حبا لمقراءة
كيف تجعـل الطفل ُم ً
إقـــ ار لطفمـــك ليصيــــر محبـــا لمقـــراءة

مقـدمــة:

حسب تقرير التنمية البشرية لعام  2003فإن األوروبي يطالع سنويا ما معدلو  8كتب في

العام (أي ما يوازي  12000دقيقة) بينما ال يطالع العربي خالل نفس الفترة إال
صفحة واحدة من كتاب عمى أقصى تقدير (أي ما يوازي

 22سط ار أو

 6دقائق) ورغم تحفظ البعض عمى

تفسر إلى حد ما التقدم الحاصل في
االحصائيات التي تيم الجانب العربي فان ىذه االرقام ّ
الغرب عموما و خاصة في العموم و التكنولوجيا و غيرىا من المعارف و يعطي إجابات عن

يقض مضاجعنا " لماذا تخمف العرب عن ركب الدول المتقدمة ؟ "
السؤال الذي يؤرقـنا و ّ
لذلك فإن المطالعة اليوم لم تعد محض ترف  ،بل ىي حاجة ُممحة تمكن الفرد و الجماعة
من التعمّم و التثقّف و اإلطالع عمى ما تنتجو البشرية في كل ثانية من المعارف و العموم
و التقنيات و عميو فان العزوف عن القراءة في مجتمعاتنا عموما و لدى أطفالنا بصفة أخص

يتطمب منا مجيودات كبيرة لترغيبيم في المطالعة و تحسيسيم بأىميتيا.

القراءة لألطفال بصوت مرتفع

من التجارب الميمة و الناجحة التي قام بيا خبراء غربيون في أدب الطفل ىي القراءة

لألطفال في سن ما قبل المدرسة انطالقا من مقولة أحدىم "إن الرضيع بحاجة إلى الحميب ،و والى

الحنان و إلى الحكاية" ،و تتمثل ىذه التجربة في قراءة الكتب لألطفال بصوت مرتفع في سن

مبكرة ،بل و منذ والدتيم و االستمرار في ىذه العادة الحميدة التي ال تتطمب من األم أو األب أو

المربي أكثر من  15دقيقة يوميا يعيش الطفل أثناءىا لحظات من البيجة و المتعة و السعادة

ترسخ في ذىنو العالقة الوطيدة بين الكتاب من جية و البيجة و المتعة و السعادة من جية أخرى

فيصير قارئا وفيا يحب الكتاب و القراءة و التعمم.

 -1اختيار الكتـــاب المنـــاسب:

 من حيث الشكل

 -أن يكون الغالف جذابا ومثي ار لالنتباه

 -صور و رسوم الكتاب يجب أن تكون واضحة و زاىية األلوان و متطابقة

مع النص.

 الصياغة المغوية

مشوق و بسيط يفيمو الطفل بغير عناء.
 أسموب ّ كممات و جمل قميمة تتكرر ومكتوبة بحروف كبيرة. -استعمال كممات تناسب زاده المغوي.

 حبكة القصة واحدة و بسيطة ليتمكن الطفل من متابعة أحداثيا.تشد انتباه الطفل.
 بداية أحداث القصة مؤثرة حتى ّ -نياية أحداث القصة سعيدة وينتصر فييا الخير عمى الشر .

 الشخصيات

من األفضل أال يتجاوز عدد شخصيات القصة  4وأن تكون مشابية لمشخصيات التي تعيش

في محيط و واقع الطفل ،شخصيات تصيب و تخطئ ،و تصحح أخطاءىا و تتعمم منيا فالطفل

يتأثر بشخصيات القصة وقد يتخذىا قدوة لو.
 الموضوع

 يجب أن يكون موضوع القصة ضمن دائرة اىتمامات الطفل ومن ذلك عالقاتو بأسرتووأصدقائو ومحيطو.

 يجب أن يكون لمقصة أىداف واضحة يستطيع الطفل أن يستفيد منيا ،و تقدم لوإجابات عن استفساراتو وتحقق لو انتظا ار تو.

 -أن تتوفر فييا عوامل اإلثارة و الخيال و الحركة.

 -يجب االبتعاد عن اختيار القصص التي تمجد العنف و تقدمو كوسيمة لحل المشاكل،

أو القصص التي تثير مخاوف الطفل ،أو التي تسخر من اآلخرين و تدبر ليم المقالب

كشخصيتي القط و الفأر في قصص توم و جيري.

