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 طفل ما قبل المدرسة والكتاب

 أ.د. ليلى كرم الدين

 

 تمهيد  

تمثل القراءة وتنمية ميولها لدى األطفال، وخلق اتجاهات إيجابية نحوها ونحو مختلف المواد      

ه الخصوص نحو الكتاب، مطلبًا تربويًا وثقافيًا؛ نظًرا لما يتسم به عالم اليوم  المقروءة وعلى وج 

قد صارت التربية  يعد التعليم الرسمى كافيًا لمالحقته؛ ومن ثم فمن انفجار معرفى سريع ومتغير لم  

 الذاتية والتعلم الذاتى والتثقيف الذاتى، توجهات أساسية تمكن األطفال والمراهقين من االستمرار

فى تثقيف وتعليم أنفسهم، وتنمية مهارات القراءة والميول نحوها واالتجاهات اإليجابية نحوها ونحو  

 تمر. ز مقومات توجه الشخص نحو التثقيف الذاتى والمسالكتاب من أبر

ومن الواضح أن من أهم األهداف التربوية والتعليمية فى الوقت الراهن توجيه األطفال إلى       

 يب بين الطفل والكتاب، حتى تنشأ بين األطفال من الصغر وبين الكتب صلة دائمة الكتب، والتقر
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طفال كيف يقرأون، واتجاهات إيجابية؛ ولذلك فلم تعد مهمة الوالدين والمعلمين قاصرة على تعليم األ

هم  وإنما األهم من ذلك جذبهم إلى القراءة وتحبيبهم فيها وتعويدهم عليها، وغرس عادة القراءة لدي

 من الصغر.

وقد دللت الدراسات الحديثة التى أجريت حول قراءات األطفال وميولهم القرائية واتجاهاتهم       

لمحورى الذى تلعبه األسرة فى خلق االتجاهات  نحو القراءة والمواد المقروءة على الدور الحيوى وا

ة لديهم، باإلضافة إلى ذلك اإليجابية نحو القراءة، وزيادة ميول األطفال لها، وغرس عادة القراء

ترتبط جميعها    بينت تلك الدراسات أن االتجاهات اإليجابية نحو القراءة والمواد المقروءة والميل لها

المعرفية والثقافية التى تحيط الطفل سواء بالمنزل أو بدار الحضانة أو  ارتباًطا وثيقًا بكافة الجوانب  

 المدرسة.

م، وعلم نفس الطفل على وجه  ر الذى أحرزه علم النفس بشكل عاوبعد التطور والتقدم الكبي     

وربما من   –الخصوص خالل النصف قرن األخير على األقل، أصبح من المهم والضرورى 

من يتعامل مع الطفل الصغير، ويحاول تعليمه أو تثقيفه أو التأثير عليه أو    أن يتعرف كل  –الحتمى  

لية على أهم التوجهات واألسس والمبادئ العامة التى يجب  حتى الترفيه والترويح عنه بنجاح وفاع

ورى أن يتعرف جميع هؤالء على  مراعاتها عند التوجه له. باإلضافة إلى ذلك أصبح من الضر

فسى لألطفال فى مختلف جوانبه: )الجسمية، والعقلية، واللغوية، واالنفعالية، معايير النمو الن 

 المميزة لهم عند مختلف المراحل واألعمار.واالجتماعية، وغيرها( وعلى الخصائص 

ويرجع السبب فى ذلك إلى أن إعداد جميع المواد التعليمية والتثقيفية والترفيهية التى تقدم      

ا على المعلومات السيكلوجية السابقة ومخاطبتهم، والتوجه لهم بمواد مناسبة  لألطفال يأتى اعتمادً 

تهم، ولما يتوفر لديهم من عمليات عقلية وقدرات لغوية تمكن  لمرحلة نموهم ومالئمة لميولهم وحاجا 

ألطفال فى المواد المقدمة، وتجعل  من يتوجهون لألطفال من الوصول لهم دون عناء، وتحبب ا

 ها استفادة حقيقية باقية. استفادتهم من

ويشكل الكتاب  يحتل الكتاب مكانًا متميًزا بالنسبة لثقافة الطفل عند مختلف األعمار والمراحل،      

عارف الجادة والثابتة  ركيزة من ركائز المعرفة رغم منافسة وسائل األعالم له. فالكتاب يقدم الم

جهد الذى يحدده التى يستطيع الفرد الرجوع إليها وقتما يشاء، كما يستطيع التحكم فى الوقت وال

باإلضافة إلى دوره فى تنمية  للكتاب؛ مما يمنحه القدرة على التركيز واالستفادة والتفكير والتأمل، 

 دة منه فى أى مكان وزمان. الثروة اللغوية، وإثارة الخيال إلى جانب إمكانية االستفا

للطفل مع األدب والفن   ونظًرا ألن الكتاب الذى يقدم ألطفال سن ما قبل المدرسة هو أول لقاء     

ولى للقراءة والتذوق الفنى والجمالى  والعلم، فهو يستطيع أن يلعب دوًرا مهًما فى تقديم الخبرات األ

ند هذه المرحلة العمرية يمكن أن يكون أداة مهمة  للطفل. باإلضافة إلى ذلك فالكتاب المقدم للطفل ع

أن تساهم مساهمة فعالة فى تفتيح عقل    -دادها  لو أحسن إع  -من أدوات الترفيه والتثقيف التى يمكن  

القرائية لديه، وجعله ينظر للكتاب بشكل عام على أنه   الطفل الصغير على العالم، وتنمية الميول

عه وإفادته. نتيجة لذلك فمن أولى األمور وأهمها أن تراعى عند  شىء محبب قادر على تسليته وإمتا

اة الطفل، واختيار موضوعاتها وموادها والرسوم بها  إعداد هذه الكتب، الكتب األولى فى حي

مختلف جوانبهم، وأن تحقق هذه الكتب الحاجات النفسية  محددات نمو األطفال فى  -وإخراجها 

 ر، وتتوافق مع ميولهم ومستوى نموهم اللغوى والعقلى.األساسية لألطفال عند هذه األعما
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المعاصر الذى وقع فى إعداد وإخراج وتصميم   وبسبب التقدم والتطور التكنولوجى والعلمى     

ل المدرسة على وجه الخصوص، وهو التطور الذى  كتب األطفال بشكل عام وكتب أطفال سن ما قب

ب لم تكن معروفة قبل ذلك، أصبحت تتوافر اليوم العديد أدى إلى ظهور أنواع جديدة تماًما من الكت

تميز والراقى من كتب األطفال ولعبهم التعليمية،  والعديد من األنواع المختلفة ذات المستوى الم

ية األساسية والمعرفة الدقيقة بخصائص األطفال عند أعدت جميعها على أساس المبادئ التربو 

 مختلف مراحل نموهم. 

 بناًء على ما تقدم تنقسم هذه الدراسة إلى األقسام األساسية التالية :      

 وية الالزم مراعاتها عند التوجه ألطفال سن ما قبل المدرسة.أوالً : أهم األسس النفسية الترب     

زم االهتمام بها ومراعاتها عند إعداد الكتاب لطفل النمو النفسى لألطفال الالثانيًا : أهم جوانب       

 ما قبل المدرسة.

نحو  ثالثًا : أهم العوامل التى تساعد على خلق اتجاه إيجابى لدى أطفال سن ما قبل المدرسة      

 الكتاب، وتنمى ميولهم االطالعية والقرائية. 

أنواع الكتب المتوفرة   سبة ألطفال سن ما قبل المدرسة، وأبرزرابعًا : أهم خصائص الكتب المنا     

 لهذه السن.

