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ت �ع �ل �ي��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ف�ـ��ي
م ��رح� �ل ��ة ري � ��ا� � ��ض الأط� � �ف � ��ال

كلمة المركز
يجته���د مرك���ز املل���ك عبداهلل ب���ن عبدالعزي���ز ال���دويل خلدمة اللغ���ة العربية
يف العم���ل يف جم���االت متعددة حتقق تعمي���ق الوعي اللغوي عل���ى امل�ستويات املختلفة
(االجتماعي���ة والعلمية /الأهلية والر�سمي���ة) ؛ وذلك لل�سمو باللغة العربية ،وتر�سيخ
مناف�سته���ا للغات احل�ضارية يف العامل ،وتعميق قيادته���ا الدينية والتاريخية ل�شعوب
�شتى يف �أنحاء املعمورة.
وامت���دادا لذل���ك .ين�شط املركز يف جم���ال الن�شر ،م�ستقطب��� ًا الأعمال العلمية
اجل���ادة وفق الئح���ة معتمدة ّ
منظمة لذلك ،كما ين�شط يف جم���ال الت�أليف من خالل
ا�ستكتاب جمموعة كبرية من الباحثني ؛ لت�أليف عدد متنوع من الإ�صدارات النوعية
املق���روءة التي تعالج عن���وان ا ٍتيقت ن�صها املرك���ز ،ويلفت االنتب���اه �إليها ،ويعلن من
خالله���ا الفر����ص املمكنة خلدم���ة اللغة العربي���ة يف املجاالت املختلف���ة ،مل ّبي ًا بذلك
احلاج���ات الت���ي يلم�س املركز تط ّلع املكتبة اللغوية العربي���ة �إليها ،والفت ًا الأنظار �إىل
�أهمي���ة التعمق فيه���ا بحثي ًا ،وا�ستك�شاف م���ا ميكن عمله تنفيذي��� ًا يف هذه املجاالت.
وي�سع���د املركز ب����أن ا�ستقطب يف املرحلة الأوىل من هذا امل�ش���روع ما يربو على مئتي
مو�سع ًا دائ���رة امل�شاركة حملي��� ًا وخليجيا وعربيا و�إ�سالمي���ا وعامليا ،ومن ّوع ًا
باح���ثِّ ،
م�س���ارات البح���ث الرئي�سية والفرعية ،ومنفتح���ا على كل ما من �ش�أن���ه خدمة اللغة
العربية بجميع الو�سائل والأطر.
ومي ّث���ل ه���ذا الكت���اب واحدا من الكت���ب التي �ص���درت �ضمن �سل�سل���ة (مباحث
لغوي���ة) يحت���وي عددا من الأبح���اث لأ�ساتذة مرموقني؛ ا�ستجابوا مل���ا ر�آه املركز من
احلاجة �إىل الت�أليف حتت هذا العنوان ،وبادروا �إىل ذلك م�شكورين.
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وت���و ّد الأمان���ة العام���ة �أن ت�شيد بجهد ال�س���ادة امل�ؤلفني ،وجهد حم���رر الكتاب،
ومدي���ر ه���ذا امل�شروع العلمي عل���ى ما تف�ضلوا به م���ن التزام علم���ي ال ي�ستغرب من
مثله���م ،وق���د ترك املرك���ز للمحرر م�ساحة وا�سع���ة من احلرية يف اختي���ار الباحثني
وو�ض���ع اخلطة العلمية  -بالت�ش���اور مع املركز -؛ �سعي��� ًا �إىل حتقيق �أق�صى ما ميكن
حتقيقه من الإفادة العلمية ،مع الأخذ باالعتبار �أن الآراء الواردة يف البحوث ال متثل
ر�أي املرك���ز بال�ضرورة ،ولكنها من جمل���ة الآراء العلمية التي ي�سعد املركز ب�إتاحتها
للمجتم���ع العلم���ي وللمعنيني بال�ش�أن اللغ���وي لتداول الر�أي  ،وتعمي���ق النظر ،ونلفت
انتب���اه الق���ارئ الك���رمي �إىل �أن ترتيب �أ�سم���اء امل�ؤلفني على الغ�ل�اف موافق لرتتيب
�أبحاثه���م يف الكتاب ،وهي خا�ضعة للر�ؤية املنهجية الت���ي ّ
تف�ضل املحرر  -م�شكورا-
باقرتاح خطتها.