 الموضوع حسب خصائص المرحمة العمرية:

جدا وليا إيقاع ،أو أغاني الميد و اليدىدة و ذلك
 يجب أن نق أر لمرضيع قصصا قصيرة ّلتنشيط ميارات االستماع و اإلصغاء لديو ،فالطفل في ىذه السن يستمتع بالقراءة رغم
عدم قدرتو عمى حل رموز الكممات ،لذا يجب أن نق أر لو بصوت إيقاعي ليميز بين

القراءة و الكالم العادي .

في سن  3سنوات يجب أن ال تتعدى فترة القراءة الدقائق القميمة ألن قدرة الطفل عمى
و التركيز محدودة ،أما المواضيع المحبذة فيي األم و األب و األخ و األخت،

اإلصغاء

باإلضافة إلى الحيوانات و لكن مع تقدمو في السن نطيل لو فترة القراءة بالتدريج ،ففي سن

5

سنوات تزداد المدة لتصل إلى  10دقائق و من المواضيع المفضمة لديو تمك التي تتحدث خالليا

الحيوانات بمسان اإلنسان أو قصص الحياة اليومية،أما في سن  6سنوات فتصل مدة الحكاية إلى

 15دقيقة وفي ىذه السن يبدأ اىتمامو بالقصص الخيالية و اليزلية كما يمكن قراءة قصص
تتضمن في ثناياىا قيمنا و تقاليدنا

و تستمر حاجة الطفل إلى االستماع لمكتب و القصص المقروءة حتى سن الخامسة عشرة

و قد تزيد عن ذلك.

 -2اإلطار الزماني

اختيار الوقت المناسب لقراءة القصة مسألة ىامة:

 من األفضل أن نق أر لمطفل وىو شبعان ،ذلك أن الشعور بالجوع قد يفقده التركيز. -من األفضل أن نق أر لو وىو غير متعب أو مرىق.

 نحرص عمى أن ال يكون الوقت المخصص لمقراءة سببا في حرمانو من أشياء أخرىُيحبيا ،فال نق أر لو مثال في وقت بث برنامجو التمفزي المفضل.

 -3اإلطار المــكاني

نستطيع قراءة الكتب لألطفال في أي مكان ومن ذلك في المنزل والمحضنة والروضة ومكتبة

األطفال ونوادي األطفال وفي المدرسة وفي كل الحاالت يجب أن تكون الجمسة مريحة ،ومن الميم
أن نترك لمطفل حرية الجموس بالطريقة التي تريحو وال نجبره عمى الجموس بطريقة معينة إذ يمكن

أن يجمس في حضن القارئ أو بجانبو.

كما يجب أن يكون مكان القراءة بعيدا عن كل ما يمكن أن يشتت ذىن الصغير ويفقده التركيز فال

نجمس أمام جياز تمفزيون مثال ،ألن الطفل قد ينشغل عن االستماع لمحكاية بمشاىدة برامج

التمفزيون.

وفي مؤسسات الطفولة يحبذ أن نييئ فضاء وظيفيا مريحا لقراءة القصص يحتوي عمى أرائك

ووسائد و يتوفر عمى قدر كاف من التيوية و اإلضاءة.

 -4القــارئ

يمكن أن يكون قارئ الكتاب ىو األب أو األم أو األخ أو األخت أو المربي سواء كان منشطا في
روضة أو في محضنة أو في نادي أطفال أو معمم في المدرسة أو أمين مكتبة لألطفال...

غير أنو في كل الحاالت يجب أن يكون لدى القارئ أو القارئة القناعة بجدوى ىذا العمل و الرغبة

في القراءة إلسعاد األطفال و إمتاعيم بل ومشاركتيم ىذه المحظات السعيدة ،و تكون لديو كذلك

القدرة عمى التواصل مع األطفال و سعة البال لإلجابة عمى تساؤالتيم الكثيرة.
 -5قبل قراءة القصة لمطفل

يبدأ القارئ بقراءة القصة ليفيم بشكل معمق أجزاءىا وأحداثيا و شخصياتيا ،و المفاىيم التي

بالتدرب عمى القراءة بصوت مرتفع مراعيا تنوع الشخصيات و
تتضمنيا ،ويقوم بعد ذلك
ّ
المواقف.

و يمكن لممبتدئين في ممارسة ىذا النشاط االستعانة بجياز تسجيل لمتدرب و معالجة أخطــاء

و سمبيات القراءة.