 ونقدم فيما يلى بعض التفاصيل التى توضح كل من النقاط السابقة.      
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أهم األسس النفسية والتربوية الالزم مراعاتها عند التوجه ألطفال سن ما قبل   أوالً :

 :المدرسة

الزم مراعاتها وااللتزام بها  عتبارات السيكولوجية والتربوية اللعل أهم األسس والضوابط واال     

ا عند التوجه لألطفال عند هذه األعمار والتعامل معهم، والتى وجد من الضرورى عرضها هنا م

 يلى : 

 

ضرورة الحرص على إقامة عالقة حميمية وارتباط وثيق دافئ وآمن بين الطفل ومن   (1)

ن أفضل وأبقى أنواع  خاص الصغار منهم( يتعلمو  نظًرا ألن األطفال )وبشكليرعاه : 

المعتاد البالغ الذى يحبونه؛ لذلك يكون من   التعلم عن طريق النموذج، كما أنهم يقلدون فى

الضرورى أن يحرص كل من يتعامل مع الطفل على إقامة عالقة حميمية وارتباط وثيق  

ا، ويفعلون ما يطلبه منهم عن  وآمن ودافئ مع األطفال، وأن يقدم لهم القدوة التى يقلدونه

 حب ال عن خوف. 

ندها الطفل سواء النمو الجسمى أو ضرورة مراعاة مرحلة النمو التى بلغها ويعمل ع (2)

فمن المعروف أن النمو النفسى للطفل فى  اللغوى أو العقلى أو االجتماعى أو االنفعالى :

كما أن لكل منها  مختلف جوانبه يمر بمراحل محددة متمايزة، لكل منها خصائصها، 

مع  مشكالتها ومحدداتها وصعوباتها؛ نتيجة ذلك يكون من الضرورى على من يتعامل 

 الطفل أن يعرف هذه الخصائص ويراعيها، وأال يطالب الطفل بما يفوق قدراته. 

أهمية معرفة ومراعاة الفروق الفردية الكبيرة بين األطفال عند نفس المراحل واألعمار   (3)

مرحلة خصائص عامة إال أن هناك فروقًا فردية كبيرة لألطفال فى كل    على الرغم من أن:  

عمار والمراحل، وهى فروق ترجع الختالف معدل النمو أو  بين األطفال عند نفس األ 

 الذكاء أو النوع، أو غيرها من المتغيرات. ويجب على كل 
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الطفل بمعايير   من يتعامل مع الطفل أن يعى، ويراعى وجود هذه الفروق، وأال يحكم على

أن الفروق  نب الالزم مراعاتها بشاآلخرين أو يتوقع منه ما ال يستطيعه. ومن أهم الجوا

قرب بداية التسعينيات فى  Gardnerالفردية بين األطفال ما أكد عليه هيوارد جاردنر 

القرن الماضى فى نظريته المهمة حول تعدد الذكاءات من أن هناك ما ال يقل عن اثنى  

ًعا من الذكاء ال ذكاء واحد، وأن كل طفل يمكن أن يكون لديه بعض هذه الذكاءات. عشر نو

المتعامل مع الطفل أن يسعى لمعرفة جوانب التميز فى كل طفل ورعايتها، ويلزم على 

والبناء عليها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة له مما يقدم له من رعاية وتعليم وتثقيف وتنمية. 

همة، وأهم وأبرز التطبيقات التربوية التى حول هذه النظرية الم"لمزيد من التفاصيل 

(. وهو كتاب مهم حول 2002ى : )ليلى كرم الدين، ترتبت عليها يمكن الرجوع إل

موضوع : تنمية التفكير العلمى عند األطفال، أعد بتكليف من إدارة الطفل بالجامعة  

يضم كل المفاهيم والعمليات العقلية العربية، وألحق به دليل عمل لكل من األم والمعلمة،  

ريفًا لها وتوضيًحا للخلفية العلمية  الالزم إكسابها لألطفال فى مرحلة الطفولة المبكرة، تع

الالزمة لكل منها ثم تحديًدا ألهم األدوات الالزمة لكل نشاط، والخطوات الالزم السير فيها  

 للقيام بهذا النشاط".

 

من عن طريق اللعب : وإسعاده وتعليمه كلما أمكن  ضرورة الحرص على إمتاع الطفل (4)

نشطة وتقديمها لألطفال عند مختلف الضرورى الحرص عند إعداد جميع المواد واأل 

األعمار على إمتاعهم وإسعادهم وإدخال البهجة على قلوبهم؛ وذلك ألن أفضل السبل 

ب واالستمتاع.  والطرق لتعليم األطفال، خاصة الصغار منهم هو تعليمهم عن طريق اللع

 واللعب هو االستراتيجية األولى واألكثر فعالية لتعليم األطفال 
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وبشكل خاص الصغار منهم. وإذا استطعنا إمتاع الطفل وإسعاده وإتاحة الفرصة له للعب 

والمرح فإننا نستطيع تعليمه كل ما نرغب من معلومات ومفاهيم وقيم واتجاهات 

ا هو اللعب الموجه المخطط وليس مجرد الفوضى، وسلوكيات. لكن اللعب المقصود هن

ه وننظم البيئة بما تحتويه من ألعاب وأنشطة حيث يكون هناك هدف محدد نسعى لتحقيق

عن قصد، واألطفال يتعلمون وهم يلعبون ويستمتعون، ويتعلمون فى سهولة ويسر، هذا 

عب بهدف البهجة إلى تمكين األطفال من اللعب الحر والل - بطبيعة الحال  -باإلضافة 

مطلبًا ضروريًا ألطفال والمتعة واالستمتاع والترفيه، والذى قد يكون هدفًا فى حد ذاته، و

"من الجدير بالمالحظة أن الباحثة قد أشرفت على تحرير الملف الخاص هذه المرحلة. 

(  12لمجلة : "خطوة" السابق اإلشارة إليها بعددين من أعداد المجلة، هما العدد )

اللذان ُخصصا لموضوع الطفل واللعب، كما أعدت مقاالً بكل من هذين ( 13و)

ول حول لعبة الطفل وسيلة للمتعة والتعلم والتنمية، والثانى حول الموضوعين : األ

مكتبات اللعب التى انتشرت فى كثير من الدول المتقدمة، وبشكل خاص فى بريطانيا 

كية : لمزيد من التفاصيل حول موضوع والدول االسكندنافية والواليات المتحدة األمري

طفال خالل مرحلة الطفولة المبكرة يمكن الطفل واللعب، واللعب كاستراتيجية لتعليم األ

الرجوع لألعداد المشار إليها من أعداد مجلة : "خطوة" )المجلس العربى للطفولة 

 (".2001وأكتوبر  2001والتنمية، يوليو  

قيق نموه وتنميته  ته ألكبر قدر ممكن من النشاط لتحأهمية استثارة حواس الطفل وممارس (5)

من المتفق عليه أن ذكاء الطفل وعقله وتفكيره يبنى خالل السنوات األولى من عمره عن   :

الحركية، أى عن طريق استثارة حواسه والقيام بالنشاط   – طريق قيامه بالخبرات الحسية 

حرص على استثارة جميع حواس تجريب النشط. نتيجة لذلك يلزم الالحركى الفعلى وال

كما يلزم أن يقوم الطفل بأكبر قدر ممكن من النشاط والعمل والتجريب على األشياء    الطفل

ليُْبنٌى ذكاؤه وينمو تفكيره. فأصل الذكاء اإلنسانى يكمن فيما يقوم به الطفل الصغير من  

يفية الحديثة التى كز جميع البرامج التنموية والتثقحركية. نتيجة لذلك تر –أنشطة حسية 

طفال على ممارستهم للخبرات واألنشطة، وهى استراتيجية تربوية حديثة  تعد وتقدم األ 

 Hands onيطلق عليها استراتيجية "األيدى على النشاط واأليدى على الخبرات"

activity, hands on experience . 