وال�شك���ر والتقدي���ر الواف���ر ملع���ايل وزي���ر التعليم امل�ش���رف العام عل���ى املركز،
ال���ذي يحث على كل ما من �ش�أنه تثبيت الهوية اللغوي���ة العربية ،ومتتينها ،وفق ر�ؤية
ا�ست�شرافية حمققة لتوجيهات قيادتنا احلكيمة ،وميتد ال�شكر ملعايل نائبه ،ولل�سادة
�أع�ضاء جمل�س الأمناء نظري الدعم والت�سديد لأعمال املركز.
موجهة جلمي���ع املخت�صني واملهتم�ي�ن بتكثيف اجلهود نح���و النهو�ض
والدع���وة ّ
بلغتنا العربية ،وحتقيق وجودها ال�سامي يف جماالت احلياة.
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ت �ع �ل �ي��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ف�ـ��ي
م ��رح� �ل ��ة ري � ��ا� � ��ض الأط� � �ف � ��ال

المقدمة
�أ�صب���ح االهتمام برتبية الطف���ل وتعليمه يف مرحلة ريا����ض الأطفال واحد ًا من
�أه���م املعايري التي ميكن �أن يقا�س بها تقدم �أي جمتمع ومدى تطوره� ،إذ ترتبط هذه
املرحلة مبرحلة الطفولة املبكرة التي تت�شكل فيها ال�صفات الأولية ل�شخ�صية الطفل
وتتكون اجتاهاته وميوله وقيمه ومفاهيمه التي تتطور مع تطور حياته.
وتختل���ف النظ���م التعليمي���ة يف نظرتها ملرحل���ة ريا�ض الأطفال م���ن حيث كون
االلتح���اق به���ا �إلزامي ًا �أو اختي���ار ًا ،لكنها تتفق يف تقدمي ت�سهي�ل�ات وحوافز متعددة
اللتح���اق الأطفال بها؛ نظر ًا لدورها الرئي����س يف تهيئة الأطفال للتعليم الأ�سا�سي يف
جميع جوانب منوهم املختلفة.
وتهدف ريا�ض الأطفال بو�صفه���ا م�ؤ�س�سات تربوية وتعليمية �إىل تنمية جوانب
�شخ�صية الطفل اجل�سمية والعقلية واللغوية واالجتماعية واالنفعالية ب�صورة متوازنة
وتكاملية ،من خالل توف�ي�ر بيئة تعليمية متكاملة ،متده باخلربات املتنوعة ،وت�صقل
قدرات���ه العقلي���ة ،وتنمي مفاهيمه ،وحت�سن مهاراته ،يف �إط���ار تعليمي تع ّلمي حمبب
ومنا�سب خل�صائ�صه ،يرتكز على اللعب والن�شاط.
ويعد اجلانب اللغوي من �أهم جوانب النمو التي تهتم ريا�ض الأطفال بتنميتها،
�إذ م���ن خالله ي�ستطيع الطفل التوا�صل مع جمتمع���ه ،وممار�سة التفكري ،واالت�صال
باملعرف���ة ب�أ�شكالها املختلفة ،كما يعد �أ�سا�س ًا لنمو املهارات الأخرى؛ �إذ يتوقف جناح
الطفل يف �إتقان كثري منها على مدى متكنه من الأداء اللغوي ،كما �أن له �أثر ًا يف بقية
مظاه���ر النمو يف اجلوانب الأخرى .ونظر ًا له���ذه الأهمية ف�إن الأن�شطة التي ميار�س
فيه���ا � ُ
أطفال الرو�ضة اللغ َة ت�ستغ���رق كل الوقت املخ�ص�ص لبقائهم فيها ،فبالإ�ضافة
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�إىل الأن�شط���ة اللغوي���ة املخ�ص�ص���ة للنمو اللغوي ،ميك���ن دمج مه���ارات اللغة يف كل
الأن�شطة الأخرى ب�شكل طبيعي وغري مفتعل.
