوارد العربية، بريوت ٢٠٠٠.

من كتاب رزمة املنشط يف العمل مع األطفال والناشئة من الفتيان والفتيات – ورشة املوارد العربية، بريوت ٢٠٠٠.
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طريقة املناقشة: األسئلة املستخدمة

أسئلة التفكري األدىن: تتناول املعلومات والفهم واالستيعاب.	 

أسـئلة التفكـري العـايل: تهـدف إىل تنميـة مهـارة التحليـل النقـدي عنـد األطفـال، مثـل مهـارة التحليـل 	 

والتنسـيق والتسلسـل واالسـتنباط وذلـك عندمـا تطـرح املعلمـة عـىل األطفـال أسـئلة تتطلـب: 

املقاربة.. ١

حل املشكات.. ٢

تطبيق املفاهيم واملبادئ.. 3

إدراك العاقات بني األسباب والنتائج.. 4

اسرتاتيجية اللغة: حائط الكلامت

ينمي الحائط القدرة اللغوية والبرية بحيث ميكن الطفل من زيادة وعي األحرف املطبوعة والافتات، 

تبدأ املعلمة بإنشاء حائط الكلامت باالشراك مع األطفال، باستخدام حائط من الصف إلضافة كلامت رآها 

الطفل يف محيطه أو سمعها من القصص وقد تتمحور حول محتوى معني.

التعلم باالكتشاف

تطلـب املعلمـة مـن الطفـل إعـادة تنظيـم املعلومـات املخزّنـة لديـه وتكييفهـا بشـكل ميكنـه مـن رؤيـة 

عاقـات جديـدة مل تكـن معروفـة لديـه مـن قبـل. هـذا التعلـم يحـدث عندمـا يعالـج الطفـل املعلومـات 

ويركبهـا ويحللهـا حتـى يصـل إىل معلومـات جديـدة متكنـه من تخمـني أو تكويـن فرضية اكتشـاف حقيقة 

باسـتخدام عمليـات االسـتقراء أو االسـتنباط أو املشـاهدة واالسـتكامل، أو أي طريقـة أخـرى.

طريقة حل املشكالت

تقـوم املعلمـة بعرض مشـكلة عـىل األطفال، وبعد ذلـك تناقش وتوجـه األطفال نحو الخطـوات والعمليات 

التـي تقـود لحـل املشـكلة. عـىل املشـكات أن تكـون من واقـع حياة الطفـل ومحيطـه، مثال: تخيـل لو أن 

املـاء مل يعـد موجـوداً، مـاذا تتوقـع أن يحـدث؟ بعدها تبـدأ بنقاش عن اسـتخدام املاء.
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)Venn Diagram( أوجه التشابه واالختالف: تخطيط فن

تسـاعد هـذه االسـراتيجية األطفـال عـىل تطويـر مهـارات التفكـري وبالتحديد مهـارات التصنيـف والتنظيم 
والتحليل. واملقارنـة 

متثـل كل دائرة املعلومـات املتعلقة بكل مفهوم، ويف 

املنطقـة املشـركة يتـم الركيـز عـىل نقـاط التشـابه، 

وتكتـب مميـزات املفهـوم األخـرى يف بقيـة الدائـرة 

الخاصـة بـه. املفاهيم تكـون قصصاً، حيوانـات، مهناً 

محـددة... الخ.

القطة ال 
تتكلم

تبقى يف 
املنزل أو يف 

الطريق

أنا أتكلم 
أذهب إىل 

املدرسة

أحتاج
إىل الغذاء 

واللعب

الجـدول الـذايت: تسـاعد هذه االسـراتيجية عـىل تنظيم أفـكار األطفـال وتوقعاتهم. ميكـن للمعلمة تدوين 

أفـكار األطفـال أو إلصـاق صور تعرب عـن ردودهم.

مثال: الحذاء.

ما أريد أن أتعلمه ما تعلمته أسئلتي ما أعرفه

املهن التي تتطلب أنواعاً 
خاصة من األحذية.

كيف يصلح اإلسكايف األحذية.

كم حذاء يبيع بائع األحذية.

هناك أحذية لكل املناسبات،

مكان صناعة األحذية.

تصنع األحذية من مواد عدة 
مثل الجلد والقامش.

كم يستغرق صنع األحذية؟

مم تصنع األحذية؟

كيف تصنع األحذية؟

كيف يربط الحذاء؟ كيف 
أحافظ عىل نظافته؟

األحذية تحمي 
أرجلنا

أعرف أنواعاً 
مختلفة من 

األحذية

بعد الدخول يف املوضوع قبل الدخول يف املوضوع
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من كتاب رزمة املنشط يف العمل مع األطفال والناشئة من الفتيان والفتيات – ورشة املوارد العربية، بريوت ٢٠٠٠. 33

٧.٦   التعلم عن طريق الممارسة واللعب33

ميـر األطفـال كالكبـار متامـا بأنجـح وأمتع خـربات التعلم حني يكون النشـاط والفعل هام األسـاس الذي 	 

يبنـون عليه أسـاس مـا يتعلمونه بـدالً من تلقي املعلومـات جاهزة.

ويف الواقـع، إن كل مـا يقـوم بـه األطفـال يف سـنواتهم األوىل فيـه تعلّـم. فاللعـب باملـاء والرمـل مدخل 	 

رائـع ملفاهيـم علميـة أساسـية. وعـىل الرغـم مـن أن التعليم الرسـمي يوّضح هـذه املفاهيـم للطفل يف 

الكتـب وغريهـا، إال أن حفظهـا ال ميكـن أن يعـّوض عـن التجربـة الحسـية املبارشة.

يحتـاج األطفـال إىل اكتشـاف واختبـار مـا يحيط بهم. وهـم يتّبعون التكـرار والتقليـد والتجربة والخطأ 	 

مـن أجـل أن يفهمـوا عاملهـم ويوّسـعوا مداركهم وان تؤمن لهـم الفرص للتحدث والتعبـري عن تجاربهم 

من خـال الحوار الدائـم معهم.

وحـني يلعـب األطفـال سـوياً يتعلمـون مهـارات االتصـال واملفاوضـة واالتفـاق والتعامـل مـع املشـاعر 	 

والراعـات، وهـي كلهـا قامئـة عـىل الحـوار مـع الطفـل، فضاً عـام يحّفـزه اللعب مـن خيـال األطفال 

وإبداعهـم، ومـا يوفـره مـن متعة.

حـني يقلـد األطفـال أدوار الكبـار مثـاً يف مواقـف حياتيـة يعيشـونها، يصلـون إىل فهـم أفضـل لدوافـع 	 

سـلوك الكبـار، ويدركـون بشـكل أفضـل تأثري ذلك كله يف األطفال أنفسـهم ويف املجتمـع بعامة. إن فهم 

املشـكلة أو املوضـوع فهـامً جيـداً هـو حجر األسـاس لتخطيط نشـاط ناجـح وذي فائدة.
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II.  الحـــوار

اسـتعرضنا يف القسـم األول مـن هـذه الوحدة مفاهيم وخصائـص مرحلة الطفولة املبكـرة التي تعد املرحلة 

األكـرث حساسـية يف حيـاة اإلنسـان. وناقشـنا املراحـل املختلفة التي تتشـكل فيها شـخصية الطفـل، وتتكون 

منظومـة القيـم لديـه، وكيـف تنمـو قدراتـه ومهاراتـه بشـكل تراكمـي. يف هـذه املرحلـة يتميـز الطفـل 

بانطاقـة محوريـة مـن الناحيـة التعبرييـة والتواصل مـع اآلخرين، حيث تتكـون لديه القدرة عـىل التفاعل، 

وفهـم وتحليـل املواقـف. مـن هنـا تأيت أهميـة الربية عىل الحـوار منذ الصغـر ومتكني األطفال مـن مهارات 

الحـوار والتواصـل ضمـن بيئة محفـزة وداعمة.

 1.   تعريف الحوار

»الحـوار هـو املشـاركة، والحـوار يقـوم عـىل تبـادل النـاس وجهـات نظرهـم حول مشـكلة مـا، وطـرح آرائهم 

وافكارهـم والحصـول عـىل فـرص التخـاذ القـرار وصياغة التوصيـات«34.  

»الحـوار يعنـي تبـادل األفـكار واآلراء واملشـاعر بـني شـخصني أو أكـرث، مـا يـؤدي إىل فهـم مواقـف األشـخاص 

املعنيـني وتعزيـز االتصـال يف مـا  بينهـم«3٥. 

»الحـوار يتطلـب اإلميـان باإلنسـان وقدرتـه عىل العمـل وإعادة العمـل وعىل الخلـق وإعادة الخلـق، والحوار 

يعنـي اإلميـان بحقـوق اإلنسـان أينام كان: فاإلنسـانية الكاملة ليسـت حكراً عـىل فئة مميـزة، وإذا بني الحوار 

عـىل املحبـة والتواضـع واإلميـان، فإنـه يصبـح عاقـة أفقية متكافئـة، قامئة عـىل الثقـة املتبادلة، فالثقـة يبنيها 

الحـوار وهـي ال ميكـن أن توجـد إالّ إذا كانـت أقـوال الطرفـني منسـجمة مع أعاملهـام. وأخرياً ال يكـون الحوار 

حقيقيـاً يف غيـاب التفكـري النقـدي الـذي يـرى أن الواقـع هـو عمليـاً يف حـال مـن التغـري املسـتمر، وتفكـري 

يتجسـد يف العمـل الـدؤوب امللتـزم الـذي ال يلجمـه خـوف مـن املخاطـر، لـذا تصبـح تنميـة مهـارات التفكري 

الناقـد عنـد الطفـل بداية للحـوار معه.

أفكار يف العمل مع الناس - نهج يف التعلم والتدريب الطبعة العربية - ورشة املوارد العربية، ٢٠٠٠.

أفكار يف العمل مع الناس - نهج يف التعلم والتدريب الطبعة العربية - ورشة املوارد العربية، ٢٠٠٠.

34
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  2.   الحوار مع الطفل3٦

الحـوار مـع الطفـل رضورة وحـق أسـايس لـه وفقـاً ملـا نصـت عليـه اتفاقية حقـوق الطفـل. فاملـادة الثانية 

عـرشة تنـص عـىل احـرام رأي الطفـل: »للطفـل الحـق يف التعبـري عن آرائـه بحريـة يف جميع املسـائل التي 

تتعلـق مبصلحتـه«، وتـوىل آراء الطفـل االعتبـار الواجـب. واملـادة الثالثـة عـرشة تنص عـىل »حريّـة التعبري: 

»للطفـل الحـق يف حريـة التعبـري بشـتى الوسـائل وطلـب املعلومـات واألفـكار وتلقيهـا«. واملـادة الرابعـة 

عـرشة تنـص عـىل »حريّـة الفكـر والضمـري والتديّـن: للطفـل الحـق يف حريـة الفكـر والوجـدان ومامرسـة 

عقيدتـه الدينيـة بتوجيـه مـن والديه«3٧.

تـدور حيـاة األطفـال الصغـار جـداً حـول محـور العائلـة واألشـخاص الذيـن يعتنـون بهـم، ويعتمـد تطـور 

الطفـل ذكـراً كان أم أنثـى، عـىل مقـدار االهتـامم والرعايـة الـذي يوفره له هؤالء األشـخاص، وينمـو الطفل 

ويتطـور، جسـدياً وعاطفيـاً واجتامعيـاً مـن خـال التكلـم واللعـب ومراقبـة اآلخريـن واملشـاركة يف حيـاة 

األرسة، ومـع منـو الطفـل ينمـو أيضـاً فهمـه للغـة وقدرتـه عـىل التعبـري عن أفـكاره ومشـاعره.

يف معظـم املجتمعـات رسعـان مـا يقيـم الطفل شـبكة مـن العاقات مع أشـخاص من مختلـف األعامر، من 

الكبـار والصغـار. فضـاً عن أفـراد األرسة املبارشيـن: األم واألب واإلخـوة. يتعلم األطفال إقامـة التواصل مع 

األقـارب واألصدقـاء والجـريان، وهـم يحتاجون إىل هذه الفـرص االجتامعية الغنية بقدر حاجاتهم إىل إرشـاد 

وتوجيـه مـن الكبـار األقرب إليهم لـيك يتطوروا عاطفيـاً وفكرياً.

كـام أن األطفـال يعيشـون منـذ لحظـة الـوالدة ضمـن مجموعـة اجتامعيـة، وهـم شـديدو الحساسـية إزاء 

املنـاخ العاطفـي املحيـط بهـم وإزاء ترفـات اآلخريـن، وحتـى عندمـا ال يسـتطيع األطفال الصغـار التعبري 

بالكلـامت عـن مشـاعرهم أو أفكارهـم، فإنهـم يعربون عنها بشـكل غري مبـارش من خال سـلوكهم وطريقة 

لعبهـم ورسـمهم أو مـن خـال أحامهم وكوابيسـهم.

التواصل مع األطفال - كيف نساعد األطفال يف ظروف الضيق والنزاعات – تأليف نعومي ريتشامن – ورشة املوارد العربية 1999.

www.lnf.org.lb/child/arabic/leb1.html

3٦

3٧

http://www.lnf.org.lb/child/arabic/leb1.html
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ومن أهم فوائد ومميزات الحوار مع األطفال:

حدوث ألفة بني الطفل وبني املربني سواء كانوا الوالدين أو األقارب أو املعلمني.. ١

اكتشاف املشكات التي يعانيها الطفل، حيث تظهر من خال الحوار القائم مع الطفل.. ٢

تقوية أوارص العاقة بني الوالدين والطفل.. 3

منح الطفل مزيداً من الثقة يف النفس ونرش جو من املتعة أثناء الحوار.. 4

تنامي الحصيلة اللغوية واإلدراكية لدى الطفل.. ٥

تزيد من حرية الطفل يف ترفاته وأقواله.. ٦

تحفيز التعامل بشكل إيجايب مع النزاعات من دون اللجوء إىل العنف.. ٧

2.1   أهمية الحوار مع الطفل3٨

للحوار أهمية عالية كونه:

يحفز الطفل ويثري دافعيته وفضوله لاكتشاف والتعلم.	 

يخترب األسئلة ويجعلنا نتأكد من مدى امتثاله للمعلومات والخربات التي مير بها.	 

يرشكه يف عملية التعلم والوصول إىل النتائج.	 

يشد انتباهه ويبعده عن الرشود.	 

يروضه عىل التفكري وإبداء الرأي والقيام باملبادرات الفردية. 	 

يقوي شخصية الطفل ومينحه الثقة بنفسه واإلحساس بكيانه وقيمته. 	 

ينمي لديه مهارات اإلصغاء والتحدث.	 

يشيع جواً من الحيوية ويكر الجمود ويدفع امللل.	 

يخلق جواً دميقراطياً ويخفف من سلطة املريب ومن تبعية الطفل له.	 

مهارات التواصل مع األوالد - كيف تكسب ولدك - د. خالد بن سعود الحليبي - مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني - ٢٠١١. 38
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كتاب الحوار مع الطفل لبدر الحسني - صادر عن دار الفكر- ٢٠١4. 3٩

إضافة عىل ذلك فإن الحوار

يزيـد مـن حريـة الطفـل يف ترفاتـه وأقوالـه، ويعلـم الطفـل اللغـة برعـة بحيـث يكـون طلق 	 

اللسـان فصيحـاً يتمتـع بجـرأة وشـجاعة أدبية.

يكسـب الطفـل منهـج التفكـري املنطقـي ويسـاعد عـىل ترتيـب أفـكاره والتعبـري عـن أرائـه كـام 	 

يدربـه عـىل رسعـة البديهـة.

يـدرب الطفـل عـىل اإلصغـاء الجيـد لآلخرين، وفهـم مرادهـم ويتعلم مهـارات التواصـل والحوار 	 

بطريقـة علمية.

ينمـي شـخصية الطفـل ويصقلها، حيـث إن الطفل كلام كان غنياً بذاته، مقتنعـاً مبهاراته وقدراته، 	 

كان أكـرث إبداعاً وعطاًء، وثقة يف نفسـه.

يقوي ذاكرة الطفل ويرثي تجربته ويحرك تفكريه وعقله.	 

يريـح الطفـل نفسـياً مـن الحـر النفي الـذي يعانيه بسـبب صمته احرامـاً لوالديـه والذي قد 	 

يـؤدي إىل الشـعور بالقهر.

يخفف من الراعات الداخلية واملشاعر العدائية.	 

يتيح الفرصة أمام الوالدين ليكتشفا نفس الولد أمامهام فيجيدان التعامل معه.	 

يكر حاجز الخوف والخجل عند الطفل ويعزز القدرة لديه عىل بناء العاقات االجتامعية. 	 

ينمي عاقة ودودة بني األطفال واآلباء.	 

مينح الطفل القدرة عىل حل املشكات الخاصة به.	 

يحرر الطفل من بعض العادات والتقاليد السيئة.	 

  3.  مبادئ  الحوار مع الطفل3٩

الحـوار مـع األطفـال - عـىل اختـاف مراحـل منوهـم- لـه مبـادئ يحُسـن االلتـزام بهـا مـن أجـل إمتـام الحوار 

بنجـاح، وتحقيـق مراميـه بسـهولة. ويف مـا يـأيت أبـرز مبـادئ الحـوار مـع الطفل:
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املرونـة: ينبغـي أن يكـون الحـوار مـع الطفـل مرنـاً؛ مبعنـى أن نتحـىل باللطـف واالبتسـامة، ونتجنـب 

التشـنج والعصبيـة، وأن نغـري اتجـاه حوارنـا مـع الطفل عندما يشـعر بامللـل؛ ألن األطفـال يف الغالب ال 

ينجحـون يف إكـامل الحـوار حـول موضـوع مـا إىل نهايتـه، ورسعـان مـا ينتقلـون إىل موضوعـات أخرى، 

وهنـا ينبغـي عـىل املحـاور أن يحـاول إعـادة الطفـل إىل موضـوع الحـوار بلطف ولـني، فـإن أىب الطفل 

فعـىل املحـاور أن يجاريـه ويندمـج مـع املوضـوع الـذي يفضلـه، أو الفكـرة التـي انتقـل إليها.

ومـن مقتضيـات املرونـة البسـاطة يف الطـرح؛ مبعنـى أن قـدرة األطفـال عـىل الركيز محـدودة، ومن ثم 

ينبغـي أن يوِصـل املحـاِور فكرتـه الرئيسـة مـن الحـوار ببسـاطة وسـهولة، ومن غـري تكلـف، وأن يختار 

كلـامت واضحـة ومفهومـة الداللـة، بعيـداً عـن الغموض والوعـظ واإلرشـاد، ولغة األمـر والقر.

ومن متطلبات املرونة: العفوية وعدم التكلف؛ ألن األطفال يسأمون من التكلف، وينفرون منه، بينام 

ينجذبون ويتفاعلون مع الحوار البسيط والعفوي والتلقايئ الذي يرك هامشاً لألريحية والدعابة.

الصـرب: مـن املعلـوم أن الصـرب مبدأ مهـم من مبادئ الحـوار مع األطفـال يف البيت أو املدرسـة؛ ألنهم ال 

ميلكـون القـدرة الكبـرية عـىل الركيـز مـع املتحـدث إىل أن ينهي حـواره، لـذا ينبغي عىل مـن يحاورهم 

مراعـاة ذلـك، وينـوع يف طريقـة الحـوار، ويسـتخدم اسـراتيجيات عديـدة لجـذب الطفـل إليـه إىل أن 

ينتهـي الحـوار، وتتحقق النتيجـة املرجوة.

وعـىل املـريب املحـاور أال يسـتعجل مثرات حـواره؛ ألن الربية كاملطـر الخفيف )الـرذاذ(؛ تتغلغل يف الربة 

ببـطء، ويكـون بالنتيجـة أنفع للغـراس والزرع، مـن املطر الذي ينهمـر انهامراً. 

ويقتـي الصـرب يف الحـوار مـع الطفـل االسـتمرار واملتابعـة، مبعنـى أن يكـون هنـاك حـوارات منتظمـة 

ومناقشـات دامئـة مـع األطفـال. وال ينبغـي أن يكـون الحـوار متقطعـاً كام يفعـل كثري من اآلبـاء الذين 

تزيـد عندهـم املـدة الزمنيـة بـني الحـوار واآلخـر عـىل شـهر ورمبا شـهرين، مام يولـد جفـاء وفجوة بني 

اآلبـاء واألبناء.

التنوع: من السـامت الشـخصية لألطفال ميلهم إىل التنوع، والرغبة يف التغيري يف جميع شـؤون حياتهم. 

لـذا فيحسـُن باآلبـاء واألمهـات واملعلمـني أن ينوعـوا يف حواراتهـم، وأال يسـتمروا مبحـاورة أطفالهـم يف 

موضـوع واحـد وملـدة طويلـة. ومن حسـنات التنويع يف األحاديث التـي يتم تناولها مـع األطفال ضامن 

تفاعلهم، وحامسـتهم.
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اإليجابيـة: األطفـال يستأنسـون بابتسـامة املتحـدث ودعابتـه، سـواء أكان أبـاً أم معلامً. فـإذا أراد اآلباء 

ـامني غـري  واملعلمـون أن تـؤيت حواراتهـم أُكُلَهـا فـا بـد مـن أن يحرصـوا عـىل أن يكونـوا مرحـني بسَّ

متجهِّمـني أو مقطبـي الحواجـب.

وتقتـي اإليجابيـة يف الحـوار مـع الطفـل مدح إنجازاتـه، مهام كانت صغـرية، ولكنها تصبـح ذات قيمة 

عظيمـة عندمـا منتدحـه لقيامـه بهـا. ومن اإليجابيـة تقبله كام هـو، وعدم إشـعاره بالنقـص أو مقارنته 

بأقرانـه. املقارنـة بـني شـخصني - علميـاً ومنطقيـاً - سـلوك غـري صحيـح وغـري مقبـول؛ ألنهـام عالَـامن 

مختلفـان، ولذلـك املقارنـة تتـم عـادة بني سـلوكني وليـس بني شـخصني، ويف املجـال الربـوي املقارنة 

بـني طفلـني لهـا من السـلبيات أكرث من اإليجابيـات، حيُث تصيُب املقـاَرن الضعيـف باإلحباط، وتولد 

لديه شـعوراً بأنـه مرفوض.

الوضـوح: مبعنـى أن يكـون موضـوع الحـوار وفكرتـه واضحـني ومفهومـني لـدى الطفـل، بعيـداً عن أي 

لَبـس أو غمـوض، وهـذا يتـأىت مـن خـال طـرح األحاديث املرتبطـة بعامل األطفـال - حسـب أعامرهم - 

واهتامماتهـم، وتجنـب املوضوعـات التـي تحـريِّ ذهـن الطفل، وال ترسـو به عـىل بر، وليك يكـون الحوار 

أو الحديـث متسـامً بالوضـوح يحسـن باملربـني االهتامم مبـا يأيت:

إعطـاء أحـكام وحلـول صحيحـة وعلمية عندما يسـأل األطفال املربني أسـئلة تتعلـق بقضايا دينية 	 

أو علميـة دقيقـة، وال ضـري يف أن يقـول املـريب للطفـل: »ال تحـرين اإلجابـة عـن هـذا السـؤال، 

سأسـأل عنـه أحـد املختصـني«، أو يقـول: »سـأرجع إىل أحـد املصـادر التي توفـر اإلجابـة الصحيحة«.

تجنـب اإلجابـات املبهمـة التـي يتعـذر عـىل الطفـل فهمهـا؛ خاصـة عندمـا يطـرح الطفل سـؤاالً 	 

يتعلـق بالكـون والخالـق، والحـرص عـىل إجابتـه إجابـة صحيحـة بلغـة يفهمهـا. ومـن األسـئلة 

املحرجـة التـي ميكـن للطفـل أن يسـألها: »كيـف جئـت«؟ قـويل للطفـل: »تزوجـت أمـك بأبيك، 

فحملتـك يف بطنهـا تسـعَة أشـهر، ثـم أنجبتـك«. فـإن سـأل: »كيـف ذلـك«؟ اسـتعيني مبوسـوعة 

رة لجسـم اإلنسـان، وأشـريي بيـدِك إىل موضع الوالدِة، بـدون أن تشـعري بالحَرج أو  علميـة مصـوَّ

تدفعيـه إىل الشـعور بالخجـل، ثـم ارصيف تفكـريه إىل أعضاء الجسـد األخـرى، فـإن مل تتوفَّر لديِك 

ـي الـرشح حتـى موعـد تأمينها، ومـا عدا ذلك ِمـَن األجوبـة خاطئ تربويّـاً، ومن  املوسـوعة، فأجِّ

أسـباب تشـوه املفاهيـم الجنسـية يف أذهـان أبنائنـا وبناتنا!
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القبـول: يَُعـدُّ تقبُّـل الطفـل كـام هـو عليـه من حيـث الخلقـة والسـلوك واملهـارات والقـدرات الذهنية 

ـب بـه عنـد والديه  مبـدأ أساسـياً إلنجـاح عمليـة التواصـل، إذ عندمـا يشـعر الطفـل أنـه مقبـول ومرحَّ

ومعلميـه وأقرانـه، فـإن نفسـه سـتفيض باملـرح والتفاعـل اإليجـايب، وكلام كان الحـوار محاطاً باملشـاعر 

الصادقـة والنصائـح الحانيـة كانـت نتائجـه أفضل. األطفـال يحتاجـون إىل املحبة والحنـان حاجة األرض 

الظامئـة إىل املطـر، واألغصـان املزهـرة إىل النسـيم العليل، والطيـور املغردة إىل اآلفـاق الرحبة. وتحدث 

املأسـاة عندمـا يشـعر الطفـل أنه غري مقبول مـن قبل والديه ومعلميـه، ويلقى الصد والنفـور والتقريع 

والترثيب.
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مراجع الوحدة األولى
مراجع باللغة العربية

ــي . ١ ــف نعوم ــق والنزاعــات – تألي ــي ظــروف الضي ــال ف ــف نســاعد األطف ــال - كي ــع األطف التواصــل م

ــة - ١٩٩٩. ــوارد العربي ــة الم ــمان – ورش ريتش

دليــل للمعلميــن لمســاعدة األطفــال فــي الظــروف الصعبــة – إعــداد نعومــي ريتشــمان وديانــا بيريــارا . ٢

وآخريــن - إصــدار ورشــة المــوارد العربيــة مــع غــوث األطفــال البريطانــي ١٩٩٩. 
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مهارات الحوار في الطفولة المبكرة

مقدمة

يعتبـر الحـوار الفّعـال حجر األسـاس فـي أّي عمليّـة تربويّة تعليميّـة أو تطويريّة، ألنـه ينمي قدرات 

األطفـال الفكريـة والعاطفيـة ويدّعـم عاقاتهـم االجتماعيـة. يتـم الحـوار عبـر التواصـل الشـفهي أو 

غيـر الشـفهي كاإلشـارات واإليمـاءات والتعابيـر االنفعاليـة بهـدف تبـادل المعلومـات، األفـكار أو 

المشـاعر مـن اجـل اتخـاذ القـرارات المناسـبة او للوصـول الـى هـدف محدد. 

بالحـوار البّنـاء يتعلـم الطفـل حسـن التعامـل مـع اآلخريـن، يحفـزه للتعامـل بشـكل إيجابـي مـع 

النزاعـات دون اللجـوء الـى العنـف، مـا يطـور ثقتـه بنفسـه وقدرته علـى التأثيـر بمحيطـه. فالطفل 

القـادر علـى التحـاور بشـكل فّعـال مـع اآلخرين يميـل إلى تشـكيل عاقـات اجتماعية سـليمة، ألنه 

يتمتـع بالقـدرة علـى التعبيـر عـن آرائـه واحتياجاتـه وبالفهـم الجيـد آلراء والحتياجـات اآلخرين.

إن تنميـة قـدرات الطفـل فـي الحـوار ترتبـط بالممارسـات واألنشـطة التربويـة التـي توفـر لـه فـي 

محيطـه، فالبيئـة المحفـزة تزيـد حصيلة الطفل من المهـارات الضرورية القامة حـوار هادف وفعال. 

مـن هـذه المهـارات التـي تعـد أساسـية فـي هـذا المجـال: التواصـل واالصغـاء والتعبير والمناقشـة 

والتفكيـر النقـدي والمشـاركة واتخـاذ القـرار وحل النزاعات. سـوف نسـتعرض في هـذه الوحدة كل 

مـن هـذه المهـارات والعوامـل المؤثـرة فـي تنميتهـا والمكونـات االساسـية لتشـكيلها، باالضافة الى 

نصائـح عمليـة مـن شـأنها أن تسـاعد المعلمـة في الصـف وداخل المدرسـه. 

الوحدة الثانية
مهارات الحوار مع الطفل
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I.  مفهوم الحوار
 

  1.  الحــوار

يقـوم الحـوار علـى تبـادل االطفـال وجهـات نظرهـم حـول مشـكلة مـا وطـرح آرائهـم وأفكارهـم والحصول 

علـى فـرص التخـاذ القـرار أو للوصـول الـى هـدف محدد. الجـو المناسـب لطـرح اآلراء واللتعبير عـن الرأي 

واالنفتـاح علـى اآلخـر والمرونـة والقـدرة علـى التكيـف والموضوعية هي من الشـروط األساسـية لنجاح أي 

حـوار. مـن هنـا تكمـن ضـرورة تأمين البيئـة الداعمة لتعليـم كل طفل مهـارات الحوار والتي سيكتسـب من 

خالهـا حسـن التصرف مـع اآلخرين.