تنمية لألطفال مبكًرا  كافة أشكال الرعاية والتربية والضرورة الحرص الشديد على تقديم   (6)

فقد بينت كل من دراسات النمو  عمرهم لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لهم :  ما أمكن فى

النفسى لألطفال، والدراسات فى مجال علم النفس الفسيولوجى ونمو المخ والجهاز 

لفرص، وأن استفادته من الرعاية العصبى، أن الطفل اإلنسانى يولد ولديه العديد من نوافذ ا

 ا األقصى خالل مرحلة ما التنمية واالستثارة تكون عند حدهو
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قبل المدرسة؛ نظًرا ألن القسم الكبير من نمو المخ اإلنسانى وبناء الجهاز العصبى، وبالتالى  

املين  الذكاء والتفكير واللغة يتم خالل هذه المرحلة. نتيجة لذلك يتحتم على العاملين والمتع

 ل لبدء تنمية الطفل مبكًرا.مع الطفل السعى بكافة السب

ضرورة الحرص على أن يكون للطفل دور فعال، وأن يشارك فيما يقدم له من مواد، وأال  (7)

نظًرا   يقتصر دوره فيما يُقٌَدم له من مواد على دور المتلقى السلبى إال فى أضيق الحدود :

ء اإلنسانى  للطفل قد أكدت على أن أصل الذكا ألن جميع نظريات النمو المعرفى العقلى

حركية خالل المرحلة المبكرة من عمره، فقد   –طفل من أنشطة حسية  يكمن فيما يقوم به ال

أصبح من الضرورى عند إعداد كافة المواد للطفل والتوجه له بشكل عام استثارة حواسه  

ق النمو والتنمية العقلية.  المختلفة من جهة، وجعله يمارس مختلف األنشطة الحركية لتحقي

على دور المتلقى السلبى إال فى أضيق الحدود، ذلك ال يجب أن يقتصر دور الطفل  نتيجة

أى أن جميع ما يقدم للطفل من مواد يجب أن تشكل مثيرات تدفع الطفل للقيام باالستكشاف 

 والنشاط الحر والتجريب النشط لتحقيق تنميته معرفيًا وعقليًا.

 ال على استثارة واالستفادة من حباعد المواد التى تعد وتقدم لألطفضرورة أن تس (8)

من المعروف أن األطفال لديهم حب استطالع االستطالع الفطرى الطبيعى لدى األطفال :  

واستكشاف فطرى، بل أن الحاجة لالستطالع والمعرفة والفهم واستكشاف المجهول من 

لمواد ورى عند التوجه لألطفال وإعداد ابين أهم الحاجات النفسية لهم. لذلك من الضر

المواد على االستفادة منها وتشجيع حب االستطالع لديهم بأكبر  الثقافية لهم أن تساعد هذه

درجة ممكنة لتدفعهم الستكشاف البيئة وتعلمهم وتنميهم عن طريق االكتشاف، 

Discovery  .واالستطالع الحر النشط 

يلزم        انبه :  تكاملة الشاملة للطفل فى كافة جوضرورة الحرص على تحقيق التنمية الم  (9)

االنتباه إلى أن الطفل كائن متكامل، وأن هناك عالقة تفاعل وارتباط بين مختلف جوانبه،  

بحيث إنه من غير المجدى التركيز على تنمية جانب واحد للطفل مهما كانت أهميته دون 

التى  اد التربوية والثقافية والتنمويةباقى الجوانب. والمالحظ أن البرامج واألنشطة والمو

لتنمية المتكاملة الشاملة للطفل فى مختلف جوانبه. ويحرص أعدت حديثًا تسعى لتحقيق ا

معدو هذه المواد على أن تمكن من تنمية األطفال بدنيًا ولغويًا وعقليًا وثقافيًا واجتماعيًا  

 وانفعاليًا، وهكذا.

فى  لف الموضوعات والمواد والمفاهيم ضرورة الحرص على تعليم األطفال مخت (10)

من المبادئ المهمة التى  ق الخبرة المباشرة المعيشة :مواقف حياتية طبيعية، وعن طري

تركز عليها البرامج الحديثة التى تعد وتقدم لألطفال التأكيد على أن يتم تعليم األطفال 

 لمختلف المواد واألنشطة والمفاهيم والعمليات فى مواقف 
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 Experientialاألشياء تعلًما وظيفيًا خبريًا، ة طبيعية بحيث يكون تعلمهم لهذه حياتي

learning  . 

وتركز البرامج التربوية الحديثة على ضرورة ممارسة األطفال لكثير من األنشطة      

التى تساعد على تنميتهم فى مواقف حياتية وضمن الروتين اليومى لهم، وتقدم هذه البرامج 

، والتى يمكن  ع بصورة طبيعية ويمر بها األطفالاألمثلة العديدة لألنشطة التى تق النماذج و

للتعامل الماهر مع األطفال أن نلفت أنظارهم لها، ونجعلهم يكررونها دون الحاجة ألدوات 

خاصة، والتى يمكن أن تكسبهم أصعب المفاهيم العقلية، وهناك نموذج مهم لهذه البرامج 

كتاب : "كتاب األنشطة العملية مته إلى اللغة العربية ويدرس فى الخبرية التى تمت ترج 

 (. 2004و  1997عليم المفاهيم". )ليلى كرم الدين، لت

أكدت ضرورة الحرص على الجوانب االجتماعية للتعلم واألنشطة االجتماعية :  (11)

 مختلف التوجهات واألطر النظرية الحديثة على أن التعلم االجتماعى والتعاونى من أفضل

ى ضرورة الحرص تؤكد مختلف المصادر التربوية عل وأبقى أنواع التعلم. نتيجة لذلك

بكافة السبل والطرق على تقديم األنشطة الجماعية، وتشجيع األطفال على العمل فى 

مجموعات صغيرة. كما تؤكد هذه المصادر والمراجع كذلك على ضرورة وأهمية مشاركة 

ل القصوى من المواقف شطة، وذلك لتنظيم استفادة األطفاالبالغ لألطفال فى جميع هذه األن

وكذلك مما يقدم لهم من خبرات وحتى نقدم لهم النموذج الجيد للتعلم االجتماعى    االجتماعية،

 والوسيط الحضارى الالزم لألخذ بيدهم وتنميتهم. 

ضرورة الحرص الشديد على أن يستخدم األطفال الصغار أجسامهم فى العمل  (12)

هو معروف من أن األطفال هذا التأكيد لما  ويرجع السبب فى    ء المحيطة بهم : على األشيا

يستفيدون بصورة أفضل من األشياء والخبرات التى يخبرونها ويمارسونها ماديًا وعمليًا، 

كما أنه من المعروف أن كافة األنشطة الحركية تساعد على التنمية العقلية وتعتبر مطلبًا  

 أساسيًا لها. 

الظروف المناسبة لتحقيق ضرورة الحرص على مراعاة الشروط األساسية و (13)

 من أهم هذه الشروط والظروف فى هذا العصر : لدائم :التعلم الحقيقى وا

 . Discovery approach to learningالتعلم عن طريق االستكشاف  •

 .Self learningالتعلم الذاتى  •

 التعلم المستمر.  •

 . Inquiryالتعلم عن طريق االستقصاء  •
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 وذج والمحاكاة. التعلم االجتماعى عن طريق النم •

وعلى ضوء التدفق المعرفى أصبح التعلم الذاتى، والتعلم عن طريق االستقصاء،      

 والتعلم المستمر توجهات أساسية فى التربية الحديثة. 

