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 پوهیالی سوما نظری: نویسنده

 الخالصه
يمر الطفل بمرحلة االستماع و ممارسة التکلم  و الممهاة ة   القراءة  قبل الوصول إلي مرحلة

يكلم  الوالم ان ايجما  ر بمة   ث  إلی مرحلة القراءة مستع اً من جميم  الوجموف  مي ةملف المرحلمة
والم رسة والمجتم . وکلمما    ي البيت،  المطالعة إلی الکتاب  ی األطفال عن طريق تمهي  البيئة

اللفم  واألسملوب والكلممات وتباسمب األ كمار، والمصور، والمحتمو    يخلق للطفل تتميز بسهولة
 بعال  األطفال وجمي  حاالته .   واله   بمستواة . وكاتب الطفل ال ب  أن يكون متعر اً 

ال يقتصر أ ب الطفل علي الكتماب بمل كمل ممايتلقي الطفمل ممن المملياع، والتلفماز، والمهبکة 
 ال ولية، والمجالت و ن السيبما و يرةا من وساول اإلعال  ت خل تحت إطار أ ب الطفل.

اليو  بتق   المجتمعات أح ثت آثمار لططفمال المعماقون مثمل كتمب البريمل، والکتمب البماطق، 
والحسی وکتب م  الخطوط والمصور الکبميرة، و کتمب سمهلة للمتم خرين روعماً و کمراً. ةبما  

لططفال ك بعا  الترجمة، وإعما ة الکتابمة، إعما ة الخلمق،  أبعا  أخر يساة   ي خلق اآلثار األ بية
واالستبممسا ، والتلخيمما، والتبممسيط. كممل ةمملف اآلثممار تعممرر للبقمم  كممما تعممرر سممائر اآلثممار 

 األ بية.
ايستدااا الفلسل للاسراة   كتسا، الفلسل  كاتس، الفلسل    الكتسا،   : قسراة الكلمات الرئيسيي 

 الناا.  الترجم    ويائل اإلعالم  أا، الفلل المداق 
 الماامه

الليمن   ء لكل كاتب أة ا  يرسممها ووسمائل يمستعملها لبلموغ التايمات المتي يرومهما،  األ بما 
ق مما يقمرأ، ويو م  مما يكتمسب، وأ ب الطفمل  يكتبون لططفال من أجل ببماء جييمل قمارت يتملوا
يساة   مي تحريمر الطفمل ممن العبم  والقمم  والوصماية ويمساع ف  مي تفتمق مال يم  ممن كواممن 
مي  يم  الوعمي بالخصوصميات  م  اإلبمسابياة ويبمف ويعمل على تمهير مواةب ، يرسخ  ي لةبم  القيا
الثقا ية والتراث ويَحبب إلي  البيئة،  يكته  لات  ومحيط  ويقبل الحمق  مي االختمال  وير مى 



برأ  اآلخر، وُيسه   ي إلكاء روح البحث وحب االطالع ويتحقق لل  عن طريق  الكتب التمي 
تكتب لططفال للتعلي  والتر ي . إلن  لتتميز كتب األطفال بميزات يالئم  مم  تلم  األةم ا  التمي 

 ترا  عن طريق القراءة.
 قراة  الفلل الکتا،

قبل أن يصل الطفل إلمی مرحلمة القمراءة ويقمرأ ببفمس ، تممر  عليم  مرحلمة روايمة القمصة أو 
قراءة القصة، أعبی أن رواية القصة کابت موجو اً بين البما   می مجتمم  البمهر  ممن القم ي ، 

يقصون ألطفاله  قصصاً، وةملا التقمصيا -و ی بعر األحيان األج ا   -والوال ان، أوالج ات 
  ی ال ول المتطورة يبجز بقراءة الکتب لططفال و ی  ول األخر  برواية القصة هفهياً. 

وبع  أن وصل الطفل إلی مرحلة من البمو التی أق رت  علی القراءة بحيث اسمتطاع أن يقمرأ 
 ويکتب تب أ مرحلة قراءة الکتب.
 متی ييتدا الفلل للاراة ؟

کل طفل يسم  األصوات والکلمات التی لها معباً من ب اية مولو ف، وممن تلما اللح مة يبم أ 
بتجربة االستماع.  بع  وصول  إلی السا سة أههر من عممرف يبم أ بممارسمة التکلم  و می الثالثمة 
من عمرف يفه  کل األهياء ويبيبها )بلتة أم  ( إلی ح  مما، وإن کمان ال راسمة واالهمتتال بالعلم  
بإمکان الطفل  ي خل الرو ة ث  الم رسة من الرابعة أوالسا سة إلمی المسابعة سمبين ممن عممرف 
وتبممم أ بمممالتعر  علمممی رمممموز الکتابمممة )الحمممرو  الهجائيمممة( وإيجممما  العالقمممة بيمممن الحمممرو  

-92:  6731  واألصوات، وةلف ةی المرحلة التی يو    يها أسا  القراءة وبباءةما. )طوسمي 

73) 

يقول ال کتور هعار  بجا : االستع ا  والتجهيز عبارة عمن تکموين کمل المهروط المتی تقم ر 
الهخا ليقو  بتجربة خاصة اطمئباباً بالفوز والبجاح واعتما اً ببفس    ةلف الهروط تکون  می 

 أربعة أقسا :

: عبممارة عمن بموالجممس  طبيعيماً، والمسالمة وعمم   وجمو  البقائمما ( االيستدااا الجسيمی1

 والعيوب  ی الجس .