إَن تحـّول أي مفهـوم إلـى مهـارة يقتضـي التـدرب عليه. فالتدرب يحقق شـروط اكتسـاب المهـارة من تعلّم 

نظـري الـى سـلوك عفـوي طبيعـي. وإلكسـاب التاميـذ مهـارات الحـوار ال بـد مـن تدريبهـم عليـه بصـورة 

دائمـة خـال حياتهـم المدرسـية، وهـذا يتطلب أن يسـتخدم المعلـم طرائق التدريس النشـطة التـي تعتمد 

مثـاً علـى المشـاركة والتعبيـر والمناقشـة ولعـب األدوار في األنشـطة التعليميـة والمواد الدراسـية.

إن الطرائـق التربويـة التـي تعتمـد الحـوار توجـه األطفال باتجـاه التفاعل للوصـول إلى المعرفـة، وتقوم على 

المسـاءلة وتبـادل األفـكار وإشـراك المعلـم/ة والتاميذ فـي العملية التعلميـة. تمتاز هـذه الطرائق بأنها:

تجعـل األطفال محوراً للعملية التعليمية. 	 

تشـجع األطفال على احترام بعضهم البعض من خال احترام آراء اآلخرين وتقدير مشـاعرهم.	 

تنمي روح التعاون والمشـاركة لديهم.	 

تدربهم على االسـتماع لآلخرين والتعبير والمحادثة.	 

تسـاعد األطفال على مواجهة المواقف الحرجة وتنمي مهارات حل النزاعات.	 

تدربهم على التعبير عن مشـاعرهم وعن آرائهم وأفكارهم من دون إرباك.	 

تنمـي عند األطفـال مهارة التفكير والنقد والربط بين الخبرات والحقائق. 	 

تنمـي عنـد االطفال مهارة اتخاذ القرار وتحقيق االهداف المرجوة.	 

تشـجع األطفال على تقبل االختاف والتعامل مع التنوع.	 
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  2.  تدريب الطفل على الحوار داخل الصف

الحوار هو نشاط عقي وأسلوب تواصل يتضمن تبادل األفكار وتفاعل الخربات واآلراء واتخاذ القرارات. ويلعب 

الحوار دوراً أساسياً يف تنمية قدرات األفراد عىل التواصل الفكري والثقايف واالجتامعي، وينمي لديهم القدرة 

عىل التفكري والتحليل واالستدالل والوعي باآلخر، وهو يلبي حاجة إنسانية ويقلل من أحادية التفكري، وينقل 

آراء وتجارب وأفكار وقيم الفرد. كام أن الحوار يولد األفكار لحل املشكات. 

يتـم تدريـب الطفـل علـى الحـوار داخـل الصـف بيـن المربـي/ة والتاميـذ أو بيـن التاميذ أنفسـهم بهدف 

تحفيزهـم علـى المشـاركة، واكتسـاب المعلومات، وتنميـة المهارات النقديـة، وزيادة التعمـق وفهم األمور، 

وإلثـارة التفاعـل بينهـم. يعتمـد الحـوار علـى تبـادل اآلراء واألفـكار وتفاعـل الخبـرات بيـن األفـراد، ويعتبـر 

طريقـة فعالـة للتفاهـم والتعامـل مـع اآلخرين، ومـع المواقـف المختلفة.

يتخذ الحوار داخل الصف شـكلين أساسيين:

حـوار عامـودي، يعتمـد هـذا الشـكل مـن الحـوار على تقنيـة سـؤال/جواب وهو حـوار قريب مـن الطريقة 

اإللقائيـة، هدفـه إكسـاب التاميـذ المعـارف والمعلومـات، ويقتضـي هـذا النـوع مـن الحـوارات مراعـاة 

مجموعـة مـن القواعد:

توجيه أسـئلة مفتوحة للمتعلمين واالبتعاد عن األسـئلة المغلقة.	 

أن تكون األسـئلة في صلب الموضوع وواضحة الصياغة.	 

أن تكون األسـئلة مراعية للفروق الفردية.	 

أن يتعامل المعلم/ة بشـكل مرن مع إجابات التاميذ.	 

أن يركـز المعلـم/ة علـى أداء كل فـرد للتمريـن، وبالتالـي إمكانيـة اكتشـاف الضعيـف مـن القـوي مـن 	 

الذهنية.  القـدرات  حيـث 

حـوار أفقـي، ويكـون هـذا الحـوار مفتوحـاً وغيـر موجـه مـن طـرف المعلـم/ة وعمـاده المناقشـة الحـرة، 

وهدفـه تبـادل المعلومـات والخبـرات والتواصـل والتعبيـر عـن الـرأي. ويقتصـر دور المعلـم/ة هنـا علـى 

االسـتجابة لطلبـات التاميـذ ومدهـم بالمعطيـات المسـاعدة وتحفيزهـم علـى التعبيـر واتخـاذ القـرار. 
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علـى المعلـم أن يكـون قـدوًة وأن يعتمـد النهـج التشـاركي مـع تاميذه مـع مراعـاة الفروقـات الفردية بين 

التاميـذ. وعليـه أن يحـرص فـي كل حصـة علـى تزويـد تاميـذه بمهـارات جديـدة مـع تثبيـت المهـارات 

سلفاً. المكتسـبة 

لكـي ينجـح المعلـُم فـي هـذا الـدور، ويتمكـن مـن تمتين مهـارات الحـوار عنـد األطفـال يمكن االسـتفادة 

مـن النصائـح اآلتية:

توضيح أهداف أي نشـاط أو مادة. 	 

المسـاهمة فـي تهيئـة منـاخ آمن من خـال التذكير بحق الجميع فـي التعبير عـن آرائهم وأفكارهم 	 

الشـخصية في الموضوع .

طرح أسـئلة مثيرة للحوار وال توحي بإجابة محددة. 	 

تشـجيع جميع  التاميذ على المساهمة بشكل فعال.	 

تشـجيع  التاميذ على االسـتماع واإلنصات إلى بعضهم بعضاً. 	 

تشـجيع  التاميذ على اإلنصات لما يقال بجميع الحواس، القلب،العقل، األذن، العين، الجسـد. 	 

توزيع األدوار وأتاحة الفرصة للجميع بعدالة ومسـاواة.	 

اعادة  التاميذ إلى الموضوع بلباقة كلما كان هناك تشـتت.	 

الطلب من التاميذ باسـتمرار تقبل األفكار، والتعامل مع االختاف والتنوع بشـفافية.	 

التخطيط لجلسـات الحوار مسـبقاً، وتخصيص الوقت الكافي لها.	 

توزيع محاور النقاش على الوقت حسـب أهميتها.	 

التركيز باسـتمرار على النقاط األكثر أهمية والتي تثير حواراً وأفكاراً جديدة.	 

محاولة إثارة ومشاركة الصامتين.	 

وقف األحاديث الجانبية بطرق غير مباشـرة.	 

حث التاميذ على مقاطعتك كلما اسـتخدمت كلمات ومصطلحات غريبة أو غير مفهومة.	 

اسـتخدام مداخل للحوار مثل مشكات، رسومات وصور.	 

توضيح نقاط االتفاق وتلخيصها باسـتمرار، ونقاط الخاف وجعلها محاور ونقاطاً للمناقشـة.	 

البدء بالنقاط اإليجابية والبناء عليها في حديث اآلخرين، وذكر أسـماء األشـخاص الذين قالوها.	 

إعادة الصياغة بالتركيز على األفكار األساسـية.	 
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  3.  خطوات عملية لتدريب الطفل على الحوار 

يتميّـز التدريـب علـى الحـوار بالتفاعـل بيـن المعلـم/ة والتلميـذ، ولـكل منهمـا دور يمارسـه من أجـل تحقيق 

هـذا الهـدف. يقـوم المعلـم بتحضير وتيسـير األنشـطة التي تسـاعد التلميذ علـى التفاعل الكتسـاب المهارات 

والمعلومـات والقيـم الازمة. يمثّل المعلّم، صورة الشـخص الذي يتضامـن مع التلميذ ويدعمه عاطفياً ومعنويًّا. 

ومـن هـذا المنطلـق فـإّن الحـوار بيـن المعلّم والتلميـذ هو عبارة عـن دعوة للعمل المشـترك في مجـال النمّو 

والتطـّور، إذ يسـتطيع التلميـذ، فـي هـذا اللقاء، اكتشـاف ذاتـه والتعبير عن القـدرات الكامنة فـي داخله.

هنـاك طرائـق وأسـاليب متنوعـة لتدريـب الطفل على الحـوار، فا توجـد طريقة مثلى وإنما أحسـن طريقة 

هـي تلـك النابعـة مـن الموقـف ذاتـه. فـي مـا يأتـي بعـض الخطوات الرئيسـة التـي يمكـن أن يسترشـد بها 

المعلمـون عنـد تعليم مهـارة الحوار.

تحديـد الهـدف، ليكـون الحـوار هادفـاً وفعـاالً ينبغـي أن يكـون الغـرض واضحـاً فـي ذهـن المعلم 	 

والتلميـذ. يتـم أوالً تحديـد نوعيـة وهـدف الحـوار؛ هل هـو حوار للتعـارف، أو لانضبـاط أو بهدف 

م او بهـدف حـل نـزاع ما؟ دافعيـة التَعلُـّ

اختيـار الموضـوع ، مـن المفضـل أن تكـون الموضوعات مرتبطة بميـول وتجارب األطفال الشـخصية، 	 

كـي يكونـوا أكثـر قبـوالً بهـا وإقبـاالً علـى المشـاركة فيهـا. ومـن واجـب المعلـم أن يربـط اختيـار 

الموضوعـات بقواعـد التدريـس العامـة، فينتقـل بالتاميذ من السـهل إلى الصعب، ومـن المعلوم إلى 

المجهـول، ومـن البسـيط إلـى المركـب، ومـن المحسوسـات إلـى المعنويات، مـع االسـتعانة في ذلك 

بتجـارب التاميـذ وإرشـاد رغباتهـم، مـن المفضـل اختيـار بعـض الموضوعات باالشـتراك مـع تاميذ. 

تهيئـة أذهـان التالميـذ للتعبيـر وتشـجيعهم علـى ذلـك، علـى أن تتـاح فرصـة المشـاركة للجميـع، 	 

وعلـى االخـص التاميـذ الخجوليـن أو الذيـن لديهـم صعوبـة فـي التعبيـر، وذلـك عن طريـق تهيئة 

أذهانهـم وإرشـادهم إلـى جمـع المعلومـات واألفـكار الازمـة للموضـوع مـن مصادرهـا المختلفـة.

مناقشـة التالميـذ بعـد تحديـد الموضـوع وتدوينـه، يناقـش المعلـم تاميـذه فـي الموضـوع وفـي 	 

عناصـره. قـد تكـون هـذه المناقشـة مـن خـال اثـارة سـؤال مـا. وينبغـي علـى المعلـم أن يعـد 

هـذه األسـئلة مسـبقاً، وتّكـون فـي مجموعهـا موضوعـاً متكامـاً، كمـا ينبغـي أن تتنـوع األسـئلة، 
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أسـئلة لتحديـد عناصـر الموضـوع، وأسـئلة إلثارة الدافعية، وأسـئلة لتركيـز االنتباه، وأسـئلة لتلخيص 

الموضـوع. )انظـر الـى الجـدول أ(.

الحفـاظ علـى النقـد البّنـاء وااليجابـي، بعـد انتهـاء التلميـذ مـن حديثـه، يعطـى لزمائـه الفرصـة 	 

الكافيـة إلبـداء ماحظاتهـم ومقترحاتهـم فيمـا قالـه زميلهـم من حيـث المعنى واألسـلوب. ويطلب 

المعلـم مـن تلميـذ آخـر أن يتحـدث مع توجيـه نظره إلى ضـرورة االسـتفادة مما أُخذ على سـابقه، 

ثـم يتعرضـون لـه بالنقـد والتصويب.

تدريب الطفل على الحوار من خالل استخدام القصة

باالضافـة الـى األسـئلة التـي تهـدف إلى فهـم األحـداث، على المعلـم ان يطرح اسـئلة حول المشـاعر، 

لتعميـق فهـم األطفـال للعالـم الداخلـي ولدوافـع سـلوكهم. فـاذا كان الحـوار يـدور حـول قصـة مثـا، 

يمكـن للمعلـم ان يطـرح األسـئلة اآلتية: 

- »كيف برأيك شعرت الشخصية الفانية في هذا الموقف؟«.

- »كيف شعر اآلخرون مع هذه الشخصية، ولماذا سلكوا معها بهذا الشكل؟«.

فـي مرحلـة من الحـوار نرافق األطفال في االبتعاد عن المعايشـة الوجدانية والشـعورية للقصة، وننتقل 

الى التعامل مع أحداث القصة وشـخصياتها في المسـتوى الذهني لمناقشـة إمكانيات الحلول:

- »ماذا كنت تقترح على الشخصية أن تفعل حتى تتجنب موقف سوء الفهم؟«.

- »ماذا تقترح عليها حتى تواجه الموقف، من المؤكد أنه يوجد عدة طرق لحل المشكلة؟«.

فـي هذيـن السـؤالين نوجـه الطفـل إلـى التفكيـر بحـل المـأزق، مع توجيـه رسـالة مهمة، وهـي الثقة 

بوجـود عـدة بدائـل لحل المشـكلة. األسـئلة التالية تحمـل للطفل رسـالة تدعيمية وهـي التحفيز على 

االسـتعانة بالتفكيـر الخيالـي حتـى نتوّصل الـى حلول:

- »لـو سـنح لـك أن تتخيـل بعيـداً كـي تجـد حلـوالً جديـدة، حتـى لـو كانـت خياليـة، مـاذا كنـت 

تقتـرح؟ ال بـأس أن نتخيـل فـي القصـص«.

- »هل تستطيع حسب رأيك أن تغيّر الشخصية سلوكها، ولو قليا؟ كيف؟«.
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نرغـب فـي األسـئلة التاليـة أن نعـزز ثقة األطفال المسـتمعين بضرورة المشـاركة واالسـتعانة بالبالغين 

عنـد الحاجـة، وبأهميـة أخـذ زمـام المبـادرة والتصرّف من أجـل التغلب على المشـكلة وعدم االستسـام:

- »إلـى مـن، برأيـك، يمكـن أن تتوجـه الشـخصية لطلـب المسـاعدة؟ مـن هـم األشـخاص الذيـن 

يمكـن أن يسـاعدوا الشـخصية؟ مـاذا يمكـن أن تقـول لهـم؟«.

فـي معظـم الحـوارات، مـن المفضـل أال نجري مقارنة مباشـرة بيـن الطفل المسـتمع والشـخصية األدبية، 

ألنّهـا قـد تهـّدد اسـتعداد الطفـل للـكام. مـن األسـهل على الطفـل أن يتحـّدث عـن الشـخصية القصصية 

ومـن خالهـا، ألّن ذلـك يشـّجعه علـى التعبير عن نفسـه بطريقـة غير مباشـرة وآمنة. في حـال أن الطفل 

بـادر بنفسـه إلـى التحـّدث عـن مشـاعره أو تجاربـه الشـخصية فـي سـياق الموضـوع، ال بّد مـن اإلصغاء 

إليـه ومتابعـة الحديـث معه. 

  4.  ملخص خطوات الحوار 

وجـود قضية أو موضوع للحوار.	 

تهيئة التاميذ نفسـياً وذهنياً للحوار. 	 

يهيّـئ المعلـم الوسـائل المعينـة المناسـبة التـي يتطلبهـا الموضـوع مـن رسـوم توضيحيـة ورسـوم 	 

بيانيـة، السـتخدامها فـي شـرح وتوضيـح النقـاط التـي تتسـم بالصعوبـة أو بالغمـوض أو اإليجـاز.

يقوم المعلم مع التاميذ بمناقشـة القضية أو المشـكلة موضوع الحوار. 	 

بخبراتهـم 	  آراءهـم  داعميـن  المشـكلة  أو  القضيـة  بعـرض وجهـات نظرهـم حـول  التاميـذ  يبـدأ 

ومعلوماتهـم. 

يتـم تدويـن ما ينتهـي إليه الحوار في كل عنصر من عناصر القضية على اللوح.	 

 يقود المعلم مناقشـة مع التاميذ للتوصل إلى نتيجة مشـتركة.	 

نشـجع المعلـم أن يسـتخدم هـذه الخطوات كنهج تدريسـي يتـاءم مع معظـم المواد أو األنشـطة الصفية، 

كمـواد اللغـة والمواد االجتماعيـة والتربية المدنيـة والعلوم....
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II.  مهارات الحوار

يتخـذ موضـوع تعليـم مهـارات الحـوار أهميـة متزايدة فـي الميـدان التربوي الحديـث. حيث تعـد مهارات 

الحـوار مـن المهـارات الحياتيـة الرئيسـية للتربيـة المعاصـرة، ومـن المهـام الجديـدة للمعلـم فـي القـرن 

الحـادي والعشـرين.

لقـد حـدد الباحثـون فـي مجـال التربيـة والحـوار عدداً مـن المهـارات الازمة لتمكيـن األطفال مـن مهارات 

الحـوار. سـنركز فـي هـذه الوحدة علـى تلك المهـارات المائمـة لمرحلـة الطفولة المبكـرة وهي:

التواصـل - االصغـاء - التعبيـر الشـفهي - التفاعـل اإليجابـي - التفكيـر النقـدي - وحـل النزاعـات ويمكـن 

تلخيـص محـاور أهـداف تعليـم هـذه المهـارات كاآلتـي:

تنميـة ثقافـة الطفل بقدرته على التواصل مع اآلخر والتفاعل اإليجابي.. ١

تنميـة قـدرة الطفـل علـى حـل المشـكات الحياتيـة من خـال الحـوار والتفـاوض والتعامـل بنجاح . ٢

مـع المتغيـرات الحياتية.

تنمية قدرة الطفل على االسـتدالل المنطقي والعلمي من خال التفكير النقدي.. 3

تنمية ثقافة الطفل على أسـس المشـاركة واتخاذ القرارات المناسبة.. 4

  1.  التواصل

تعـددت تعريفـات التواصـل مـن قبـل الباحثيـن، لكنهـم أجمعـوا علـى أن التواصـل هـو عمليـة تشـاركية 

يتفاعـل فيهـا طرفـان أو أكثـر، يتـم فيهـا تبـادل اآلراء والقيـم واالتجاهات أو المشـاعر عبر رسـائل لفظيّة أو 

غيـر لفظيّـة مـن أجـل تحقيـق غايـة أو هـدف معين.

عناصر عملية االتصال والتواصل 

وضع الزويل )Lasswel(4٠ نموذجاً أوضح فيه العناصر األساسـية لعملية االتصال والتواصل هي:
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المرسـل )مـن يقـول( هـو الشـخص أو الجهة التي تصوغ الرسـالة فـي كلمات أو حركات أو إشـارات 	 

أو صـور من أجـل نقلها إلى المسـتقبل.

المسـتقبل )لمـن يقـول( هـو شـخص أو مجموعـة أشـخاص، الذيـن يتلقـون الرسـالة المسـتهدفة 	 

إحـداث أثـر معيـن فيـه. وعلـى المسـتقبل أن يـدرك الرسـالة، ويعمل علـى فهم محتواهـا كي تقوم 

باألثـر المطلـوب منها.

الرسـالة )مـاذا يقـول( وهـي المعنـى أو المحتوى الـذي ينقله المرسـل إلى المسـتقبل، الذي يرغب 	 

فـي أن يشـاركه فيه المسـتقبل لفهمه. 

قناة االتصال )الوسـيلة( وهي األداة التي تحمل وتنتقل بها الرسـالة من المرسـل إلى المستقبل. 	 

األثـر )التغذيـة الراجعـة( هـو المعلومـات الراجعـة مـن المسـتقبل والتي تسـمح للمرسـل بتكوين 	 

حكـم نوعـي حـول فعاليـة االتصـال. وتتضمـن االسـتجابة أي مـا يقـرر أن يفعلـه المسـتقبل تجـاه 

الرسـالة، وبيئـة االتصـال أي الوسـط الـذي يتـم فيـه حـدوث االتصـال بعناصـره المختلفـة.



٦٩

الوحدة الثانية: مهارات الحوار مع الطفل

إبراهيم أبو عرقوب  ١٩٩3 »االتصال اإلنساين ودوره يف التفاعل االجتامعي«، دار مجدالوي للنرش والتوزيع، األردن. 

أبو منرة، محمد 2٠٠١  »إدارة الصفوف وتنظيمها، دار يافا للنرش والتوزيع« عاّمن ص ١٠2-١٠5. 

4١

4٢

ويـرى الباحـث إبراهيـم أبـو عرقوب4١ أن عناصـر عملية االتصـال والتواصل تبدأ بالمرسـل ثم الرسـالة وقناة 

االتصـال والمسـتقبل والتغذيـة الراجعـة والتأثيـر. وأن عناصرعملية االتصـال والتواصل هـي ديناميكية تتأثر 

بالتفاعل المسـتمر بيـن عناصره.

يبـدأ هـذا التفاعـل مـن االرتـداد عنـد حصول المرسـل علـى اإلجابة التـي يجيب بها المسـتقبل عن الرسـالة 

التـي تلقاها.

وتتخـذ هـذه االرتـدادات أشـكاالً مختلفـة تسـاعد المرسـل علـى معرفـة مـدى مـا تحقـق من أهـداف ومن 

ثـم يسـتطيع أن يتعـرف إلـى نقـاط الضعـف فيهـا، فيغير مـن محتواها وطريقـة تقديمها بصـورة تؤدي إلى 

تحقيـق التفاهـم المقصود.

المكونات األساسية للتواصل الفعال 

من أجل تنفيذ عملية التواصل بشـكل جيد علينا أن نسـتخدم: التواصل اللفظي – والتواصل غير اللفظي.

التواصـل اللفظـي: هـو التواصـل عـن طريـق اسـتخدام اللغـة مـن خـال تبـادل الكلمـات واأللفاظ 	 

والعبـارات، وهنـاك طريقتـان لاتصـال اللفظـي، طريقـة شـفهية وكتابيـة عـن طريـق كتابة الرسـالة 

وتوجيههـا للمسـتقبل.

فيـه 	  تسـتخدم  والكلمـات ولكـن  األلفـاظ  فيـه  تسـتخدم  اتصـال ال  اللفظـي: هـو  التواصـل غيـر 

والعينيـن.  الوجـه  وتعبيـرات  واليديـن  الجسـم  كحـركات  واإليمـاءات،  واإلشـارات  اإليحـاءات 

شروط التواصل الفعال 

يوضـح أبـو نمـرة، محمـد4٢ أن التواصـل الصفـي هـو عمليـة تبادل مسـتمرة بيـن المعلم والتاميـذ يجب أن 

تتوافـر فيهـا الشـروط  اآلتية: 

وجود لغة مشـتركة سـواء كانت مكتوبة أو محكيّة أو صامتة تّعبر عن مضمون الرسـالة.	 

حسن اإلرسال واالستقبال، وعليه يجب أن تتوافر مهارات اإلصغاء والتي تظهر مدى اهتمام المستمع 	 

بما يقوله المتحدث، كما تتطلب حسن تفسير الرسائل والوضوح والدقة بالتعبير فيها.
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 ثقة متبادلة، االحترام والتقدير والتعاطف مع مشـاعر اآلخرين وتلبية حاجاتهم. 	 

 التزويـد بالتغذيـة الراجعـة، وهـذا يتطلـب مـن المعلـم التعبيـر عـن استحسـانه ألداء االطفـال 	 

والثنـاء عليهـا بالطـرق واألسـاليب المناسـبة اللفظيـة وغيـر اللفظيـة منهـا. 

وضوح الهدف لكل من المرسـل والمسـتقبل وذلك بالتحديد الدقيق ألهداف جميع األطراف.	 

 تعـدد قنـوات االتصـال، مـن حيـث تنـوع قنـوات االتصـال التي تمر مـن خالهـا الرسـالة والتي قد 	 

تشـمل اللغـة  الشـفهية وغير الشـفهية، والتقنيـات واألجهـزة والمـواد واألدوات التعليمية.

توافـر أجـواء نفسـية واجتماعيـة تتاءم مـع االتصال وتعمـل على تشـجيع عملية  التواصـل، بتوفير 	 

جـو األمـن واألمـان وحريـة التعبير فـي الصف، وسـيادة المحبة واأللفـة بين المعلـم والتاميذ. 

مهارة التواصل كمكّون أساسـي من المهارات الحياتية

يشـمل مفهـوم المهـارات الحياتيـة وفقـاً لمنظمـة الصحـة العالمية، »مهـارات نفسـية واجتماعيـة وعائقيّة 

تسـاعد األشـخاص علـى اتخاذ قـرارات واعية، وحل المشـكات، والتفكيـر بطريقة نقديـة، والتواصل الفعال، 

وبنـاء عاقـات سـليمة، والتعاطـف مع اآلخريـن، والتأقلم مـع إدارة الحيـاة بطريقة صحيـة مثمرة«.

وتصنف منظمة الصحة العالمية المهارات الحياتية على الشـكل اآلتي43: 

التفكيـر النقـدي ومهـارات اتخـاذ القـرارات: القـدرة علـى التفكيـر بطريقـة إبداعيـة، القـدرة على . ١

التفكيـر النقـدي، والقـدرة علـى اتخـاذ القـرارات والقـدرة علـى حل المشـكات.

المهـارات العالئقيـة ومهـارات التواصـل: القـدرة علـى التواصـل بشـكل فعـال وعلى إقامـة عاقات . 2

شـخصية والمحافظـة عليهـا والقـدرة علـى التعاطـف وعلـى التفـاوض والرفـض والقدرة علـى التعاون.

التكيـف ومهـارات اإلدارة الذاتيـة: معرفـة الذات، القدرة علـى التعاطي مع المشـاعر والقدرة على . 3

التعاطـي مع التوتـر والجهد.

خصية  فالتعليِم المبنيِّ على المهارات الحياتية خصوصاً في هذه المراحل  األولى يهدف الى تنمية الخصائص الشَّ

ة، مثل االتصال والتعاون مع اآلخرين، وممارسة العمل ضمن الفريق  ة واالجتماعيَّ للتلميذ وتحسين الحياة النفسيَّ

ليمة. والوقوف على مهاراِت وطرِق حلِّ المشكات، وكذلك تنمية مهاراِت اتخاذ القراِر وضوابطه السَّ

تصنيف منظمة الصحة العاملية )١٩٩3 م( عىل موقعها اإللكروين. 43
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إبراهيم أبو عرقوب ١٩٩3 »االتصال اإلنساين ودوره يف التفاعل االجتامعي«، دار مجدالوي للنرش والتوزيع، األردن.  44

تعتبـر عمليـة التواصـل الصفـي ذات أهميـة فـي العمليـة التربويـة44، ألنهـا تهـدف إلـى اكتسـاب المعرفـة 

مـن خـال تبـادل الخبـرات واألفـكار والمشـاعر والقيـم. فالتواصـل الفعـال داخـل الصـف يسـاهم بتدعيـم 

العاقـات االجتماعيـة بيـن التاميـذ والمعلم وبين التاميذ أنفسـهم ويسـهل فـي تحقيق األهـداف التربوية 

المنشودة.

اكتسـاب المعرفة والمعلومات من خال عملية تعليمية  تفاعلية بين المعلم والتاميذ؛	 

تدريـب التاميذ على المهارات االجتماعية؛	 

تطوير قدرات التلميذ وثقته بنفسـه وكفاءاته لتحقيق النجاح واإلبداع؛ 	 

تكوين عاقات ايجابية وبناءة بين المعلم والتاميذ وبين التاميذ أنفسـهم؛	 

تنمية روح االنفتاح على اآلخرين والعمل الجماعي والمناقشـة والتشـاور وتبادل األفكار واآلراء 	 

 2.  اإلصغاء

مهارة اإلصغاء وأهميتها

تعـد مهـارة اإلصغـاء إحـدى المهـارات األساسـية والفاعلـة فـي الحـوار مـع اآلخريـن. ويقصـد بهـا اإلصغـاء 

والفهـم والتفسـير وهـي تتضمـن ثـاث خطـوات رئيسـة وهـي:

اسـتقبال المحتوى السمعي وتجاهل التشويش. 	 

االنتباه للمحتوى السـمعي والتركيز على ما يقوله المتكلم.	 

تفسـير المحتـوى السـمعي والتفاعـل معـه بحيـث يقـوم المسـتمع بتصنيـف المعلومـات وتبويبهـا 	 

ومقارنتهـا وربطهـا مـع البنيـة المعرفيـة لديه.

تبـدأ عمليـة االسـتماع قبـل االنخـراط فـي أي عمليـة تواصـل شـفهي. فبعـد االسـتماع ألشـهر طويلـة يبـدأ 

الطفـل بالتعبيـر الشـفهي. تكمـن أهميـة االسـتماع أنـه أول وسـيلة اتصال للطفل مـع العالـم الخارجي التي 

يكتسـب مـن خالهـا اللغـة قبـل مرحلـة التعلـم. فعندمـا يلتحق بالمدرسـة تكـون لديـه حصيلـة كبيرة من 

الخبـرة فـي مجال االسـتماع. 
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ترتبـط مهـارة اإلصغـاء ارتباطـاً وثيقـاً بالتفكيـر. االصغـاء الفعـال يدعـم التفكيـر والفهـم معـاً. فباإلصغـاء 

الجيّـد يكتسـب الطفـل الكثيـر مـن المفـردات والصيـغ اللغويـة وينظـم أفـكاره، ومعارفـه، وينمـي ذاكرتـه 

السـمعية والبصريـة، مـا يطـور بالتالـي قدراته الفكرية. فاسـتماعه إلى القصـص المسـرودة، والتحاور حولها 

ينميـان قـدرة الطفـل علـى التفكير، والنقـد، والتفسـير، والتعبير عن األفـكار والمعلومات التي اسـتمع إليها 

وصياغتهـا بقالـب لغـوي صحيح.