كما يلزم عند تعليم األطفال وتنميتهم اتباع أنجح وأكفأ االستراتيجيات الحديثة   (14)

 التى طبقت مع األطفال، ومن أهمها :

 .Collaborative learningلتعلم التعاونى  يجية ااسترات •

 Hands onاستراتيجيات األيدى على الخبرات أو األيدى على األنشطة  •

activity, Hands on experience . 

 . Problem solvingراتيجية حل المشكالت است •

 . Inquiry – Orientedاستراتيجية طرح التساؤالت  •

 مع المناقشة. استراتيجية عمل المجموعات الصغيرة  •

استراتيجية تنمية خلق المتعلم المستقل، استقاللية المتعلم وعمل البالغ كمجرد  •

 ميسر للعملية التعليمية. 

، وقيام األطفال بمساعدة Child – to – Childطفل  –استراتيجية العمل طفل  •

 رفاقهم.

 استراتيجية البرامج والعلوم المتكاملة والموضوعات المتكاملة. •

 لمتعلم فرصة للتأمل حول ما يقوم به من أنشطة. ة إعطاء ااستراتيجي •

 استراتيجية تنمية حب االستطالع. •

 وتقدير الذات.  استراتيجية تنمية اإلحساس بالمسؤلية •

 استراتيجية تشجيع المبادرة عن طريق التخطيط والعمل.  •

مية األطفال، ومن  كما يلزم كذلك االعتماد على أنسب وأهم أنواع األنشطة التى تساعد على تن     

 أهم هذه األنشطة ما يلى : 

 – Hands – onاألنشطة العملية الفعلية التى يمارسها األطفال أنفسهم  •

Activity – Hands – on – Experiences . 
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األنشطة التى تحقق تكامل مختلف المجاالت، وتلك التى تساعد على إشراك  •

 األسرة والمجتمع المحلى. 

 طبيعية. لخارج وفى األماكن الاألنشطة التى تطبق با •

 كتابة التقارير حول ما يقوم به األطفال من أنشطة ومهام. •

 الصحف والمجالت ومجالت الحائط.  كتابة المقاالت فى •

 استخدام التكنولوجيا بمختلف أشكالها. •

 الكمبيوتر.  -

 اإلنترنت. -

 . CD-Romأقراص  -

 برامج الفيديو.  -

 األلعاب التعليمية.  -

 ت(.اإلنسان اآللى )الروبو -

أدب األطفال وقصص التراث واللعب سواء اللعب االستكشافى أو باستخدام   •

لف أشكالها من رسم، وموسيقى، ورواية القصة، مختلف أنواع اللعب. الفنون بمخت

 والمسرح، والعرائس. 

ضرورة الحرص عند التوجه لألطفال وتقديم مختلف أشكال الرعاية والتعليم  (15)

عد هذه المواد على إعداد األطفال للمستقبل ولعالم ن تسا على أوالتنمية والتثقيف لهم : 

إلكسابهم كافة الخصائص الغد بكل ما يحمله لهم من تحديات وصعاب، والسعى 

والمواصفات الالزمة إلنسان القرن الحادى والعشرين، وللحلقة المعلوماتية، حتى  

ن وهذه الحلقة على  يستطيعوا العيش والتوافق والتكيف والمنافسة والتفوق فى هذا القر 

 ضوء سيادة محكات الجودة، والسعى للتميز والمنافسة.  

باحثة قد قامت بعدة دراسات مهمة خالل العامين األخيرين  ومن الجدير بالمالحظة أن ال     

بتكليف من اليونسكو واإلسيسكو )منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، والمنظمة 

"أ" و"ب"( حول   2004و  2002الثقافة والعلوم( )ليلى كرم الدين، اإلسالمية للتربية و

الدراسات بشرح وتوضيح أهم ما يلزم عمله إعداد األطفال للمستقبل. وقد قامت فى هذه 

والقيام به إلعداد األطفال للمستقبل بكل ما تحمله لهم من تحديات وصعاب، وبكل ما تقدمه 

 لهم من مشكالت، وضرورة أن نمكن  
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األطفال من المنافسة والتفوق على ضوء سيادة محكات الجودة عالميًا، واتفاقيات ء هؤال

التى ستسمح للمنتج البشرى المتميز المعد بالعمل فى بالدنا ومنافسة أبنائنا.  التجارة العالمية  

ولعل أهم الخصائص التى حددها علماء المستقبليات وعلماء النفس إلنسان القرن الحادى 

 ن واقع الدراسات السابق اإلشارة إليها هى الخصائص التالية : والعشرين م 

 القدرة على التعلم الذاتى.  •

 التعامل مع التكنولوجيا المتطورة.  القدرة على •

 القدرة على التفكير بمختلف مهاراته.  •

 القدرة على التفكير العلمى.  •

 القدرة على التفكير الناقد والتحليلى.  •

 القدرة على التفكير االبتكارى. •

 القدرة على حل المشكالت. •

 القدرة على التعلم التعاونى والتعاون.  •

 القدرة على المرونة والتوافق اإليجابى مع التغيير. •

 القدرة على اإلنتاج ذى الجودة العالية. •

وغنى عن البيان أن المركز الثقافى للطفل بوصفه أحد المؤسسات التربوية والثقافية       

ى تحقيق هذه الخصائص، واستكمال األدوار المهمة التى تقوم يلزم أن يساهم بدور فعال ف

 سرة والمدرسة ومختلف المؤسسات التربوية األخرى الموجودة فى المجتمع. بها األ

ضرورة الحرص على إشراك الوالدين بقدر اإلمكان فى كافة الجهود التى تبذل  (16)

تلف الدراسات على أن دللت جميع الخبرات وأكدت مخ  لتعليم وتثقيف األطفال وتنميتهم :

تى تطبق ال تكون فعالة وناجحة وتأتى بثمارها  جهود التى تبذل والبرامج التربوية الكافة ال

دون إشراك األسرة فيها ودون أن تدعم جهودها الجهود التى تقوم بها مختلف المؤسسات 

ف التربوية. نتيجة لذلك يلزم السعى قدر الممكن وبذل كافة الجهود واستغالل مختل

طفال. ومهما كانت المناسبات لجذب الوالدين وإشراكهم مع المركز فى كل ما يقدم لأل

 الصعوبات التى تواجهه خاصة 
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فإن الفائدة التى تعود من جذب   -على ضوء انشغال األسرة وتقلص دورها وانتشار األمية  

 األسرة تستحق السعى لتحقيقها.

ة األطفال فى مختلف جوانبهم، واإلسراع أهمية اإليمان واالعتقاد فى إمكانية تنمي (17)

نقالب الهائل الذى وقع فى البرامج التربوية والتنموية والتثقيفية  نتيجة لال  معدل نموهم :  من

فقد أصبح جميع المربين يؤمنون بأنه باإلمكان دائًما اإلسراع من معدل نمو األطفال 

له الرعاية والعناية الصحيحة    وتحقيق تنميتهم، وأن كل طفل يمكن أن يكون أفضل إذا قدمت 

التخلف العقلى يمكن تنميتها والتخفيف من درجتها  وفى الوقت المالئم. حتى أشد حاالت 

 إذا تم اكتشافها مبكًرا، وتم التدخل الصحيح بشأنها. 

وآخر األسس والمبادئ والتوجيهات العامة الالزم االلتزام بها عند العمل مع   (18)

ة الطرق، والسبق لمعرفة وفهم المعلومات األساسية  األطفال هو حتمية السعى بكاف

فيجب على كل من يتعامل مع األطفال    ال عند المراحل التى نتعامل معها :المتعلقة باألطف

بشكل خاص واألسرة وجميع القائمين على تربية وتنمية األطفال عند كل مرحلة من مراحل 

رفة المعلومات المتعلقة بنمو  نموهم الحرص الشديد على القراءة واالطالع حول، ومع

انب الجسمية أو اللغوية أو العقلية أو االنفعالية أو األطفال فى مختلف جوانبهم سواء الجو

 االجتماعية.  