وعل���ى الرغم من هذه الأهمية للنمو اللغوي لدى �أطف���ال الرو�ضة �إال �أن الأدب
النظ���ري يتناوله -غالب��� ًا -يف �سياق التكامل مع اجلوانب الأخ���رى ،ومع �أهمية هذا
التوج���ه من الناحية الرتبوية التطبيقية؛ �إال �أن ك�شف الق�ضايا املتعلقة به وما يحتاج
�إليه من �أ�ساليب وو�سائل و�أدوات يحتاج �إىل تناوله من الناحية النظرية منفرد ًا عن
جوانب النمو الأخرى؛ لإبراز عدد من الق�ضايا املهمة املتعلقة به.
وبن���ا ًء عل���ى ذلك؛ جاء هذا الإ�ص���دار الذي ي�سعى �إىل �إلق���اء مزيد من ال�ضوء
على مو�ضوعات تتعلق باللغة العربية يف ريا�ض الأطفال من خالل ف�صوله اخلم�سة.
وبعيد ًا عن جدلية امل�صطلحات و�إ�شكاالتها حول املفهوم الأدق لو�صف ممار�سة تنمية
اجلان���ب اللغوي لدى �أطفال هذه املرحلة؛ �أهو التعلي���م �أم التع ّلم �أم االكت�ساب؟ فقد
حم���ل هذا الإ�صدار عنوان (تعليم اللغ���ة العربية يف ريا�ض الأطفال) على اعتبار �أن
(التعلي���م) م�صطلح يدل على ن�شاط مق�صود وخمطط له يهدف �إىل تهيئة الأطفال
الكت�ساب املهارات واملعارف الأ�سا�سية وتنميتها ب�أ�ساليب وطرائق متنوعة.
وقد ت�ضمن هذا الكتاب خم�سة ف�صول؛ عر�ض فيها الباحثون امل�شاركون ق�ضايا
ذات �أبع���اد خمتلف���ة يف �سياق تعليم اللغ���ة العربية يف مرحلة ريا����ض الأطفال ،ففي
الف�صل الأول تناولت الدكتورة �سارة العبدالكرمي معايري اجلودة التي ت�ضمن تقدمي
خربات متوازنة ومتكامل���ة لأطفال الرو�ضة؛ ومن �أهمها اخلربات اللغوية ،وعر�ضت
بالتف�صيل معايري التم ّيز يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية والربامج التعليمية يف مرحلة ريا�ض
الأطف���ال التي �أعدته���ا الرابطة الوطنية لتعليم الأطف���ال ال�صغا ر �National Asso
 ،)NAEYC( ciation for the Education of Young Childrenوالت���ي روع���ي يف
ت�صميمه���ا تغطيتها جلميع اجلوانب التي مت�س حي���اة الطفل يف ريا�ض الأطفال ،مع
الرتكي���ز على ما يتعلق بالنمو اللغوي حتديد ًا ،والذي �أولته هذه املعايري عناية كبرية
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موجه ًا رئي�س ًا للقائمني
ظه���رت يف ت�أكيده يف كل املعايري املختلفة .وتعد هذه املعايري ّ
عل���ى م�ؤ�س�سات ريا�ض الأطفال يف كيفية بناء برامج تربوية وتعليمية تفي مبتطلبات
النمو اللغوي.
وج���اء الف�صل الثاين ال���ذي �أعدته الأ�ست���اذة ح�صة الفار����س لي�ؤكد �أن متكني
الأطف���ال من اللغ���ة وتنمية مهاراتها يتطلب الرتكيز عل���ى مهاراتها الأ�سا�سية ب�شكل
كامل ومتوازن ،و�أن هناك ع���دد ًا وافر ًا من الأ�ساليب والطرائق والو�سائل والأن�شطة
التي ت�سهم يف حتقيق ذلك ،ويف توفري بيئة ثر َّية ومرثية للطفل لغوي ًا ،ولذا فقد تناول
الف�ص���ل تنمية مه���ارات اللغة الأ�سا�سي���ة (اال�ستماع والتحدث والق���راءة والكتابة)،
وع���دد ًا م���ن الأ�سالي���ب الداعم���ة للنم���و اللغ���وي كالأركان اللغوية ،وحف���ظ القر�آن،
والق�ص���ة ،والرحالت ،والأنا�شي���د ،وتوفري امل�ص���ادر اللغوية الإثرائي���ة ،وا�ستخدام
التقنية ،والتمثيل الرتبوي والدراما ،والر�سم والت�شكيل.
