


هووالتفكيرالواقع،معطياتهياملعلومات��
محددة،نتائجإلىللوصول املتاحةاملعلوماتاستخدام
ن دو واملعلوماتمستحيل،معلوماتدون والتفكير

،تسمىالتفكير
ً
تتوفرلمإذايكون الوالتفكيرتفكيرا

(٧ص).الكافيةاملعلوماتلنا

مراحليفالسليمالتفكيرتعلمإلىالطفليحتاج��
وراءتكمنيالتوالعللسبابألاليتبيناملبكرةالطفولة

حدثتالتيالظواهرتفسيريستطيعولكي،شياءألا
عليههلفيسالحياةتحكمالتيالسننويكتشفأمامه،

يربطو االنضباط،ويتعلمالقوانينويفهمالتصرف
مايصبحيوبالتالنتائجها،ويتوقعبمسبباتهاحكامألا

 بهيقوم
ً
 صحيحا

ً
 وسليما

ً
.السليميرالتفكعلىاعتمادا

ا،يسمعهالتيولىألابالروايةالصغيريحتفظ��
،ذهنهفيتغييرهاويصعب

ً
الطفلن يسمو ولذلكالحقا

.حوهميصعبمرةأول ينقشفماالبيضاء،بالصفحة



ومحاكاةللكبارتقليدالصغارأفعالأكثر��
يقلدون فهمالطفل،معبهايتعاملون التيلطريقتهم

ههنوجو وتعبيراتسلوكياتهمفيوأمهاتهمآبائهم
فيماهمتفكير يعملواأندون وألفاظهمأيديهموحركات

(١٤ص).يمارسونهوفيمايرونما

بار،الكيقولهملامحاكاةهوليسالصغارتفكير��
والناهيةمتببساطةبهاويفكروناملشاكليحلون فهم

 يحسبون 
ً
بدالذالاملعنوية،أواملاديةللناحيةحسابا

(١٥ص).العميقالصحيحالتفكيرتعليمهممن

ا،يسمعهالتيولىألابالروايةالصغيريحتفظ��
،ذهنهفيتغييرهاويصعب

ً
الطفلن يسمو ولذلكالحقا

.حوهميصعبمرةأول ينقشفماالبيضاء،بالصفحة

 يفكركيفالصغيرتعلمكلما��
ً
اتسعتجيدا

 وأصبحمداركه
ً
.أفضلةبطريقمشكالتهحلعلىقادرا



امالقيعلبهيجبملاذاالصغيريتعلمأنبدال��
 يفعلأالعليهيجبملاذاأومابش يء

ً
فذلكن،معيشيئا

أوامردمجر وليستمنطقيةإليهبالنسبةمور ألايجعل
(٢٢ص).مبررأيدون الكباريفرضها

هلير،التفكفيالطفلطريقةعلىالتعرفعلينا��
أمواقعيالأمالعاطفيأماملنطقيالتفكيرعليهيغلب

الطريقةإلىنتوصلأنأجلمنوذلكالخيالي،
(٤٠ص).عندهاملناسبالتغييرحداثإلاملناسبة

برامجفيالفصحىالعربيةاللغةاستعمال��
قافيةالثاملسابقاتوفيواملسليةالهادفةطفالألا

رةكثيبمفرداتعقولهمويثري طفالألاذهنيشحذ
يةالغكر املهاراتتقويةعلىتساعدلغويةومعلومة

.تعبأوعناءدون بسالسةيتمذلكوكللديه،



هوف،طفالألاعقول علىضارعامبشكلالتلفاز��
نهألي،املنطقالتفكيروتفككالذكاءتدهور يسبب
الدماغلفيعطاملستمر،التلقيوضعفيالذهنيبقي
الفكروإصابةالذهنركودإلىويؤديالنموعن