ويرجع السبب وراء هذا التأكيد لما سيعود على جميع العاملين والمتعاملين مع األطفال من       

 التوجه لهم، والتعامل معهم بنجاح وفعالية.فوائد تتلخص فى زيادة كفاءتهم وقدرتهم على 

 

 

أهم جوانب النمو النفسى لألطفال الالزم االهتمام بها ومراعاتها عند إعداد  ثانيًا :

 الكتاب لطفل ما قبل المدرسة.

على الرغم من ضرورة االهتمام بجميع جوانب النمو النفسى ألطفال ومراعاتها عند التوجه       

ة، ومن أهم هذه  نب النمو النفسى لألطفال سن ما قبل المدرسة أهمية خاص لهم إال أن لبعض جوا 

 الجوانب ما يلى : 

دللت قاموس الطفل اللغوى والخصائص المميزة للغته عند مختلف المراحل واألعمار :  (1)

جميع الدراسات التى أجريت حول النمو اللغوى للطفل، سواء الدراسات األجنبية أو العربية  

مميزة، كما للغوى للطفل يسير فى مراحل، وأن لكل مرحلة خصائصها العلى أن النمو ا

دللت تلك الدراسات على أن القاموس اللغوى لألطفال عند هذه المراحل، سواء القاموس  

المفهوم أو المنطوق يختلف عنه عند المراحل األخرى، باإلضافة إلى ذلك أكدت جميع  

تجريبية التى أجريت حول لغة الطفل، وبالذات الخبرات التربوية والدراسات الميدانية وال

 المدرسة على حتمية   سن ما قبل
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معرفة كافة المعلومات المتعلقة بلغة الطفل عند مختلف مراحل تطورها )معايير نموها  

وخصائصها عند مختلف األعمار( حتى نتوجه للطفل عند كل من هذه المراحل بأسلوب 

 المقدمة له. ولغة يفهمها، وال تنفره من المواد 

بية الحديثة حول النمو اللغوى لألطفال المصريين  ولحسن الحظ أن نتائج الدراسات العر     

(، قد تمكنت من حصر الحصيلة  1989، 1987سن ما قبل المدرسة )ليلى كرم الدين 

اللغوية لألطفال المصريين من عمر عام حتى ستة أعوام، وقامت بإعداد قوائم الكلمات 

ول المدرسة. وقد ا ويستخدمها هؤالء األطفال عند كل مرحلة عمرية قبل دخالتى يعرفه

نشرت هذه القوائم فى كتيب صدر عن مركز توثيق وبحوث أدب األطفال )ليلى كرم الدين، 

1990 .) 

باإلضافة لما تقدم فإن من الضرورى التأكيد على أهمية وفائدة، بل وضرورة أن يستفيد       

د بها لمواد والقصص وغيرها من نتائج تلك الدراسات واالسترشا كتاب األطفال ومعدو ا

 عند إعداد جميع ما يقدمونه لألطفال عند هذه األعمار. 

النمو العقلى للطفل، وأهم الخصائص العقلية التى تميز الطفل عند مختلف المراحل  (2)

الطفل، تهم جميع المتعاملين مع  من أهم جوانب النمو النفسى لألطفال التى واألعمار : 

له المواد المقروءة والمكتوبة سواء التثقيفية أو التعليمية أو الترفيهية، وبالذات من يعدون 

وتساعدهم على القيام بتلك المهمة بطريقة ناجحة وفعالة معرفة كل ما يتعلق بالنمو المعرفى 

 لألطفال.

المعرفى للطفل  هذا المجال على أن النمو وقد أكدت النظريات والدراسات الحديثة فى     

محدد من المراحل التى تختلف كل منها عن األخرى فى خصائصها النوعية،  يمر بعدد 

وفى نوع األبنية والعمليات العقلية المنطقية التى تتوفر عندها. نتيجة لذلك تتصف عقلية 

لها أبلغ األثر  الطفل خالل كل من هذه المراحل ببعض الخصائص والسمات التى يكون 

 وتمثله من مواد. ، وعلى كل ما يستطيع فهمهعلى سلوكه

وبالنسبة ألطفال سن ما قبل المدرسة، دللت النظريات والدراسات على أن تفكيرهم       

وتصورهم للعالم والواقع من حولهم يختلف كيفًا   Philosophiesوفلسفاتهم 

Qualitatively  بعض  هذه االختالفات حدًا جعل عن تفكير البالغ وتصوراته. وبلغت

( يفترض أن هناك ما يمكن أن  1926-1980)  Jean Piagetللطفل علماء النمو العقلى 

، لهذه العقلية العديد من الخصائص Infantile mentalityنطلق عليه العقلية الطفلية 

تعليم األطفال عند هذه  والسمات والمحددات التى تستوجب على كل من يتحمل مسؤلية

ا على  ترفيه عنهم أن يتعرف على هذه الخصائص ويدرك آثارهاألعمار أو تثقيفهم أو ال

 سلوكه وقدرته على الفهم واالستيعاب. فى هذه 
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الحالة فقط يمكن التعامل مع الطفل وفقًا لخصائص عقله، كما يمكن التوجه له بطرق 

ضافة إلى ذلك يكون باإلمكان تقدير الصعوبات التى وأساليب يفهمها ويستطيع تمثلها. باإل

ياء من حوله، كما يمكن إدراك محددات يواجهها الطفل فى تعامله مع العالم والواقع واألش

 عقلية الطفل عند مختلف مراحل نموه العقلى. 

ومن حسن الحظ أن الدراسات العربية حول التطور العقلى للطفل، وأهم الخصائص       

متزايدًا ومتجددًا خالل عند مختلف مراحل تطوره قد شهدت اهتماًما كبيًرا  العقلية له

ذلك تتوفر اليوم أعداد كبيرة من الدراسات واألبحاث والرسائل  السنوات األخيرة. نتيجة ل

الجامعية، إلى جانب عدد من الكتابات والمؤلفات التى تتعرض لهذا الجانب، ولنتائج  

ة  حول التطور العقلى للطفل المصرى والخصائص العقلي الدراسات العربية التى أجريت 

صادر والمراجع العربية التى يمكن أن  المميزة له عند مختلف مراحل تطوره. ومن أهم الم

،  1970تفيد فى التعرف على هذا المجال المهم المصادر التالية : )سيد محمد غنيم، 

(، 1989)ب(،  1988  )أ(،1988،  1987،  1982،  1976(، و)ليلى كرم الدين،  1973

(، وكذلك )حسن  1987، 1984ل عبدالحميد، (، و)سنية جما1981و)رفقى عيسى، 

 (.1986زيتون، 

من بين الجوانب المهمة للنمو  الحاجات األساسية لألطفال عند مختلف المراحل واألعمار :   (3)

م مختلف النفسى لألطفال الالزم االهتمام بها ومراعاتها عند التوجه لهم وعند إعداد وتقدي 

اجات النفسية األساسية لألطفال عند مختلف أنواع المواد المقروءة والمكتوبة لهم الح

 موهم النفسى. مراحل ن

من المتفق عليه أن الهدف األول واألساسى ألدب األطفال بكافة صوره وأشكاله      

إلمتاع ال  وأساليب تقديمه هو إمتاع الطفل والترفيه عنه لتحقبق صفائه النفسى، وأن هذا ا