: االستع ا  الروحی تمرتبط بتبميمة الجمسمی، والُروعمی واالجتماعمی ( االيتدااا الروحی2

للطفل. التعب، والکسل، والجزع، وع   الترکيز، وع   إبجاز البمهاطات الم رسمة و... عالممة 
 لع   وجو  االستع ا  الروحی.

مجاالت کتبمية التکل  السلي ، الق رة علی تعبير وتفسير األهمکال،  ( االيتدااا الروعی:3

البراعة  ی التمييز بين الکلمات، المعر ة بالعباصر واألصوات واألعم ا  والکلممات و... تريبما 
 استع ا  الروعی األطفال.

ةلا االستع ا  ترتبط بسعة تجارب الطفمل، ويمکمن تح يم ةا ممن  ( االيتدااا اإلجتماعی:4

خممالل التجزئممة والتحليممل، ومعر ممة بيئممة بيتمم ، وبيئممة المجتممم  الممتی ا خممر  يهمما تلمما التجممارب 

 (82-84: 6733وتربيت  البه ة. )هعار  بژا  

بعَ  السعی واالجتها  لتجهيز الطفل للتعلم  بوقمت أسمرع ممن العما ة، ولکمن   م  الطفمل إلمی 
إبجاز تجربة ما  ون تجهيز واستع ا  ال يعجل تعلم  إبما يؤخرف ويجعمل الطفمل بمال ر بمة  می 
التعل  ويسبب  ع  االعتما  ببفس ، إلن ال يببتی أن بطم  من الطفل هميئاً أکمثر ممن ممستو  
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 استع ا ف وتبميت .
 کيف نجدل األفلال راغبين فی الکتا،؟

ليبخلق ر بة وةو  المطالعة إلی الکتماب  می األطفمال ممن قبمل أن يقم روا علمی المطالعمة. 

ر بة الطفل إلمی الکتماب توجم   می األطفمال ممن المرحلمة الجبيمبی، ( 55: 0731)هعار  بژا  

ةباک تحقيق حول ةلا المو وع   يريبا أن : لوقمرأت األ   می مرحلمة حملهما کتابماً مما ممرات 
ع ي ة، بع  و عها الطفَل، قراءة ةملا الکتماب بواسمطة األ  أو يرةما يمسبب المسکيبة والهم وء 

 للطفل، إلن يوَصی لط  أن تقرأ القرآن حين حملها أکثر من کل هیء آخر. 
 لللا ال يلز  أن ببت ر وصول الطفل إلی الخامسة، أوالسا سة أوالسابعة سمبين ممن عممرف 
لبب أ  عالً قراءة الکتاب ل  إبما بمستطي  أن بقمرأ لم  الکتماب ممن السا سمة أوالمسابعة أهمهر ممن 
عمرف، ولکن ال يباليبا قمراءة بما الکتماب لم  بمل يکفيبما تقليمب األوراق وهمرح المو موعات 

 وتبيين الصور حتی ب   خطوة بحوب اية ةلف المرحلة.
 علی کل حال ر بة المطالعة  ی األطفال توج   ی تلا المراحل الثالثة:

 . بيئ  البيت 1

ق  تهکلت أولی تجارب الطفل للقراءة  ی البيت وتؤثر  ي  أبقی اآلثمار.  می ةملف البيئمة األ  
واألب هخصيتان أسوتان للطفل اللين يت ثر بهما الطفل مباهرة، إلن لوکابا را بين  ی الکتماب 
والمطالعممة الطفممل کممللا ير ممب  ممی المطالعممة بيممسر وإال جعممل الطفممل بالمطالعممة أمممر بالمم  

 الصعوبة.
 الطفل يرَبی  ی البيت  ی المراحل اآلتية ليکون را باً  ی المطالعة:

 إبها  اله ة ة من قبل األ  ألوال ةا. -
رواية القصة  بع  أن تعر  الطفمل بالکلممات بمستطي  أن بقمرأ لم  القمصا ممن الکتماب  -

أوبممرو  هممفهياً  بحيممث أن الطفممل عبمم  روايممة القممصة يممستم   قممط ولکممن عبمم  القممراءة ر ممماً 
 باإلستماع يتعر  بالکتاب. 