العوامـل المؤثرة في تنمية مهارة اإلصغاء

النضج السـمعي الذي يشـمل حاسة السـمع – الذاكرة السمعية - المؤثرات الصوتية والموسيقية.	 

النضج الذهني ويشـمل النمو العقلي - المعرفي.	 

النمـو اللغوي ويتضمن حصيلة وكفاءات الطفل اللغوية.	 

العوامل المتعلقة بالمحتوى المسـموع وتشـمل اختيار المحتوى المناسب - أسلوب تقديمه.	 

اإلعـام 	  وسـائل   – والطفـل  لألسـرة  والثقافيـة  االجتماعيـة  الجوانـب  وتشـمل  البيئيـة  المؤثـرات 

والمرئيـة. المسـموعة 

يؤكـد عيـس محمـد رفقـي4٥ أنـه يمكـن تنميـة مهـارات اإلصغـاء الجيّـد مـن خـال تضميـن أنشـطة ريـاض 

األطفـال مهـارة االصغـاء التـي تتكـون مـن جانـب حسـي حركـي ومـن جانـب معرفـي. فالجانـب الحسـي 

الحركـي يتعلـق بتركيـز االنتبـاه، واتخاذ األوضاع المناسـبة لإلصغاء الجيـد، واحترام الصمـت الواجب، وعدم 

مقاطعـة المتحـدث أو االنشـغال عنـه. أمـا الجانـب المعرفـي فيتضمـن اإلدراك السـمعي عن طريـق إمكان 

ترتيـب األصـوات أو الكلمـات والتعـرف إليهـا، والتمييـز السـمعي لألصـوات، واالختافـات فـي مـا بينها.

يؤكـد كوتريـل )Cottrell(4٦ أن االتصـال الجيـد يتطلـب مهارتـي االصغـاء الجيّـد والمشـاركة اإليجابيـة فـي 

الحديـث والمناقشـات. كمـا يحـدد مواصفـات المسـتمع الجيـد: بأنـه يقـّدر مشـاعر المتحـدث، ويشـجعه 

علـى الحديـث، ويركـّز فـي محتـوى الحديـث، يربط المحتـوى بالمعرفة لديه، ويشـارك بالحديـث من خال 

إيجابية. تعليقـات 

عيس محمد رفقي ١٩8٧ »سيكولوجية اللغة والتنمية اللغوية لطفل الرياض«، دار القلم للنرش والتوزيع، الكويت. ص١٢٠-١٢3.

Cottrell, S. 1999 The study skills handbook. London: Macmillan press Ltd

4٥

4٦
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أهـداف تدريب التلميذ على اإلصغاء

تدريـب التلميذ على حصر الذهن وتركيز االنتباه. 	 

تنمية قدرة التلميذ على االنتباه وسـرعة الفهم ومواصلة االسـتماع للغير.	 

تدريب التلميذ على مواصلة الحديث وفهمه واسـتيعابه.	 

يتعلـم التلميـذ احترام اآلخرين واالهتمام بحديثهم والتفاعل معهم.	 

تنمية قدرة التلميذ على االسـتماع والمشـاركة اإليجابية في الحديث.	 

تشـجيع التلميذ على التقاط أوجه التشـابه واالختاف بين اآلراء.	 

تنمية قدرة التلميذ على اسـتخاص النتائج. 	 

تنمية قدرة التلميذ على تذوق األدب شـعره ونثره مقروءاً عليه.	 

تنمية قدرة التلميذ على التفكير النقدي باكتشـاف الخطأ فيما يسـتمع إليه.	 

مراحل عملية اإلصغاء 

يمّر االسـتماع الجيّد بالخطوات اآلتية:

االنتبـاه: يجـب علـى المسـتقبل أن يركـز جيـداً عنـد اسـتماعه لحديـث المرسـل، ويظهـر ذلـك من 	 

خـال النظـرات وتعبيـرات الوجـه ووضع الجسـم.

التفسـير: ويعنـي إدراك المسـتقبل لمعانـي الرسـالة التـي يقـوم المرسـل بإيصالهـا إليـه وتفسـيرها 	 

الصحيح. بالمعنـى 

االسـتيعاب: ويعنـي فهـم المسـتقبل للرسـالة بالشـكل الـذي يريـده المرسـل، وبالتالـي يجـب علـى 	 

المسـتقبل أن يشـعر المرسـل بذلـك، كقولـه للمرسـل )لقـد فهمـت مـا تريـد، اآلن اسـتوعبت مـا تقـول...(.

 التذكـر: إذا كان حديـث المرسـل طويـاً ومتفرعـاً أو كانـت الرسـالة صعبة ومعقـدة، عندها يطلب 	 

المسـتقبل مـن المرسـل تكـرار بعـض أجـزاء الرسـالة أو تسـجيل أهم ما جـاء فيها لكي يسـهل عليه 

تذكرها.

التقييم: يجب على المسـتقبل أن يقيِّم حديث المرسـل بموضوعية ودون تحيز.	 

االسـتجابة: ال تتـم عمليـة االسـتماع إلـى المرسـل إال باسـتجابة تصـدر مـن المسـتقبل تعني وصول 	 

الرسـالة إليـه، وقـد تأخـذ هذه االسـتجابة أحـد األشـكال اآلتية:
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 االسـتجابة غيـر اللفظيـة: وتتـم بإظهـار المسـتقبل اسـتجابته للرسـالة مـن خال هـز الرأس أو ١. 

إشـارات اليديـن...، وتعنـي فهمـه للرسـالة حتـى لـو كانـت النتيجة عـدم االتفاق بيـن الطرفين.

االسـتجابة اللفظيـة: وتتـم مـن خـال توجيـه الحديـث مـن المسـتقبل إلـى المرسـل إلشـعاره . 2

بتفهـم رسـالته واالتفـاق معهـا أو عـدم االتفـاق، وقد تكـون االسـتجابة من خال طلـب المزيد 

مـن التوضيحـات من المرسـل.

يمكـن تطويـر مهارة اإلصغـاء في كل مرحلة من مراحلها كما تظهر الائحة اآلتية4٧:

لتحسـين اإلصغاء في مرحلة التلقي

جّهز نفسك لاستماع.

ميّز بين الرسـائل المتعمدة والضجيج.

ركز على المحفزات األكثر اتصاالً بالهدف أو الغاية من االسـتماع.

تنبّـه لعملية االختيار واالنتباه قدر اإلمكان.

انتبه لمؤشـرات التناوب في الكام لتتمكن من مجاراة الحديث.

تفاَد مقاطعة أحدهم أثناء الكام لتحتفظ بقدرتك على تلقي التحفيزات واالسـتماع.

لتحسـين اإلصغاء في مرحلة التفسير 

حّدد النقاط الرئيسـية والنقاط الداعمة.

اسـتخدم األدلة السـياقية من الشخص أو المحيط لكشف معانٍ  إضافية.

تنبّه لكيفية تأثير السـياق المتعلق بالعاقات أو الثقافة أو الوضع في المعنى.

تنبّه لمختلف معاني الصمت.

الحظ االختافات في الصوت وغيرها من اإلشـارات شـبه اللغوية التي تؤثّر في المعنى.

Alice Ridge, 1993 “A Perspective of Listening Skills,” in Perspectives on Listening, eds. Andrew D. Wolvin and Carolyn Gwynn 
Coakley )Norwood, NJ: Alex Publishing Corporation,( 5–6

4٧
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لتحسـين اإلصغاء في مرحلة االستذكار 

اسـتخدم عدة قنوات حسـية لفك معاني الرسائل وتكوين ذكريات متكاملة أكثر.

كـرر المعلومات وأعد صياغتها وتنظيمهـا بعبارات مختلفة لتائم أفضلياتك الذهنية.

اسـتخدم األجهزة المقوية للذاكرة كأدوات لمسـاعدتك في عملية االستذكار.

لتحسـين اإلصغاء في مرحلة التقييم

الفصل بين الوقائع واالسـتنتاجات واألحكام.

اطلع على وتمكن من التعرف إلى اسـتراتيجيات اإلقناع واألخطاء في التفكير المنطقي.

قيّم مصداقية المتحدث ورسالته.

احذر من تحيّزاتك الشـخصية وكيف أن منظورك لألمور قد يخلق حواجز أمام اإلنصات الفعلي.

لتحسـين اإلصغاء في مرحلة االستجابة

اطرح أسـئلة توضيحية واسـتطرادية مائمة وأعد صياغة المعلومات للتأكد من فهمها.

أعط تغذيـة راجعة مرتبطة بغاية/حافز المتحدث للتكلم.

كيّف إجاباتك مع المتحدث والسـياق.

ال تدع تحضير إجاباتك والتمرن عليها مسـبقاً يقلان من مراحل اإلنصات األولية. 

اإلصغاء والتفاعل اإليجابي4٨

اإلصغـاء اإليجابـي هـو العملية التي تجمع بين السـلوكيات الظاهرة وممارسـات اإلصغـاء الذهنية اإليجابية. 

وقـد يسـاعد اإلصغـاء اإليجابـي فـي تخطـي العديـد مـن الحواجـز البيئيـة والماديـة والذهنيـة والشـخصية 

التـي تعيـق حسـن اإلصغـاء. وتعـزز التصرفـات اإليجابيـة التـي تدل علـى التعاطف مـع المتكلم.

    Owen Hargie ،التفاعل العائقي املاهر: بحث ونظرية ومامرسة London: Routledge, 2011, 166. 48
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ويظهـر اإلصغـاء اإليجابـي عبـر اإلشـارات الشـفهية وغيـر الشـفهية بمـا فـي 

ذلـك التواصـل الثابـت بالعينيـن مـع المتحـدث واالبتسـام ورفـع الحاجبيـن قليـاً 

والجلـوس بشـكل مسـتقيم وفـي وضعيـة الجسـم المتكئـة صـوب المتحـدث. 

يؤثـر التفاعـل اإليجابـي تأثيـراً مهمـاً فـي نمـو الطفـل مـن مختلـف الجوانـب الجسـدية   

والمعرفيـة واإلجتماعيـة واإلنفعاليـة. فالتفاعـل بيـن األم والطفـل فـي المراحـل األولى مـن حياته 

نقطـة انطـاق مهمـة فـي تطور التواصـل غير اللفظـي بينهما؛ إذ يسـتند هذا التواصل إلى اإلشـارات 

الجسـدية كتعابيـر الوجـه المتنوعـة واإلصـدارات الصوتيـة والتبـادل البصـري .

ويـرى الكثيـر مـن الباحثيـن أن هذه المرحلة تمهد الكتسـاب اللغة الكامية، وأن السـياق اإلبداعي الذي 

 يـؤدي إلـى التفاهـم والتفاعل بين األم والطفل، يشـكل حجـر الزاوية في تطور الطفـل اللغوي والمعرفي. 

اإلصغاء مهارة إلدارة الخالفات

إن مهـارة االسـتماع هـي األداة الرئيسـة للتواصـل بين النـاس وخاصة فـي الخافات والنزاعـات. وهي تلعب 

دوراً واضحـاً فـي التخفيـف مـن الميول العدوانية فـي لحظات التوتـر واالنفعال. إن اإلصغـاء الفّعال يحمي 

الطفـل مـن الوقـوع فـي الخافـات، ولتحقيق ذلك علينـا تعليم الطفـل ثاث مهارات هـي كاآلتي:

التلخيـص: بهـذه الطريقـة يتعلـم الطفـل تركيـز انتباهـه لفهـم مـا يقولـه المتكلـم. مـن األخطـاء 	 

الشـائعة فـي النقـاش غيـر الفعـال محاولـة أحـد األطـراف فـرض رأيـه علـى اآلخـر. التلخيص له 

دور كبيـر فـي توجيـه االنتبـاه للمتحـدث وإلـى النقـاط التـي تـم تداولهـا. االنتبـاه والتركيـز 

وتلخيـص النقـاط واألفـكار يمنـع الطفـل مـن الشـرود ويجعلـه يركـز علـى موضـوع النقـاش. 

عكـس المشـاعر: إن التواصـل البصـري والتركيـز علـى حـركات الجسـد يعطـي اآلخـر الثقة 

واألمـان، ويوحـي لـه باالهتمـام، ويقـرب وجهـات النظـر ويغيـب مفهـوم العدائيـة في 

الحوار.

مهارات الحوار في الطفولة المبكرة
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توجيـه الحديـث: إن إطالـة الحديـث واإلجابـات المعقـدة تشـتت االنتبـاه والتركيز وتضيـع الوقت، 	 

وهنـا ال بـد مـن التدخـل وإعـادة التركيـز باسـتخدام مهـارة التلخيـص وطـرح األسـئلة االسـتفهامية 

وطلـب العـودة إلـى الموضـوع األصلـي للمحادثة.

نصائـح عملية لتنمية مهارة اإلصغاء عند األطفال:

اسـتمع جيداً لمن يحدثك حتى تفهمه، وال تشـغل نفسك بما يشتت انتباهك.	 

انظر باهتمام إلى المتحدث.	 

استفسـر عن كل ما لم تفهمه في األوقات المناسـبة.	 

ال تقاطـع المتحـدث، واعطه فرصة كافية للتعبير عما يريد قوله.	 

 ال تجعل مشـاعرك تؤثر في فهم حديث الطرف اآلخر.	 

ال تصدر أحكاماً مسبقة. 	 

تنبـه إلـى التعابير غير اللفظية التي تصدر عن المتحدث.	 

اظهـر اسـتجابتك واشـعره بأنـك تتفاعـل معـه مـن خـال )االبتسـامة، هـّز الـرأس، توجيـه سـؤال أو 	 

وغيره(. التعليـق 

  3. التعبير الشفهي

مفهوم التعبير الشـفهي وأهميته 

التعبيـر هـو اإليضـاح عـن األفـكار أو المشـاعر شـفاهة أو كتابـة. إنـه وسـيلة التواصـل والتفاهم بيـن الفرد 

واآلخريـن. ينقسـم التعبيـر مـن حيـث الشـكل إلـى نوعيـن: الشـفهي والكتابـي. وكل مـن التعبيـر الشـفهي 

والكتابـي ينقسـم إلى:

التعبيـر الوظيفـي: ويقصـد بـه التعبيـر عن المواقـف االجتماعية التـي تمر في حياة اإلنسـان، وفيه 	 

يشـعر المتكلـم أنـه تعلـم التعبيـر مـن خـال مجـال يمارسـه في حياتـه. ومجـاالت هـذا النوع من 

التعبيـر متعـددة منهـا علـى سـبيل المثـال المحادثة، والمناقشـة، وقص القصـص وغيرها.

التعبيـر اإلبداعـي: ويقصـد بـه التعبيـر بالفـن فـي العـرض واألداء، يجـد فيـه المتحـدث متنفسـاً 	 

الوحدة الثانية: مهارات الحوار مع الطفل
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لعواطفـه ومسـرحاً لخيالـه يتميّـز بالرغبـة في التأثير على السـامع. مجـاالت هذا النوع مـن التعبير 

متعـددة، منهـا األدب، القصـص والشـعر وغيرها.

أهمية التعبير الشفهي

ينقـاد مقدمـو الرعايـة وبشـكل شـبه فطـري إلى البـدء بزرع القـدرات التواصلية لـدى األطفال منـذ الوالدة. 

لكـن تطـّور مهـارات الطفـل اللغويـة ال يبـدأ حيـن ينطـق بكلماتـه األولـى، بـل مـع بـدء التواصل الشـفهي 

خـال السـنة األولـى مـن حيـاة الطفـل التـي تترافـق مـع تسـارع نمـو دماغـه وتطـور حواسـه. إن تطـور 

المهـارات اللغويـة لـدى الطفـل تمـر بعـدة مراحـل قبـل أن تبلغ مرحلـة النضج. يتعلـم الطفـل الكثير حول 

أنمـاط التواصـل الشـفهي مـن خـال الماحظـة والممارسـة والتفاعـل بينـه وبيـن محيطه.

أشـار محمـد عمـاد الديـن إسـماعيل4٩ أن مفـردات الطفـل تنمـو بسـرعة كبيـرة، إذ يضيـف الطفـل الجديد 

يوميـاً علـى مفرداتـه حتـى يصل متوسـط عددها في سـن الثانيـة والنصف إلـى أربعمائة كلمـة تقريباً، بعد 

أن كان خمسـين فقـط فـي سـن السـنتين. ويؤكـد عبد الفتـاح أبو معـال٥٠ أن الطفل يأتي إلى المدرسـة في 

السـنة االبتدائيـة األولـى، ومعـه رصيـد لغوي يسـتطيع مـن خالـه التعبير عن نفسـه في تركيـب الجمل.

تكمـن أهميـة التعبيـر الشـفهي أنـه وسـيلة تعبيريـة، حيويـة، مسـلية وعائقية٥١. يتـم من خالهـا التواصل 

بيـن الطفـل والمحيطيـن بـه. التعبيـر بالكلمات يكشـف عما يشـعر بـه الطفل مـن انفعاالت، وعمـا يراوده 

مـن أفـكار، ومـا يختبره مـن التجارب. 

أنواع من التعابير الشفهية

التعبيـر عـن المالحظـات: عندمـا نعبّـر عـن ماحظاتنـا نبلّغ عـن المعلومات الحسـيّة التـي نتلقاها 	 

أو التـي قـد تلقيناهـا. شـهادة العيـان مثـال جيد عـن التبليغ عـن الماحظات.

محمد عامد الدين إسامعيل، ١٩8٦ »األطفال مرآة املجتمع«، الكويت، عامل املعرفة.

عبد الفتاح أبو معال ١٩88 أدب األطفال دراسة وتطبيق، الطبعة الثانية، دار الرشوق عامن – األردن ٩٠-٩٢.

Matthew McKay Martha Davis وPatrick Fanning1995 رسائل: كتاب مهارات التواصل، النسخة الثانية. Oakland, CA: New Harbinger 

Publications. 34–36
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التعبيـر عـن األفـكار، عندمـا نعبـر عـن أفكارنـا، نتوصـل إلـى اسـتنتاجات بنـاًء علـى مـا اختبرنـاه. 	 

فخـال عمليـة اإلدراك الحسـي، يكـون األمر مماثاً لمرحلـة الترجمة. نأخذ عدة ماحظـات ونقيّمها 

ونترجمهـا لكـي نخصـص لهـا معنـى »خاصـة«. وفـي ما يأتـي بعـض الماحظات:

ترتكز ماحظاتنا على المعلومات الحسـية )ما رأيناه وما قرأناه وما سـمعناه(. . ١

ترتبـط أفكارنا بمعتقداتنا )ما نعتقد أنه صحيح/خطأ( . ٢

وقيمنـا )ما نعتقد أنه صواب/غير صائب أو صالح/طالح(. 3

وسـلوكنا )ما نحب وما نكره(. . 4

التعبيـر عـن المشـاعر: عندمـا نعبر عن مشـاعرنا نعرب عـن عواطفنا. يشـكل التعبير عن المشـاعر 	 

جـزءاً صعبـاً مـن التواصـل الشـفهي، إذ هنالـك العديـد مـن المعاييـر االجتماعيـة المتعلقـة بكيفية 

التعبيـر عـن مشـاعرنا وكيـف ومتـى وأيـن ولمـن. وتختلف معاييـر التعبيـر عن العواطـف باختاف 

الخصائـص الثقافيـة مثـل العمـر والنـوع االجتماعـي. مـن المهـم أن نطـّور مصطلحـات عاطفيـة 

للتعبيـر شـفهياً عـن عواطفنـا. كلمـا كنا أكثر دقـة بالتعبير شـفهياً عـن عواطفنا، كلما قـل الغموض. 

وحيـن نوسـع مصطلحاتنـا العاطفيـة، نتمكـن مـن نقل حـدة العواطف التـي تخالجنا، سـواء أكانت 

خفيفـة أو معتدلـة أو حـادة. مثاً، مسـرور مصطلح خفيف وسـعيد معتدل ومغتبط حـاد؛ ُمتجاهل 

خفيـف ومرفـوض معتدل ومهجـور حاد٥٢. 

التعبيـر عـن الحاجـات: عندمـا نعبّر عـن حاجاتنا، نتواصل بالوسـائل لمسـاعدتنا علـى إنجاز األمور. 	 

بمـا أننـا نـكاد نعـرف دائمـاً مـا هـي حاجاتنـا أكثر مـن اآلخرين، يهمنـا أن نتمكـن مـن التعبير لهم 

عن هـذه الحاجات. 

يسـاعدنا التعبيـر عـن الحاجـات فـي إنجـاز مشـروع فـي عمـل مـا أو التعامـل مـع التغيـرات فـي عاقاتنـا 

االجتماعيـة. وعـدم التعبيـر عـن الحاجـات يـؤدي الـى الشـعور باإلحبـاط أو االمتعـاض. 

Owen Hargie, Skilled Interpersonal Interaction: Research, Theory, and Practice )London: Routledge, 2011(, 166.  ٥٢
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أنواع من التعابير الشفهية

مثالالوصفالنوع

»طلبت مني أمي أن أحر لك هذه العلبة«التبليغ عن تجارب حسية أو ذكرياتماحظة

»تاميذ اليوم أكرث دافعية ومبادرة«استنتاج أو حكم عىل تجارب أو ماحظاتفكرة

»أشعر بفرح عندما أكون مع األصدقاء«التعبري عن العواطفشعور

حاجة
التريح عن الرغبة 

أو طلب مساعدة أو دعم 
»من فضلك، ساعدين بتحضري الطعام«

المصـدر: مقتبـس عـن Matthew McKay وMartha Davis وPatrick Fanning، رسـائل: كتـاب مهـارات التواصـل، النسـخة الثانيـة. 

.3٦-34  ،)Oakland,  CA:  New  Harbinger  publications,  1995(

أهداف التدريب على التعبير الشـفهي 

تزويـد التلميذ بالمفردات والمعارف والخبرات واألفكار.	 

تنمية سرعة التفكير ومهارات التعبير؛ كاالستذكار، والتخيُّل واالستقراء والربط والنقد وإبداء الرأي.	 

 تنميـة القـدرة عند التلميذ على انتقـاء األلفاظ وتركيب الجمل والتعبير عن المعنى بدقة.	 

ا لتكون موضوعاً متكاماً مترابطاً.	   تنميـة مهـارات جمع األفكار والمعـارف وترتيبها ذهنيًّ

 تدريب التلميذ على االسـتقالية في الفكير.	 

 تدريبـه على اإلنتاج اإلبداعي. 	 

تنمية مهارات التعبير الشـفهي والتحدث. 	 

توظيـف مهـارات التعبير في مواقف الحياة الحقيقية، والتفاعل مع اآلخرين.	 

التعبير الشـفهي والتفاعل بأسـلوب تشاركي بين الطفل ومحيطه 

يؤكـد الخبـراء أن التحـدث الـى الطفـل بـدءاً مـن يومـه األول، الـى جانـب تهدئتـه وتأميـن الحمايـة لـه، 

يسـاعده علـى النطـق باكـراً. فعندمـا تحمـل األم طفلهـا وتحدثـه مبتسـمة لـه، فإنهـا تدربـه علـى التركيـز، 

وتسـاعده علـى أن يتعـرف الـى الوجوه، مشـجعة إياه في الوقت نفسـه علـى أن يبادلها االبتسـامات، وهي 

خطـوة مـن الخطـوات األولـى فـي التواصـل مـع اآلخرين.
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هنـا تكمـن ضـرورة التفاعـل مـع الطفـل وحثّـه علـى المشـاركة فـي التعبيـر الشـفهي من خـال خلق خط 

عائقـي تواصلـي بيـن األهـل والطفـل منذ األشـهر األولى وتطويـره عبر مختلـف المراحل، ممـا يتيح للطفل 

التفاعـل مـع احتياجاتـه ويسـهم فـي تطـّوره الجسـدي والذهنـي بصـورة أفضـل وأسـهل. فمـن خـال هـذا 

الخـط التواصلـي يمكـن مواكبـة احتياجـات الطفـل بطريقـة ذكيـة وخلق نـواة مناعـة نفسـية وعصبية عند 

األوالد تقيهـم العقـد التـي يمكـن أن تنمـو الحقـاً مـن عثرات الدهـر وصعوبـات الحياة.

إضافـة الـى ذلـك، يسـاهم التواصـل فـي تعزيـز قـدرة الطفـل علـى التعلّـم. فـا يمكـن تـرك الولـد للتعلّـم 

بمفـرده ألن الطفـل ال يتعلّـم إال مـن خـال المشـاركة الفّعالـة لما يسـمعه ويختبـره ويراه ويتحسسـه. فهو 

يعلـم أن السـاخن مؤلـم إذا لمسـه وأن المذيـاع أو التلفـاز يصـدر أصواتـاً وأن أمـه اآلن تبتسـم لـه أو ال 

تبتسـم، وهـو يصغـي بانتبـاه الـى كل كلمـة يقولها اآلخـرون، ويرغـب انطاقاً من مبـدأ التقليـد أن يكررها، 

وهـذه بالنتيجـة أسـس التعليم.

مـن هــنا فـإن كل مـا يسـاعد الطــفل على نهـل المزيـد وتحريـك الحــواس الخــمس وتغذيتهـا ودغدغتها 

حتـى ترغـب بالمزيـد مـن العلـم هـو ضـروري جداً، بمـا في ذلـك األنشـطة واألحاديـث الطويلـة واأللعاب 

ووسـائل التسـلية التـي تقـّوي الفكـر وتنمـي الطاقـات الذهنية.

4. التفاعل اإليجابي

التعليـم هـو عمليـة تواصل وتفاعل دائـم بين المعلم وتاميذه وبين التاميذ أنفسـهم. ونظـراً ألهمية التفاعل 

الصفـي فـي عمليـة التعلـم، فقد احتل هـذا الموضوع مركزاً هاماً فـي مجاالت الدراسـة والبحث التربوي.

أشـارت نتائـج الكثيـر مـن الدراسـات إلى ضـرورة إتقان المعلم مهـارات التواصـل والتفاعل الصّفـي. المعلم 

الـذي ال يتقـن هـذه المهـارات يصعـب عليـه النجـاح فـي مهماتـه التعليميـة. إن دراسـة وتحليـل التفاعـل 

اللفظـي القائـم بيـن المعلـم والتاميـذ يسـاعد فـي التعـرف إلـى مـدى نجـاح المعلـم فـي توفيـر المنـاخ 

االجتماعـي األفضـل لتحقيـق األهـداف التعليميـة.
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تنميـة مهارة التفاعل اإليجابي قائمة على:

تقبـل مشـاعر التالميـذ: يظهـر المعلـم فـي هـذا الموقف تقبـاً لمشـاعر التلميـذ وذلـك بالعبارات 	 

الصـادرة عـن المعلـم، والتـي تشـير إلـى مسـاعدة التلميـذ على فهم مشـاعره.

الثنـاء والتشـجيع: يتضمـن عبـارات الثناء والتشـجيع التي يسـتخدمها المعلم لتحفيـز التلميذ، مثل: 	 

»أحسـنت يـا....«. »أنت تلميذ ذكـي ومجتهد«.

تقبـل أفـكار التالميـذ: كإعادة صياغة عبـارة قالها أحد التاميذ، أو بتطويـر اآلراء التي قد يطرحونها، 	 

بحيـث تأخـذ طابعاً علمياً يتفق مـع موضوع الدرس.

توجيـه األسـئلة: تعتبـر مهـارة طـرح األسـئلة لـدى المعلـم مـن مهـارات التدريـس التـي تسـاعد 	 

التاميـذ علـى التفاعـل مـع المعلـم والتعلـم بنشـاط وفاعليـة. 

وبنـاء عليـه، يجـب علـى المعلـم أن يـدرب التاميـذ علـى اسـتخدام هـذه السـلوكيات مـن خـال إتاحـة 

الفـرص لهـم لممارسـة: تقبـل المشـاعر واألفـكار المختلفـة وثنـاء المواقـف اإليجابيـة.

  ٥.  التفكير النقدي والمشاركة في اتخاذ القرار

يؤكـد الخبـراء التربويـون أن التفكيـر النقـدي ال يتحقـق تلقائيًـا، وإنمـا هو بحاجـة إلى مناخـات تؤدي إلى 

اكتسـابه وتنميتـه، ومن ثم ممارسـته.

يمكـن لألسـرة أن تسـاهم فـي التربيـة النقديـة فـي السـنوات األولـى من حيـاة الطفـل. فوقت اللعـب مثاً 

يشـكل فرصـة عظيمـة لتدريـب الطفـل علـى معرفـة خياراتـه المهمـة والممتعـة لـه. فبـدالً مـن أن  نعطي 

طفـاً لعبـة معينـة مـن اختيارنـا، يمكـن أن نمسـك بلعبتيـن، ونطلـب منـه أن يختـار بينهمـا، وإن لـم يكن 

يجيـد الـكام  يمكـن أن نراقـب تعبيـرات وجهـه وأين يتجـه بعينيه، وما الـذي يجعله يبتسـم. بحركة عينيه، 

والتفاتـة وجهـه وابتسـامته يعبـر عمـا يريـده ويفضلـه. بهـذه الطريقة يتـدرب علـى االختيار واتخـاذ القرار 

المناسـب لـه. كذلـك األمـر حيـن نلعـب مـع الطفـل دون أن نفـرض عليـه لعبـة محـددة  ونتـرك لـه فرصـة 

القيـادة، نفسـح لـه المجـال أن يسـتمتع باتخـاذ القـرار وقيـادة اللعبـة وتطويـر خياراته فيمـا بعد. 
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كذلـك هـو األمـر مـن خـال تعليمه مهـارة التواصـل إلبداء الـرأي والمشـاركة واالختيـار، في األمـور اليومية 

البسـيطة مثـل اختيـار نـوع الطعـام المفضـل، أو اختيـار المابـس واختيـار األلعـاب التـي يفضلهـا. ويعتبـر 

الحـوار والتواصـل مـن أهـم المهـارات التـي تتـم  مـن خالهـا عمليـة تنميـة التفكيـر النقدي لـدى الطفل. 