، ص ص 1989لنفسية للطفل. )هدى قناوى  يتحقق إال عن طريق إشباع بعض الحاجات ا

"هناك بطبيعة الحال أهداف أخرى ألدب األطفال من أهمها األهداف النفسية التى (.  2-3

تسعى للنمو بذوق الطفل الفنى واألهداف الثقافية التى تسعى لتحقبق النمو المتكامل 

حقق تباًعا من ل فى جوانبها المختلفة، ولكن جميع هذه األهداف تتوتكوين شخصية الطف

 (."32، 26، ص 1990خالل إمتاع الطفل. )هدى قناوى 

نتيجة لذلك فإنه مهما روعى عند تقديم األشكال المختلفة ألدب األطفال من االلتزام       

ئية فإن ذلك األدب بالخصائص والمحددات اللغوية والعقلية للطفل، والتمشى مع ميوله القرا

 ع الطفل إال إذا ساعد كذلك على إشباع بعض الحاجات لن يحقق هدفه األساسى، أى إمتا

النفسية لألطفال، ويمكن تحديد أهم الحاجات النفسية ألطفال سن ما قبل المدرسة فيما يلى  

 : 

 الحاجة إلى األمن.  (1)
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 الحاجة إلى الحب والحنان، والتواصل الوجدانى.  (2)

 النتماء، والقبول االجتماعى. الحاجة إلى ا (3)

 لذات وتقديرها. الحاجة إلى احترام ا (4)

 الحاجة إلى االستطالع، والمعرفة، والفهم.  (5)

 الحاجة إلى النجاح، واإلنجاز. (6)

 الحاجة إلى اللعب، والحركة. (7)

 الحاجة إلى المرح، والفكاهة. (8)

      عنه السعى                                      وعلى جميع المسؤلين عن تثقيف الطفل وتربيته وتعليمه والترفيه            

بكافة السبل الستثارة واالستفادة من الحاجة لالستطالع والمعرفة والفهم )حب االستطالع 

الفطرى لدى األطفال( وتنميته بما يخدم اكتساب األطفال لمختلف المهارات والمفاهيم  

 الالزمة لنموهم النفسى المتكامل.

حاجات النفسية قد ومن الجدير بالمالحظة أن جميع هذه الحاجات وغيرها من ال     

نفسية سواء كتب علم النفس العام أو علم عولجت باستفاضة وتوسع فى مختلف الكتابات ال

نفس النمو، ومن أهم المراجع والمصادر التى يمكن الرجوع لها للتعرف على جميع  

باألنواع المختلفة للحاجات النفسية لألطفال عند مختلف التفاصيل والمعلومات المتعلقة 

(، و)هدى 1989  تطورهم المراجع والمصادر التالية : )محمد عمادالدين إسماعيل،مراحل  

 (. 1977(، و)حامد زهران، 1989، 1988قناوى، 

يؤمن معظم المربين والمتخصصين فى الميول القرائية لألطفال عند مختلف المراحل :  (4)

ة مع  ى القم تقف ف Reading interestsالطفل بأن الميول القرائية لألطفال  مجال ثقافة

 المعايير التى تحدد ميولهم لما يقرأون. 

أجريت حول الجوانب المختلفة للميول القرائية لألطفال أن  وقد كشفت الدراسات التى     

األطفال يعرفون إلى حد بعيد ما يريدون أن يقرؤوا، وأن لديهم شعوًرا محددًا بالنسبة للمواد 

يير للحكم عليها. كما دللت تلك الدراسات المقروءة وفى أذهانهم مواصفات خاصة ومعا 

قراءات ومقدار استفادتهم مما يقرأون تزداد على أن حجم قراءات األطفال وعمق تلك ال

 جميعها عند قراءة الطفل لمواد وموضوعات يميل لها ويقبل عليها.
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ة وعلى الرغم من صعوبة التحدث عن ميول قرائية مميزة لألطفال سن ما قبل المدرس     

وعلى  إال أن هناك ما يطلق عليه بالميول االطالعية، وهو ميل هؤالء األطفال لالطالع 

 تصفح مواد معينة، وعدم ميلهم لمواد بخصائص ومواصفات مختلفة. 

باإلضافة إلى ذلك فمن شأن معرفتنا بالمواد والموضوعات التى يميل لها األطفال      

تقريبية لنوع المواد والموضوعات التى يحتمل  بالمرحلة االبتدائية أن تقدم ولو مؤشرات 

 أن يميل لها األطفال دون هذه السن.

وهناك عدة دراسات عربية حديثة أجريت حول الميول القرائية ألطفال المرحلة      

(، و )محمد 1986االبتدائية واإلعدادية من أهمها : دراسة )حسن شحاتة، وفيوليت فؤاد، 

 (. 1992لى كرم الدين، (، و)لي1987محمود رضوان، 

ار وحيد يبنى عليه الحكم وعلى الرغم من عدم كفاية ميول األطفال القرائية كمعي     

بصالحية المواد المقروءة التى تقدم لألطفال عند مختلف األعمار، ومن الضرورى أن  

 نكمل هذه الميول ونجمع بينها وبين ما هو متعارف عليه من أسس تربوية يعتمد عليها عند 

ات توضح  تخطيط وإعداد المواد التربوية والثقافية لألطفال، إال أن جميع الخبرات والدراس

 ضرورة أال تغفل ميول األطفال القرائية عند إعداد وتقديم المواد المقروءة لألطفال. 

باإلضافة إلى ذلك يجب االعتماد على ميول األطفال القرائية عند اختيار طرق تقديم       

سواء أكانت مواد تربوية نرغب فى تقديمها لهم، أم مواد ترفيهية تعد لهم، بحيث المواد لهم  

دم هذه المواد لألطفال فى القوالب والصيغ والطرق التى يفضلونها، والتى تجذب انتباههم  تق

لتلك المواد وتحافظ عليها، ويكفى تقديم مثال واحد لتوضيح المقصود، فقد كشفت دراسة 

طفال عند مختلف األعمار خالل مرحلة التعليم األساسى أن هؤالء  الميول القرائية لأل

كتب القصصية ويفضلونها على غيرها من المواد المقروءة. نتيجة لذلك األطفال يميلون لل

ينصح بإعداد كافة المواد التربوية التى نرغب فى تقديمها لألطفال كالموضوعات التاريخية  

فى القالب والشكل القصصى المفضل لهم. فى مثل هذه والدينية واالجتماعية وحتى العلمية  

ما إلى جذب انتباه األطفال لهذه المواد، وضمان إقبالهم  الحالة يمكن االطمئنان إلى حد 

عليها وتفاعلهم معها. كما أننا بذلك نكون قد ساعدنا وبشكل غير مباشر على تعلم الطفل 

نموذج لسلوك أو مفهوم علمى. كل ذلك من معلومة ما أو اكتسابه لقيمة أو اتجاه إيجابى أو  

 ا، وتساعده على تحقيق بعض حاجاته النفسية. خالل مادة يحبها الطفل ويستمتع من قراءته
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ثالثًا : أهم العوامل التى تساعد على خلق اتجاه إيجابى لدى أطفال سن ما قبل المدرسة 

 نحو الكتاب، وتنمى ميولهم االطالعية والقرائية.

لعظمى من الدراسات واألبحاث الحديثة أن الدور األساسى لغرس عادة القراءة الغالبية ابينت      

وتنمية الميول القرائية لألطفال يقع على عاتق األسرة. إلى جانب ما يمكن أن تقوم به كل من  

راسات "عرضت جميع الد المدرسة والمكتبة من أدوار مكملة للمحافظة على هذه العادة وتنميتها.