فلالطفكريتسطحماوسرعانبالشلل،املنطقي
(٦٤ص).ويضطربويسفويسخف

يفالحاسبةلةآلاعلىالطفليعتمدأنينبغيال��
يالتالجاهزةاملعلوماتعلىأوالرياضيةالعمليات

عطلويكفاءتهمنيقللفهذا،ليآلاالحاسبتقدمها
ثالبحعلىيتعودأنفضلألواالتفكير،مندماغه

(٦٥ص).العقليةمهاراتهينميحتىوالقراءة



فيعيةطبيغيرمبالغةبهاالكرتون أفالممنكثير��
منوانالحيويسقطالهواء،فيتطيرفالناسالخيال،

يصبحو السيارةوتدهسهبش يء،يصابفالشاهقعلو
.كانكمايعودثوانوخاللكالورقة

وأنلطيف،والفأرشريرأنهعلىالقطويصور 
طرفوكلوحروبصراعفيوالعالمتتكلم،الحيوانات

الفضائيةاملركباتوإظهار،خرآلاسحقيريد
الخ...البشعةالخياليةواملخلوقات

رسومالهذهمثلأبناءهمتجنيبالوالدينعلىفيجب
لستجأنإلىاضطرتولواالستطاعة،قدراملتحركة

املشاهدهذهيشاهدون وهمصغارهابحوارمألا
قةحقيالخيالمجردوهذصحيحغيرهذاأنفتوضح

(٦٢ص).وهكذاله،





بعضحول معينةمالحظاتاألطفاليذكر
هممعرفتوضعفخبرتهملقلةوذلكمور ألا
عتضجدتي:الصغيريقول كأن،شياءألبا

ترى أنأرادتوإذاأنفهاأسفلالنظارة
ظارة،النأعلىمنإليهمتنظرفإنهاخرينآلا

ضيحتو يوكنحينهاإذن؟النظارةفائدةفما
مشاهدةيمكنهاالالجدةبأنلهمرألا
هارؤيتعلىفتستعينالقريبةشياءألا

إلىنظرالفيمشكلةتجدالبينمابالنظارة،
.املجردةبعينهاإليهافتنظرالبعيدةشياءألا



نهألوذلككثيرةأسئلةالطفليسألماعادة
حوله،يدور مامعرفةإلىشديدةبحاجة
عارفمتطويرفيالسؤالاستغاللفينبغي
يتمأالذلكفيوينبغيوتفكيره،الطفل
 الطفلسؤالتجاهل

ً
يةالسخر والإطالقا

،بدامهمامنه
ً
ردتأنالجيدغيرومنغبيا

بكلأجبهبلبسؤالطفلكسؤالعلى
بأنلالطفأسئلةاستغاللوينبغيوضوح،

بلفحسب،السؤالعلىجابةإلاتقتصرال
باملوضوعمتعلقةأخرى معلوماتأضف

.الطفلمداركلتوسيع



مامكثيرعلىلالطالعطفالألايتشوق 
تمهاألواباءآلابعضفيظنحولهميدور 
غيروهذاالفضول،قبيلمنهذاأن

دائرةعتوسيفييستثمرأنبدبلصحيح،
فيفمداركه،وتوسيعالطفللدىالوعي
أنمألوابألليمكنالحاالتهذهمثل

أثناءهماإليينظراأنبنتهماأوابنهمايجعال
ةآلتفكيكأوش يءبإصالحأحدهماقيام

نبجاشباعإلمحتواهاعلىوالتعرفمعينة
معلوماتهوتطويرالطفللدىالفضول 



 الطفليأتي
ً
أباهأومهأفيستشيرأحيانا

ثوبأيعنأمهيسألكأنما،أمرفي
أيفيأويستخدم؟لعبةأويلبس؟
الوالدينعلىوهنايلعب؟مكان

نكابتشيربأنالشورىهذهاستغالل
عمالوضعمعيتناسببماابنتكأو

كون توالاختيارك،سببعنالتوضيح
فيالخيارتتركبلقاطعةإجابتك
.لهاأولهالنهاية



عندماالعقباتبعضالصغيرتواجه
ماوربيتضايقأويتذمرفتجدهيلعب
يستغالأنلألبوانفيمكنيبكي،

وضحايبأنالطفليواجههاالتياملصاعب
دون هاحلوكيفيةاملشكلةظهور سببله

احتاجإذاإالبوينألامنعمليةمساعدة
قدرالصغييكون وبذلكلذلك،الصغير
فيماأمرحول جديدةمعرفةاكتسب
معرفياملعرصيدهإلىذلكفيضافحياته
.الوقت