إن مناقشـة الطفـل فـي طلباتـه وأسـئلته تمنحـه الفرصـة للتعبيـر عن نفسـه. تلعـب القـدوة دوراً مهماً في 

تنميـة هـذه المهـارات، فهـو يتعلـم األسـلوب فـي التعامل وأشـكال السـلوك من والديـه من خـال التفاعل 

وإعطـاء الفـرص والمرونـة فـي التحاور وإبـداء الرأي والمناقشـة.

أن تنميـة مهـارة التفكيـر النقـدي لـدى الطفـل تجعلـه أكثـر فهماً وتفاعـاً مع األحـداث المحيطة بـه. و اذا 

أتيـح للطفـل بعـض هـذه األمـور ليتعلم منهـا واختيار القرار الذي يناسـبه وتحمـل نتيجته بحيـث إن أخفق 

فـي أمـر مـا تكون هـذه الخبـرة مناسـبة للمراجعة عنـد تكرار موقف مشـابه.

كل هـذه المواقـف تعلـم الطفـل مهـارة اتخاذ القـرار وتدربه علـى القدرة علـى االختيار والمقارنـة ومعرفة 

األولويـات، ومـا هـي البدائـل المتاحـة، وسـيمكنه ذلك مـن تعزيز هذه المهـارة في مسـتقبل حياته.

أمـا فـي المدرسـة فتتنـوع هـذه المناخـات التـي  تسـاهم فـي اكتسـاب وتنميـة هـذه المهـارات. تعتمـد 

األنشـطة التعليميـة علـى المواقـف التفاعليـة التـي تسـتثير التفكيـر وتسـاهم فـي تنميته، فمثـا يمكن أن 

يعيـش التلميـذ  موقفـاً تمثيليـاً يتطلـب منـه أن يتخـذ قـراراً مـا، وبعـد أداء الـدور يطلب منه أن يسـتعرض 

حلـواًل للموقـف، ويذكـر الخيـارات التـي اسـتطاع الوصـول إليهـا، ومن ثـم يذكـر حيثيات كل خيـار، ويعرض 

كل خيـار علـى حـدة، ويشـرح مـا يترتـب عليـه وأسـباب اختيـار هـذا الموقـف وتفضيله له.

هنـا نجـد أنـه اسـتطاع أن يسـتخدم العديـد مـن العمليـات العقليـة التـي تعتمـد علـى التحليـل والتركيـب 

والنقـد والمقارنـة بهـدف التفضيـل واختيـار األنسـب، وفـي النتيجـة يكـون مـا تعلمـه التلميـذ مـن هـذا 

الموقـف خبـرة تراكميـة فـي عقلـه الـذي يبـدأ رفـض القبـول بالمسـلمات التـي ال تناسـبه. ومـن ثـم يبـدأ 

بسـلوك منهـج جديـد وأسـلوب متميـز فـي التعلـم، ويسـانده فـي ذلـك خبراتـه السـابقة التـي تعلمهـا من 

بيئتـه األسـرية ومـا قدمتـه المدرسـة لـه مـن معرفـة. 
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لـذا يجـب أن توفـر البيئة المدرسـية الفـرص والمناخ والمصـادر والمعرفـة الضرورية لتعلم هـذه المهارات، 

وأن يكـون الصـف معتمـداً علـى األسـلوب التعاونـي فـي توزيعه وفي شـكل جلـوس  التاميـذ، ومنظماً من 

خـال تبـادل األدوار بيـن التاميـذ، وأن يكون المعلـم قادراً على ضبـط الوقت وإدارة الصـف، ويتمتع بدقة 

الماحظـة ومعـززاً لـكل إيجابية تصدر مـن التاميذ ومحفـزًا لها.

وقبـل هـذا، يجـب أن يكون المعلم مدرباً على هذا األداء ومقتنعاً به، وقادراً على:

قبـول المعلـم  للتاميذ، على اختافاتهم وفروقهم الفردية	 

د  التلميذ على الخضوع.	  اسـتبعاد عمليات التلقين وتعوُّ

تزويـد التاميـذ بمهـارات التفكيـر الازمـة للحصـول علـى المعلومـات ومعالجتهـا فـي أذهانهـم 	 

والبحـث عنهـا وتزويدهـم باإلمكانـات الماديـة الازمـة للحصـول عليهـا واسـتنتاجها.

صياغـة األسـئلة وتوجيههـا بطريقـة مائمـة للمرحلـة العمريـة وتسـهيلها بمفـردات مناسـبة لثقافة 	 

التاميـذ بحيـث يشـعرون بالمتعـة وعـدم الغرابـة وتحفـزه علـى المشـاركة فيها.

اسـتخدام األنشـطة الذهنية وعصف التفكير التي تحث على تنشيط عمليات التفكير.	 

تعليـم التاميـذ اسـتخدام أسـاليب البحث العلمي وتشـجيعهم علـى تطوير أدوات اللغـة ومهاراتهم 	 

االجتماعيـة والعاطفية واسـتخدام التعزيز للسـلوك اإليجابي بهـدف تحفيزهم.

تقييـم مهاراتهـم واسـتخدام أسـاليب التقييم الذاتي من خـال عمل نماذج تقييم التاميذ ألنفسـهم 	 

الصف. داخل 

توجيـه التاميـذ لتعلـم مهـارة حل المشـكات لمنحهم القدرة على الفهـم بأن النتائج قابلـة للتغيير 	 

فـي حـال غيرنـا األسـاليب، وأن مـا ينجح في أمـر معين قد ال يائـم أمراً آخر.

حث التاميذ على اسـتخدام الخيال والتأمل لمنحهم القدرة على اإلبداع واالبتكار الخاق.	 

تشـجيع التاميـذ ودعمهـم وتحفيزهـم علـى التعبيـر وإبـداء الـرأي والمشـاركة، يزيـد مـن ثقتهـم 	 

بأنفسـهم ورغبتهـم فـي األداء الناضـج الـذي يعتمـد علـى التفكيـر النقـدي واإلبداعـي.

إن تعليـم التفكيـر النقـدي يحتـاج إلـى التـدرج فـي التعليـم والتدريـب، ويأتـي متناسـباً مـع كل المرحلـة 

لعمرية. ا
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فحين يصبح التلميذ قادر على إبداء رأيه واالستماع إلى رأي غيره، فيتعلم  هنا أن يستخدم عقله بالتفكير 

حول أي رأي، ويتعلم تحليل هذا الرأي وتقييمه، وهذه المهارة تجعله قادراً على معرفة مكونات رأيه وما 

اعتمد عليه في تحليله، ولماذا اختاره، وهذا ما يجعله يصل إلى القدرة على التقويم، وهي مهارة تعتمد 

على إصدار الحكم مستنًدا إلى معايير وحيثيات، وتبرز هنا قدرة التلميذ على إتقان التفكير الناقد.

  ٦.  مهارات حل  النزاع

يُعـرِّف فريدريـش غاسـل٥3 الخبيـر فـي معالجـة النزاعـات، النـزاع أنـه التفاعـل بين شـخصين أو أكثـر، بين 

مجموعـات أو منظمـات تتواجـد علـى طرفـّي نقيـض بأفكارهـا، وأحاسيسـها، وأهدافها.

نـرى بهـذا التعريـف أنَّ النزاعـات مرهونـة باالختافـات. وجـود اختـاف مـا، ال يعنـي الدخـول المباشـر في 

نـزاع مـا. فاالختافـات مسـألة طبيعيـة وموجـودة دائًمـا. نحـن نبـدو مختلفيـن فـي الشـكل أو بالثقافـة 

أو باللغـة وغيرهـا مـن األمـور. المسـألة تكمـن فـي كيفيـة التعاطـي مـع االختافـات. تأتـي العديـد مـن 

المشـكات والنزاعـات مـن سـوء التواصـل وانعـدام الحـوار والمناقشـات. 

تنميـة المهـارات التالية لها دور مهم في المعالجة البناءة للنزاعات 

التوكيد الذاتي

إن السـلوك العدائـي يعـود جزئيـاً إلـى نقص فـي الوعي الذاتـي، وقلة التقديـر من قبل اآلخريـن. فالعمل 

علـى تقويـة وعـي الـذات وخلـق صـورة ذاتيـة إيجابيـة يشـكل مخرجـاً مـن دائـرة التطبيـق السـلبي. وال 

يسـتطيع المـرء أن يـدرك مـا يحتـاج إليـه عندمـا يدخـل في نـزاع، إال من خـال إدراك شـخصيته. ومعرفة 

نقـاط ضعفـه ونقـاط قوته.

Peaceful Intervention, Structures, processes and strategies www.berghofconflictresearch.org/documents/publications/br1e.pdf ٥3

http://www.berghofconflictresearch.org/documents/publications/br1e.pdf
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التواصل

غالبـاً مـا يـؤدي التواصـل المنقـوص أو الخاطـئ إلـى الغضـب والنزاعـات. لـذا فـإن العمـل علـى تطويـر 

مهـارات التواصـل هـو جزء مـن المعالجة البنـاءة للنزاعات. تتضمن مهـارة التواصل القدرة على االسـتماع 

إلـى اآلخـر وتفهمـه وتقبُّـل أن تكـون لـه حقيقـة مختلفـة. فالتواصل الجيـد يوضـح العاقـة المتبادلة بين 

شـخصين. وكلمـا كانـت العاقـة أكثـر وضوحـاً، كلما صـار التعامل مـع االختافات أسـهل.

فهم النزاع

 ال بـد مـن فهـم النـزاع وأسـبابه مـن أجـل التعامـل معـه علـى نحو بنـاء. التشـخيص وفهـم عوامـل النراع 

المختلفـة يسـاعد علـى اختيـار الطريقـة المناسـبة لمعالجته.

التعاون

المعالجـة البنـاءة للنزاعـات تتطلـب التعـاون بيـن الطرفيـن، مـا يتطلـب عـدداً مـن الكفاءات كالتسـامح 

واالحتـرام المتبـادل، واالسـتعداد للدعـم المتبـادل. كمـا يتطلـب التعـاون السـعي نحـو هـدف مشـترك، 

والقناعـة بإمكانيـة التوصـل إلـى حـل يكـون كا الطرفيـن فيـه رابحـاً.

التعبيـر بصيغة المتكلم – »أنا«54

تشـكل صيغـة »أنـا« للمتكلـم مدخـاً سـهاً للتعامـل مـع اآلخريـن. حيـن نسـتعمل هـذه الصيغـة نتلقى 

تعاطفـاً أكبـر مـن الشـخص الـذي نتواصـل معـه، ألنهـا تسـهل علـى الطـرف اآلخـر فهـم مـا تفكر بـه وما 

تشـعر بـه ومـا تريده.

دليل إىل اإلنصات، التعبري الذايت، طرح أسئلة مبتكرة، االمتنان واملزيد. إعداد دنيز ريفرز )Dennis Rivers، MA(، إصدار ٢٠١٢  ٥4
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نصائح عملية 

اسـتعمل عبارات وصف حسـية لتعبر عما تشـعر به »أشعر وكأن الدنيا كلها فرحانة معي«. 	 

عبر عن التصرف الذي توحيه إليك مشـاعرك »أشـعر وكأنني أريد معانقتك لتهنئتك«. 	 

حدد بالضبط ما تشـعر به في تلك المواقف: »أشـعر أنني غضبان للغاية«، »أشـعر بالخجل«. 	 

اسـتعمل صيغـة المتكلـم »أنـا« عنـد التعبير عن مشـاعرك عوض البـدء بصيغـة المخاطب »أنت« 	 

أو اإلبقـاء علـى اللـوم لآلخريـن. قـل »أشـعر أننـي أهنت« بـدال من »أنـت تهيننـي« أو عوضاً عن 

»أنت ال تحس بمشـاعري«. 

اربـط تعبيـرك عـن مشـاعرك بتصرفات معينة قام بها الشـخص اآلخر. مثال: »شـعرت أن مشـاعري 	 

جرحـت عندمـا غـادرت مـن دون أن تودعني«، بدال من »شـعرت أن مشـاعري جرحـت ألنك غير 

مهتـم بي«.

تتمّيز هذه الصيغة بأنها:

تشـارك الطرف اآلخر بما نفكر أو نشـعر به وبما نحتاج إليه.	 

 تعبّـر عن النفس بطريقة دقيقة ومحددة وواضحة.	 

 متكاملة ألنها تشـمل كافة نواحي التجربة الحسية.	 

سـهلة الفهم فصيغة المتكلم مألوفة ومحببة.	 

ألنـه ال يلقي اللوم على الطرف اآلخر.	 

هـذا األسـلوب فـي التعبيـر يسـاهم بحـل المشـكات والنزاعـات التـي تقـع نتيجـة اختـاف مـا، فسـوء 

التفاهـم يحصـل نتيجـة مواقـف ومشـاعر غيـر مفهومـة.
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عشر استراتيجيات إلدارة النزاع55

اعِط الوقت الازم لاستامع إىل الطرف اآلخر.  االستامع النشط )اإلصغاء(

»أنا« بدالً من »أنت«. استعامل طريقة التعبر 

أعرف بأخطايئ وأعتذر.  االعتذار

كل بدوره. املداورة

أتنازل عن موقف ال أستطيع من خاله الوصول إىل حل. التنازل والهروب

أتقبل املشاركة. التسوية

أناقش يك أتوصل إىل حل مع اآلخر. التفاوض

أطلب املساعدة من طرف ثالث )معلمة – أهل – صديق(. الوساطة

أؤّجل لوقت الحق، يك أستعيد الهدوء. تأجيل

أستعمل وسيلة مضحكة عندما أواجه خافات بسيطة. الرتفيه

Caron, J. 1994. Quand revient septembre...Guide sur la gestion de classe participative. Volume 1. Montréal : Chenelière مقتيس عن ٥٥
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نصائـح عملية لتدريب الطفل على الحوار

تهيئة الجو المناسـب للحوار، وتشـجيع الطفل على التعبير عن نفسـه وعن حاجاته.	 

جـذب انتبـاه الطفـل، والتأكـد مـن أنه ينظـر إليك، ومسـتعد لإلصغاء الـى ما تقوله، واسـتخدام 	 

كلمـات بسـيطة لمسـاعدته علـى متابعـة الحـوار كأن تناديـه باسـمه أو اسـتخدام الكلمـات: 

انتبـه، اسـمع، انظر.

الحرص على أن يكون الحوار مفتوحاً بينك وبين الطفل لكي يعبّر عن مشـاعره وعن اآلراء.	 

إعطاء الوقت الكافي للحديث واالسـتماع إلى الطفل مع تشـجيعه على شـرح وتوضيح أفكاره.	 

النظـر إلـى الطفـل أثنـاء محاولتـه التخاطب معـك، دع مامح وجهـك ونغمات صوتك تسـاعدك 	 

علـى إظهـار اهتمامك به. 

اسـتخدام أسـلوب لغـوي سـهل وبسـيط متناسـب مـع عمـر الطفـل مع الحـرص علـى أن يكون 	 

الـكالم مناسـباً للموقف.

االبتعـاد عـن النقـد أو اللـوم عندمـا يقـول الطفـل شـيئاً خاطئـاً أو مثيـراً للسـخرية. فهـو يقـّدر 	 

كثيـراً التعاطـف مـن قبـل الكبار.

اسـتمع إلـى نغمـة صوتـه وراقـب بدقّـة تعابيـر وجهـه وحـركات جسـمه، إن مجموعـة هـذه 	 

السـلوكيات تسـاعد علـى فهـم الرسـالة التـي يـود الطفـل توجيههـا إليـك. 

شـجع الطفـل علـى مواصلـة التعبيـر عـن نفسـه واهتماماتـه، بطـرح األسـئلة مثـل »أخبرنـي 	 

المزيـد عـن«، »آه...حقـا!«، »مـاذا بعـد...«.

تأكـد مـن أنـك قد فهمت حقاً ما قال الطفل، كرر مرة أخرى ما قاله. 	 

احـرص علـى إضافـة جـو مـرح للتفاعـل كاالبتسـامة أو بإعطـاء المديـح، فرغبـة الطفـل بالحوار 	 

تعتمـد بشـكل كبيـر علـى نـوع التشـجيع الـذي يلقـاه من الشـخص الـذي يحاوره.
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نمـوذج بطاقة مالحظة لقياس مهارات الحوار

بطاقة ماحظة لقياس مهارة الحوار 

المهارة 

المهارات الفرعيةالرئيسية

مدى توافر المهارة

الدرجة

 الكلية

متوافرة

بدرجة 

كبيرة

2

متوافرة

بدرجة 

أقل

١

غير 

متوافرة

صفر

أوالً- 

مهارات 

االستماع

يصغــي باهتمام إلى الطرف اآلخر حين يتكلم.. ١

ينظر إلى عين الطرف اآلخر مباشــرة.. ٢

يظهــر مدى انتباهه إلى كام الطرف اآلخر بهز . 3

الرأس أو اإليماء.

ال يقاطــع الطرف اآلخر أثناء كامه بجواب أو رد.. 4

يميــز بين األفكار الصحيحة واألفكار الخاطئة.. ٥

يتابــع األفكار المعروضة ويربط بينها.. ٦

يحــدد الفكرة العامة واألفكار الفرعية التي يدور . ٧

حولها الحديث.

يربط بين ما يســمع وبين األفكار والخبرات . 8

السابقة.

يلخص الموضوع بشكل جيد.. ٩

ثانياً –

مهارات 

المحادثة

وتوجيه 

األسئلة

يثنــي على النقاط اإليجابية في كام الطرف اآلخر . ١
حين يتكلم.

يستخدم نبرة صوت هادئة.. ٢
يلتــزم الهدوء واالبتعاد عن االنفعال والغضب.. 3
يطرح أسئلة واضحة ومحددة.. 4
يوجه أســئلة ذات قيمة علمية.. ٥
يرتب أفكاره ترتيباً منطقياً.. ٦
يعبــر عن أفكاره بوضوح دون تعقيد. ٧
يعبر عن األفكار بعدد مناســب من الكلمات بعيداً . 8

عــن اإلطناب الممل واإليجاز المخل بالمعنى.
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ثانياً –

مهارات 

المحادثة

وتوجيه 

األسئلة

٩.    أن يلتــزم بــآداب الخطاب )ال يقاطع اآلخرين....(.

١٠.  يتيــح الفرصة لآلخرين لعرض وجهات نظرهم، 

       وال يحتكــر الكام.

١١.  يلتــزم الموضوعية في عرض أفكاره بعيداً 

      عــن التعصب والجمود.

١٢.  يبتعد عن النقد الشــخصي وتحقير الطرف اآلخر.

١3.  يســمي الطرف اآلخر بأحب األسماء إليه.

١4.  ال يســتخدم يده أثناء الكام دفعاً أو تهديداً 

       أو ضغطــاً.

١٥.  يتقبــل النقد البناء من الطرف اآلخر.

١٦.  يقر بالخطأ ويســلم بالحقيقة.

١٧.  يبدو واثقاً من نفســه أثناء الكام.

٢٠.  يتخذ القرار المناســب عندما تتوفر ظروفه.
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الوحدة الثالثة
الحوار مع الطفل وتنمية التفكير

مقدمة
بعد عرض مهارات الحوار مع الطفل يف الوحدة الثانية، تتناول الوحدة الثالثة »الحوار مع الطفل وتنمية 

التفكري« والعاقة بني الحوار والتفكري واسراتيجيات تعليم مهارات التفكري التي ينميها الحوار. يهدف 

عرض العاقة بني الحوار والتفكري إىل بناء خلفية معرفية حول نتائج أحدث الدراسات املتعلقة بعملية 

التفكري ومهاراته وارتباطه بالحوار وال سيام بني األطفال من خمس سنوات إىل تسع. ومن ثم تؤسس عىل 

هذه الخلفية املعرفية الستعراض مجموعة من االسراتيجيات التعليمية املوىص بها من قبل أبرز الباحثني 

يف مجال التفكري.

مهارات التفكر 
األساسية

التفكر فوق املعريفمهارات التفكر املركبة

حل املشكالتإتخاذ القراراتالتفكر اإلبداعيالتفكر الناقد املالحظة 

املقارنة/

املقابلة 

التصنيف 

تنظيم 

املعلومات 

التطبيق 

التلخيص

تقويم مصداقية 
وثبات املعلومات 

تتبع املغالطات

 العالقة بني 
السبب والنتيجة

 استخالص 
النتيجة، التنبؤ

اختبار الفرضيات

التعرف عىل 
اإلفادة الناقصة

توليد 

املعلومات 

األصالة 

الطالقة، املرونة 

التفاصيل

تحديد املشكلة 

للبحث عن الحلول 

تقويم الحلول 

اختيار الحل 

األنسب

خريطة مفاهيمية ملهارات وعمليات التفكر

تحديد األهداف 

بحث البدائل 

العواقب والنتائج 

ترتيب البدائل، اختبار 

البديل األنسب

تحليل 

الخطوات التي 

مر بها التفكر 

واالسرتاتيجيات 

املستخدمة
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I.  الحــوار وعـالقتـه بالتفكيـر

  1.   التفكير: تعريفه 

أثـار موضـوع التفكـري ومهاراتـه وتعليمـه اهتـامم الباحثـني يف مجـاالت الربيـة والفلسـفة وعلـم النفـس 

املعـريف واإلبداعـي. ومـرد ذلـك نتائـج األبحـاث الحديثـة حـول كيفيـة عمـل الدمـاغ وكيفيـة تعلـم الفـرد. 

لكـن ال يوجـد اتفـاق بـني الربويـني عىل تعريـف عـام للتفكري يجمـع جميع مكوناتـه وخطواتـه وخصائصه. 

وقـد يكـون هـذا التعـدد يف التعريفـات لتعّقـد مفهـوم التفكـري فضاً عـن اختاف الجانـب الذي ينظـر إليه 

كل مـن يحـاول تنـاول التفكـري بالتعريـف واإليضـاح. لقد عـرّف بايـر )Beyer(٥٦ التفكـري بأنه عمليـة عقلية 

يسـتطيع املتعلـم عـن طريقهـا عمـل يشء ذي معنـى مـن خـال الخـربة التـي ميـر بهـا. ويتفاعـل الفـرد مـع 

املعلومـات واملشـكات ويسـعى إىل إيجـاد حلـول لهـا وتـؤدي إمـا إىل تعديـل أو تقويـة مهـارة مـا، معرفـة، 

فهـم، توجـه، تـرف  أو رأي. 

ومـن خصائـص التفكـري أنـه يحدث داخل الدماغ ويشـتمل عـىل مجموعة مـن العمليات املعرفيـة ويؤدي إىل 

حـل ملشـكلة مـا. كـام يختلف التفكري من شـخص إىل آخـر، حيث يتأثر بقدرات الشـخص وخرباتـه وخصائصه 

وبيئتـه. فخـال مرحلـة الطفولـة املبكـرة تطغـى سـيطرة اإلدراك الحي كأسـاس للتفكري. فالطفـل يفكر يف ما 

يختـربه عـرب حواسـه املبـارشة أي التجربـة املحسوسـة. أمـا ما ال يحسـه بإحدى حواسـه فا يعطيه أيـة أهمية 

مـن التفكـري. وبـني سـن الثانيـة والخامسـة، أي »مرحلـة ما قبـل العمليات« ال يسـتطيع فهم وربـط العاقات 

بـني فكرتـني أو شـيئني ألن هـذا األمـر ال يزال خـارج نطاق إدراكـه. فالتفكري عمليـة ال يتم اكتسـابها عفوياً  أو 

نتيجـة عرضيـة أثنـاء القيـام بإنجاز أغراض أخرى، بـل هي عملية موجهة، يتم اكتسـابها بالتدريب واملامرسـة. 

وهنـاك عوامـل بيئيـة تؤثـر يف التفكري. فالطفل الذي يكون موضع سـخرية ونقد أو ينشـأ يف بيئـة تقمع أفكار 

واقراحـات وأسـئلة الطفل، تـؤدي إىل انكامش مسـتوى التفكري لديه٥٧.
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II.  اتجاهات في تعليم التفكير

تعـددت تصنيفـات أمنـاط التفكـري وأطلق عليها العلامء أسـامء مختلفـة )مثل عمليات التفكري – أشـكاله – 

صـوره – أنواعـه(. فقـد تنـاول العديـد من الفاسـفة الربويـون مفهوم التفكـري٥8 وأنواعه وطـرق تعليمه٥٩. 

وكـرثت االتجاهـات يف تعليـم التفكـري مواكبـة للتغـريات التـي حدثـت نتيجـة ألبحـاث الدماغ وتطـور ثورة 

املعلومـات. أصبحـت املعرفـة واسـعة، مرنة ورسيعـة وبدأ يتعاظم دور املؤسسـات الربويـة يف إعداد أفراد 

قادريـن عىل:

حل املشكات غري املتوقعة    

تحليل املعلومات   

التفكري اإلبداعي الخاق   

التفكري الناقد    

اتخاذ القرارات    

توليد األفكار الجديدة يف بدائل متعددة ومتنوعة للمواقف املتجددة   

العمل الفريقي   

التخطيط للمستقبل    

واتخـذ تعليـم التفكـري وبرامجـه مسـالك مختلفـة، إمـا عـرب برامـج خاصـة لتعليـم التفكـري كربنامـج كـورت 

)CoRT( أو دمجهـا عـرب املقـررات واملواد الدراسـية. وقد عرض كوسـتا٦٠ يف الطبعة الثالثـة من كتابه املتضمن 

8٥ فصـاً تعريفـات للتفكـري وأنواعـه واالختـاف وتبايـن اآلراء حـول طـرق دمجهـا يف البيئة الصفيـة، إما عرب 

برامـج التفكـري الخاصـة أو املدمجـة وطـرق تعليم مهارات التفكري ودور املعلم وسـبل تقييم مهـارات التفكري. 

ومـن أكـرب املؤيديـن لعمليـة تدريس مهارات التفكري باألسـلوب املبـارش من خال محتوى املقـرر الدرايس هو 

 Ennis, R. H. )1962(. A concept of critical thinking. Harvard Education Review. 32: 81-111
 Lipman, M. )1988( Critical Thinking—What Can It Be? Educational Leadership, 46)1(:38–43.; Paul, R. )1993( Critical Thinking: 

What every person needs to survive in a rapidly changing world.Santa Rosa, CA, Foundation for Critical Thinking.

Costa. )2001(. Developing minds: A resource book for teaching thinking. 3rd ed. Alexandria, VA: ASCD.
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بـاري بايـر٦١. ويف رأيـه أن املهـارة تكتسـب بالتعلـم املبارش وليـس عن طريق االكتشـاف، فيتوقع مـن املعلمة 

تعليمهـا وتدريـب الطـاب بفعاليـة. وهـي متـر مبراحـل بـدءاً مـن تحديـد االسـراتيجية حيـث يقـوم املعلـم 

بوصـف ورشح الخطـوات، وتوضيـح متـى وكيـف تسـتخدم االسـراتيجية، ويعطـي مثـاالً عليهـا ثـم مراجعـة 

خطـوات التطبيـق. والتدريـب عـىل اسـتخدامها ضمـن محتـوى درايس وتطبيقها، عـىل أن يتم بعدهـا التفكري 

واملراجعـة والتأمـل بهـذه االسـراتيجية، ثـم تتـم مناقشـتها مـع مجموعـات صغرية قـد تـؤدي إىل التعديل أو 

اإلضافـة إىل الخطـوات يف االسـراتيجية. ومـن ثـم يتـم التفكري بعمـق بكيفية اسـتعاملها.

قسـم الكاتـب هاربـاز )Harpaz(٦٢ النهـج املتبـع يف مجـال تعليـم التفكـري  إىل ثاثـة أقسـام: نهـج املهـارات، 

ونهـج امليـول واالتجاهـات، ونهـج الفهـم أو التفاهـم. ويّعرف لـكل نهج منهـا املصطلحات األساسـية للتفكري، 

امليـدان، التفكـري الجيـد، وتدريـس مهـارات التفكـري. ويف مـا يـأيت أمثلـة عىل هـذه الربامـج والنهوج:

نوع املفكر الربامج نهج تعليم التفكر عرب...

مفكر كفؤ

١. يف السبعينيات دي بونو )De Bono( القبعات الست –  

)Cognitive Research Trust( متثل الحروف األوىل لـ CoRT

برنامج يحتوي عىل ستة أجزاء ويشمل ٦٠ درساً

املهارات

مفكر حكيم

١. عادات العقل لـ أرتور كوستا )Arthur Costa( وهي عبارة 

عن ست عرشة عادة عقلية متتابعة متكاملة قادرة عىل إيقاظ 

العقل وتفعيله يف الحياة املدرسية

٢. ليبامن ماثيو )Lipman Matthew( برنامج الفلسفة 

لألطفال

امليول واالتجاهات

مفكر متعلم

١. دايفيد بركينز وهاورد غردنر

)David Perkins and Howard Gardner(   

 “Teaching for Understanding” التعليم من أجل الفهم

جامعة هارفرد )١٩88( 

٢. ليبامن ماثيو )Lipman Matthew( برنامج الفلسفة لألطفال

الفهم

Beyer, B. K. )2008(. What research tells us about teaching thinking skills. Social Studies, 99)5(, 223-232.
Harpaz, Y. )August 2007(. Approaches to Teaching Thinking: Toward a Conceptual Mapping of the Field. Teachers College Record. 

109 )8(: 1845-1874
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يعطي إحساساً بالسيطرة 
الواعية عىل التفكري يقرن 

مع تحسني مستوى التحصيل 
الناجم بفعل هذا التفكري، 
فينمو شعور بالثقة بالنفس 
ترافقه إنجازات يف التحصيل 

املدريس وغري املدريس

يحسن مستوى 
تحصيل الطالب يف 

هذا املوضوع

يساعد عىل رفع 
مستوى الكفاية 
التفكريية للطالب

وزارة الربية والتعليم - التطوير الربوي. )٢٠٠٧(. دليل املعلم لتنمية مهارات التفكري. السعودية: وزارة الربية والتعليم.