 استخ ا  کتب التصويرية وو عها بين ي   األطفال. -
 قراءة األمهات لططفال أهعاراً لها وزن وقا ية، عب ئل ال تهت  األ  وال الطفل بالمعابی. -
 اإلجابة باألسئلة التی ت خل لةن الطفل. -
 اللةاب باألطفال إلی المکتبات  ی بعر األحيان للتعر  بالکتاب. -

 (624: 6726؛إ خال الکتاب والقراءة  ی بهاطات حياته  اليومية. )حجاز ) راةابی( -

 تخصيا جزء صتير من مکتبة البيت للطفل.  -
 تح ي  وقت مح و   ی األسرة لقراءة الکتاب جماعياً. -

 بيئ  الماري  . 2

الم رسمة ثابيمة البيئمات إليجما  ر بمة المطالعمة  می األطفمال. الممرا  ممن  خمول الطفمل  ممی 
الم رسة التعلي ، إلن کثير من المعلمين والمهر ين  ی الم ار  يبتبهون بتعلي  المباهر قط وال 
يبممالوبه  المطالعممات الحممرة لططفممال ممم  أن االبتبمماف بهمملا األمممر يجممب مممن ب ايممة مرحلممة تعليمم  

 األطفال ليب ر الطفل إلی الکتاب ب رة قيمة وأةمية.
 يجب االبتباف  ی الم رسة بماي تی:

لتکن  ی کل م رسة مکتبة کبيرة م  مهر  عال  بالکتب الموجمو ة  می المکتبمة، وکتمب  -

 الطفل و الکتاب ووسائل اإلعالم



 التی يحتاج إليها األطفال لتکن مبسقة حسب المو وعات  يها.
کون مکتبة صتيرة تهمل علی کتب تباسب األطفمال  می کمل صم   راسمی. ةملف الکتمب  -

 تجهزةا إما التالميل بإهرا  المعل  أوالم رسة  ةلف المکتبة تجعل ال ر  معجباً لططفال.
 تخصيا حصا  راسية لمطالعة الحرة وقراءة القصة لططفال  ی ج وله  ال راسی. -
المملةاب باألطفممال إلممی المکتبممة للتعممر  ب سمملوب اختيممار الکتمماب وقرائتمم   ممی حممصا  -

  راسية مح و ة.
 تحقيق األطفال بعر المو وعات اليسيرة للتعر  ب سلوب التحقيق. -
 إقامة بعر المسابقات بين التالميل. -
 کون جري ة خاصة باألطفال  ی الم رسة ومساةمة األطفال  ی إبهاءةا واستخ امها. -

 . بيئ  المجتمع7

بيئةالمجتم  الثقا ية، واإلجتماعية، والسياسية واإلقتصا ية تؤثر  می ةملا التيمار تم ثيراً ةامماً 
 والفو ی  ی کل قس  يسبب اإلخالل  ی تبمية الر بة إلی الکتاب  ی األطفال.

وکللا  ی کل مجتم  ثمة وسائل اإلعال ،" ةملف الوسمائل بحوالمملياع، والتلفماز، والجرائم  
والمجممالت تجعممل األطفممال را بيممن إلممی المطالعممة مممن خممالل بربامجهمما الخاصممة له .)هممعار  

 (83: 6723 بژا  

 کتا، الفلل
يختل  کتب األطفمال ممن کتمب الکبمار همکالً ومم موباً إلن يجمب االبتبماف بمعمايير اختيمار 

 الکتاب لططفال:
 مدايير اختيار الکتا، لألفلال

 . مدايير الشکل1

أسمملوب الکتابممة: األسمملوب عبممارة عممن طريقممة يختارةمما الکاتممب لبيممان مو مموع  مممن  -

أسلوب کتابة کتب األطفال ليکمن ( 42: 0731المو وعات أو کرة من األ کار  )بعمت اللهي  

 سهال ويسيرا ومتباسباً ب .
 الکلمات: األلفا   لتکن سهلة وبعي ة عن التمور. -
الصور: الصور لتکن حية، مسايراً بالحرکة، مثميراً بالم جة ومزيبماً بمالطالوة، واأللموان  -

 لتکن مباسباً بها. 
 و وح البتيج   ی کل المو وعات. -
 م   أوراق الکتاب لتکن صتيراً، ومباسباً للحمل، وسهالً للتورق و....  -
 خط الکتابة: الخط ليکن  خيماً، وا حاً وجميالً.  -
 األوراق والجل ، ليکوبا معجبا األطفال من روعتها وجمالها. -
 القيمة لتکن رخيصاً حتی يستفي  مبها جمي  أطفال المجتم . -

 مدايير المحتوي. 2

الم مون: الم مون  ی الکتاب ليکن ج يراً للقراءة وليالئ  مراحمل بموالطفمل المختلفمة. -
)الطفل يعيش  ی عال  خيال   ی أول مراحل بموف و ی مرحلة بع ةا يعيش بين الواقم  والخيمال 
وبهايتمماً يخممرج مممن عممال  الخيممال ويمم خل الواقعيممة إلن  ممی ةمملف المرحلممة ال يقبعمم  الخيممال بممل 

 الواقعية.( 
الهمم  : الهمم    ممی کتممب األطفممال ليکممن وا ممحاً وليعلمم  األطفممال الممص اقة، والرحمم   -
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 واألخالق الحسبة و.... 