تنحية. لتفكيرلاملعارضالعاطفيالتفكيرأنواعبعض1
.الطفلتفكيريستقيمحتىالسليمالعقلي

التوفيق. منطقيةتبدوحتىوأفعالهمبوينألاأقوالبين2
.التناقضعليهاتبدووالللطفل،

االتجاه. كلبشللصغارالواقعوتوضيحالواقعيةإلى3
 الخيالمعالخلطوعدمواضح،

ً
.كثيرا

تقديم.  داملناسبةواملقدماتالصحيحةاملعلومات4
ً
.ائما

الشمول . .ش يءلكفيوالصوابالدقةوتحري التفكيرفي5

الهدوء. موتحجيالصغيرانفعاالتوضبطوالتعقل6
.وتفكيرهذهنيتهضبطفيتساعدرغباته

املرونة. .توجيهوالالنصحفيالوضوحمعوامرألاإلقاءفي7

تنمية. يدور امحول للطفلالدقيقةواملالحظةاالنتباه8
 حولهارأيهبإبداءومطالبتهحوله،

ً
.أحيانا

عدم. لالطفيتعلمعندماالناسيقولهملااالكتراث9
.االستمرارعلىوتشجيعهالصحيحة،شياءألا
التغذية. العقلفاملستمرة،والرياضةللطفلالصحيحة01

.السليمالجسمفيالسليم





يرالصغلحديثواالستماعالجيدصغاءإلا1.

الحوار. .رالصغييطرحهفيماواملناقشة2

إثراء. .تهنشاطاوتنويعالصغيرمعلومات3

طلب. .املناسباتبعضفيالصغيررأي4

االهتمـام. .الذكـاءتنميالتيلعـابألبا5

النزهات. .واملخيماتوالرحالتالخلوية6

اختـالط. .وأقرانــهأقربـاءهمعالطفـل7

حكاية. .هامنالفوائدواستنباطالقصـص8

تعويد. .واالطـالعالقراءةعلىالصغيـر9
اختيـار. .واملناسبـةالجيـدةاملدرسـة01





عمالألاو حياتهفياملهمةولوياتألاالصغيرتعليم
،منهاالحكمةتوضيحمعاليوميةالروتينية
يناليدغسلأواملدرسةإلىالذهابمنكالحكمة

الخ...وغيرهاكلألاوبعدقبل

يأكلفال،مور ألاسائرفيالتوازن الصغيرتعليم
ستخدميوالستضره،نهاألالشوكوالتةمنالكثير
لماءلهدروفيهتبذيرهذانألكثيربشكلاملاء

الخ...هللامننعمةهوالذي

شياءألواللواقعالطبيعيةالقوانينالصغيرتعليم
 نتيجة،سببلكلوأنحولهمن

ً
فيراطفإلا:فمثال

ةالزجاجورميللمرض،يؤديكريميسآلاتناول 
.وهكذايكسرها،قدرصألافي



عدمو بالخطأقيامهعندالصغيرسلوكتصويب
نعهمسببليعلموذلكوزجره،بنهرهاالكتفاء

إفسادإلىيؤديذلكوأنالسلوك،ذلكاتيان
تصحالالكتابةأنلهتوضحكأنوخرابها،شياءألا

.متسخةتجعلهانهاألالجدرانعلى

ببسعنخاطئبش يءيقومعندماالصغيرسؤال
مابعواقبجهلهالسببكانفإنبذلك،قيامه
أنهليقالكأنوتوجيهه،تعليمهفيجبيصنع
لكيصحواللغيركملكأخذتهاالتياللعبة