جروان، فتحي. )١٩٩٩(. تعليم التفكري مفاهيم  وتطبيقات ص. 3٥. العني، اإلمارات العربية املتحدة: دار الكتاب الجامعي.

Beyer, B. K. )2008(. What research tells us about teaching thinking skills. Social Studies, 99)5(, 223-232.

Beyer, B. K. )1987(. Practical strategies for the teaching of thinking. Boston: Allyn & Bacon.
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  1.  مهارات التفكير

»مهـارات التفكـري متثـل العمليـات املحددة التي ميارسـها الفرد ويسـتخدمها عـن قصد يف معالجـة املعلومات 

مثـل اتخـاذ القـرارات واملقارنـة والتحليـل والتصنيـف«٦3. عـرف جـروان٦4 مهـارات التفكـري بأنهـا »عمليـات 

محددة منارسـها ونسـتخدمها عن قصد يف معالجة املعلومات مثل مهارات تحديد املشـكلة، إيجاد االفراضات 

غـري املذكـورة يف النـص أو تقييـم قوة الدليـل أو االدعاء«. إن مهـارات التفكري مهمة للتعلـم والحياة واملواطنة 

الفعالـة. فقـد وجـد الباحثـون٦٥ أن التمكـن من أربـع مهارات تفكري عىل األقل من شـأنه أن يحسـن التحصيل 

العلمـي للطـاب يف نهايـة املرحلـة االبتدائيـة يف مجـاالت القـراءة والكتابـة والتعلـم الذايت ويسـاعد عىل رفع 

مسـتوى الكفايـة التفكرييـة ويعطي الطالب إحساسـاً بالسـيطرة الواعية عـىل تفكريه، ما ينمي شـعوره بالثقة 

يف النفـس يرافقـه إنجـازات يف التحصيـل املـدريس وغـري املـدريس. هـذه املهـارات هـي املقارنـة، التصنيـف، 

التسلسـل، التنبـؤ. ويحتـاج الفـرد إىل اكتسـاب مهـارات التفكـري يف الحيـاة العمليـة لبنـاء العاقات اإلنسـانية 

وامتـاك القـدرة عـىل املبـادرة يف العمـل و طـرح اآلراء واألفكار واتخـاذ القرارت املناسـبة وإنتـاج املعرفة. أما 

املشـاركة املجتمعيـة كمواطـن فعـال فتتطلـب مهارات اتخـاذ القرارات، حل املشـكات، االسـتنتاجات، تحليل 

املصـادر والتعـرف إىل السـبب واملسـبب، وكذلـك التفكـري الناقـد وتقبل وجهات نظـر اآلخرين.

وقـد لخـص باير٦٦  أهمية التعليـم الواضح املبارش لعمليات التفكري ومهاراته املتنوعة باآليت:
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وقـام العديـد مـن الباحثـني بالعمـل عـىل تحديـد املهـارات الرئيسـة يف التفكري البـرشي، ويعـد تصنيف بلوم 

وتاميـذه٦٧ مـن بـني أوائـل وأهم التصنيفـات ملهارات التفكـري واالكرث شـيوعاً، والتي تعتـرب يف جوهرها عبارة 

عـن تصميـم أو تخطيـط لألهـداف املتعلقـة بتقويـة أو تعزيـز نـوع معـني من التفكري يبدأ بأبسـط مسـتوى 

للمعرفـة وينتهـي بأصعـب مسـتوى مـن مسـتويات التفكري والذي يشـكل مهـارات تفكري مركبـة )جدول ١(.

جدول ١ - بلوم وآخرون ١٩5٦

التقييم

يقيم
يناقش
يختار
يقارن
يدافع
يحكم
يتنبأ
يربط
يحاكم

يدعم.. الخ

التركيب

يرتب
يؤلف
يبني
يوجد
يصمم
يطور
ينظم
يخطط

يجمع..الخ

التحليل

يحسب
يضع في

فئات
ينتقد
يسأل
يميز

يفحص
يقارن

يحلل .. الخ

التطبيق

يرسم
يكتب
يطبق
يحل

يستخدم
يشرح

يختار..الخ

الفهم

يحدد
يجد

يناقش
يشرح
يعبر

يصيغ .. الخ

المعرفة

يرتب
يسلسل
يقابل
يعد

يسمي .. الخ

يف التسـعينيات، قـام فريـق مـن علـامء النفس املعريف، بقيـادة لورين أندرسـون، بتحديـث تصنيف »بلوم« 

ليعكـس التغـريات يف املعرفـة ومهـارات التفكـري يف القرن ٢١ ٦8. ميـز التصنيف الجديد بـني »بعد العمليات 

املعرفيـة« أو محتـوى التفكـري ومعرفة الكيفية أي اإلجراءات املسـتخدمة يف حل املشـكات »بعد املعرفة«. 

حدثـت التغيـريات يف ثـاث فئات عريضـة: املصطلحات، الهيـكل، ونقاط الركيز.

Bloom, B.S. )Ed.(, Engelhart, M.D., Furst, E.J., Hill, W.H., & Krathwohl, D.R. )1956(. Taxonomy of educational objectives: Hand-
book I: Cognitive domain. New York: David McKay.

Anderson. L.W. & Krathwohl,D. R.) 2001(. A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of 
Educational Objectives: Addison Wesley Longman.
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تغير يف املصطلحات: غريت من إسم إىل فعل. املنطق وراء ذلك هو أن التصنيف يعكس مختلف 	 

أشكال التفكري والتفكري هو عملية نشطة مستمرة. تم تعريف املصطلحات الجديدة عىل النحو اآليت:

يتذكر: أن تشري إىل املعارف ذات الصلة من الذاكرة طويلة املدى.. ١

يفهـم: بنـاء املعنـى مـن الرسـائل املكتوبـة، والرسـوم البيانيـة عـن طريـق الفهـم مـن خـال . 2

التفسـري، االثبـات والتصنيـف والتلخيـص واالسـتنتاج، املقارنـة، والـرشح.

يطبق: إجراء أو باستخدام إجراء من خال التنفيذ.. 3

يحلـل: تحديـد الكيفيـة التـي ترتبـط بهـا األجزاء بعضهـا بالبعض اآلخـر وإىل الهيـكل العام أو . 4

الغـرض مـن خال التفريـق، والتنظيم، ونسـبتها.

يقيم/يقوم: جعل االحكام استناداً إىل املعايري واملقاييس من خال الفحص والنقد.. 5

يخلق/يبتكـر: إعـادة تنظيـم العنـارص إىل منـط جديـد أو هيـكل من خـال التوليـد، والتخطيط، . ٦

اإلنتاج. أو 

 التغيـرات يف الهيكليـة -  إن التفكـري اإلبداعـي هـو أكـرث تعقيـداً من التفكـري النقدي. ببسـاطة جداً، ميكن 

للمـرء أن يكـون ناقـداً مـن دون أن يبـدع، ولكـن اإلنتـاج اإلبداعـي غالبـاً مـا يتطلـب التفكـري النقـدي )أي 

قبـول أو رفـض األفـكار عـن طريـق خلـق فكـرة جديـدة، أو منتـج جديـد، أو طريقـة جديـدة يف النظر إىل 

األمـور(. ولـذا احتـل اإلبـداع قمة املجـال املعريف )جـدول ٢(.

يبتكر / يخلق

يقّيم / يقّوم

يحلل

يطبق

يفهم

يتذكر

التقويم

الرتكيب

التحليل

التطبيق

 الفهم واالستيعاب

املعرفة

جدول 2: بلوم املعدل
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التغيـرات يف نقـاط الرتكيـز إذ أصبـح هـذا الجـدول »أداة أكـرث واقعيـة لتخطيـط املناهـج، واألنشـطة 	 

التعليميـة والتقييـم«.

ويضم بعد املعرفة أربع فئات:

املعرفـة الحقيقيـة - املعلومـات األساسـية - معرفـة املصطلحـات وتفاصيـل وعنـارص خاصـة. مثـاً . ١

الرمـوز الرياضيـة، مكونـات الهـرم الغـذايئ.

املعرفـة املفهوميـة - العاقـات املوجـودة بني أجـزاء بنية أكرب والتـي تجعلها تُجري وظائفها سـوياً - . ٢

معرفـة املبـادئ والتعميـامت، معرفة النظريات والنـامذج. مثاً: أنـواع الحيوانات، األمناط.

املعرفـة اإلجرائيـة - كيفيـة إجـراء يشء مـا - معرفـة األسـاليب والطـرق الخاصـة باملوضـوع، معرفة . 3

الخاصـة  والخوارزميـات  املهـارات  معرفـة  املناسـبة،  اإلجـراءات  اسـتخدام  وقـت  تحديـد  معايـري 

باملوضـوع. مثـاً: مـزج األلـوان، حـل املشـكات الرياضيـة.

معرفـة مـا وراء املعـريفـ  معرفـة التفكـري بوجـه عـام وتفكـريك بوجه خـاص - املعرفة االسـراتيجية، . 4

معرفـة املهـام املعرفيـة، املعرفـة الذاتيـة. مثاً: طـرق الكتابة )جـدول 3(.

pp. 67-68-جــدول 3: تصنيــف بلوم املعّدل 2001 مــع بعض أمثلة أفعال التفكر
)The Cognitive Process Dimension( بُعد العمليات املعرفية

يبدع 
ويبتكر

يقوم ويصدر 
أحكاماً 

مستندة 
إىل املعاير 
واملقاييس

يحلل ويجزئ 
مفهوم ويرشح 

كيفية ارتباط 
هذه األجزاء مع 

بعضها البعض

يطبق 
ويستخدم 

إجراء ما

يفهم ويستنبط 
املعنى من املواد 

أو الخربات 
التعليمية

يتذكر، ينتج 
املعلومات 

الصحيحة من 
الذاكرة

 )K
no

w
le

dg
e 

D
im

en
si

on
ة )

رف
ملع

د ا
ع بُ

ادمج رتب من حيث 
األهمية

نظم صنف لخص اعد قامئة املعرفة الحقيقية، املعلومات 
األساسية، املفردات

اعد خطة 
لـ....

قيم ارشح اجر تجربة فّر ِصف املعرفة املفهومية، العاقات 
املوجودة بني أجزاء، انظمة 

املعلومات، التصنيفات

كون/شكّّل استنتج ميز احسب تنبأ جدول املعرفة اإلجرائية، كيفية إجراء 
يشء ما، الخوارزميات

انجز اعمل عىل تحقق ابِن نفذ حدد االستخدام 
املناسب ل...

معرفة ما وراء املعريف—
معرفة عمليات التفكر بوجه 
عام وكيفية التحكم يف هذه 
العمليات بفعالية وتتضمن 
مهارات التخطيط واملراقبة 

والتحكم والتقييم
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بُعد العمليات املعرفية

يتذكر، ينتج املعلومات الصحيحة من الذاكرة - يتعرف، يتذكر، يسرجع.. ١

 يفهـم ويسـتنبط املعنـى مـن املـواد أو الخـربات التعليميـة - يفـر، يـرب أمثلـة، يصنـف، يلخص،. 2

 يستنتج، يقارن، يرشح.

يطبق ويستخدم إجراء ما - ينفذ.. 3

 يحلـل ويجـزئ مفهومـاً ويـرشح كيفيـة ارتبـاط هذه األجـزاء مع بعضهـا البعض - مييـز، ينظم، يحدد. 4

وجهة نظر.

يّقوم ويصدر أحكاماً مستندة إىل املعاير واملقاييس - يراجع، ينقد.. 5

يبدع ويبتكر - ينشئ، يخطط، ينتج.. ٦

مثال عىل تصنيف بلوم املعّدل – محور وسائل النقل يف الطفولة املبكرة

يصف وسيلة نقل - يرسمها ويقص صور النقل يتذكر

يرشح طريقة التنقل من املدرسة إىل البيت، يتحدث عن أول مرة ركب فيها الدراجة يفهم

يفر ملاذا تختلف أحجام وسائل النقل - يستطلع آراء ٥ من أصدقائه حول وسيلة النقل 

املفضلة ويعرض رسامً بيانياً
يطبق

يستخدم رسامً فنياً إلجراء مقارنة ألوجه التشابه واالختاف بني وسائل النقل  يحلل

يقرح تغيريات من شأنها التقليل من حوادث السري. يرتب وسائل النقل من حيث الرعة يقّوم 

يخطط لبناء وسيلة نقل. يؤلف أغنية عن وسيلة النقل يبتكر
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عمليات التفكري

ربط التفكري 
باملحتوى

التفكري فوق املعريف

مهارات التفكري األساسية

التفكري الناقد 
التفكري اإلبداعي

مهارات التفكري األساسية عمليات التفكري 

ربط التفكري باملحتوىالتفكري الناقد واإلبداعيالتفكري فوق املعريف

Marzano, R.J., Brandt, R.S., Hughes, C.S., Jones, B.F., Pressiesen, B.Z., Rankin, S.C., & Suhor, C. )1988(. Dimensions of thinking: A 
framework for curriculum and instruction. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

٦٩

 2.   أبعاد التفكير

يف عـام ١٩88 توصـل مارزانـو )Marzano( وآخـرون يف كتـاب »أبعـاد التفكـري: إطـار املنهـج والتعليـم«٦٩ إىل 

تصنيـف التفكـري وتحديـد مهاراتـه التـي جـاءت نتيجـة لتحليـات متنوعـة لعمليـات التفكـري التي تسـتخدم 

يف املجـال الربـوي. وأتـاح الكتـاب للمعلمـني يف مختلـف املـواد الدراسـية واملراحـل التعليميـة تطويـر قاعدة 

أساسـية للمعلومـات واملهـارات وإيجـاد لغـة مشـركة لتعليـم التفكـري. حـدد الكتـاب خمسـة أبعـاد للتفكري 

)جـدول 4(. 

)Marzano, et al. 1988( جــدول 4: أبعاد التفكر
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2.1   عمليات التفكير     
عمليـة التفكـري هـي سلسـلة معقـدة نسـبياً مـن مهـارات التفكـري ونطاقهـا اوسـع وتسـتغرق وقتـاً أطول من 

مهـارات التفكـري األساسـية. وقـد تـم اختيـار هـذه العمليـات ألنهـا مذكـورة يف النظريـات والبحـوث. تتميـز 

بوضوحهـا مـن الناحيـة املفاهيميـة، وبالتـايل هـي قابلـة للتعليـم يف مختلـف املـواد الدراسـية وتعتـرب أدوات 

أساسـية لتحقيـق أكـرب عـدد مـن األهـداف وتتداخـل هـذه العمليـات الثـامين يف مـا بينهـا. ال بد من اإلشـارة 

إىل أن العمليـات الثـاث األوائـل موجهـة أساسـاً نحـو اكتسـاب املعرفـة فيـام األربـع األخـرى تبنـي عىل هذه 

العمليـات ألنهـا تنطـوي عـىل إنتـاج أو تطبيـق املعرفـة. رسـم ١ يصـور العاقـات املتبادلـة بـني العمليات.

رسم ١ - عمليات التفكر

تشـكل املفهـوم - تنظيـم املعلومـات حـول كيان وربط تلـك املعلومات مـع التسـمية. وميكن تعريف . ١

املفهـوم باعتبـاره ينظـر إىل العاقـة بـني اثنتني أو أكرث مـن الحقائق. 

تشكل املبدأ - ربط بني املفاهيم إلنشاء نوع من العاقة بحيث تشكل قواعد. . 2

االستيعاب - توليد معنى أو فهم املعلومات الجديدة املتعلقة باملعارف السابقة. . 3

حل املشكلة - تحليل وضع محريِّ أو صعب بغرض توليد حل. . 4

إتخاذ القرار - عملية اختيار من بني البدائل املتاحة. . 5

اكتساب املعرفة

حل املشكلة

اتخاذ القرر

إجراء البحوث

تأليف

تشكل املفهوم

تشكل املبدأ

االستيعاب

الخطاب 

الشفوي 

الحوار

إنتاج وتطبيق املعرفة
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البحوث - إجراء التحقيق بغرض التأكد أو التحقق من صحة الفرضيات - واحدة أو أكرث. . ٦

تأليف - تطوير املنتج، واملحصلة قد تكون مكتوبة، أو موسيقية، ميكانيكية، أو فنية. . ٧

الخطاب الشفوي – التحدث والحوار مع أشخاص آخرين.. ٨

2.2   مهارات التفكير األساسية 
حـددت مثـاين فئـات أساسـية ضمـن مهارات التفكـري األساسـية للقرن الــ٢١ وضمت ٢١ مهـارة تفكري ميكن 

تعليمهـا ودعمهـا يف البيئة التعليميـة )جدول ٥(.

)Marzano et al. 1988( جدول 5: مهارات التفكر ااألساســية٧٠

تشتمل عىل نوع املهارات

١.  تحديد املشكلة

٢.  تحديد األهداف.
١.  مهارات الرتكيز 

3.  املاحظة - الحصول عىل املعلومات عرب استخدام الحواس

4.  التساؤل - صياغة األسئلة عرب االستفسار
2.  مهارات جمع املعلومات

٥.  الرميز )encoding( ترميز وتخزين املعلومات يف الذاكرة طويلة األمد 

٦.  االستدعاء - اسرجاع املعلومات من الذاكرة
3.  مهارات التذكر

٧.  املقارنة – أوجه الشبه واالختاف

8.  التصنيف - عمل مجموعات ووصف خصائص مشركة

٩.  الرتيب – استخدام منظومة أو سياق وفْق َمَحكٍّ معني يف وضع األشياء

١٠.  التمثيل - تغيري شكل املعلومات وليس مضمونها باستخدام رموز أو مخططات أو رسوم 

بيانية...

4.  مهارات التنظيم

١١.  تحديد الخصائص واملكونات

١٢.  تحديد العاقات واألمناط

١3.  تحديد الفكرة الرئيسية

١4.  تحديد األخطاء

5.  مهارات التحليل

Marzano, R.J., Brandt, R.S., Hughes, C.S., Jones, B.F., Pressiesen, B.Z., Rankin, S.C., & Suhor, C. )1988(. Dimensions of thinking: A 
framework for curriculum and instruction. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
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١٥.  االستدالل - التفكري بأبعد من املعلومات املتوافرة لسد الثغرات

١٦.  التنبؤ - استخدام املعرفة السابقة إلضافة معنى للمعلومات الجديدة وربطها 

١٧.  اإلسهاب - إغناء املعلومات بتفاصيل مهمة قد تؤدي إىل نتاجات جديدة

٦.  مهارات التوليد

١8.  التلخيص - بطريقة فعالة وعملية

١٩.  إعادة البناء والركيب - تعديل البنية املعرفية إلدخال معلومات جديدة
٧.  مهارات التكامل والدمج

٢٠.  وضع املحكات/املعايري - إلصدار األحكام والقرارات

٢١.  الرباهني - دعم صدقية وصحة املعلومات واالدعاءات
٨.  مهارات التقويم

2.3   التفكير فوق المعرفي
 يقوم بعمليات التخطيط والضبط والتقويم ويختار اسـراتيجيات التنفيذ املناسـبة ومهاراته. ويرتب تسلسـل 

عمليـات التنفيـذ أو خطـوات الحـل كـام يحـدد العقبـات واملعوقـات واألخطاء املحتملـة واألسـاليب ملواجهة 

الصعوبـات واألخطـاء والبدائـل املحتملـة ويعمـل عـىل التنبـؤ بالنتائـج املرغوبـة أو املتوقعـة. ذكرت ابسـتني 

)Epstein (٧١  املسـوؤلة يف برنامج الهاي سـكوب أن سلسـلة من الدراسـات أظهرت أن األطفال الذين تتسـنى 

لهـم فـرص التخطيـط والتفكر/التأمـل حصلوا عىل معدالت أعىل يف القـراءة واللغة واملهـارات االجتامعية وانه 

لديهـم القـدرة عـىل أن يقومـوا بحـل املشـكات بطريقة مدروسـة إذا تم تشـجعيهم عىل التخطيـط والتفكر/

التأمل يف خرباتهم.

2.4   التفكير الناقد
يذكـر فتحـي جـروان٧٢ أن التفكـري الناقـد مـن أكـرث أشـكال التفكـري املركـب اسـتحواذاً عـىل اهتـامم الباحثني 

واملفكريـن الربويـني، كـام أن هـذا التعبـري مـن التعبـريات التـي يسـاء اسـتعاملها يف وصـف عمليـات التفكري 

ومهاراتـه، وهـو مفهـوم مركـب ومتداخل مع مفاهيم أخرى كاملنطق وحل املشـكلة والتعلـم ونظرية املعرفة. 

أن التفكـري الناقـد يقابـل مسـتويات األهداف املعرفيـة العليا وفقا لتصنيـف بلوم )Bloom( حيث أشـار بلوم 

 إىل أن التفكـري الناقـد يعـد أعـىل مراتـب املجـال املعـريف. فهـو التفكـري الـذي يتطلـب اسـتخدام املسـتويات 

املعرفيـة العليـا يف تصنيـف بلـوم وهي التحليـل والركيب والتقويـم٧3.  فالتفكري الناقد يتطلـب فحص وتقييم 

Epstein, A. S. )2003(. How planning and reflection develop young children’s thinking skills. Young Children, 58)5(: 28–36.

جروان، فتحي.)١٩٩٩(. تعليم التفكري مفاهيم وتطبيقات ص.٦٠. العني، اإلمارات العربية املتحدة: دار الكتاب الجامعي.             

لحاريث إبراهيم أحمد مسلم. )٢٠٠3(. تعليم التفكري ص. 8٧. الرياض، السعودية: مكتبة الشقري.             

٧١
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الحلـول املعروضـة لحـل مشـكلة مـا والتوصـل إىل حـل مناسـب لهـا، مـع توضيـح مواطـن القـوة والضعـف 

ودعمهـا بأدلـة وبراهـني٧4، ومـن ناحيـة أخـرى فهـو عمليـة ذهنيـة تتطلـب الحكـم عـىل قضيـة أو مناقشـة 

موضـوع أو إجـراء تقويـم٧٥. 

لقـد ميـز العديـد مـن الربويني بـني التفكـري الناقد والتفكـري اإلبداعـي، وهذا الجـدول يوضح تصـورات للتفكري 

الناقـد واإلبداعي٧٦. 

التفكر اإلبداعي التفكر الناقد

توليدي تحليي

تفكري تباعدي/تبايني تفكري تقاريب

أفقي رأيس

اإلمكانيات االحتامالت

)Suspended judgment( الحكم املعلق الحكم

ذايت موضوعي

يخّمن/يتحّزر يستنتج

الجواب إجابة

الدماغ األمين الدماغ األير

الحدس املنطق

نعم و نعم ولكن

2.٥   التفكير اإلبداعي
اإلبداع

 ال يوجـد تعريـف جامـع ملفهوم اإلبداع، واختاف العلامء يف تحديـد مفهوم اإلبداع وبالتايل عدم اتفاقهم عىل 

تعريـف واضـح محـدد لـه هـو يف حد ذاته مؤرش عـىل مدى تعقد هذا املفهوم. شـهد القـرن العرشون اهتامم 

Paul, R. )1993( Critical Thinking: What every person needs to survive in a rapidly changing world.Santa Rosa, CA, Foundation for 
Critical Thinking.

جروان، فتحي.)٢٠١٠(. تعليم التفكري: مفاهيم وتطبيقات. )ط ٥(. عاّمن، االردن: دار الفكر             
Beyer, B. K. )1987(. Practical strategies for the teaching of thinking. Boston: Allyn & Bacon.; Fisher, R. )2002(. Creative minds: 

Building communities of learning in the creative age. Paper presented at the Teaching Qualities Initiative Conference, Hong Kong 
http://www.teachingthinking.net/thinking/web%20resources/robert_fisher_creativeminds.htm
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 ٧٧)Torrance( العديـد مـن علامء الربية والنفـس مبوضوع اإلبداع والتفكري اإلبداعي. وقد ركزت دراسـة تورانـس

عـىل أهميـة تنميـة اإلبـداع وتطويـره. بـول تورانـس املعـروف يف جميـع أنحـاء العامل بــ »أب اإلبـداع« أجرى 

أبحاثـاً عـىل مـدى ٦٠ عامـاً بحيـث أصبحـت إطـاراً لتعليـم املوهوبـني وتنميـة اإلبـداع. وقـدم تورنـس وصفاً 

لعمليـة اإلبـداع وحـدد خطواتهـا. كام قـدم جيلفـورد٧8 منوذجـه الخـاص )Structure of Intellect(  أو البناء 

العقـي ووجـه االنتقـادات إىل اختبارات الذكاء وعدم مناسـبتها لقيـاس اإلبداع.

التعريفات

عقليـة . ١ قـدرة   )١٩٥٠( جيلفـورد٧٩ 

القـدرات  مـن  عـدد  مـن  مركبـة 

كالطاقـة واملرونة واألصالـة والتأليف. 

يشـري »إىل القدرات املميّزة لألشـخاص 

إظهـار  عـىل  والقـدرة  املبدعـني، 

السـلوك اإلبداعـي إىل درجة ملحوظة، 

فيـام  اإلبداعـي  السـلوُك  ويشـمل 

يشـمل: االخراع، التصميم، االسـتنباط، 

التأليـف، التخطيط. واألشـخاص الذين 

مـن  األنـواع  هـذه  مثـل  يُظِْهـرون 

باملبدعـني«8٠. يُوصفـون  الذيـن  هـم  واضحـة  وبدرجـة  السـلوك 

ويف املجـال الربـوي والتعليمـي يُعـرّف تورانـس اإلبـداع بأنـه: »عمليـة يصبـح فيهـا املتعلـم حّساسـاً . ٢

للمشـكات، وبالتـايل هـو عمليـة إدراك الثغـرات والخلـل يف املعلومـات والعنـارص املفقـودة وعـدم 

االتسـاق بينهـا، ثـم البحث عـن دالئل ومؤرشات يف املوقـف ويف ما لدى املتعلم مـن معلومات، ووْضع 

اإلبداع هو ان

تغوص املياه العميقة
تخرج من وراء األبواب 

املغلقة 
تتوق للمعرفة

تشعر باملتعة الذاتية
 تبني القاع الرملية 

تحفر أعمق 
تكرر النظر مرتني 

تلغي األخطاء 
تتحدث/تستمع إىل.......

تغني عىل طريقتك الخاصة

تصافح املستقبل

 TORRANCE E.Paulمن كلامت الدكتور تورانس
)١٩١٥-٢٠٠3(. الذي قال »نصل اىل الحد االقى من 

اإلبداع يف سن الرابعة

Torrance, E. P. )1977(. Creativity in the classroom: What research says to the teacher. Washington, DC: National Education Associa-
tion. )ERIC Document Reproduction Service No. ED 132 593(.

Guilford, J. P. )1985(. The structure-of-intellect model. In B. B. Wolman )Ed.(, Handbook of intelligence: Theories, measurements, 
and applications )pp. 225–266(. New York: Wiley.

Guilford, J. P. )1950(. Creativity. American Psychologist, 5. 444-454.
Guilford, J. P. )1967(. Creativity: Yesterday, today, and tomorrow. Journal of Creative Behavior, 1, 3–14.
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الفرضيـات حولهـا، واختبـار صحتهـا والربـط بـني النتائـج، ورمّبـا إجـراء التعديات وإعـادة اختبـار الفروض«. 

لقـد كشـفت الكثـري مـن الدراسـات حـول منـو الطفل وتطـوره املعـريف، أن الطفـل يولـد ولديه امليـل الفطري 

لاكتشـاف واالسـتقصاء والتسـاؤل والتخمـني، ولكـن عـادة مـا يحصـل تغيـري سـلبي يف عملية التعليـم يف عمر 

ثـاث أو أربـع سـنوات، وميكـن تسـمية هـذا التغيـري )هدمـاً(، حيث يتعلـم الطفـل أن يتوقف عـن اإلجابات 

التـي تتضمـن التخمـني واإلبـداع عندمـا تواجـه جهـوده بالرفض لعـدد من املـرات، وبـدالً منها يوجه األسـئلة 

مبـارشة إىل الكبـار، فهـو يتعلـم أن اإلجابـات ال تعتمـد عـىل مـا يفكـر ويؤمـن بـه الطفـل، بـل عـىل مـا يفكر 

ويؤمـن بـه أحـد الوالديـن أو املعلم8١. 

2.٥.1   أهم مكونات التفكير اإلبداعي
)Fluency( ١.  الطالقة

وتتمثـل يف القـدرة عـىل توليـد أكـرب عـدد ممكـن مـن البدائـل، األفـكار، املعلومـات يف فـرة زمنيـة 

قصـرية نسـبياً. وبازديـاد تلـك القـدرة يـزداد اإلبـداع وتشـتمل عـىل:

أمثلة أنواع الطالقة 

فكر كم من الكلامت ميكن أن تكون عىل وزن، أو قافية مع -----؟	 

فكر كم من الكلامت تبدأ بحرف معني؟	 

قم بتشكيل جملة باستخدام مجموعة من األحرف. األوىل، عىل سبيل 	 

املثال حروف اسمك.

سم 3 مناطق ولد فيها أنبياء. ) مر- مكة - القدس(.	 

سم ١٠ أشياء ال ميكن تنظيفها.	 

سم ١٠ أشياء ال ميكن أن تنمو.	 

سم ١٠ أشياء ال تستطيع وضعها عىل شطرية )سندويش(.	 

سم ١٠ أشياء لن تجدها يف منزل.	 

غرّي النهاية املعهودة لهذه القصة.	 