 (88: 6713کتب الطفل لتب  حس ، وخيال ، وإ راک  وتفکرف. ) اريابي   -

 و ی البهاية کتب الطفل ليمبع  من السيئات ولي مرف بالحسبات. -
 من الکات، لألفلال؟

الکتابة لططفال أصعب من الکتابة للکبار ب رجة  ألن کاتب األطفال ليکن ک ُ  التی تعمر  
طفلها أه  معر ة مب  وما إن تب ر إلی طفلها حتی تعر  ما يري ، وليکن ککاتب الل  يعمر  
مممن يکممون قارئمم  ومممالا يريمم  للقممراءة  وليکممن کعممال  بفممسابی الممل  يمم رک کممل حمماالت الطفممل 
البفسابية من اله  والسرور والخو  و...   و ی البهاية ليکن کم رب يسعی ليعل  تلميلف کل مما 

 يعل  بطريقة ال يمل من التعلي . 
روح الطفممل بمماع ، وکاتممب الطفممل يتولممی رسممالة ع يمممة ألن عملمم  أثقممل مممن عمممل کاتممب 
الکبممار، إلن کممل هممخا ال يممستطي  أن يکممون کاتممب األطفممال إال مممن يتممميز عممن  مميرف بهمملف 

 الميزات: 
 معر ة عال  األطفال. -
 معر ة عل  البف  األطفال وحاالته  البفسابية. -
 معر ة مراحل التکوين لهخصية الطفل والعوامل المؤثرة  يها. -
 التمييز بين المراحل المختلفة لبموالطفل واالبتباف إلی حاجاته   ی تلا المراحل. -

 (7: 6723االستطاعة علی التعلي  بصورة  ير مباهرة. )بعمت اللهي   -

 العثور علی حاجات األطفال ما يا کابت أومعبوياً. -
 معر ة أصول أ ب الطفل وميزات .  -
 معر ة ثقا ة األلفا  والمعابی عب  األطفال.  -
 االستطاعة  ی اختيار المو وعات. -

 الفلل و ويائل اإلعالم
اليو  أ ب الطفل لي  مح و اً  ی األثمار المکتموب و مير المکتموب إبمما الطفمل عم و ممن 

 أع اء الهامة  ی المجتمعات البهرية ول   ور  ی کل البهاطات الثقا ية.
اليو  الطفل يعثر علی ما يباسمب  ممن المملياع، والتلفماز، والمهبکة ال وليمة، والمجمالت و من 
السيبما، أ  کمل ةملف الوسمائل تخم   الطفمل وتبتمهر لم  بربمام  مفيم ة، وکمل ةملف البربمام   می 

 وسائل اإلعال  ت خل تحت إطار أ ب الطفل.
 المذياع

بهاة  أن ةلف الوسيلة قم  عملمت لططفمال مبمل سمبوات وأصم رت لهم  بربمام  مفيم ة، و می 
بعر ال ول قم   همرت أول البوايما الرئيمسية ممن أ ب الطفمل  می بربمام  المملياع، بحوقمراءة 

 القصا، وإلاعة األباهي  و ير للا عن طريق الملياع.
، ولکمن اليمو  -والکبمار   – ی األيا  الما ية کمان المملياع أکمبر وسميلة االتمصال لططفمال 

الملياع ال يستفا  کثيراً لسببين  األول ل هور وسائل ح يثة کالتلفاز، والهبکة ال ولية، والمسيبما 
و ممير للمما،  والثممابی ألن الممملياع ال يممستطي  أن يجيممب حاجممات الطفممل  ممی القممرن الواحمم  

 والعهرين.
 التللاز

التلفمماز وسمميلة أخممر  مممن وسممائل اإلعممال  الممتی يممستخ مها األطفممال أکممثر مممن کممل وسممائل 

 الطفل و الکتاب ووسائل اإلعالم



 اإلعال .
األطفال يحبون التلفاز لمصوت  وتمصويرف، وإلثارتم  الم جة والتهييم  ولمسهولة اسمتخ ام ، 
ولکممن مممهاة ة التلفمماز تممؤ   إلممی إيجابيممات وسمملبيات، إلن لببتبمم  أن مممهاة ة الکثممير لبرباممم  

 التلفاز أومهاة ة ما ال يباسب األطفال ال تصبَح سبباً ل هور السلبيات  ی األطفال.
 فن اليينما

ةبا  بعر اإلبتاجات الخاصة لططفال  ی بربام  ةلا الفن التی ق  يکون الممثلين  يها إمما 
 األطفال  ب بفسه  أوالکبار.

ةلا الفن ق  کان أحسن وسميلة للتعليم  بمصورة  مير مباهمرة و می بفم  الوقمت مؤثمرة علمی 
األطفال ت ثيراً عميقاً، ألن الطفل يحصل علی المو وع الل  يمثل علمی سمتار الممسرحية عمن 

 طريق المهاة ة ويرسخ  ی لةب .
 إبتاجات ةلا الفن لططفال تر   ی ةلف األقسا  الثالثة:

الممثليممن  ممی أ ممال  األطفممال مختلفممون، وةمم  إممما الکرتممون، أوالبمما  )الممصتار   الليلسسم:
 والکبار( أوالکرتون م  البا ، واألطفال يعجبون بالکرتون أکثر من  يرف.