من الميم كذلك أن يختار الطفل القصة التي يريد سماعيا لكن من ضمن مجموعة قصص تتوفر

فييا المواصفات التي تحدثنا عنيا سابقا.

 -6أثناء قراءة القصة

جدا بالنسبة لك كقارئ لمقصـة
 اق أر القصة لطفل واحد فيذا يعطيو الشعور بأنو ميم ّتمنحو خالل القراءة لحظات خاصة إلمتاعو و إسعاده.

 أطمب من الطفل أن يقمب صفحات الكتاب بنفسو ،حتى يستطيع متابعة الصور أثناءقراءتك لو ،و بالسرعة التي تناسبو.

 -اق أر القصة بصوت واضح و مرتفع ذي نبرة إيقاعية و ليست سردية.

 -تفاعل مع أحداث القصة من خالل تقاسيم وجيك ،لمتعبير عن الحزن أو الفرح أو

االستغراب .ومن خالل حركات يديك لمتعبير عن الرفض ،أو المصافحــة أو الوداع...

 -قـمّد أصوات الحيوانات عند الضرورة وأطمب منو أن يقمّد أصواتيا إذا أراد ،و بذلك

تشركو في القراءة…

 -توقف أحيانا عند أحداث مشوقة حتى تثير فضولو.

 كرر بعض الجمل و الكممات اليامة بصوت عال و مختمف حتى ترسخ في ذىنالطفل لتثري محصولو المغوي.

-

أتمم قراءة القصة في حصة واحدة حتى ال يفقد الطفل اىتمامو و حماسو لالستماع إلى

-

إذا الحظت عدم اىتمام الطفل بالحكاية أو شعوره بالممل فاختصر القصة أو أطمب منو

-

كرر قراءة الكتاب إذا طمب ذلك فيذا دليل عمى أنو استمتع بالقصة.

بقية أحداث القصة.

أن يختار قصة أخرى أودعو يمارس نشاطا آخر.
-

أجب عن تساؤالتو و استفساراتو ،وال تسألو عن أحداث القصة ألن ذلك قد يعطيو

انطباعا بأنو مطالب بواجبات ما بعد قراءة القصة ...و قد ينفره ىذا من الكتاب ومن القراءة.

-

 -7فوائــد القــراءة لمطفــل

تساعده عمى اكتشاف متعة القراءة و المطالعة و تنمي ميوال تو القرائية وحب اإلطالع

لديو وقد توجيو نحو المطالعة بدال من التمفزيون و األلعاب االلكترونية و االنترنت التي يسبب

استعماليا المفرط وغير المتوازن إدمانا لكثير من األطفال.
-

تساعد الطفل عمى تنمية زاده المغوي و مداركو و معارفو مما يساعده فيما بعد في

تحصيمو الدراسية فقد أثبتت الدراسات أن الطفل الذي قرئ لو قبل دخولو المدرسة ىو طفل أكثر

ىدوءا و تركي از و إبداعا و مشاركة من أقرانو الذين لم يق أر ليم.
-

تعزز القراءة ثقة الطفل بنفسو و بقدراتو واحساسو بحب اآلخرين لو و تشعره بجو من

الدفء و األمان و الحنان و خاصة إذا كان القارئ ىي األم أو األب ،كما أن من شان ذلك

ود و انسجام و تفاىم مع أطفاليم تستمر و تتطور عبر األيام.
مساعدة األولياء عمى ربط عالقة ّ
تساعد القراءة لمطفل عمى نقل القيم و التقاليد من جيل إلى آخر ،و بالتالي اندماج
الطفل في مجتمعو و حمايتو من الجنوح و االنحراف.

وحيـــــــــــد انهىتــــــــــــاتي
مستشار ثقافي
صفاقس – تىوس
whentati@yahoo.fr

انمراجـــــــع :
 كيف وقرأ ألطفانىا -تأنيف يعقىب انشاروويوشر  :مكتبت االسكىدريت نهىشر و انتىزيع – مصر
 انقراءة أ ّوال  -تأنيف محمد عدوان سانم  -وشر دار انفكر – سىريا فه روايت انقصت و قراءتها نألطفال -تأنيف  :د .كمال انديه حسيه -وشر :اندار انمصريت انهبىاويت مقال  :انطفم و انقصت  -تأنيف سهىي انهىباويوشر :مجهت خطىة عدد  26انصادر عه انمجهس انعربي نهطفىنت و انتىميت – مصر