غرّي من شخصيات وأحداث هذه القصة.	 

كم طريقة ميكن أن نصطاد فيها األسامك؟	 

الطاقة اللفظية - إنتاج . ١

أكرب عدد ممكن من 

الكلامت التي تتوافر 

فيها رشوط معينة.

الطاقة التعبريية- . ٢

القدرة عىل التفكري 

الريع يف الكلامت 

املتصلة املامئة.

الطاقة الفكرية.. 3

Torrance, E. P. )1977(. Creativity in the classroom: What research says to the teacher. Washington, DC: National Education 
Association. )ERIC Document Reproduction Service No. ED 132 593(.
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)Flexibility( 2. املرونة

القـدرة عـىل تغيـري زوايـا التفكـري )مـن األعـىل إىل األسـفل والعكـس، ومن اليمـني إىل اليسـار والعكس، 

ومـن الداخـل إىل الخـارج والعكـس، وهكـذا( مـن أجـل توليد األفـكار من أنـواع مختلفة، عـرب التخلص 

مـن )القيـود الذهنيـة املتوهمـة( )املرونـة التلقائيـة(. يكـر الجمـود الذهنـي الـذي يحيـط باألفـكار 

.)Thinking outside the box( القدميـة، يسـمح للمعلومـات أن تتشـكل يف أمنـاط مختلفـة

ارسم 4 خطوط باملرور عرب النقاط الـ ٩  	 

فكر أي حيوانات ميكن اصطيادها بصنارة السمك.	 

)Originality( 3. األصالة

تعتـرب هـذه املهـارة أكـرث املهـارات ارتباطـاً بالتفكـري اإلبداعـي، إذ تـؤدي إىل إنتـاج أفكار غـري مألوفة مل 

يتـم اسـتخدامها مـن قبـل، إنهـا اسـتجابة غـري متوقعة وغـري مألوفة.

فكـر يف كل االسـتخدامات املمكنـة لــ )البطانيـة، صنـدوق مـن الـورق املقـوى، معجـون أسـنان 	 

مشـبك الـورق أو الـزر....؟

عدد ١٠ استخدامات لفرشاة األسنان القدمية العائدة ألمك.  	 

)Elaboration( 4. اإلفاضة

وهـي القـدرة عـىل إضافـة تفاصيل لألفـكار التي تقـدم أو إضافة حلـول أو أفكار متنوعة حول مشـكلة 

محـددة أو موقف معني. 

مـرر الصـور، يطلـب مـن الطفـل أن يرسـم أي يشء يختاره/ملدة دقيقـة قبل متريـر الورقة للطفل 	 

الجالـس بجانبـه إلضافـة تفاصيـل مثـرية لاهتـامم. وتكرر هـذه العملية سـت مـرات وبعد ذلك 

عـىل الطفـل السـادس أن يـرد قصـة حول الصورة، ثـم تعود الصـورة إىل الطفـل األول الذي بدأ 

رسـم الصـورة لريى كيـف ترجمت وعمقـت األفكار.

فكـر بطعـام مذاقـه أطيـب لو كان أكرث حـاوة؟ ما هو الـيشء الذي يكون ألطف لـو كان أصغر؟ 	 

مـا هـو الـيشء الذي يكون أكرث سـعادة لـو كان أكرب حجامً؟
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2.5.2  عوائق التفكر اإلبداعي

حـّدد كل مـن هنيـي )Hennessy(  وأمابـل )Amabile(8٢  مجموعـة مـن عوائق التفكـري اإلبداعي املنترشة 

يف مدارسـنا ومنازلنـا وهي:

املراقبـة: أن تحـوم فـوق األطفال، مام يجعلهم يشـعرون أنهم باسـتمرار يخضعـون للمراقبة بينام هم . ١

يعملـون، تحت املراقبة املسـتمرة، يغيب السـعي للمخاطرة واالندفـاع نحو اإلبداع.

التقييم: عندما نضع األطفال يف قلق دائم بشأن جودة ما يفعلونه، يتجاهلون الرضا عن إنجازاتهم.... 2

املكافآت: االستخدام املفرط للجوائز... يحرم الطفل من املتعة الذاتية للنشاط اإلبداعي.. 3

املنافسـة: وضـع األطفـال يف حالـة فـوز وخسـارة، حيـث ال ميكـن سـوى لشـخص واحد أن يفـوز، هذا . 4

ينفـي عمليـة تقـدم األطفـال وفـق وتـرية خاصة بـكل منهم..

اإلفـراط يف السـيطرة: التدخـل الدائـم إلبـاغ الطفـل مـاذا وكيـف يعمـل ويتـرف... وهـذا غالبـاً مـا . 5

يـرك لـدى األطفـال شـعوراً بـأن االبتـكار هـو خطـأ واالستكشـاف هـو مضيعـة للوقت.

تقييـد الخيـارات املتاحـة: إبـاغ األطفال باألنشـطة التي يتعـني عليهم االنخراط فيها بدالً من السـامح . ٦

لهـم باتبـاع حسـهم الفضـويل ورغبتهـم الجامحـة وميولهـم االستكشـافية... وهـذا يقيـد االستكشـاف 

النشـط والتجريـب الـذي قد يـؤدي إىل االكتشـاف اإلبداعـي واإلنتاج.

الضغـط: بنـاء التوقعـات العظيمة ألداء الطفـل... غالباً ما ينتهي بغرس نفور من نشـاط أو موضوع.... . ٧

التوقعـات العاليـة جـداً وغـري املعقولـة غالباً ما تفـرض ضغوطاً عـىل أداء الطفل بحيث يلتـزم املبادئ 

التوجيهيـة املنصـوص عليهـا بدقـة، ومرة أخرى، يشـكل ذلـك رادعـاً للتجريب واالستكشـاف واالبتكار. 

وغالبـاً مـا تكون هـذه التوقعات الضخمـة بعيدة كل البعـد عن قدرات األطفـال التنموية.

Hennessey, B. A., and Amabile, T. M. )1987(. Creativity and Learning. Washington, D.C.: NEA Professional Library, National Education Association 8٢
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Ritchhart, R. )2007(. The seven R’s of a quality curriculum. Education Quarterly Australia, Spring.; Ritchhart, R )2002( The 8 Cultural 
Forces That Define Our Classrooms http://www.ronritchhart.com/COT_Resources_files/8%20Cultural%20Forces.pdf 
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 3.   العوامل المؤثرة في تنمية مهارات التفكير

إن بيئـة الصـف التعلميـة تحـدد الجـو العـام للتعلـم وتؤثـر فيـام يتـم تعلمـه. هناك مثانيـة عوامـل مؤثرة يف 

بيئـة الصـف التعلميـة. واعتـامداً عـىل الشـكل التـي تتخـذه هـذه العوامل، فإنـه ميكنهـا أن تدعـم أو تقوض 

إيقـاع تعليـم تنميـة مهـارات التفكري83. 

اإلجـراءات الصفيـة ونظامهـا: توفـر دعامـة لتفكـري األطفـال باإلضافـة إىل أدوات ومنـاذج التفكري التي . ١

ميكـن أن يسـتخدمها كل طفـل بصورة مسـتقلة. 

أمنـاط اللغـة والتحـادث: اسـتخدام لغـة للتفكـري توفـر لألطفـال املفـردات املناسـبة لوصـف التفكـري . 2

فيه.  والتبـر 

التوقعات: وضع أجندة لفهم ونقل توقعات واضحة والركيز عىل قيمة التفكري والتعلم كمخرجات. . 3

الوقت: تخصيص وقت للتفكري يتيح التعمق يف موضوعات وصياغة ردود مدروسة. . 4

دور املعلمـني: سـلوك املعلـم كقـدوة يف التفكـري والتعلـم بحيث تناقـش عملية التفكري وتكـون مرئية . 5

وتشاركية. 

البيئة املادية: تنظيم فضاء التعلم لتيسري تفاعات بني األقران ترتكز عىل التفكري.. ٦

العالقات والتفاعل: احرام وتقدير أفكار ومساهامت اآلخرين يف جو من البحث التعاوين.. ٧

خلق فرص: توفري األنشطة الهادفة التي تتطلب انخراط األطفال يف التفكري وتطوير الفهم.. ٨

3.1   دور المربين واألهل في تنمية مهارات التفكير
يلعب املربون واألهل دوراً هاماً يف تنمية مهارات التفكري لدى األطفال وذلك بـ :

تربية الطفل عىل فن اكتشاف األشياء املحيطة به، واكتشاف كل ما هو غريب.	 

تقبل مبادرات الطفل وتشجيعه عليها مهام كانت.	 

تجنب الرفض املتكرر ملقرحات الطفل وأسئلته. 	 

http://www.ronritchhart.com/COT_Resources_files/8%20Cultural%20Forces.pdf
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منح الطفل فرصة للتفكري يف واجباته، مع تجنب اإلجابة عنها من جانب الوالدين حتى ال يساهم 	 

الوالدان يف إلغاء تفكري الطفل.

خلق بيئة آمنة تعاونية غنية باملصادر واملواد من مراجع وكتب ووسائل تعليمية مختلفة مناسبة 	 

للفئة العمرية.

إيجاد مناخ يشجع عىل حرية التعبري والحوار واملناقشة.	 

إتاحة الفرصة لألطفال ملامرسة عمليات التفكري بدءاً من املاحظة واملقارنة والتصنيف ووصوالً إىل 	 

طرح الفرضيات وتوليد األفكار وحل املشكات واتخاذ القرارت.

تنمية الثقة بالنفس.	 

تشجيع التعلم النشط.	 

املعرفة الدقيقة بطبيعة خصائص الفئة العمرية.	 

الركيز عىل املناقشة الفاعلة كإحدى طرق إثارة التفكري.	 

توفري خربات ثقافية واجتامعية.	 

 احرام وجهات النظر املختلفة.	 

تشجيع األطفال عىل طرح األسئلة غري العادية.	 

اإلصغاء الجيد إىل األطفال وتقبل أفكارهم وإضافاتهم.	 

منح الطفل الوقت الكايف للتفكري.	 

اعطاء تغذية راجعة واستخدام أساليب تعزيز مناسبة تكون وصفية وغري تقييمية مرتبطة مبهارات 	 

التفكري وعملياته مبعنى أن يتجنب املريب قول »ممتاز« بل يقول »أعجبتني طريقة تفكريك يف مقارنة 

الشخصيات«، »أنت فخور بنفسك كونك وجدت طريقة مبتكرة لـ...« »لقد ابتكرت وسيلة جديدة يف 

استخدام هذه املعايري التخاذ القرار املائم«.

احرام التنوع والفروق الفردية بني األطفال.	 

االبتعاد عن التلقني أو اإلكثار من إعطاء التوجيهات والنقد.	 
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مهارات التفكر 
األساسية

التفكر فوق املعريفمهارات التفكر املركبة

حل املشكالتإتخاذ القراراتالتفكر اإلبداعيالتفكر الناقد املالحظة 

املقارنة/

املقابلة 

التصنيف 

تنظيم 

املعلومات 

التطبيق 

التلخيص

تقويم مصداقية 
وثبات 

املعلومات 

تتبع املغالطات

 العالقة بني 
السبب والنتيجة

 استخالص 
النتيجة، التنبؤ

اختبار الفرضيات

التعرف إىل 
اإلفادة الناقصة

توليد 

املعلومات 

األصالة 

الطالقة، 

املرونة 

التفاصيل

تحديد املشكلة 

للبحث عن 

الحلول، تقويم 

الحلول، اختيار 

الحل األنسب

خريطة مفاهيمية ملهارات وعمليات التفكر

تحديد األهداف 

بحث البدائل 

العواقب والنتائج 

ترتيب البدائل 

اختبار البديل 

األنسب

تحليل الخطوات 
التي مر 

بها التفكر 
واالسرتاتيجيات 

املستخدمة

خالصة:
بنـاء عـىل ما سـلف، يصور الشـكل أدنـاه العالقـة املفاهيمية بني مختلـف مهارات وعمليـات التفكر 

بصـورة مقتضبـة. ويـربز هـذا الشـكل، وهـو عبـارة عن خريطـة مفاهيمية، ثـالث مكونات رئيسـة يف 

موضـوع التفكـر: مهارات التفكر األساسـية ومهـارات التفكر املركبـة ومهارات التفكر فـوق املعريف. 

ثـم تبـني هـذه الخريطة مضمـون كل من هذه املكونات وال سـيام مهارات التفكـر املركبة التي تضم: 

التفكـر الناقـد والتفكر اإلبداعـي واتخاذ القرارات وحل املشـكالت. 
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استراتيجيات تنمية الحوار والتفكير ومهارات التفكير

استخدام القصة

اللعب ولعب األدوار

طرح األسئلة

أنشطة مختلفة لتنمية مهارات التفكر

)SCAMPER OSBORNE( توليد األفكار سكامرب أوزبورن

القبعات الست دي بونو
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   4.   استراتيجيات تعليم مهارات التفكير

حـدد تغـارت وآخـرون )Taggart et al(84 يف تقريـره »مهـارات التفكـري يف السـنوات األوىل: مراجعـة علميـة 

أدبيـة« اربعـة مجـاالت تدعـم التفكـري لألطفـال مـن سـن 3-٧ سـنوات وهي:

الحـوار- بـني األقـران وبـني املعلمـة والطفـل يعمـق التفكري 	 

وينمـي مهـارات التفكـري املركبة

القصة - توفر فرصاً لألطفال للتفكري والتنبؤ والتذكر	 

اللعب - يوفر فرصاً للتعلم	 

طرح األسئلة 	 

4.1   استراتيجية القصة وأهميتها

يـرى زلـط8٥ أن »قصـة األطفـال هـي نـوع أديب وقـرايئ متعـدد 

املضامـني، يكتبهـا الكبـار لألطفال،  وتشـتمل عىل عنـارص بناء القصة عنـد الكبار مثل )الحدث، الشـخصية، 

بيئـة القصـة الزمانيـة واملكانيـة، الـرد القصـي واألسـلويب، العقـدة الفنيـة، االنفـراج أو الحـل، والهدف(، 

ويراعـي كاتـب القصـة تبسـيط تلك العنارص لتناسـب املراحل والخصائـص العمرية النامئيـة عند األطفال«.

دور القصة يف حياة الطفل

تلعـب القصـة دوراً هامـا يف إثـراء تجربـة الطفـل اللغويـة وزيـادة مخزونه اللغـوي وتنمية خيالـه8٦. وهي 

تنمـي مهـارات القـراءة مـن حيـث معرفـة اتجـاه الطباعـة وماحظـة عامـات الرقيـم وتطور القـدرة عىل 

التمييـز البـري للحـروف. وتدعـو إىل املشـاركة والتفاعل االجتامعي.كـام أن رسد القصة يدربـه عىل الفهم 

والتفكـري وينمـي قدرتـه عـىل التعبري عنـد إعادة رسد القصـة8٧. هناك طـرق مختلفـة يف رسد القصة فتكون 

إمـا مكتوبـة مـع رسـومات أو تـروى شـفهياً باسـتخدام الدمى وقـد تكـون القصة عىل رشيط مسـجل.

إذا مل يتعلم الطفل بأسلوبنا 

رمبا يجب تعليمه بأسلوبه هو.

إغناسيو إسرتادا

Taggart, G. , Ridley, K. Rudd, P., Benefield, P. )2005(. Thinking skills in the early years: a literature review. National Foundation for 
Educational Research )NFER(. Slough, Berkshire: United Kingdom http://eprints.whiterose.ac.uk/73999/1/Thinking_skills_in_early_
years.pdf 

جروان، فتحي. )١٩٩٩(. تعليم التفكري مفاهيم وتطبيقات ص. ٦٠. العني، اإلمارات العربية املتحدة: دار الكتاب الجامعي.        

حسني، كامل الدين. )٢٠٠٩(. أدب األطفال: املفاهيم. األشكال. التطبيق. القاهرة، مر: دار العامل العريب.  
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ان استخدام القصة مع الطفل يحقق أهدافاً اجتامعية، تربوية وتعليمية كام يبني الجدول:

الذهنية/اإلبداعية اللغوية االجتامعية/العاطفية

توفر الخربات  تدعم تنمية اللغة 

وقواعدها

توفر املتعة والتسلية

ترعى وتوسع الخيال تستخدم لغة أصيلة 

صحيحة واضحة

تساهم يف نقل الراث األديب 

من جيل إىل جيل

تدعم التنمية املعرفية وتكسب معارف 

ومفاهيم جديدة

تنمي مهارات االستامع 

واإلنصات

تزيد من فهم الراث الثقايف

توفر للطفل فرص املاحظة واملقارنة 

والتصنيف واالفراض والتنظيم 

والتلخيص والتطبيق واالستجابة وكذلك 

االنتقاد

تقدم منوذجاً يف النطق 

الصحيح، واللغة السليمة، 

والحوار

تطور الذكاء العاطفي عرب 

تنفيسه عن املشاعر املكبوتة

تنمي القدرات اإلبداعية عرب قيام 

الطفل بتمثيل أحداث القصة 

وشخصياتها

تعد الطفل للقراءة 

والكتابة

توفر املعايري األخاقية وتطور 

مفاهيم الصواب والخطأ

تنمي الذوق الفني تضيف مصطلحات جديدة تدعم التنمية االجتامعية

تزود الطفل باملعلومات والحقائق 

املختلفة عن املجتمع الذي يعيش فيه، 

وعن العامل من حوله

تزيد من مخزون املفردات  تساعد عىل تقليص التمركز 

عىل الذات عرب مساعدته عىل 

فهم وتفسري السلوك اإلنساين

تنمي القدرة عىل ربط السبب بالنتيجة تقدم القافية، واإليقاع 

وموسيقى الكلامت 

والعبارات املوزونة أو 

املسجوعة

تنمي القيم الروحية والوعي 

الديني والقيم الوطنية عند 

الطفل
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تقسيم القصة من حيث الفئة العمرية

الكتب أو القصص التي يهتم األطفال من عمر 4-٧ سنوات بقراءتها أو االستامع إليها 

هـي التـي تلبـي حاجـات األطفـال النامئيـة فتجمع بني التسـلية وتنميـة الخيال، مع مراعاة سـهولة األسـلوب 

وبسـاطة العـرض، ووضـوح الفكـرة، وتـدور معظمهـا حـول الطيـور والحيوانـات، وتهتـم بالفكـرة أو الحكايـة 

التـي تشـد انتبـاه األطفـال وتحقـق لهم اإلثـارة والتشـويق وتكـون الحبكة بسـيطة، مثل:

الكتب أو القصص التي يهتم األطفال من عمر٧-٩ سنوات بقراءتها أو االستامع إليها 

تتميـز بالتنـوع وتطمـح إىل إشـباع حاجـات األطفـال الوجدانيـة والفكريـة، واسـتثارة خيالهـم وحفزهـم عـىل 

التفكـري واالبتـكار، وتتضمـن عنـارص التشـويق والحبكـة املعقـدة نوعاً مـا وتبـدأ بتبصريهم بتاريخهـم املجيد 

وبطـوالت أجدادهـم، وسـري العظـامء، وتعريفهـم بالقصص العاملية، وتحقيق املتعة والتسـلية مـع عدم إغفال 

املقاصـد، والغايـات الوعظيـة، والسـلوكية، والتعليمية. مثل:

كتب الحروف الهجائية	 

كتب العدد واألمناط	 

كتب األشعار واألناشيد	 

الكتب املصورة – حيث تلعب الرسومات 	 

دوراً أساسياً يف رسد القصة

كتب عن النمو واالستقالية 	 

كتب تحتوي عىل فصول 	 

قصص خيالية	 

قصص مغامرة كالرجل الخارق 	 

الكتب املصورة 	 

املغامرات الواقعية املبنية عىل أحداث 	 

كتب عن املدرسة 	 

كتب مفاهيم ومعلومات إذ يبدأ االهتامم يف 	 

العامل من حولهم 

قصص جحا وهي من النوادر والحكايات التي 	 

تجمع بأسلوب بسيط بني الفكاهة والوعظ

الحكايات الشعبية من الراث املحي أو العاملي	 

واقعية قام بها أشخاص يف مجاالت الحياة 

املختلفة

الخيال العلمي	 

االهتامم بالخرافات واألساطري 	 

االهتـامم بالحكايـات الشـعبية يراجـع يف عمر 8 	 

سنوات
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الكتب أو القصص التي يهتم األطفال من عمر ٩-١2 سنوات بقراءتها أو االستامع إليها

يبدأ الطفل باالبتعاد عن التخيل واالهتامم بالواقع والحقائق واألسباب 

	   املغامرات والجرائم والتحريات

	   الخيال العلمي/الخيال التاريخي

	   البقاء عىل قيد الحياة

	  قصص األقران، الصداقة والنضوج

	   سري املكتشفني

	   القصص الهزلية

	   قراءات علمية وكتب املعلومات

	   رواية قصرية

	   املعضات األخاقية

خطوات عرض القصة

مـن املهـم اختيـار القصـة التـي تناسـب املرحلـة العمريـة للطفل، مـدى ماءمـة املفاهيم املطروحـة لعمر 

الطفـل، وتحـايك مسـتوى التفكـري لديـه. كـام يجـب قـراءة القصـة قبـل تقدميهـا لألطفـال وذلـك مـن أجل 

تحديـد الوقـت الـذي تسـتغرقه قـراءة القصـة واإلملـام بحـوادث القصـة وتسلسـلها وأسـامء الشـخصيات 

السـتخدامها يف طـرح أسـئلة عـىل األطفـال لـدى االنتهـاء مـن قـراءة القصـة.

التمهيـد: ويتـم فيـه اسـتثارة انتبـاه األطفـال نحـو موضوع القصـة وتهيئتهـم نفسـياً، وذهنياً لتقبـل القصة 

مـن خـال عـرض صـور شـخصيات القصة، ومناقشـة األطفـال حولها، أو طرح بعض األسـئلة التـي تركز عىل 

القيـم، أو الفضائـل املرتبطـة بالقصة أو شـخصيات القصة. تذكريهم بقوانني االسـتامع، وذكر العنوان وإسـم 

املؤلف والرسـام.

 عـرض القصـة: وذلـك باسـتخدام طريقة من طرق رسد القصة واسـتخدام الوسـيلة املناسـبة لهـا. وقبول أي 

تنبـؤ لـه عاقـة بالعنـوان والصـور عىل غـاف الكتـاب. والركيز عـىل أهمية اسـتخدام الصور داخـل القصة 

للتوقعـات. وخـال القـراءة التوقـف لسـؤال األطفال »مـاذا تعتقدون انه سـيحصل فيام بعـد؟« ومن املهم 

اسـتخدام نـربات صـوت مختلفـة تبعـاً ألحـداث القصة بحيث يشـد إلقاؤهـا انتبـاه األطفال املسـتمر وتثري 

الحـامس لديهـم يف متابعـة مجريات األحداث وشـد خيالهم. وقد تسـتخدم املربية جسـدها، يديها، وتعابري 

وجههـا مـن أجل إيصـال املعنى.
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 مناقشـة القصـة وتحليلهـا. ربـط القصـة باألشـياء املألوفـة واألحـداث القريبـة مـن بيئـة الطفـل. وتفقـد 

التوقعـات السـابقة التـي طرحهـا األطفـال بعـد قـراءة القصـة لتحديـد مـدى توافقهـا مـع أحـداث القصة.

تعبـر األطفـال - الطلـب مـن الطفـل إعـادة رسد قصصـه املفضلـة بأسـلوبه وتقبـل إضافاتـه وأفـكاره وقد 

يكـون التعبـري فنيـاً بالرسـم عـن موضـوع القصة.

نموذج قصة 
قصة الرِّيح 

ـٍة: أنَت  يـُح، وقالت لَـُه بلهجٍة ُمؤَنِّبَ حـر. فضحكت الرِّ يـِح: احملينـي إىل شـاِطئ البَ غـرُي لِلرِّ قـال الَغـزال الصَّ

ا سـاِعديني. كَسـاُن، فَلِـامذا أحِملُـَك مـا ُدْمـَت رَسيـع الرَّكِض؟ قـال الغزاُل: أنـا اآلن ُمتعـٌب ِجداً، فهيَّ

يـف. قـال الغـزاُل ُمتسـائِاً بغيـٍظ: إِذن َمتـى  يـُح: ال أسـتطيُع تَلبيـَة طَلَِبـَك ألينِّ ال أشـتِغُل يف الصَّ ّ قالـت الرِّ

ـتاِء فقـط. قـال الغـزاُل متسـائاً بُهـزٍء: ومـاذا تشـتغلنَي؟ فأجابت  يـُح: أشـتِغُل يف الشِّ تَشـتِغلني؟ قالـت الرِّ

لَة  فر اليابسـِة، وأنُقل الُغيـوم املُحمَّ يـُح بصـوٍت ُمسـتنِكٍر: أال تعلـُم؟ أنا أَخلُِّص األشـجاَر ِمـن أوراِقها الصُّ الرِّ

باملطـِر إىل الُحقـول الَعطىش. 

ـًة. غري أنَّه  يـَح بأنَّهـا ال تُريـُد مسـاَعَدتَُه، وأبلََغهـا أنه سـيُعاديها ولـن يَُكلَِّمها ثانِيَ َغِضـب الغـزاُل، واتَّهـم الرِّ

ُع ِمْنـَك يف الرَّكْض. ـُه حـنَي أبـَرَ أرْنَبـاً يَتَواثَـُب َمرِحاً. وصـاَح ِبِه: أَنـا أرَْسَ ابتَسـَم ُمتَناِسـياً َغَضبَ

قاَل األرْنَُب فَْوراً: ماذا تَنتِظُر؟ هيّا نَتَسابَق.

هـا ظلَّْت صاِمتًَة  ـباِق، ولِكنَّ اُهام وتَشـْرَِك يف السِّ يُح أن تَتََحدَّ ت الرِّ وانطَلَـق الغـزال واألرْنَـُب يَرْكُضـاِن، وهمَّ

ـتاَء. يْف وتَْستَْسـلُِم لِلرَّاَحِة ُمنتَِظرًَة الشِّ ـرَْت أنَّهـا ال تَْشـتَِغُل يف الصَّ هاِدئَـًة، إذ تََذكَّ

زكريا تامر. )ملاذا سكت النهر( ص ١5- ١٦
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قبل قراءة القصة 

)تدعـم املعلمـة مهـارة التنبـؤ واملاحظـة مـن خـال مناقشـة عنـوان القصـة وتسـأل إذا كانـوا يعرفـون مـا 

هـي الريـح وكيـف هـو الغـزال واألرنـب(. ثـّم تدعو األطفـال للتفكـري مباذا تفعـل الريح ومـاذا يفعـل الغزال 

واألرنـب ومـا العاقـة يف مـا بينهـا. تـرى عـن ماذا سـتكون؟

بعد قراءة القصة    

تسأل املعلمة:

هل كانت توقّعاتنا صحيحة؟. ١

ما هو أكرث ما أعجبنا يف القصة؟. ٢

ملاذا مل تساعد الريح الغزال؟. 3

أين أراد الغزال الذهاب؟. 4

تُرى هل كانت الريح حزينًة؟. ٥

ما هي مهّمة الريح؟ هل نحتاج اليها دامئاً؟ كيف تساعدنا؟. ٦

4.2   استراتيجية اللعب

تؤكـد املـادة 3١ مـن حقوق الطفل عىل حق الطفل يف الرفيه والتسلية واللعب. يعترب اللعب نشـاطاً مسـيطراً 

عـىل حيـاة الطفـل ومصـدر تعلمه ومنوه وإبداعه حيث يعيشـه بواقعـه وخياله، كام يندمـج الطفل يف اللعب 

بـكل طاقاتـه ووجدانـه. يتعلـم عـن طريـق اللعـب عـادات التحكـم يف الـذات والتعـاون والثقـة بالنفـس... 

واأللعـاب تضفـي عـىل نفسـيته البهجـة والـرور وتنمـي مواهبـه وقدرتـه عـىل الخلـق واإلبـداع. مـن خال 

اللعـب يتحقـق النمـو النفـي والعقـي واالجتامعـي واالنفعـايل للطفـل... ويتعلـم الطفل من خالـه املعايري 

االجتامعيـة، وضبـط االنفعـاالت والنظـام والتعـاون... ويشـبع حاجـات الطفـل مثـل حـب التملـك... ويشـعر 

الطفـل باملتعـة ويعيـش طفولتـه. أفضـل أنـواع اللعـب عنـد الطفـل هـو اللعـب الـذي يختـاره، أو يصنعـه 

بنفسـه، أو يكتشـف بنفسـه طريقـة جديدة للعـب، أو طريقة خاصة السـتعامل اللعب. عندمـا يلعب الطفل 

يسـتهلك طاقـة جسـدية حركيـة أو طاقـة ذهنيـة أو االثنيـن معاً تبعـاً للمرحلـة العمرية.
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فعنـد الـوالدة يكـون معظـم لعـب الطفـل متمحـوراً حـول طاقتـه الجسـدية/الحركية وتدريجيـاً وحتـى سـن 

الثالثـة يسـتخدم طاقتـه الذهنيـة إلدراك تفاعلـه مـع األشـياء ويقبـل عىل اللعب الذي يسـمح له باالكتشـاف 

واالختبـار. امـا بـني سـن الرابعـة والتاسـعة فيبـدأ بالتدريـج تكويـن أصدقـاء اللعـب، وهنـا تظهـر األهميـة 

االجتامعيـة للعـب، وتختلـف أمنـاط اللعـب ما بـني اللعب الحر الـذي ينطوي عـىل االختيار، واتخـاذ القرارات 

العفويـة. والتنظيـم الـذايت يكـون مسـيطراً قبل سـن الثـاث سـنوات. أشـار فيكوتسـيك )Vygotsky(88 إىل أن 

اللعـب التخيـي يطـور التفكـري املجـرد الرمزي لدى الطفـل ويعد مؤرشاً هامـاً للقدرة عىل القـراءة. أما اللعب 

املنظـم فيكـون بـإرشاف الكبـار وينطـوي عـىل قواعـد، ويتضمن عنارصاملشـاركة واملـرح عند الاعبني8٩. يشـري 

الحيلـة٩٠ إىل أن اللعـب يتحـول يف سـن )8-١٢ سـنة( إىل لعـب مخطـط ذي قواعد وقوانني خاصـة به وهادف 

مثـل األلعـاب الركيبيـة والحركيـة. ويعـزو ذلـك إىل طبيعـة التغيـريات النامئيـة التـي تحصـل لـدى األطفـال. 