الطفل ال يق ر علی التفکمير والترکميز  می همیء مما لمم ة طويلمة إبمما يممل بمسرعة، إلن ال 
يحب أ الماً طويلة، ومن جابب آخر إلا کان الفيل  طمويالً، الطفمل ال يمستطي  أن يمصل إلمی مما 

 اُختبئت  ی الفيل  من البکت التعليمية، إلن األطفال کثيراً ما ير بون إلی األ ال  القصيرة. 
الممسرحية عبم   هورةما وتطورةما کابمت مم  القبماع، والقبماع  التمثيل عن فريق الاوما:

بالت ري  ابفصل و ارق الممثلين بفسه  وألقمی بيمن يم يه   أ  الممثليمن کمابوا يحرکمون األقبعمة 
بواسطة  ق بان أو الخيط، ةلا البموع ممن الفبمون سممی بالتمثيمل اللعبيمة أوالتمثيمل عمن طريمق 
المم وما.  ممی التمثيممل اللعبيممة الروايممة تحکممی عممن لممسان اللعبممة. األسمماطير والروايممات الملحميممة 
والخرا ية، وأح اث األحال  والخيال ُتبين أحسن تبيين  ی ةلا البوع.  تمثيل اللعبمة قم  تطمورت 

 (638 : 6726  من الب اية إلی اآلن ب بواع مختلفة. )حجاز  ) راةابي( 

 الممثلين اللين يحرکون اللعبة  ی ةلا البوع إما الکبار أوالصتار.
: ةلف المسرحيات عبارة عن ممسرحيات تعمرر لططفمال إمما علمی سمتار تمثيل الميرحي 

 المسرح أوبصورة مباهرة.
الهخممصيات الرئيممسية  ممی تلمما المممسرحيات علممی األکممثر األطفممال وأحيابمماً الکبممار کللمما 

 يهارکون  يها.  
مهما کابت الممسرحيات  می الما می للکبمار ولم  بجم ةا  می أ ب الطفمل قم يماً کمما حقهما، 

( 021:  0733ولکن أ خل ةملا الفمن  می و يمان أ ب الطفمل بعم  القمرن العمهرين. )علمي  مور  

 واليو  يهاة  أثر المسرحيات الطفولية القي  علی األطفال  ی العال  السيبمائية.
 

 المجل 
المجالت أوالجرائ  مبهورات تبتهر تحمت عبموان محم و ، ب رقما  متواليمة، بعم  کمل حيمن، 
لم ة  ير مح و . )أسمبوعی، همهر ، ممرة کمل همهرين،  مصلية و...( وتحتمو  علمی مقماالت 

 مختلفة من کتاب مختلفة، التی إما تکتب لعامة البا  أوتختا بفريق خاا.
کممما أن الطفممل يحتمماج إلممی الکتمماب، يحتمماج إلممی المجلممة  المجممالت لتخممبر األطفممال مممن 
المعلومات األ بية، والعلمية والفبية  ی وقت أسرع من الکتب ألجل ةلف الميزة أحياباً المجمالت 
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 (001: 0731تع  أکثر قيمة من الکتب.)هعار  بژا   

لمجالت األطفال والمراةقين  می العمصر الحم يث  ور ةما  ورئيمسی  می التعليم  والتربيمة، 
والمو مموعات  يهمما تؤثممر علممی األطفممال تمم ثيراً همم ي اً إيجابيمماً کممان أوسمملبياً، واليممو  مممهر وا 
المجممالت ورؤسمماءةا يفمم لون جابممب التجممار  علممی جوابممب األخممر  ويؤثممرون البيممل علممی 
أة ا ه  الما ية علی المعبوية، إلن عليبا أن بحا   األطفال من ةلا الخطرالع ي  حمتی ال يت ثمر 

 بالسلبيات الموجو ة  ی تلا الجرائ .
کتممب األطفممال تؤلمم  علممی األکممثر حممول مو مموع خمماا، ولکممن المجممالت أحممسن وسمميلة 
لعرر مو وعات مختلفة لططفال، ومن جابب آخر الطفل بقراءة جري ة واح ة جيم ة، يبت مر 
ابتهار رق  التالی ممن تلما المجلمة ر بمة  يهما، وةملف الحالمة تقمو   می الطفمل عما ة المطالعمة 

 والر بة  يها تلقائياً. 
 :صلً  لجريا  فيب  ال کتور هعار  بجا  يع  ةلف الميزات

 تباسب مقاالتها بسن األطفال.  -
 تباسب مو وعاتها بمقتصی الزمان والبيئة  ی عصرة . -
 تصويرةا وتلويبها بصورة جميلة. -
 طبعها ب وراق طيبة. -
 تيسير  ه  عباراتها وکلماتها لططفال.  -
احتواءةا علی الرواية، والهعر، والملحمة، وإطالعمات معجبمة لططفمال وهمیء مفيم  ممن  -

 التسلية.

 (001: 0731قصر الروايات  يها.) هعار  بژا    -

 ج ة مو وعاتها وصحتها. -
 تبسيق التاريخ  ی بهرةا.  -
 تر يب الطفل إلی المطالعة. -
 جرائ  األطفال تبتهرةا الم ار  أوبعر الجمعيات الخاصة. -

 أا، الفلل المداق
 من الفلل المداق؟

الطفل المعاق يطلق علی األطفال اللين أصيبوا بخلل  ی إح   جوابب التکلم ، أواإلسمتماع، 
أوالبممصارة، أوالجوابممب  الروحممی، أوالعممصبی، أوالحرکممی، أواإلجتممماعی، أوالحممسی أو.... 
ةممؤالء األطفممال يواجهممون بمممهکالت عبمم  المعاهممرة بتمميرة  مممن البمما ، إلن يطلبممون عبايممة 
اآلخرين أکثر من سائر األطفال وال سيما عباية وال يه  ومربييه ، ولول  يبتب  اآلخرون بهؤالء 