ونظ���ر ًا لأن قراءة الق�ص�ص على الأطفال تعد من �أبرز الأن�شطة التي متار�سها
ريا����ض الأطفال لأهميتها الكبرية يف النمو اللغوي لديه���م؛ فقد جاء الف�صل الثالث
الذي �أعده الدكتور حممد الن�صار ليعر�ض هذا املو�ضوع املهم من زاويتني رئي�ستني،
الأوىل :الأهمية اللغوية لهذه الق�ص�ص مبا توفره من ثروة لغوية وفكرية ،ومن تقدير
للغة ،وتنمية للخيال وللذوق اجلمايل ،والثانية :املطالب الرتبوية التي ينبغي للمعلمة
مراعاتها لتحقق قراءة الق�ص�ص على الأطفال �أهدافها ،وتوزعت تلك املطالب على
�أربعة حماور ،هي :املطالب املتعلقة بالق�ص�ص املختارة ،ثم مطالب ما قبل القراءة،
ومطالب �أثناء القراءة ،ومطالب ما بعد القراءة.
ويتن���اول الف�ص���ل الرابع الذي �أعده الدكتور حمم���د احلوامدة جما ًال مهم ًا من
جم���االت التعلي���م اللغوي يف ريا�ض الأطفال ق ّلما يلتفت �إلي���ه الباحثون وهو :التقومي
اللغ���وي ،الذي يعد �أحد العنا�صر الرئي�سة املكونة ملنهاج ريا�ض الأطفال ،و ُتبنى على
نتائج���ه العلمية اخلط���ط العالجية والإثرائي���ة ،وحتيط بتطبيق���ه �صعوبات متعددة
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تع���ود �إىل اخل�صائ�ص النمائية للأطفال املتعلقة مب���دة فرتة االنتباه وكرثة الن�شاط
والت�شتت الذهني وغريها من العوامل النف�سية والعقلية ،وقد عر�ض الباحث يف هذا
الف�ص���ل  -بتو�سع � -أغرا�ض التقومي ووظائفه و�أ�س�سه يف هذه املرحلة ،ونوع التقومي
مف�صل ال�سرتاتيجياته و�أدواته التي ت�سهم يف
ال���ذي ينبغي الرتكيز عليه ،م���ع عر�ض ّ
تقدمي بيانات دقيقة ووافية عن م�ستوى تع ّلم الأطفال ومنوهم.
�أم���ا الف�صل اخلام�س الذي �أعدته الدكتورة �أمل اخل�ضري فقد ُخ ّ�ص�ص لعر�ض
مو�ض���وع مهم يف جم���ال التعليم اللغوي ،وه���و مو�ضوع التوجه���ات البحثية يف جمال
تعلي���م اللغة العربي���ة يف ريا�ض الأطفال ،وب�ّي نّ الف�صل من خ�ل�ال حتليله عدد ًا من
الدرا�س���ات العربي���ة التي اهتمت باجلان���ب اللغوي يف ريا�ض الأطف���ال وجود ق�صور
عام يف املج���االت البحثية املتعلقة باللغة العربية يف ريا����ض الأطفال مقارنة بغريها
من املراح���ل ،ومع �أنه ظهر من حتليل الدرا�سات �أن هناك خم�سة ع�شر جما ًال توجه
لها االهتمام البحثي املتعلق باجلانب اللغوي يف ريا�ض الأطفال؛ �إال �أن الدرا�سات يف
كل جم���ال كانت حمدودة ،مع تف���اوت بني املجاالت يف االهتمام .وك�شف الف�صل عن
اجلوانب واملجاالت البحثية التي تفتقر �إىل درا�سات علمية �أو حتتاج �إىل مزيد منها.