ولكنيعلمكانوإنإذنه،غيرمناستخدامها
علىىيتربالحتىويعاقبيزجرفإنهمرألاتجاهل

.يحةالصحالسلوكياتوتجاهلبأنانيةالتصرف



خالقألاعلىوتربيتهالصغيرسلوكتعديل
،خرينآلاوعلىحياتهعلىأثرهاوتعليمهالفاضلة
يوزنكلهفذلكاالجتماعيةصول ألاإلىوتوجيهه
.أداءهمنويحسنتفكيره

ءهوآراأفكارهعنبالتعبيربالصغيرالسماح
قدالصغيرأنوذلكبأدباالعتراضلهوالسماح

قدخرآرأيلديهيكون قدأولهيقالبمايقتنعال
،يكون 

ً
للوصول ةوسيلاألفكارعنوالتعبيرصوابا

.تقويمهاو وضبطهااملكشوفةغيرالطفلأفكارإلى

منءش يكليتبعإمعهيكون أالالصغيرتوجيه
فعلهيماكلليسأنوتوضيححوله،وممنأقرانه
،الناس

ً
عرفالتمنبدالأخطاءهناكبلصحيحا

.لهايفعغيرنارأيناوإنحتىاتيانهاوعدمعليها



لميتعحتىوحدهالتصرفيحاول الطفلترك
خلنتدوال،شياءألاببعضيقومكيفبنفسه
توجيهللإاليكون الوتدخلناعجز،إذاإالبأنفسنا

مناقمابش يءالقياماستصعبفإنواملساعدة،
ينبغيواليؤديه،أوبهيقومكيفوعلمناهعنهبه

يقوملتعليمهمنبدالبلعنهنيابةشياءألاعمل
.بنفسهبذلك

،التوجيهفيوالعنفالقسوةتجنب
ً
فالعنفتماما

هعليفتسيطرالذهنيةالطفلمهاراتيحطم
فيضعفالقسوةأوالعقابمنالخوفأفكار
.الفكري لدبالتبويصابنفسيتهوتتوترتفكيره





املبالغالالخيعلىمنهاكثيرالحتواءالكرتون أفالم
ادإفسإلىتؤديالتيالواقعحقائقوقلبفيه

.لديهواملنطقالطفلتفكير

تجعلفهي:العرضوأجهزةليةآلاالحواسيب
 الطفل

ً
منتقدمهامبسببالتفكيرمشلول متلقيا

.التفكيرإعمالإلىيحتاجالمحتوى 

الطفلتفكيرأسلوبمنوالسخريةوالعتاباللوم
لهيجعممايقولهماطرافةمنوالضحكوأفكاره
.ويتركهاتفكيرهنتائجعنيتراجع

مماومضللةخاطئةمعلوماتالصغيرإعطاء
التفكيرإلىتؤديخاطئةمفهوماتذهنهفييتشكل
.املنطقيوغيرالخاطئ



شباحألكاالصغاريسمعهاالتيالخرافات
 تشكلوالتيوالوحوش

ً
لدىومخاوفأوهاما

تفكيرالتعيقحقيقة،غيرصلألافيوهيالصغير
.لديهالسليم

الالشخصتجعلنانيةألفا:والتعصبنانيةألا
نحومنزو  يجعلهوالتعصببنفسه،إاليفكر

.خطأعلىسواهاومافيها،الحقيرى مجموعة

لفاظألابعضيفهمقدفالصغير:ومفرداتهااللغة
يحهاوتصحتصويبهافيجبحقيقتها،غيرعلى
.لديهواملصطلحاتالتفكيرلسالمةلديه

 تشكلفقد:السابقةالخبرات
ً
 مغلوطفهما

ً
عنا

خاطئةمعلوماتعلىمبنيةنهاألمور ألابعض
.الصحيحالتفكيربسببهايفقد



نضموتنسيقهامللخصهذاإعدادتم
:عدادوإبإشرافالتربوي،القراءةبرنامج
لىعاألسرةيساعدوهوتربوية،ينابيع

.األســـــــــــــــرةمــــــســـــــــار عنتصور تصميم

:ربوي التالقراءةبرنامجفيللمشاركة