 األطفال، ستکون حياته  مؤلماً له  ولتيرة . 
اليو  م  کثير من الرقی والتق    ی المجتمعات البهرية   معالجة المعاقين إال  می قليمل ممن 

 المجاالت لي  أمراً مبجزاً بل م موالً. 
األب واأل  أول األهخاا اللين ي رکهما الطفل المعماق، إلن ةمما ليقبمال العيمب  می طفلهم  
وليقوما بتبمية وتثبيت حاسة التی تخل  عيوبه . الطفمل المعماق ال يعمر  بقمص  ممن اآلخريمن 
 ی ب اية األمر ولکن بع  أن عر  اختال   بتيرف، ال يطمئن  ی بيئتم ، عب ئمل عليبما أن بم رک 
الطفل وأن بعر   ببيئت  حتی يطمئن، من أحسن ما يستع  الطفمل المعماق للمعاهمرة ببيئتم  وممن 

 حول  ةوأ ب الطفل.
 

 الطفل و الکتاب ووسائل اإلعالم



 أا، الفلل المداق
األطفال المعاقون إن استطاعوا أن يستفي وا من کتب  يرة  من األطفال السليمة، يحتماجون 
إلی کتب خاصة به   األطفال األعمی يحتماجون کتبماً بخمط البريمل، والکتمب البماطق، والحمسی 
و يرة  من األطفمال األعممش يحتماجون إلمی کتمب مم  الخطموط والمصور الکبميرة، واألطفمال 
الممص  يحتمماجون إلممی کتممب خاصممة بهمم  واألطفممال المملين يتمم خرون مممن  مميرة  روعمماً و کممراً 

 (202: 0730  يحتاجون إلی کتب سهلة. )حجاز  ) راةابي( 

لو بال األطفال المعاقين بکتمب مباسمبة بعلتهم  سميواجهون بممهکالت أقمل  می مجمال التعلم  
 والبمو، وسيتعاملون معاملة أحسن م   يرة  من الصتار والکبار.

 
 کت، األفلال المداقين

   Brailleالکت، البريل 

سمبة قبمل  653المل  کمان أعممی،    Louis brailleق  أبم ع الخمط البريمل لويمی بمرا  بريمل 

الميال   ةلف الکتب توج   ی المجتمعات الخاصة بالعميان ويستفي ةا الکبار أکثر ممن المصتار، 
وأي اً ةلف الکتب يحتاجها األمهات واآلباء العمی الملين يحبمون أن يقمرؤوا الکتماب ألوال ةم . 

 (964: 6726  )حجاز  ) راةابي( 

 کت، بللغ  اإلشار  
ةلف الکتب ق  توج   می العمال  قليمالً ولکمن لهما قيممة، ألن األطفمال المص  يتلمللون اسمتماعاً 
بقراءة ةلف الکتب بلتة اإلهمارة، ويتمتعمون بالکتمب کتميرة  ممن األطفمال المسليمة. المهعر  می 
اللتة اإلهارة يتتير هکالً وي ي  الوزن والقا ية  ي ، إلن األحسن کتابة ةلف الکتب بلتة البمثر. 

 (993)بف  المرج : 

 الکت، النافق
ةلف الکتب قم  رتبمت لططفمال المعماقين بو م  جهماز التمسجيل  يهما، ومخاطبوةملف الکتمب 
األطفال العمی واألطفال اللين أصيبوا بعلل  ی التکل ، أوالجهماز الحمسی، والجمسمی والحرکمی 

 و.... 
 الکت، الحيي

األطفال العمی والعمهان يستفي ون من ةملف الکتمب، المصور  می ةملف الکتمب تکمون بمارزًة 
اسممتخ اماً وسممائل المختلفممة کممالورق،  والقممماش، والخممهب، والبالسممتيا وجلممو  الحيوابممات 
والمع ن و يرةا من األهياء، حتی يلمسها األطفال ب بامله  ويتمتعوا بالقصا وما إلمی للما. 

 (962)بف  المرج : 

 کت، مع الخفوف والصور الکبير 
ةمملف الکتممب قمم  يممستخ مها األطفممال المملين أصمميبوا  ممی روعهمم  وجممسمه  بخلممل أوااألطفممال 

 العمش.
حيث أن لتصوير الکلمة کلها قيمة حيوية، ساء ت خي  الکلمات بمصورة يجعمل  هم  الکمال  

 (221مهکلة عب  الطفل. )بف  المرج : 
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 کت، يهل 
بعمر الکتمب لهما بما سمهل ويمسير، يوصمی اسمتخ امها لططفمال الملين تم خروا  می تعلمم  
القراءة،  ی ةلف الکتب الکاتب يستفي  من الکلمات اليسيرة  يعرر مو وع   وبعمر الکتمب 

 لها م مون يسير وسهل ويوصی لططفال اللين ت خروا  ی التبمية روعاً و کراً.
 الکت، التصويري   

يستخ مها األطفال المعاقين اللين أصيبوا بعلل  ی االسمتماع، أوالتعمر  باألهمياء، أوالتکلم  
 أو يرةا  وأي اً يستخ مها بعر األطفال السليمة  ی ب اية حياته . 