ة الميول القرائية لألطفال فى الدراسة التى قامت بها الباحثة حول "الميول القرائية  علقة بتنمي المت

، الفصل الثانى(. أما الدراسات الخاصة 1992ألطفال مرحلة التعليم األساسى" )ليلى كرم الدين،  

احثة حول تالية للب بخلق االتجاه اإليجابى نحو القراءة والمواد المقروءة فقد عرضت فى دراسة

 ، الفصل الثانى(.1994اتجاه األطفال نحو المكتبة" )ليلى كرم الدين، "

ويتضح الدور الحيوى والحاسم لألسرة فى تكوين االتجاهات اإليجابية لدى األطفال نحو القراءة       

 وتنمية ميولهم لها وإكسابهم عادة القراءة فيما يلى : 

  Early attachmentتباط المبكر  درجة االر  ة قوية بينبينت عدة دراسات أن هناك عالق •

الذى يحققه الطفل مع أمه أو من يرعاه فى طفولته المبكرة وميوله القرائية واتجاهه نحو  

القراءة، حيث كشفت هذه الدراسات أن الطفل الذى يقيم عالقة حميمية وآمنة مع أمه يكشف 

دريب الذى يتلقاه أو حجم الترجة ذكائه  عن ميل أكبر للقراءة بعد ذلك، بصرف النظر عن د 

 استعدادًا للقراءة قبل دخول المدرسة.

 

دللت عدة دراسات على الدور المهم لألسرة، وبعد ذلك الحضانة وروضة األطفال فى  •

إعداد الطفل وتهيئته للقراءة وزيادة استعداده لها قبل دخول المدرسة. فمثل هذه الخبرات 

 ين والرسم واستخدام القلم  أمه كالتلو ل بمساعدة الثرية التى يمارسها الطف
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والورق وتصفُح الكتب ومتابعة القصة عن طريق الكتاب المصور مع رواية األم لها من 

شأنها أن تساعد على تكوين اتجاه إيجابى لدى الطفل نحو الكتاب والقراءة؛ مما يجعله بعد 

 فيها.  ذلك يحب الكتاب وينجذب له ولكل ما يقرأ ويستمتع فى قضاء وقته

سات من أن البيئة الثقافية الثرية بكل مكوناتها  هناك كذلك ما كشفت عنه بعض الدرا •

ومثيراتها من كتب مصورة ومجالت وألوان وخبرات سارة تساعد جميعها على جذب 

الطفل للقراءة، ويمكنه توفير المواد المقروءة من متابعتها بمفرده ومحاولة قراءتها، 

 واستكشاف ما بها. 

للسلوك القرائى الفعلى ألعضاء أسرة الطفل ثير من الدراسات على األثر الكبير  للت ككما د  •

)والديه وإخوته( ورفاقه كذلك، هذا باإلضافة الهتمام الوالدين بقراءة الطفل ومتابعتها على 

ميول الطفل القرائية. فالطفل الصغير يتعلم أفضل، وأبقى أنواع التعلم عن طريق النموذج، 

ليد وبالذات تقليد بالغ يحبه الطفل ًرا من العادات واالتجاهات عن طريق التقويكون كثي

ويحذو حذوه. فإذا لم يكن الوالدان يمارسان القراءة كعادة سلوكية، وإذا لم تكون القراءة 

قسًما ملموًسا من سلوكهم اليومى المعتاد وحياتهم الروتينية، فكيف نتوقع أن يقبل الطفل 

 على القراءة؟ 

تى تجذب األطفال للقراءة بعد طبيعة المواد الدراسات أن من بين أهم األسباب ال  بعض   بينت  •

األسباب التى ترجع لألسرة والمدرسة والرفاق ووسائل    -المقروءة )مضمونها وإخراجها(  

 اإلعالم.

دللت دراسات عديدة على أن للمدرسة دوًرا كبيًرا فى خلق االتجاهات اإليجابية لدى  •

عضها على األهمية الكبيرة لدور القراءة ومختلف المواد المقروءة، وأكد ب األطفال نحو 

المدرس شخصيته، واهتمامه بالقراءة فى خلق تلك االتجاهات وتنمية الميول القرائية  

 لألطفال، ومن ثم غرس عادة القراءة لديهم.

دعت عدة دراسات إلى ضرورة توفير مكتبة للطفل بدور الحضانة ورياض األطفال  •

ل التردد على هذه المكتبات واالطالع بها بالمدرسة االبتدائية، وإلى الحرص على جعو

وممارسة مختلف األنشطة المكتبية الحديثة التى تطبق بهذه المكتبات جزًءا ال يتجزأ من 

صلب البرامج والمناهج التى تطبق بدور الحضانة ورياض األطفال والمرحلة االبتدائية، 

قراءة ضروريًا لتحقيق  ى المكتبة وممارسة األنشطة المرتبطة بالبحيث يكون التردد عل

 النجاح فى الدراسة.

وأخيًرا دللت عدة دراسات على أن وسائل اإلعالم يمكن أن تقوم بدور فعال فى جذب  •

األطفال للقراءة والكتاب، وذلك إذا حرصت هذه األجهزة والوسائل على تلخيص وعرض 

 بطريقة جذابة، وتقديم إعالنات المواد المقروءة على األطفال 
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جذابة حول المواد المقروءة خاصة بالتليفزيون، وكذلك بالحرص على عرض وتقديم   •

األعمال الدرامية حول بعض المواد وبالذات القصص بمختلف أشكالها، والكتب التى 

 تناسب الميول القرائية لألطفال عند هذه األعمار. 

 

 

أبرز أنواع الكتب ، واسبة ألطفال سن ما قبل المدرسةرابعًا : أهم خصائص الكتب المن

 المتوفرة لهذه السن.

بسبب محددات النمو النفسى  أهم خصائص الكتب المناسبة ألطفال سن ما قبل المدرسة :    (1)

للطفل عند هذه األعمار، وهى المحددات التى سبق عرضها بالتفصيل، فقد وجد أن الكتب 

راعى عند إعدادها فال الصغار عند هذه السن يجب أن يوالمواد المقروءة التى تقدم لألط

بعض االعتبارات سواًء من ناحية المضمون أو اإلخراج والشكل. بالنسبة للجوانب  

المرتبطة بالمضمون فقد دللت دراسة الميول االطالعية أو القرائية لألطفال عند هذه 

 األعمار على أنهم يفضلون الموضوعات التالية : 

أنواعها المرتبة األولى فى تفضيل األطفال عند هذه   لقصصية بكافةتحتل الكتب ا •

 األعمار، يليها المجالت.

 أكثر أنواع القصص التى يميل إليها هؤالء األطفال هى القصص الخيالية. •

يميل األطفال عند هذه األعمار إلى القصص التى تعالج كل ما يتعلق بالحيوانات   •

 وعالم الحيوانات. 

كال المستخدمة جزًءا أساسيًا من صلب القصة والصور واألشتكون الرسوم أن  •

 أو الموضوع المقدم. 

 جودة الطباعة وجمال الرسوم. •

االعتماد على خامات جيدة تقاوم التآكل لرغبة الطفل فى االحتفاظ بالكتاب الذى   •

 أحبه والرجوع إليه من حين إلى آخر.

 ما يلى : عمار يفضلون عند هذه األ   أما من ناحية الشكل فقد وجد أن األطفال

 الكتاب أو القصة ذات الغالف الجذاب. •

الكتاب والقصة التى تقل فيها اللغة وتحل محلها الصور والرسوم واألشكال   •

 الجذابة.

 استخدام األلوان الجذابة المعبرة. •
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 استخدام البنط الكبير عند الكتابة.  •

 جودة الطباعة وجمال الرسوم. •

اظ بالكتاب الذى  التآكل لرغبة الطفل فى االحتف  االعتماد على خامات جيدة تقاوم •

 أحبه والرجوع إليه من حين إلى آخر. 