ففـي هـذه السـنوات يقـوم الطفـل بوضـع خطـة للعـب وتطبيقهـا، ويحتـاج عندهـا إىل القدرة عـىل التحليل 

والركيـب واالبتـكار ضمـن قواعـد اللعـب كألعاب الشـطرنج والكـرة ولعـب االدوار واأللعـاب الركيبية.  

ويسـاعد اللعـب بكافـة مراحلـه وأنواعـه عـىل تكييـف األطفـال اجتامعيـاً مـع خـربات الحيـاة، باإلضافـة إىل 

تطويـر الخصائـص النامئيـة األخـرى للطفـل )انظـر الجـدول ص ١٢3(.

Vygotsky, L.S. )1978(. Mind in Society. Cambridge, MA: Harvard University Press, USA.

Bodrova, E., & Leong, D. J. )2007(. Tools of the mind: The Vygotskian approach to early childhood education. Columbus, Ohio: Pearson.

  الحيلة، محمود محمد.) ٢٠٠٢ (. تكنولوجيا التعليم من أجل تنمية التفكري بني القول واملامرسة. عامن، األردن: دار املرة.        
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اللعب ودوره يف منو األطفال

الذهنية/اإلبداعية اللغوية الجسدية الحركية
االجتامعية/

العاطفية

إجراء اختبارات واكتشافات 

كاختبار مفهوم التوازن واألشكال 

ونشاطات حسية

إدراك أن املطبوعات 

عىل أشكالها تحوي 

معاين

استعامل أدوات 

القياس واألوزان

تعلم املشاركة 

والتعاون

التعرف إىل األمناط والنامذج 

وابتكارها

تعبري عن األفكار 

واملفاهيم

استخدام العضات 

الكبرية

تطوير الثقة 

والتعاطف

التعرف إىل مفاهيم الكمية 

والعددية

استخدام املهارات 

اللغوية وتنميتها

استخدام املهارات 

الحركية للعضات 

الدقيقة

متثيل أدوار واقعية 

مستمدة من الحياة 

اليومية

التصنيف والفرز - تصنيف وفق 

الشكل والحجم واللون

تكون األفكار وتحولها 

إىل كلامت

مترين العضات 

الدقيقة

مهارات املامرسة يف 

حل النزاعات

اظهار سبل معاينة األشياء 

واكتشاف عمل األشياء

التواصل مع اآلخرين 

تطوير اللغة ومهارات 

االتصال

تحسني التناسق 

وتعزيزه بني حركة 

اليد والعني

تفهم املشاعر 

وتقبل وجهات نظر 

اآلخرين

استعامل الخيال واختبار األفكار 

توسيع اآلفاق والقدرات اإلبداعية

زيادة الدافعية 

لإلنجاز

تركيز عىل القدرة املكانية
تقليل اإلجهاد يف 

حياتهم اليومية

مامرسة مهارات اتخاذ القرارات

صقل حس املراقبة واملعاينة 

والتنبؤ واملقاربة، صياغة 

االستنتاجات

تعلم التخطيط واالكتشاف، تعلم 

واختبار مفاهيم جديدة

تطوير التنظيم الذايت
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مناذج ألعاب تنمي مختلف مهارات التفكر

ألعاب لغوية. ١

لعبـة األنشـطة الرتكيبيـة: وهـي األنشـطة أو األلعـاب التـي يطلـب فيهـا مـن الطفـل تركيـب قطـع أو . 2

أجـزاء صغـرية ليكـّون منهـا شـكاً ذا معنـى. عنـد العمل مـع أطفـال الروضة تقـوم املعلمة بإحضـار مواد 

وخامـات مختلفـة الشـكل والحجم )لفائف ورق الحـاّمم الفارغة، مكّعبات - علب فارغـة، أزرار، خيطان/

صـوف( ليقـوم الطفـل باسـتخدامها يف ابتـكار شـكل أو رسـم ما. كـام ميكن أن تقـدم مجموعة مـن أجزاء 

صـورة وتـوكل مهمـة تركيـب الصـورة وإرجاعهـا إىل شـكلها األصي. هـذه األلعـاب تنمي مهـارات التفكري 

وخاصـة الركيـز والبحث. 

اسـتخدام اللعـب بــ )تانغـرام Tangrams( وهـي لعبـة صينيـة عبـارة عـن مربـع كبـري مقسـم إىل ٧ أجـزاء 

يحتـوي عـىل ٥ مثلثـات – مربـع واحـد - ومعـني واحـد. يقـوم األطفـال باسـتخدام القطـع وترتيبهـا بعد قص 

األشـكال تبعـاً للرسـم املطلـوب أو ابتـكار الشـكل الـذي يريدونـه. 

بعض النامذج املمكن صنعها tangram شكل

http://math.about.com/od/geometri/
ss/tangram:htm

http://mak.about.com

http://math.about.com/od/geometri/
http://mak.about.com
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3. لعبـة الفـوارق واالختالفـات - يطلـب مـن الطفل البحث عـن الفروقات أو االختافـات وتحديدها يف وقت 

محـدد جـداً. تنمي مهارة املاحظـة والركيز. 

4. لعـب األدوار: اسـتخدام طريقـة لعـب الـدور )Role Play( »أي مفهـوم »لتكـن شـخصاً آخـر«. تعتـرب من 

الطـرق الفرديـة للتدريـب عـىل اإلبـداع. يقـوم الطالـب من خـال هـذه الطريقة مبامرسـة الدور الـذي يتفق 

ودوافعـه، وحاجاتـه، وميولـه اإلبداعيـة، إذ يـرى الطالـب اآلخريـن مـن خـال ماحظتـه لذاتـه، ويتعرف عىل 

اتجاهاتهـم نحـو خصائصـه وصفاتـه. ويف هـذه الطريقـة يتعلـم الطالـب طرقـاً وأسـاليب جديـدة ملامرسـة 

األعـامل، ولتجربـة أسـاليب سـلوكية جديـدة، ما يوسـع من آفاق شـخصيته، ويرح يف الخيال متجـاوزاً حدود 

الواقـع املحيـط بـه. يتيـح هـذا األسـلوب للطالـب اإلبـداع التلقـايئ، ويسـاعده عـىل فهـم ذاتـه أو مـا يسـمى 

بالتعلـم عـن الـذات، باإلضافـة إىل متكـني الطالـب من أن ينطـق بخرباته الاشـعورية التي – أحيانـاً – مل تظهر 

ولـو مـرة واحـدة عىل لسـانه٩١. كام يتعلم الطفـل الضبط الذايت والتنظيـم الذايت والخضوع للجامعة وتنسـيق 

األدوار٩٢. ويتطلـب لعـب األدوار محـاكاة موقـف حيـايت حقيقي. 

ــاك غــرض واحــد فقــط موجــود  ــال: هن مث

ــال  ــاده خ ــل إيج ــىل الطف ــمني، ع يف الرس

ــدة.  ــة واح دقيق

 قطامي، يوسف )١٩٩٠(: تفكري األطفال تطوره وطرق تعليمه، ط١، دار األهلية للنرش والتوزيع.        

الحيلة، محمود محمد. ) ٢٠٠٢ (. تكنولوجيا التعليم من أجل تنمية التفكري بني القول واملامرسة. عامن، األردن: دار املرة.        
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وميكن أن تتخذ أشكاالً 

النملة والجندب

عاشـت )يف قديـم الزمـان( عائلـة مـن النمـل عىل تلـة. كانوا كثـريي االنشـغال و يهتمون جيـداً بأطفالهم 

ويعملـون بجهـد لتخزيـن الطعـام لفصـل الشـتاء. وكان يعيـش يف حقـل قريـب جنـدب. مل يكـن هـذا 

الجنـدب يعمـل، كان يرقـص ويغنـي طـوال اليـوم. عندمـا رأى النمـل منهمكـني يف عملهم سـألهم: »ملاذا 

تعملـون بهـذا الجهـد؟« »يجـب أن نعمـل«، قـال النمـل، »يجـب أن نتحر لفصل الشـتاء. لن نسـتطيع 

إيجـاد طعـام عندهـا«. »مل أجـع مـرة بعـد«، قـال الجندب.

»سـتجوع عندمـا يحـل فصـل الشـتاء«، قـال النمـل. »الشـتاء بعيـد«، قهقـه الجنـدب. ثـم رحـل وهـو 

يرقـص«. »ذلـك الجنـدب سـيندم عندمـا يصبـح الوقـت متأخـراً جـداً والطقـس بارداً جـداً للعمـل«، قال 

لنمل.  ا

وعاجاً ما حل فصل الشتاء. كم هو بارد الصباح يف الشتاء!

الحشـيش العـايل تجمـد مـن الجليد. العصافري رحلـت اىل بيوتها الشـتوية. كانت عائلـة النمل قد هرعت 

اىل بيتهـا تحـت سـطح األرض وأغلقت بابها. كان الجـو دافئاً يف بيتهم.

ولكـن أيـن هـو الجنـدب؟ األرض مكسـوة بالثلج. ال بيـت له ومل يسـتطع أن يجد طعامـاً. تجمدت رجاه 

مـن الـربد. مل يعد يسـتطيع الرقص ومل يرغـب يف الغناء.

ذهـب اىل بيـت النمـل وطـرق عـىل البـاب. »أرجوكـم أعطـوين طعامـاً، أعـزايئ النمل«، قـال، »فأنـا جائع 

جـداً«. »ولكننـا ال منلـك مـن الطعـام إال مـا يكفينـا«، قـال النمـل، »بينـام نحـن نعمـل ونجمـع الطعـام، 

كنـت ترقـص وتغنـي. فلرن إن كان الرقص والغناء سـينجيك من قسـاوة الشـتاء«. فاسـتدار الجندب ورحل 

حزينـاً. مل يـره النمـل بعد ذلـك أبداً.

إرشادات املعلمة: تخيَّل نفسك الجندب، عبِّ عام تشعر به

١. يتخيـل الطفـل نفسـه مـكان أحـد الشـخصيات يف أحـد املواقـف، ما يتيح لـه أن يعرب عن أحاسيسـه كام 

يراهـا هو.

٢. يقوم الطفل بتمثيل موقف من الحياة الواقعية حيث توزع األدوار فيه ثم يستعد له ويقوم بتأديته.
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5. اللعـب اإليهامي/التخيـي: يـربز يف مرحلـة مـا قبل املدرسـة ويتميز باللعب الرمزي حيـث يعطي الطفل 

الحيـاة ألشـياء ومـواد جامـدة ويعطيهـا صفـات فيسـمي الدمية طبيبـاً، ويسـتخدم الكوب الفـارغ عىل انه 

كـوب شـاي، كـام يقـوم بتقليـد األنشـطة التي الحظهـا والتي قـام بها الكبـار. توفـر املعلمة أدوات تسـاعد 

الطفـل عـىل التخيـل يف الركـن التمثيـي )املطبخ وأدواتـه، املطعم ومسـتلزماته، التبضع يف السـوق، املكتبة، 

املدرسة ومسـتلزماتها،....(.

مثال:

إجر محادثة بني القلم والورقة.	 

إجـر مقابلـة مـع األسـد - مـا هو الحـوار الذي سـيدور بينكام؟ مـا هي األسـئلة التي سـتطرحها وما 	 
هـي اإلجابـات التي سـتحصل عليها؟

أخـذ صديقـك قلمـك عندمـا وقـع عـىل األرض واسـتعمله. أنـت اآلن بـدون قلـم. إجـر حـواراً معه 	 
بالخيارات. وفكـر 

4.3   استراتيجية طرح األسئلة

تعترب األسـئلة ركنا أساسـياً يف تنمية مهارات التفكري وهي تسـتخدم 

لقيـاس مـدى اسـتعداد الفـرد للتعلـم وتقييـم انجازاتـه وتشـخيص 

مواطـن القـوة والضعـف لديـه. ويحتـاج املـريب إىل معرفـة كافيـة 

اعدادهـا وصياغتهـا وتصنيفهـا  بأنـواع األسـئلة وأهدافهـا وكيفيـة 

طرحها.  وطـرق 

تشـري األبحـاث الربويـة٩3 يف العديـد مـن دول العـامل إىل أن الغالبيـة العظمـى مـن األسـئلة التـي يطرحهـا 

املعلمـون غالبـاً مـا تكون معرفية وعىل مسـتويات التفكري الدنيـا، أي التذكر والفهـم والتطبيق بحيث ترتكز 

عـىل التلقـني واسـرجاع معلومـات بـدالً من األسـئلة التـي تعزز فهـامً أعمق للطـاب. فقد وجـد الباحثون٩4  

قال رسول الله صىل الله عليه 

وسلم:

 »لوال السائل لذهب العلم«

الحيلة، محمود محمد. ) ٢٠٠٢ (. تكنولوجيا التعليم من أجل تنمية التفكري بني القول واملامرسة. عامن، األردن: دار املرة.        
Gall, M. )1984(.Synthesis of Research on Teachers’ Questioning. Educational Leadership. 42:40-47.; Wilen, W. )1991(. Questioning 
skills for teachers. What research says to the teacher. 3rd ed. Washington, DC: National Education Association. )ERIC Document 

Reproduction No. 332 983(.

Levin, T., and Long, R. )1981(. Effectiveness instruction. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
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أن املعلمـني يطرحـون حـواىل 3٠٠-4٠٠ سـؤال يف اليـوم و١٢٠ سـؤاالً يف السـاعة تبعاً لنوع املادة الدراسـية٩٥ 

كـام أشـارت الدراسـات٩٦ إىل أن وقـت انتظـار الـرد الـذى يعطيـه املعلـم للطاب بعـد طرح السـؤال يكون 

أقـل مـن ثانيتـني. ونتيجـة لذلـك يعطـي الطـاب ردوداً قصـرية، أو ال جـواب عـىل اإلطـاق بدالً مـن إعطاء 

األجوبـة التـي تنطـوي عـىل عمليـات التفكـري العليا. كـام تظهـر أن متديد وقت انتظـار الرد إىل مـا بني 3-٥ 

ثوان يـؤدي إىل:

تغري يف ردود الطاب نوعاً وكاّمً.	 

توفر وقت أطول للطالب البطيء للتفكري ىف اإلجابة. 	 

تحّسن يف التحصيل العلمي وتنّمي مهارات الحوار والتفكري العليا.	 

وجود اجابات أطول وكاملة.	 

زيادة يف التفكري التأمي واإلبداعي.	 

زيادة يف عدد األسئلة.	 

زيادة يف مشاركة الطاب.	 

زيادة يف ثقة الطاب بأنفسهم.	 

تقلص عدد مشاكل االنضباط والسلوكيات.	 

Carlson, W. S. 1991. Questioning in classrooms: A sociolinguistic perspective. Review of Educational Research 61 )2(: 157-78. ;Carlson, 
W. S. 1997. Never ask a question if you don’t know the answer. Journal of Classroom Interaction 32 )2(: 14-23.

Cazden, C. B. 2001. Classroom discourse: The language of teaching and learning. Portsmouth, NH: Heinemann.; Tobin, K. )1987(. 
The Role of Wait Time in Higher Cognitive Level Learning. Educational Researcher. 57: 69–95.
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دور املعلم يف طرح األسئلة

التأكد من أن الجميع أصغى إىل السؤال.	 

انتظـار مـا بـني 3-٥ ثـوان بعـد طـرح السـؤال للحصـول عـىل اإلجابـة خاصـة األسـئلة التـي تتطلـب 	 

مسـتويات أعـىل يف التفكـري.

استخدام التغذية الراجعة. 	 

عدم التهكم أو السخرية من إجابة الطفل.	 

توزيع األسئلة عىل جميع األطفال مع األخذ يف االعتبار الفروق الفردية.	 

صياغة السؤال بطريقة صحيحة ومحددة تتاءم مع املرحلة العمرية للطفل.	 

املوازنة يف مستويات األسئلة من حيث تنوعها وتدرجها.	 

عدم تكرار السؤال أكرث من مرة واحدة.	 

أهمية طرح األسئلة٩٧

تنقل الطفل من دور املتلقي إىل املشارك الفعال.	 

تثري الحرشية واالهتامم والرغبة يف البحث عن املعلومات.	 

تنظم األفكار.	 

توجه التفكري يف طرق جديدة مختلفة مل يتم التطرق إليها من قبل. 	 

تغني مخزون الطفل من املفردات واملهارات اللغوية.	 

توسع الخيال.	 

تحث عىل التأمل.	 

تساهم يف خلق روابط بني املعرفة السابقة والخربات الجديدة.	 

تقيم التمكن من األهداف والغايات.	 

تحفز التعلم الذايت.	 

توفر الفرص للطاب إلبداء األفكار واآلراء وتغذيتها.	 

متكن الطاب من االستامع إىل تفسريات مختلفة عن املادة من قبل زمائهم.	 

تساعد عىل تقييم تعلم الطاب بحيث متكن املعلمة من تشخيص نقاط القوة والضعف ىف أداء الطاب.	 

قطامي، يوسف وقطامي، نايفة. ) ٢٠٠١ (. اسراتيجيات األسئلة الصفية. عامن، األردن: دار الرشوق للنرش والتّوزيع.         ٩٧
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أنواع األسئلة

هنـاك أنـواع مختلفـة مـن األسـئلة التـي تطـرح عـىل الطفل منهـا ما هـو مغلق ويتعلـق بالبعـد املعريف، 

ومنهـا مـا هـو مفتـوح، وليـس هناك مـن إجابـة واحدة صحيحـة له٩8.

األسئلة التي تتعلق بالبعد املعريف هي:

وقـد اعطـى الباحـث البـارز يف التفكـري الناقـد ريشـارد بـول )Richard Paul(١٠٠ منوذجـاً ألنواع األسـئلة التي 

تنمـي مهـارات التفكـري الناقد وتشـجع عـىل الحوار واملناقشـة.

	   املعرفة للمعرفة – الحصول عىل املعلومات

	   املعرفة املفاهيمية

	   املعرفة اإلجرائية

	   املعرفة ما فوق املعرفة

تصنف األسئلة إىل نوعني حسب مستوى التفكر الذي تثره٩٩.

	 األسـئلة املغلقـة - تكـون محـددة اإلجابـة وغالبـاً 

مـا تثري مهـارات التفكري األساسـية وتتطلـب إجابة 

نعـم أو ال أو إجابـة صحيحـة.

إجابـة  مـن  هنـاك  ليـس   - املفتوحـة  األسـئلة   	

واحـدة صحيحـة إذ إنهـا تثـري مهـارات التفكـري 

واإلبداعـي  الناقـد  التفكـري  وتتضمـن  العليـا 

وتهـدف إىل حـث الطفـل عىل البحـث عن عدة 

إجابـات قـد تكـون مامئـة أو مقبولـة.

األسئلة االفرتاضية األسئلة التوضيحية
ما الذي تفرضه؟ ماذا تعني بـ__________________؟

إن معظم استنتاجاتك حول هذه الفكرة هي 

________
ما الفكرة الرئيسية من ________؟

ملاذا بنيت استنتاجاتك حول ___ بدالً من ____؟ كيف نربط هذه الفكرة باملوضوع الذي نناقشه؟
ما هو السبب الذي أدى إىل هكذا افراض؟ ارشح ماذا تعني عندما تقول________

هل ميكن اعطاء مثل عن________________؟
هل ميكن اإلضافة إىل هذه الفكرة؟

ما الذي يجعلك تقول هذا؟

Wragg, E. C., & Brown, G. )2001(. Questioning in the primary school. London and New York: Routledge Falmer.

قطامي، يوسف وقطامي، نايفة.) ٢٠٠١ (. اسراتيجيات األسئلة الصفية. عامن، األردن: دار الرشوق للنرش والتّوزيع.
Paul, R. )1993( Critical Thinking: What every person needs to survive in a rapidly changing world.Santa Rosa, CA, Foundation for 

Critical Thinking.
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أسئلة حول اآلراء أسئلة التدعيم باالدلة
كيف ميكن للذين يختلفون يف وجهة 

النظر هذه أن يناقشوها؟ 
كيف تعرف هذا؟

عندما تقول_______، هل تقصد 
______؟

ما الذي يجعلك تفكر أن هذا صواب؟

ما هو البديل؟ هل هناك من دليل عىل أن ____________؟
كيف ميكن للناس أن تتجاوب مع 

هذه _______؟
ما هي األسباب التي تجعلك تقول هذا؟

ما هي املعلومات التي ال تزال بحاجة اليها؟
هل هذه الحجج كافية؟

ما الذي يجعلك تقول هذا؟
هل هناك من سبب يدفعك إىل التساؤل أو الشك بهذا الدليل؟

أي استنتاج جعلك تصل إىل هذه النتيجة؟
كيف ميكن أن نتحقق من صحة هذه املعلومة؟

أسئلة حول العواقب
كيف ميكن أن نعرف؟

ماذا يفرتض هذا السؤال؟
كيف ميكن لآلخر أن يقرر؟

ما هو السؤال الذي ينبغي علينا طرحه؟
أين تكمن أهمية املوضوع؟

  ٥.   طرق و أساليب واستراتيجيات تنمية مهارات التفكير 
         لدى األطفال من سن ٥-٩ سنوات

الهـدف مـن تحسـني املهـارات الفكريـة لطفل ما قبل املدرسـة يرتكز عىل ما يـأيت: كيف نوجه للطفل األسـئلة 

بعـد القصـة، وكيـف نجعلـه ينشـط فكـره بابتـكار شـخصيات وأحـداث وتسلسـل الصـور التي تعـرض عليه؟ 

وكيـف ننمـي قدرتـه عىل االستكشـاف، وحل املشـكات، وإدراك العاقات بطريقة سـليمة؟ لذلك عىل معلمة 

ريـاض األطفـال أن توظـف كافـة حـواس األطفـال يف اكتشـاف عـامل األطفـال والعمـل عـىل مسـاعدتهم عـىل 

تطويـر مفاهيمهـم، وتوفـري الطرق واألسـاليب التي تشـجعهم عـىل التفكري.
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وعــرض الحــاريث١٠١ الطــرق واألســاليب اآلتيــة التــي تشــجع عــىل التفكــري والتــي ميكــن أيضــاً اســتخدامها مــع 

األطفــال مــن ســن ٧-٩ ســنوات:

5.١  الصور

الصــور املختلفــة التــي ميكــن الحصــول عليهــا مــن املجــات والجرائــد امللونــة، تعــد مصــدراً غنيــاً لتنميــة 

مهــارات التفكــري والتفكــري اإلبداعــي لــدى الطفــل، وذلــك مــن خــال طــرح األســئلة التــي تثــري تفكريه.مثــاً: 

»تأمــل يف الصــورة ثــم صفهــا دون أن تنظــر إليهــا. مــا هــو أبــرز مــا الحظتــه؟ ضــع عنوانــا للصـــورة؟ مــا 

هــي املشــاعر التــي انتابتــك لــدى رؤيــة الصــورة؟ توقَّــع أســباباً لألحــداث التــي يف الصــورة، الــخ....«. تنمــي 

مهــارات التنبــؤ واالهتــامم بالتفاصيــل وجمــع املعلومــات واملالحظــة.

عندما يسأل الطفل: »هل أحببت رسمي؟« األفضل أن يقول األهل أو املعلمة:هام جدًا

كيف تشعر تجاه رسمك؟	 

لننظر معاً إىل الرسم - اخربين عنه.	 

أالحظ أنك تحب اللون األخر - هذه الغيمة التي رسمتها تشبه قطعة من القطن.	 

 كيف تراها أنت؟	 

 كيف خطرت لك هذه الفكرة؟	 

أحببت الجزء الذي....	 

ماذا تنوي أن تغري أو تعدل؟	 

الحاريث إبراهيم أحمد مسلم. )٢٠٠3(. تعليم التفكري. الرياض، السعودية: مكتبة الشقري. ١٠١
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٥3       الحاريث إبراهيم أحمد مسلم.)2003(. تعليم التفكري.الرياض، السعودية: مكتبة الشقري.

5.2  التعبر الفني أو الرسم

حيـث يعـد إحـدى الطـرق الفعالـة التي تجعل التفكـري محسوسـاً، فالطفل رمبا ال يسـتطيع التعبـري عن تفكريه 

شـفهياً، فيكـون مـن األسـهل لـه التعبري عنه بواسـطة الرسـم كوسـيلة اتصـال بالغري، ينقـل عن طريقهـا خرباته، 

ويضمنهـا الكثـري مـن املعـاين واملشـاعر أو يسـتخدم الركن الدرامـي أو يقوم بتأليـف أغنية. 

5.3  جلسات العصف الذهني

ــا.  ــا ويقتحــم املشــكات ويتعامــل معه ــي ألن العقــل يعصــف باملشــكلة وميحصه ســميت بالعصــف الذهن

وتتضمــن هــذه الطريقــة: عــدم التعليــق عــىل أي فكــرة مطروحــة بنقــد أو رفــض. وذكــر وكتابــة جميــع األفكار 

واالســتامع إىل أكــرب قــدر ممكــن مــن اآلراء وثــم اختيــار أفضــل األفــكار. وتحفــظ جميــع األفــكار، فقــد ينفــد 

بعضهــا الحقــا أو تبقــى مقرحــات قابلــة للتجديــد. وهــي الطريقــة التــي ابتكرهــا أوزبــورن )Osborne( عــام 

١٩٥3. ويــرى الحــاريث١٠٢ )١٩٩٩( أن هــذه الجلســات تعــد وســيلة فعالــة لتوليــد األفــكار اإلبداعيــة يف مختلــف 

األعــامر، وتســتخدم هــذه الطريقــة لتقبــل نقــد اآلخريــن ولتشــجيع األطفــال عــىل بنــاء أفكارهــم عــىل أفــكار 

الغــري، كــام يجــب تشــجيع األطفــال عــىل كتابــة أفكارهــم عــىل الــورق قبــل نســيانها.

موقف

قدم لألطفال هذا املوقف واطلب منهم إجراء عصف ذهني للبدائل واالحتامالت والخيارات.

	 أىت الطاب اىل املدرسة ذات يوم ووجدوها خالية من املعلمني - ماذا ميكن ان يكون قد حدث؟

مفهوم الصداقة

تطـرح املعلمـة مفهـوم أو عنـوان »مـن هـو الصديـق؟« ويقـوم الطـاب بإجـراء جلسـة عصـف ذهنـي 
ألفكارهـم. 

الحاريث إبراهيم أحمد مسلم. )٢٠٠3(. تعليم التفكري. الرياض، السعودية: مكتبة الشقري. ١٠٢
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5.4  استخدام طريقة الكتابة اإلبداعية

ميكـن اسـتخدامها مـع األطفال يف املراحـل االبتدائية األوىل. تعزز لديهم مهاريت التواصل )االسـتامع والتجاوب( 

بـني بعضهـم بعضـاً حـني يناقشـون مـا يكتبونه. كـام يعكس األطفـال مشـاعرهم وأفكارهـم، واالسـراتيجيات 

التـي يسـتعملونها، والقـرارات التـي يتخذونها أثنـاء الكتابة وميكـن أن يطلب منهـم أن يكتبوا: 

	 عن أشياء يحسونها.  	 عن أشياء يعرفونها.      

	 عن أشياء يعتقدونها. 	 عن أشياء تدهشهم فيتساءلون عنها.    

	 عنواناً آخر للقصة. 	 عن شخصيات مل تعجبهم يف القصص التي قرأوها 

5.5 طريقة ماذا لو

هـو النشـاط املعـريف الـذي يتطلـب مـن الطفـل النظـر إىل االحتـامالت البديلـة. تطـرح املعلمـة السـؤال ثـم 

تطلـب منـه إعطـاء اإلجابـات اللفظيـة عرب مشـاركته مع رشيك، أو اسـتجابة كتابيـة يف دفر أو متثيـل اإلجابة. 

مـا إن يصبـح الطفـل مرتاحـاً لهـذه الطريقـة، ميكنـه عندهـا طـرح أسـئلة ماذا لـو..... فاسـتخدام كلمـة »لو« 

تشـجع الطفـل عـىل الـكام والحـوار، إذ إنهـا تحفزه عىل التفكـري وتدربه عىل التنـوع بالتفكري ودراسـة االمور 

من عـدة وجـوه. أمثلة:

	 ماذا لو أصبح لدى الناس أعني يف الخلف؟

	 ماذا لو زرعنا النبتة يف الطحني؟

	 ماذا لو تحول كل ما تلمسه إىل شوكوال؟

	  ماذا لو مل يكن هناك ساعات؟

	 ماذا لو كانت كل األشجار زرقاء؟

	 ماذا لو ارتدى الجميع املابس نفسها ؟

	 ماذا لو استطعت الطريان؟

	 ماذا لو مل يك هناك أصوات؟

	 ماذا لو استطعنا أن نرى بأيدينا؟

	 ماذا لو أصبح الفيل بحجم الهرة؟
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5.٦  الرحالت امليدانية

إن الرحـات القصـرية وغـري املعقـدة توفـر لألطفـال فرصـاً لتنميـة مهـارات التفكري مثـل املاحظـة والتصنيف 

والتحليـل. مثـاً عنـد القيـام برحلـة يف الطبيعـة تقوم املعلمـة يف الصف بقـراءة كتب حول الطبيعة، واألشـياء 

الطبيعيـة، والحيوانـات والنباتـات الحيّـة. ثـّم تطلـب منهـم أن يذهبـوا إىل الخـارج إليجاد األشـياء الـواردة يف 

الكتـاب. كـام ميكـن أن تطلـب املعلمـة مـن األطفـال تدويـن ما يشـاهدونه ثـم طرح أسـئلة، والتـي ميكن أن 

تتضمـن مواضيع:

األشـكال التـي ميكننـا إيجادهـا يف الطبيعـة – األوراق املثلّثـة الشـكل، والـورود الكرويّة، األشـجار عىل 	 

شـكل مظلّـة... أو أشـكال أخرى.