 أبداا الترجم   وإعاا  الکتاب   إعاا  الخلق  وااليتنياخ  والتلخيص  والتبييف
 الترجم 

الترجمة حرکة ثقا ية ت   تجمارب اآلخمرين  می متبماول األيما   ب مراً إلمی تقليمل المزمن، 

(  أوالترجممة عبمارة عمن ر   027:  0730  وقلة البفقمات وقمو  الفکريمة. )حجماز  ) راةمابي( 

 (3: 0722 الکلمات والعبارات من اللتة المب أ إلی اللتة المقص .)بوروز  

 أنواع الترجم 
ترجمة الکلمة بالکلمة: وةی ترجمة الکلمات بالکلمات من لتة المب أ إلی لتمة المقمص   ون 

 الب ر إلی بباء لتة المقص . ةلا البوع من الترجمة  ير جميل. 
الترجمة السلسة : وةی ترجمة البا من اللتمة المبم أ إلمی اللتمة المقمص  بعبمارات  مصيحة 
وسلسة ب مراً إلمی ببيمة اللتمة المقمص  ومالح مة األمابمة  می عم   الزيما ة والبقما ممن البما 

 الرئيسی  ون التجاةل واإلةمال  ي .
الترجمممة الحممرة: وةممی قممراءة البمما کممامالً باللتممة المبمم أ ور  ممما  همم  مبمم  المممترج  باللتممة 

 المقص .
 الترجمة الهفهية: وةی ترجمة البا من اللتة المب أ باللتة المقص  عاجالً و وراً.

 ( لترجمة کتب األطفال. الترجم  اليلي من ةلف األبواع  األ باء اختاروا بوع الثابی )
 نکت هام  حول الترجم  لألفلال:

ترجمة الکتب الطفولية من لتات األخر  لططفال تسبب علوثقا ة األطفال وسعة ب رتهم   -
 إلی المجتم  البهر .

 الترجمة تسبب تعر   الطفل بالمجتمعات البهرية وطرق عيهه  وعا اته  .  -
اختيار الکتاب للترجممة لططفمال ممن أةم  األممور، والممترج  ليبتبم  حمتی ال يخمل التعليم   -

 والعقي ة عب  األطفال بترجمة کتب ال تطابق عقائ ة  وآ ابه . 
 األثر ليترج  ترجمة سلساً وجميالً بحيث أن القارت ال ي ن أب  يقرأ أثراً مترجماً.  -

 إعاا  الکتاب 
وةی تج ي  البصوا األ بيمة والتاريخيمة  می قوالمب مختلفمة بلتمة جماعمات مختلفمة سمبية. 

 (636: 6723)بعمت اللهي  

 إعاا  الخلق
أ  خلقاً آخر، و ی ةلا البوع الهاعر أوالکاتب مبسوط الي  بم ن يقلمب ويحمول ببيمة الروايمة 
من ج ي  حف اً العباصر والمبما   الرئيمسية  يهما. )ووجمو  روايمة  می آثمار ع يم  ممن الکتماب 

 (638ب  کار ج ي  بوع من إعا ة الخلق.( )بف  المرج : 
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 االيتنياخ
خلق أثر مستقل  ولکن مثيل للبا األصملی، المل  يکتمب اسمتلهاماً ممن جموالبا األصملی 
وعباصرف بلتة  رق مختلفمة سمبية، ةملا العممل إمما يکمون  می جميم  الجوابمب أوبعم ها.)بف  

 (035المرج : 

 التلخيص
 التلخيا عبارة عن اختصار اآلثار وجعلها متباسبة بمستو  األطفال.

أحياباً التلخيا يستخ   لآلثار الق ي  أوالکالسيکية بحيمث أن  می بعمر اآلثمار الکالسميکية 
تفصيل، و ممور واطبماب يممل الطفمل و می بعمر األحيمان  می تلما اآلثمار مو موعات ال 
يوا ق وال يالئ  روح الطفمل، ولکمن التلخيما يحمل کمل ةملف الممهکالت ويجعمل األثمر مالئمماً 

 بمستو  الطفل.
 التبييف

 (030وةو تحويل البصوا التاريخية واأل بية بلتة  رق مختلفة سبية. )بف  المرج : 

 ی کثير من األحيان التبسيط  يستخ   لآلثار التی کتبها الق ماء لططفال، ک  من آثمار کتبمت 
 لططفال  ون أن يطابق لتته  ومستواة   ولکن بع  التبسيط تصبح متباسبة لقراءته . 

 الناا فی أا، الفلل
 ی عصر الحم يث کبمار کمل مجتمم   می جميم  أبحماء العمال  لفتموا الب مر إلمی أ ب الطفمل، 
وکثرت اآلثار التی تکتب لططفال يوماً بع  يو  ومن الم رورة ر م  کيفيمة وحالمة أ ب الطفمل 
مسايراً بر   الکمية والمق ار، إلن يجب اإلهرا  علی أسلوب الکتابة والتوليم  لططفمال، حتمی 
ال يب ر مؤل وا اآلثار الطفولية إلی الجابب التجمار   قمط  وال يتقم   المقم ار  ون الکيفيمة. بقم  

 اآلثار األ بية الطفولية من أحسن الوسائل لهلا المطلوب.
ومن جابب آخر األطفال يت ثرون باأل رار أکمثر ممن الکبمار إلن لببتبم  بم ن ال يخمل أ ب  

الطفل تيار التعلي  والعقي ة من خالل آثار ر يئة، ب راً إلی ةملف المو موعات البقم  األ بيمة ممن 
 الحاجات الماسة  ی مجال أ ب الطفل.