من أهم أنواع الكتب المتوفرة أبرز أنواع الكتب المتوفرة ألطفال سن ما قبل المدرسة :   (2)

مالءمة لخصائصهم  فى المرحلة الراهنة ألطفال سن ما قبل المدرسة، وأكثرها جاذبية لهم و

 ية : األنواع التال

 

 الكتب المصورة العامة. •

 . Word-lessالقصص المصورة بدون كلمات  •

 أغانى األطفال وشعرهم.  •

 الكتب والقصص المسجلة على شرائط الكاسيت )الكتب الناطقة(. •

 كتب القماش المجسمة مع اإلضافات. •

 المجالت المتنوعة المضمون التى تحتوى قصًصا مصورة. •

 للغسل. صص التى تكتب على الورق القابلالق •

 الكتاب اللعبة. •

 الكتب الموسيقية.  •

 كتب الرسوم والتلوين.  •
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وقبل االنتهاء من عرض األنواع المختلفة من الكتب التى تتوفر لطفل ما قبل المدرسة من      

 الضرورى التأكيد على ما يلى : 

ما قبل   أهمية قيام األم أو المعلمة أو من يرعى الطفل بإعداد الكتب األولى التى تقدم لطفل •

إعداد هذه  المدرسة وجعلها أشياء قريبة من قلب الطفل حميمة بالنسبة له وجذابة، ويمكن

الكتب من القماش الملون بألوان جذابة مناسبة للموضوعات والقصص التى تعبر عنها، 

سم الطفل عليها ووضع صورة له وألعضاء أسرته أو فصله بالحضانة،  ويمكن كتابة ا

ر الحضانة التى يذهب لها ولألم أو المعلمة. هذه الكتب يمكن أن  وصورة لمنزله أو دا

سل، وهى كذلك من األشياء المهمة التى يتعلق بها الطفل، ويكون  تستمر مع الطفل وتغ

التى يلتقى بها بعد ذلك، كما يمكن أن تنمى  لها أبلغ األثر على حبه وتقبله لكافة الكتب 

 يجابية لديه نحو جميع أنواع الكتب. ميوله االطالعية، وتخلق االتجاهات اإل

بسبب عدم قدرة األطفال عند هذه األعمار على القراءة يجب على الوالدين أو من يرعى   •

 الطفل مشاركته فى القراءة، والقراءة له كروتين يومى وخاصة قبل النوم. 

، وتقديم الكتب Story tellingيجب االهتمام والحرص على نشاط رواية القصة لألطفال   •

 اط المحبب. لهم فى هذا النش

رواية القصة من أكثر األنشطة جذبًا ألطفال سن ما قبل المدرسة وتأثيًرا فيهم وأكثرها   •

إمتاًعا لهم، وهذا النشاط المحبب لألطفال من أفضل الوسائل لتحبيبهم فى الكتب وجذبهم  

س ومع  لها، وذلك ألن القصص يمكن أن تروى لألطفال مع الكتب المصورة ومع العرائ

وهذا النشاط من أفضل األنشطة التى تمارس عند هذه األعمار  المجسمات والمشاهدات،

قدرة على تنمية األطفال فى كافة جوانبهم سواء تنمية الخيال والقدرة على التصور  

 والقدرات العقلية واللغوية.

عام التى   وأخيًرا بسبب ندرة الكتب المتوفرة فى المجتمع المصرى وباللغة العربية بشكل •

د هذه األعمار، يجب على مؤلفى وكتاب ورسامى كتب األطفال تالئم األطفال عن

والناشرين العرب التوجه لطفل ما قبل المدرسة بأعمالهم، واالهتمام بإعداد الكتب والمواد 

 المقروءة المناسبة لهم. 

المرحلة  كما يجب على المسئولين عن ثقافة الطفل تشجيع كافة الجهود التى تبذل لهذه •

 رق والوسائل الممكنة. العمرية بكافة الط
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الثقافة والعلوم )أليسكو(، والمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة )ايسيسكو(، و

 . 2003سبتمبر    24- 20ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )يونسكو(. القاهرة  

لطفل  قبل. ندوة "الكتابة ل( : القراءة وإعداد األطفال للمست2003ليلى كرم الدين )  -52

الهيئة المصرية العامة للكتاب. وزارة  –. القاهرة : مركز تنمية الكتاب وآفاق المستقبل"

 الثقافة. 

( : الميول القرائية لألطفال ودور األسرة والمدرسة والمكتبة وأجهزة  2003ـــــ ) -53

نس الدولى للكتاب اإلعالم فى تنميتها. الندوة الدولية التى نظمت على هامش مهرجان تو

 . 2003إبريل  4-مارس 30وغرس عاداتها لدى األطفال".  "المطالعة وتنميتها  حول
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( : دور أدب األطفال فى تحقيق التقارب الثقافى الحضارى بين دول  2004ـــــ ) -54

العالم وأهم ما يمكن أن يقدمه أدب الطفل العربى فى هذا المجال. القاهرة : معهد جوته  

 اير. تبة مبارك العامة. ينبالتعاون مع مك

( : التربية المبكرة كمطلب إلعداد األطفال للمستقبل. االجتماع 2004ـــــ ) -55

اإلقليمى لمكتب اليونسكو اإلقليمى. بيروت بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو  

 اير.حول : "توجيه السياسات والممارسات لرعاية وتربية الطفولة المبكرة". القاهرة. ين

 ناء شخصية الطفل وتنميته. نفس اللقاء السابق. دور األسرة فى ب( : 2004ـــــ ) -56

( : أهم األدلة اإلرشادية المتوفرة الالزمة لإلعداد للوالدية : عرض  2004ـــــ ) -57

  31و 30وتقويم. ندوة "نحو والدية راشدة من أجل مجتمع أرشد". جامعة جنوب الوادى. 

 مارس.

لتوجهات الحديثة فيها.  ها وأهم االتجاهات واربية المبكرة : أهميت( : الت2004ـــــ ) -58

المائدة المستديرة التى نظمتها لجنة قطاع الطفولة ورياض األطفال بالمجلس األعلى  

للجامعات حول : واقع المؤسسات التربوية لطفل ما قبل المدرسة فى مصر وسبل النهوض 

 إبريل.  15بها. القاهرة : المجلس األعلى للجامعات، 

لنمو فى مرحلة الطفولة المبكرة وأثرها على شخصية  ( : خصائص ا2004ـــــ ) -59

الطفل. ورشة العمل اإلقليمية للخبراء المتخصصين فى مجال الطفولة المبكرة بالتعاون  

بين االيسيسكو، ومنظمة الدعوة اإلسالمية واللجنة الوطنية الكويتية لليونسكو. الكويت : 

 سبتمبر.  8- 5مومة،  مركز الطفولة واأل 

( : أهم التجارب والنماذج الدولية الناجحة فى مجال رعاية وتربية  2004ـــ )ــ -60

 األطفال بمرحلة الطفولة المبكرة. نفس الورشة والمكان والزمان. 
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( : اللغة عند طفل ما قبل المدرسة : نموها السليم وتنميتها. 2004ليلى كرم الدين )  -61

 بى. القاهرة : دار الفكر العر

العملية لتعليم المفاهيم ألطفال ما قبل المدرسة   ترجمة( : األنشطة( : )2004ـــــ ) -62

 وذوى االحتياجات الخاصة. القاهرة : دار الفكر العربى. 

الوثيقة الرئيسية للمؤتمر الخامس لوزراء التربية والتعليم العرب.    ( :2006ـــــ ) -63

 . 2006سبتمبر  11-10القاهرة : جامعة الدول العربية، 

عن بعد فى مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم األساسى.   : دور التعليم(  2006ـــــ ) -64

              يونيو.             7- 5القاهرة : اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، 

   

                  

     

  

 

 

 

                          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