األمنـاط التـي ميكننـا إيجادهـا يف الطبيعـة – قطـع األرض غـري املحـدودة التـي ينمـو فيها العشـب يف 	 

خطـوط أفقيـة، األوراق التـي تنمو بشـكٍل متناسـق عـىل األزهار، أو األغصـان التي تنمو عىل الشـجر، 

أو العـروق املوجـودة يف األوراق أو األلـوان يف الـورود.

لعبة »أنا أراقب« »I Spy« باالستناد إىل ألوان األغراض الطبيعية. 	 

إيجـاد أشـياء طبيعيـة تبـدأ بصـوت الحـرف األّول مـن اسـم الطفـل أو بصـوت الحـرف األّول مـن كّل 	 

حـرف مـن أحـرف األبجدية. 

تجميع أغراض موجودة يف الطبيعية ثم إحضارها معهم إىل الصف حتّى: 	 

يكتبوا قّصة صفية من خال الرسوم التي تشري إليها.. ١

يبحثوا عنها يف كتب الطبيعة ومييزوها من خال مطابقتها مع الصور يف الكتاب. . ٢

يبتكروا »أشكاالً من األحجار« أو »أشخاصاً من الورود« ويؤلفوا قصصاً عنها.. 3

تصنيف األصوات التي يسمعونها يف الطبيعية يكون مصدرها الطبيعة نفسها أو اإلنسان. 	 
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5.٧  اإليجابيات، السلبيات

عنــارص االهتــامم )PMI Plus, Minus, & Interesting( هــي اســراتيجية تفكــري اقرحهــا دي بونــو 

)١٠3Debono(  يف التفكــري الناقــد، وهــي تســاعد الطفــل عــىل تعلــم عــرض األشــياء مــن وجهــة نظــر مختلفــة 

وصــوالً إىل مهــارة اتخــاذ القــرارت، التفكــري بشــكل أســايس حــول قضيــة و تعليــق الحكــم واتخــاذ قــرارات 

مســتنرية عــرب العمــل كأفــراد أو يف مجموعــات عمــل. يتضمــن إبــراز الجوانــب اإليجابيــة والســلبية واملثــرية 

لاهتــامم يف كل موقــف أو فكــرة. تســتخدم املعلمــة خريطــة منظمــة )graphic organizer( حيــث يقــوم 

ــك بالنســبة للســلبيات  ــا أو يرســمونها، وكذل ــة ويدونونه ــب االيجابي ــكل الجوان ــي ل األطفــال بعصــف ذهن

واألشــياء املثــرية لاهتــامم يف املوضــوع املقــرح )كأحــداث القصــة، القوانــني يف املنزل/املدرســة( وميكــن أن 

تطــرح الســؤال اآليت: »مــاذا لــو كان لدينــا ثــاث أيــٍد وليــس اثنتــان؟ فكــر يف االيجابيــات والســلبيات واألشــياء 

املثــرية لاهتــامم.

مثال: ماذا لو كانت املظالت مصنوعة من الزجاج؟

مثرة لالهتامم؟ السلبيات اإليجابيات

نرى السامء مشكلة يف توضيبها تتأثر بالحرارة

لن نتبلل مكلفة تقي من حرارة الشمس

ثقيلة الوزن

..... ....... ........

DeBono, E. )1994(. How children think. New York: Pergamon Press ١٠3
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5.٨  لعبة مشكالت وحلول

إعطـاء الطفـل مشـكلة معينـة ومطالبتـه بعـد ذلـك باقـراح العديـد مـن الحلـول لهـذه املشـكلة. ثـم يطلب 

منـه تطويـر الحلـول واألفـكار املقرحـة. يتـم ذلك عرب اسـتخدام الصـور أو عـرض مواقف معينـة ضمن قصة. 

مثـال: انظـر إىل الصـورة١٠4 جيـداً - صـف ماذا ترى؟ ما هي املشـكلة برأيـك؟ ماذا تقرح؟ مـا املعايري التي 	 

اسـتخدمتها للحكم أو التفضيل أو القرار؟

5.٩  أنشطة لغوية

هذا النشاط يزيد من محصلة الطفل اللغوية ويثري تفكريه وينّمي مهارات التفكري والحوار لديه. 

النشاط اللغوي

عدد أطعمة أو حيوانات تبدأ بالحرف األول من اسم عائلتك	 

عدد ١٠ أشياء بيضاء )حمراء( تؤكل	 

سم عرشة أشياء أو أفعال تجعلك تضحك	 

استخدم كل حرف من اسمك لوصف نفسك	 

الجواب هو الرياض، ماذا ميكن أن يكون السؤال؟	 

اكتب ٧ طرق إلنهاء هذه الجملة: الصديق هو _____ 	 

كم كلمة تستطيع أن تؤلف من عنوان القصة »األرنب والسلحفاة«	 

لو تسنى لك مقابلة شخصيتك املفضلة يف القصة، ما هي األسئلة التي ستطرحها عليها؟	 

الجواب هو ٢3، ماذا كان السؤال؟	 

كم طريقة ميكن أن نحصل فيها عىل ٢٥؟	 

علم بادك يتكون من 4 ألوان - أزرق، أحمر، أصفر، أخر. قّسم املستطيل إىل اربع فئات بحيث ترتب 	 
استخدام األلوان. اعرض لكافة االحتامالت.

اكتب ٦ جمل مستخدماً كلمة »ربيع« يف سياقات مختلفة.	 

http://www.parentingpress.com/t_970201.html ١٠4

http://www.parentingpress.com/t_970201.html
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)SCAMPER( 5.١٠   استراتيجية

تعتـرب سـكامرب )SCAMPER( مـن االسـراتيجيات التـي تسـتخدم ملسـاعدة الطـاب عـىل توليـد األفـكار 

الجديـدة أو التفكـري يف مشـكلة مـا وتنميـة مهاراتهـم وقدراتهـم عـىل التفكـري اإلبداعـي والنقـدي واالبتـكار. 

وكلمـة )SCAMPER( مختـرة مـن أوائـل كلـامت األداة. فكل حرف يرمز إىل اسـراتيجيات سـكامرب. عرفت 

 )Alex Osborne( بعـد وضع قامئـة أولية من أليكـس أوزبـورن ،)Robert Eberle( مـن قبـل إيـربيل روبـرت

الـذي اقـرح العصـف الذهنـي. وهـي عبـارة عـن »قامئة توليـد األفكار«. ويعود سـبب تسـمية هذا األسـلوب 

باسـم )سـكامرب( لألسـاليب السـبعة التـي تجمـع أول حرف من كل أسـلوب أو مهـارة. ويقال إنـه أصبح هناك 

.)SCAMMMPERR( عرشة أسـاليب للتفكـري اإلبداعـي

معلومات وأسئلة تطرح يف هذا األسلوب الكلمة رمز
يقصــد بــه هنــا تبديل األشــياء ) الشــخص - الحالــة – الوقت، املــكان، القوى، العمليــة،...(، 

وتصــور ماميكــن أن يحدث

ماذا ميكن أن نستخدم بدالً من أحد األجزاء؟

بدل هذا....... أستطيع أن

تبديل S-Substitute

يقصد به الجمع بني أفكار وحاالت متنوعة.

ماذا ميكن أن نضيف؟ أو ندمج
ربط / دمج/جمع C- Combine 

يقصد به هنا تعديل األشياء لتتناسب مع الغرض املقصود.

كيف ميكننا أن نعّدل بحيث يناسب حاالت معينة وأغراضاً متعددة؟
تكييف A- Adapt

يقصــد بــه تعديــل األشــياء لتناســب الهــدف املنشــود إمــا عــن طريــق التكبــري أو التصغري، 
اإللغاء. او 

ــرض،  ــول، الع ــوت، الط ــة، الص ــة، الرائح ــكل، الحرك ــون، الش ــر الل ــا أن نغ ــف ميكنن كي
ــة؟ ــادة املصّنع ــوزن، امل ال

كيف ميكننا أن نصغرها، نخفيها، نقرصها؟

كيف ميكننا أن نكربها، نقويها، نقرصها، نضعفها؟ 

تعديل )الشكل، 

الحجم، السامكة، 

الطول، الكمية، 

الوزن، الرعة، 

الخ..(

M- modify, 
minify, 
magnify

يقصد به التفكري باألشياء بطرق مختلفة عن االستخدام األصي لها.

هل هنالك استخدامات أخرى؟

االستخدام لغايات 

أخرى

P-Put to other 
uses

يقصد به هنا الحذف أو إزالة بعض املحتوى دون أن يترر الهدف.

 ما هو اليشء الذي ميكن حذفه أو أخذه منها؟
حذف E- Eliminate

يقصد به إعادة ترتيب األشياء مبا يتناسب مع الغرض.
فكر يف أن تقلب هذا اليشء، وانظر إليه بالعكس

كيف ميكن أن نغّر يف ترتيب الحركات أو األعامل؟
ما الرتتيبات األخرى التي ميكن عملها وتؤدي إىل نتيجة أفضل؟ 

قلب/عكس / 

إعادة ترتيب
R- Rearrange
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تطبيق اسرتاتيجية سكامرب )SCAMPER( عىل قصة سندريال
الكلمة رمز

استبدل األمري بحيوان، كيف تتغري القصة؟ تبديل S-Substitute

	 غــرّي بــاألدوات التــي اســتخدمتها ســندريا يف املهــام التــي أوكلــت إليهــا 

مــن زوجــة أبيها

	 ادمج قصة سندريا مع قصة عاء الدين والفانوس السحري

ربط / دمج/جمع C- Combine 

غرّي زمان مجريات القصة إىل وقتنا الحارض  تكييف A- Adapt

ارسم شكل قاعة الرقص عام ٢٠٥٠ 

تعديل )الشكل، الحجم، السامكة، 

الطول، الكمية، الوزن، الرعة، 

الخ..(

M- modify, 

minify, 

magnify

ــف سيســتخدم  ــا؟ كي ــه ال يلحــق به يجــد األمــري حــذاء ســندريا ولكن
الحــذاء؟ االستخدام لغايات أخرى

P-Put to other 

uses

	 احذف الحذاء من القصة. فكر كيف سيجد األمري سندريا

	 احــذف العربــة التــي أقلــت ســندريا، كيــف ومــا هــي الوســيلة التــي 
ستســتخدمها ســندريا للوصــول إىل قــر األمــري؟

حذف E- Eliminate

اعكس أدوار الشخصيات بحيث إن األمري فقري وسندريا هي الغنية. قلب/عكس / إعادة ترتيب R- Rearrange

)Six Thinking Hats( 5.١١   استراتيجية التفكير بالقبعات الست

ابتكـر الطبيـب الربيطـاين ادوارد ديبونو )Edward Debono( اسـراتيجية القبعات السـت انطاقاً من فرضية 

أن لأللـوان دالالت تضفـي جـواً نفسـياً عـىل التفكري، وهي سـهلة التعليم والتعلم واالسـتخدام وتسـتخدم عىل 

جميع املسـتويات. وهي تشـجع التفكري املتوازي والجانبي )Parallel and Lateral thinking(. متنح متلقيه 

املعرفـة واملهـارة السـتخدام التفكـري واالسـتفادة منـه. ويرتبـط التفكـري برمـز ولـون معـني )حـي وملموس(. 

أمـا سـبب اسـتخدام القبعـة فيعـود إىل أن القبعـة مرتبطـة مبنطقة العقـل والتفكـري - األقرب للـرأس، والرأس 

يحـوي الدمـاغ الـذي يقـوم بوظيفـة التفكـري، ولهـذا فهـي األقـرب للتفكـري. والقبعـة سـهلة االرتـداء والخلـع 

وتشـكل مرونـة يف الطـرح والتفكـري وهنـاك امكانيـة التبديل بـني القبعات )تبديـل القبعة = تبديـل التفكري(. 
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وتسـتخدم يف مواقـف مختلفـة أثنـاء الحديث وتبادل اآلراء مـع اآلخرين وعند وجود تضـارب يف األفكار واآلراء 

وعنـد الحاجـة التخـاذ قـرارات هامـة. وميكن اسـتخدامها عنـد قراءة القصـة، حل املشـكات، توليـد األفكار أو 

األدوار. لعب 
خصائص االسرتاتيجية ومميزات القبعات الست

أنواع القبعات وأمناط التفكر

تنقل التفكري من منط إىل آخر ليتسنى 	 

للطالب أن يرى ست طرق للتفكري يف 

املوضوع ذاته.

تساهم القبعات يف حل املشكات واتخاذ 	 

القرارات الصائبة ويف جذب تركيز وانتباه 

الطاب يف اتباع طريقة تفكري واحدة يف 

الوقت الواحد وتحديد األدوار

تسهم يف تطوير وتنمية مهارات التفكري. 	 

توفر الوقت يف النقاش.	 

فكل قبعة من التفكري تخدم نوعاً من أنواع التفكري:

القبعة البيضاء: التفكري املحايد

القبعة الحمراء: التفكري العاطفي

القبعة الصفراء: التفكري اإليجايب

القبعة السوداء: التفكري الناقد

القبعة الخراء: التفكري اإلبداعي

القبعة الزرقاء: التفكري الشمويل والتفكري يف التفكري

تعطي املشاعر والعواطف دوراً يف التفكري.	 

تبعد عن الجدال وتحث عىل التعاون واكتشاف 	 

طرق بناءة يف الحوار.

تحسن العاقات والتواصل مع اآلخرين. 	 

سهلة التعلم والتعليم واالستخدام.	 

تستخدم عىل جميع املستويات.	 

تغذي جانب الركيز والتفكري الفعال.	 

ميارس فيها أنواع مختلفة من التفكري، مثل 	 

التفكري الناقد واإلبداعي والعاطفي
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القبعة البيضاء 

القبعة الحمراء 

»متثـل التفكـري الحيـادي« املوضوعـي وهـي تشـبه الكمبيوتـر الـذي تعطيـه 

معلومـات فيعطيـك معلومـات. تغطـي الحقائـق واألرقـام واالحتياجـات من 

املعلومـات والثغـرات وتسـتخدم يف: 

مثل »التفكري العاطفي« فهي ال تعتمد عىل املنطق بل تهتم بـ:

ماذا ميكن أن يسأل وماذا يقول مرتدو القبعة البيضاء؟ 

جمـع الحقائـق واملعلومـات والخطط وقاعـدة البيانات 	 

ودراسـة جوانب املشـكلة والتحضـري لها .

توجيه االنتباه إىل املعلومات املتوفرة وغري املتوفرة. 	 

املشـاعر 	  مـن  تجـرد  هنـاك   - حيـادي  موقـف  اتخـاذ 

واآلراء.

ال تسمح للتخمني هنا.	 

املشـاعر والعواطـف والحدس واالنفعاالت واألحاسـيس 	 

الداخلية.

الجوانب األخاقية واإلنسانية يف املشكلة.	 

ماذا نريد أن نعرف؟	 

ما هي املعلومات املتوفرة اآلن؟	 

ما املعلومات التي نريدها؟	 

تسجل اآلراء املتباينة املختلفة يف حالة وجود 	 

معلومات متضاربة. وتقييم صحة املعلومات ومدى 

عاقتها بأصل املوضوع املطروح. 

تفرق بني الحقائق املجردة والتخمني والتأمات.	 

تحدد طبيعة الخطوات التي يجب تنفيذها لسد أي 	 

نقص.

التعبري عام نشعر به اآلن فقط. 	 

عدم املطالبة باستيضاح أو رشح أسباب مشاعرنا. 	 

الشعور الداخي املبني عىل خرباتنا وتجاربنا.	 

ما هي األسئلة التي نريد طرحها؟ 	 

كيف سنحصل عىل ما ينقصنا من معلومات وحقائق وأرقام؟	 

لنلـق نظـرة عـىل قاعـدة بيانـات ونقيـم املعلومـات ونتحقـق من 	 

 . مصدرها
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 ماذا ميكن أن يسأل وماذا يقول مرتدو القبعة الحمراء؟

هل نحن راضون عام يجري؟	 

ماذا يطلعنا حدسنا؟	 

كيف نشعر اآلن تجاه هذا 	 
املوضوع؟

ال نعتقد هذا.... 	 

هذا هو شعورنا نحو املوضوع.	 

ال نحب الطريقة التي تم بها عمل ذلك.	 

حدسنا يخربنا بأن...... ستختلف قريباً..	 

القبعة الصفراء 

املرئيـة  الفوائـد  تبحـث عـن  بحيـث  املنطقـي«  اإليجـايب  »التفكـري  والكامنة.تعـرب عـن 

ماذا ميكن أن يسأل وماذا يقول مرتدو القبعة الصفراء؟ 

تدعيم اآلراء وقبولها باستعامل املنطق. 	 

التفكري يف املصلحة العامة.	 

النظر إىل احتامالت النجاح ونقاط القوة يف الفكرة. 	 

هل ميكننا تطبيق هذا املفهوم 	 
الجذاب؟ 

هل ميكن تعديل هذه الفكرة حتى 	 
تصبح قابلة للتنفيذ؟ 

هل ميكننا تعديل النظام الحايل؟ 	 

ملاذا يستحق هذا العمل أن نقوم به؟	 

ما هي الفوائد التي سوف تعود علينا؟ 	 

هل من املمكن أن نتوصل إىل يشء ما؟	 

لننظر إىل ايجابيات هذا االقراح والفرص املتاحة 	 
الستغالها.

قد يعمل ذلك إذا قّربنا الواجهة أكرث..	 

الفائدة تأيت من.......	 
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القبعة الخرضاء 

القبعة السوداء  

متثل »التفكري اإلبداعي االستكشايف« وتركز عىل: 

عبـارة عـن »التفكـري السـلبي املنطقـي« تلعـب دور محامـي الشـيطان أي 

الحـذر والجديـة والحـزم- وهـي أكـرث القبعـات اسـتعامالً ورمبـا أمثنها، وهـي تركز 

ماذا ميكن أن يسأل وماذا يقول مرتدو القبعة الخرضاء؟ 

	   اإلبداع واالبتكار واإلنتاج - الطاقة - الطبيعة 

	   التفكري بالبدائل واملقرحات 

	   العصف الذهني

: عىل

	 تفكري تشـاؤمي لكنه يسـتعمل املنطق الصحيح 

وأحيانـاً غري الصحيـح يف انتقاداته - عندما يعرض 

يكـون لديه دليل. 

	 التدقيـق يف العراقيـل والعقبـات، الركيـز عـىل 

	   واآلن نحتاج إىل أفكار جديدة

	   هل هناك أي بدائل اضافية؟

	   ماذا لو........؟

	   كيف ميكن أن........؟

	  الفكرة من عدة زوايا 

	  التفكري خارج الصندوق. 

بالسـوداء  نتبعهـا  أن  يحسـن  القبعـة  نسـتعمل هـذه  عندمـا    	

والصفـراء

الجوانـب السـلبية: كارتفـاع التكاليـف، أو قـوة الخصـوم، أو شـدة 

املنافسـة، أو الضعـف الـذايت، أو األخطـار املتوقعـة. 

	 تبنّي موقع املشاكل املحتملة والتجارب الفاشلة. 

	 العمل لتفادي وقوع األخطاء التي قد نغفل عنها.

	 عدم تقديم حلول.

	  هل نستطيع عمل ذلك بطريقة أخرى؟

	  هل يوجد تفسري آخر؟

	  دعونا نجرب فقد نستطيع أن ننجح.

 



مهارات الحوار في الطفولة المبكرة

١44

ماذا ميكن أن يسأل وماذا يقول مرتدو القبعة السوداء؟ 

بالعمل؟  	 هل هذا حق وصواب؟ هل سنقوم 
ما هي العيوب، املخاطر واملشكات املرتبة عنها 

وما هي األخطاء؟

	 هل ميكن تطبيقها؟ 

	 ما هي األشياء التي تستوجب الحذر؟ وما هي 
طبيعة الصعوبات التي ميكن أن تواجهنا؟

	 دامئا يبحث عن اعراض ويستعمل أسباباً.

	 هناك عوائق تقف أمامنا.

	 هناك مشاكل يف هذا الرأي.

	 هذه تجارب فاشلة.

	 ال ميكن..... التعليامت ال تسمح بذلك.

	 ليس لدينا القدرة وال االمكانيات لعمل ذلك.

	 عندما اجرينا التغيري األخري فقدنا.......

	 ليس لدينا أي خربة يف.........

القبعة الزرقاء 

التحكم والتقييم والنظر يف األشياء بطريقة ناقدة بناءة، توجه عمليات التفكري 

وتعيده إىل الطريق إذا حاد عنه وهي تركز عىل:

ماذا ميكن أن يسأل وماذا يقول مرتدو القبعة الزرقاء؟ 

	 ما هي األولويات؟ 

	 مـاذا اسـتفدنا حتـى هـذه اللحظـة؟ إىل أي 
مـدى وصلنـا؟

	 لنلخص وجهة النظر هذه...

	 لنلق نظرة عىل أولوياتنا....

	 مـا هـي الخطـوة التاليـة التـي يجـب علينا أن 
؟ نتخذها

	 لنضـع القبعـة الخـراء للحصـول عـىل أفـكار 
جديدة.

	 الخطوة التالية 

	 جدول االعامل 

	 الطلبات 

	 امللخص
	 االستنتاجات و القرارات
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ماذا نسأل؟ متى نستعملها القبعة

ما هي أهدافنا؟
	 ضبط التفكري وتوجيه االتجاه الصحيح )الركيز والتنظيم(

	 عند حسم موضوع اختايف وعند اتخاذ قرار ووضع خطط تنفيذية

	 عند ربط األفكار وتلخيصها ووضع االستنتاجات واملاحظات

القبعة الزرقاء 

)الضبط(

ما هي األفكار لدينا؟

عند الحاجة إىل املقرحات يف موضوع ما	 

عند وجود الخيارات والبدائل	 

عند النظر يف الرؤية املستقبلية	 

عند الرغبة يف التعديل والتطوير والتحسني لألفضل باألفكار واملفاهيم والرؤى 	 
الجديدة

القبعة الخرضاء 

)اإلبداع(

ماذا نعرف؟

	 عند وجود موضوع جديد أو عند اتخاذ قرار

	 عند دراسة موقف ما وجمع املعلومات حوله

	 عند الوصول إىل نقاط االتفاق

	 الحاجة إىل املوضوعية يف الطرح والواقعية يف التفكري

القبعة البيضاء 

)املعلومات(

مباذا وكيف نشعر؟
	 تقييم فكرة أو موضوع ما تم تداوله ونقاشه

	 البحث يف الجوانب اإلنسانية 

	 طرح املشاعر واألحاسيس املرتبطة بالقرارت

القبعة الحمراء 

)املشاعر(

ما هي الحسنات؟
	 للنظر إىل الجانب اإليجايب من املوضوع

	 عند طرح فكرة أو مرشوع جديد

	 عند حدوث تعديل أو تغيري كبري يف املرشوع

القبعة الصفراء 

)اإليجابيات(

ما الذي يشكل تحدياً 
ويعيق التقدم؟

عند دراسة موضوع ما ولفهم أبعاده السلبية املحتملة

عند معالجة وضع قائم وتغيريه

عند البدء يف مرشوع جديد ونقده

القبعة السوداء 

)املشكلة/العوائق(
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مثال تطبيقي للقبعات الست حول مشكلة قوانني الصف

أهم مهارات التفكر األسئلة القبعة

االستنتاج |  الفهم واالستيعاب
التلخيص |  التفكري فوق املعريف

كيف تخدمنا القوانني يف الحياة واملنزل واملدرسة؟	  القبعة الزرقاء )الضبط(

تركيب- توليد األفكار
كيف ميكن أن تعدل يف قوانني الصف وما الذي 	 

ميكن أن نغرّيه؟
كيف تساعدنا هذه القوانني؟	 

القبعة الخرضاء )اإلبداع(

جمع املعلومات |  التذكر |  البحث ما هي قوانني وقواعد الترف يف الصف؟	 
القبعة البيضاء 

)املعلومات(

التقييم  |  الحدس كيف تشعر تجاه القوانني؟ أي القوانني تراها جيدة 	 
وأيها سيئة؟ القبعة الحمراء )املشاعر(

تحليل |  تقييم ما هي فوائد القوانني املقرحة؟	 
القبعة الصفراء 

)اإليجابيات(

تحليل القوانني 	  عن  تنجم  أن  ميكن  التي  املشاكل  هي  ما 
املقرحة؟

القبعة السوداء 

)املشكلة/العوائق(

كيف تنفذ يف الصف؟

تختار املعلمة موضوعاً تود أن يناقشه الطاب وترشح دور قبعات التفكري.. ١

تشكل مجموعات عمل مؤلفة من ٦ أشخاص.. ٢

يطلـب منهـم اإلجابـة عن األسـئلة تبعـاً للون القبعة )ميكـن أن يحصـل كل فريق عىل املسـتند للتذكري بدور . 3

كل قبعة(.

عنـد االنتهـاء مـن النقـاش، تقـدم كل مجموعـة تقريـراً باألفـكار التـي تداولتهـا والحلـول واالقراحـات التـي . 4

توصلـت إليهـا. تجـري مناقشـات وينتـج عنهـا توصيـات وتأمات.



الوحدة الثالثة: الحوار مع الطفل وتنمية التفكير

١4٧

خالصة 
تناولــت الوحــدة الثالثــة »الحــوار وتنميــة التفكيــر مــع الطفــل« العاقــة بيــن الحــوار والتفكيــر 

ــوار  ــن الح ــة بي ــرض العاق ــت بع ــوار. فقام ــا الح ــي ينميه ــر الت ــارات التفكي ــم مه ــتراتيجيات تعلي واس

ــي تســتخدم الكلمــات  ــة الت ــر. فاللغ ــة والتفكي ــن اســتخدام اللغ ــة بي ــة الوثيق ــر وال ســيما العاق والتفكي

والرمــوز والصــور والبيانــات تســهل عمليــات التفكيــر. وركــزت الوحــدة علــى دور المربيــن واالهــل فــي 

تعزيــز الحــوار والتفكيــر عبــر اكســاب الطفــل مهــارات واســتراتيجيات تنمــي القــدرة علــى توليــد االفــكار 

ــددة  ــه المتع ــر وتعريفات ــوم التفكي ــا عرضــت الوحــدة لمفه ــات. كم ــم المعلوم وحــل المشــكات وتنظي

ــي  ــرات الت ــت التغيي ــي واكب ــر والت ــم التفكي ــي تعلي ــات ف ــرح لاتجاه ــرورا بش ــه م ــه وخصائص ومكونات

حصلــت نتيجــة ألبحــاث الدمــاغ وتطــور ثــورة المعلومــات، فتناولــت مهــارات التفكيــر األساســية والتفكيــر 

فــوق المعرفــي وعمليــات التفكيــر وأضــاءت علــى الفــرق بيــن التفكيــر الناقــد والتفكيــر االبداعــي. وأبرزت 

أيضــاً العوامــل المؤثــرة فــي تنميــة مهــارات التفكيــر وخاصــة فــي بيئــة الصــف والتــي مــن شــأنها إمــا أن 

ــم هــذه المهــارات.  تدعــم أو أن تقــّوض تعل

وفــي ختــام الوحــدة اســتُعرضت مجموعــة مــن االســتراتيجيات التعليميــة التــي أوصــى بهــا أبــرز الباحثيــن 

فــي مجــال التفكيــر مثــل اســتخدام القصــة ودور اللعــب ولعــب األدوار فــي تنميــة مهــارات التفكيــر. كمــا 

جــرى التركيــز علــى أهميــة طــرح األســئلة وخاصــة األســئلة المفتوحــة التــي تحــث الطفــل علــى البحــث 

عــن إجابــات غالبــاً مــا تكــون مختلفــة وتثيــر مهــارات التفكيــر العليــا وتتضمــن التفكيــر الناقــد واالبداعــي. 

ثــم قدمــت الوحــدة اســتراتيجية ســكامبر لتوليــد االفــكار واســتراتيجية دي بونــو للقبعــات الســت والتــي 

تشــجع علــى التفكيــر المتــوازي والجانبــي. 

ان مهــارات الحــوار الفعــال والتفكيــر يتــم اكتســابها بالتدريــب والممارســة، وهــي تشــكل مكونــاً أساســياً 

ــادرة فــي  ــاء العاقــات اإلنســانية وامتــاك القــدرة علــى المب ــم، وتمكــن الفــرد مــن بن ــة التعل فــي عملي

العمــل وطــرح اآلراء واألفــكار واتخــاذ القــرارت المناســبة وإنتــاج المعرفــة، بحيــث يصبــح مواطنــاً فعــاالً 

يمتلــك مهــارات اتخــاذ القــرارات، حــل المشــكات، االســتنتاجات، تحليــل المصــادر والتعــرف إلــى الســبب 

والمســبب، وكذلــك التفكيــر الناقــد وتقبــل وجهــات نظــر اآلخريــن. وأخيــراً ينبغــي التأكيــد علــى أن إنجــاح 

هكــذا نهــج يتطلــب معلميــن ملتزميــن ومدربيــن وأوليــاء أمــور واعيــن أهميــة هــذه المهــارات.  
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