 تدريف الناا
البق ،  ن  راسمة اآلثمار األ بيمة وبيمان قيمتهما والتميميز بيمن األسماليب المختلفمة. ) ماخور   

6744 :585) 

البق   ن ال عل   وکل من تعل  مبا ت البق  وأصول  ال يصبح باق اً ألن الباق  ليکمن لوموةبمة 
البق  ومق رت ، کما يؤي  عبو  ةلا الکال  ويقول: من ال يخلق باق اً  طرًة، مهما سمعی ال يمصبح 

 (963: 6748مبتق اً. )ابوجهج   

 وظائف النقد 
البق  کرسول تولی رسالة ع يمة حيال المجتم  األ بية، واأل يب وقارت األثمر، ولمول  يبلم  

 رسالت  کما أري  مب  لي رر أح  من الفرق الثالثة ت ريراً ه ي اً.
 أة  و ائ  البق  علی اإلجمال ةی:

 الحماية  والمحا  ة من األ ب، وةی أة  و يفة البق . -

 (200: الکه  عن المحاسن والمساوت  ی اآلثار األ بية وإرها  البا  إليها. ) بف  المرج  -
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معالجة البا األ بية هکالً. )أعمبی معالجمة اللتمة، والکلممات، واألسملوب، والبال مة  می  -
 اآلثار وکل ما يجب مراعاتها  ی البصوا األ بية هکالً.(

معالجة با األ بية م موباً. )أعبی معالجة الم مون، والخيمال، والعاطفمة، واالبتکمار،  -
والمعابی الکلية والجزئيمة، والعالقمة بيمن المهکل والمم مون و يرةما ممن المو موعات التمی 

 يجب مراعاتها  ی البصوا األ بية معبًی.(
 معالجة حياة األ يب، وبيئت ، وعقي ت  وب رت .  -
 إرها  القارت إلی اآلثار الجي ة والبارعة. -
 تبمية اآلثار األ بية الجي ة وجعل الص ارة لها  ون اآلثار الر يئة،  ی المجتم  األ بية. -

 و....
 الناقا فی أا، الفلل

يجب للباق  علی األقل ثالثمة همروط: الملوق، والعلم  الوسمي  بماأل ب والتجربمة أوالممارسمة 

 (935: 6749الکثير. ) رهي  

 وکللا يجب علی کل باق  أن يکون لا صفات آتية:
 ليکن عب ف لوق أ بی سلي  لتمييز الجي  من الر ت. -
ليکممن علممم  بمماأل ب لوسممعة حممتی يعممال  األثممر األ بيممة مممن جوابممب مختلفممة، ويعممر   -

 اإليجابيات والسلبيات  ي   ويحک  عليها عالماً بما  ي .
 ليکن مجرباً  ی ةلا الفن، ألببا قلبا أن البق  لي  علماً بل  باً يطلب الممارسة والتجربة. -
 ليکن لا ةبة  طرية، ألن البق  لي  من المکتسب. -
الباقم  عبم ما يبقمم  أثممراً أ بيمماً، سمماء التفکمير حمول األ ممرار الهخممصية کالحممس ، و مميق  -

 الب ر، والم ح أوالل   ی  ير محل .
ل   الباق   ی أ ب الطفل ر ماً بهلف الميزات والصفات لتکن ميزات کاتب األطفال

  
 أي اً.

 النتيجة
بالطفمل وبالحم يث عبهما و   المختصة  من اآلثار األ بية  باستماع أبواع مختلفة  إن الطفل يب أ 

و يحتماج عبم  للم  إلمي   وروحيماً   بالقراءة إلا اسمتع  جمسمياً   أ فارف ث  يب أ  مهاة تها مبل بعومة
كتب يقرأةا، كتب األطفال ب أت تبتمهر ابتمهاراً واسمعاً  مي العمال . وةملف  ماةرة تلفمت الب مر، 
والسيما إلا أ يفت إلى كتب أ ب األطفال: المجالت الجميلة الخاصة بالمصتار، والزوايما التمي 
تخصصها له  صحا ة الكبار، وركن األطفال  ي اإللاعة والهاهة الصتيرة واأل ال  المسيبمائية 
م  إليهمم ، وممسرح األطفممال، وممسرح العممرائ  والم مى المتحركمة، واأللعمماب  الكثميرة المتي توج 
الكثيرة التي تصب  له ، واأل ابي واألباهي  التي تب   وتلحن له .  لبعمر  أن الكتابمة لططفمال 
أكممثر مممهقة مممن الكتابممة للكبممار، بممسبب االهممتراطات التربويممة والثقا يممة الممتي يلممتز  بهمما كاتممب 

 .األطفال، وبسبب مراعات  للمستوى العقلي والبفسي للمتلقين
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