وهذا الكتاب بف�صوله اخلم�سة ال ي ّدعي �أنه أَ� َل ـ َّـم بكل الق�ضايا الرئي�سة يف تعليم
اللغة العربية يف ريا�ض الأطفال ،وال ا�ستوعب مناق�شة جميع جوانب املو�ضوعات التي
ت�ضمنه���ا ،لكن لعله �أ�ض���اء الطريق ،ولفت الأنظ���ار �إىل مو�ضوعات مهمة ،وق�ضايا
ملحة يف �ش�أن التعليم اللغوي يف ريا�ض الأطفال .واهلل املوفق .
ّ
املحـرر
د� .أحمد بن علي الأخ�شمي
الأ�ستاذ امل�ساعد بكلية العلوم االجتماعية
جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
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الفصل األول
معايري التعليم اللغوي مبدار�س ريا�ض الأطفال
د� .سارة بنت عمر العبد الكرمي

(*)(((

(*)

�أ�ستاذ م�ساعد ،ق�سم ال�سيا�سات الرتبوية ,كلية الرتبية ,جامعة امللك �سعود.
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مقدمــــة
متث���ل خربات الطف���ل اللغوية املبكرة �شبكة من العالق���ات بني املهارات اللغوية
الأ�سا�سية :القراءة والكتابة واحلديث واال�ستماع التي تعمل ب�شكل مرتابط ومتزامن
لت�سم���ح للطفل بفهم العامل من حوله و التعبري عن ذاته ( .)Siegler, 2000ويعطي
هذا �أهمية خا�صة لل�سنوات الأوىل من حياة الطفل لت�أ�سي�سه لغوي ًا ،فالدماغ الب�شري
يك���ون يف �أ�س���رع مراحل���ه يف ال�سن���وات اخلم����س الأوىل من احلي���اة (Thompson,
 ،)2001وت�سم���ى عملية النمو اللغوي يف مرحلة الطفول���ة املبكرة بالقراءة والكتابة
املبكرة  Early Literacyوتع َّرف ب�أنها املعارف واملهارات التي يكت�سبها الفرد يف �أول
مراح���ل التعلم اللغوي وما قب���ل التعليم املدر�سي املنظ���م (Shonkoff & Phillips,
.)2000
وي����ؤدي كل م���ا يف بيئة الطف���ل املادية ومن حوله م���ن �أفراد �أ�سرت���ه ومدر�سته
و�أقرانه و�أع�ضاء جمتمعه دور ًا عظيم ًا يف �إثرائه باخلربات التي ت�شكل �أ�سا�س التعليم
املبك���ر لدي���ه (Thompson, 2001؛ داغ�ستاين .)2009 ،فمرحل���ة الطفولة املبكرة
ه���ي مرحلة ت�أ�سي�سية يف حياة الف���رد ،تو�ضع فيها �أ�س�س النج���اح يف جماالت حياته
امل�ستقبلي���ة الأكادميية منها واملهني���ة واالجتماعية .،مما جعل له���ذه املرحلة �أهمية
عظمى يف االقت�صاد الوطني والبناء االجتماعي لأي جمتمع (. )Landry, 2005
وق���د �أدركت العديد من ال���دول املتقدمة �أهمية الرعاي���ة واخلدمات الرتبوية
والتعليمي���ة املقدم���ة للطف���ل يف مرحلة الطفولة املبك���رة و�أثرها عل���ى النمو ال�شامل
املتكامل يف املهارات واملفاهيم الأ�سا�سية يف خمتلف جوانب النمو اللغوية واالجتماعية
والإدراكية واحلركية ،...مما دعا هذه الدول �إىل ا�ستثمار جزء كبري من ميزانياتها
لتقدمي برامج على �أعلى درجات اجلودة؛ ليقلل ذلك من احلاجة �إىل تقدمي الربامج
العالجية مل�شكالت الطالب فيم���ا بعد يف املراحل الدرا�سية التالية لريا�ض الأطفال
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( .) Landry, 2005وكان م���ن �آثار تقدمي برام���ج التعليم املبكر للطفل رفع امل�ستوى
املعي�ش���ي للفرد من خالل زيادة فر�ص جناح���ه يف حياته الدرا�سية ويف جمال العمل
مبرحل���ة الر�ش���د الالحق���ة ،فالدرا�سات ت�ؤك���د �أن الطفل الذي يح�ص���ل على �أف�ضل
اخلدم���ات التعليمية والرتبوية تكون له فر�ص �أكرب و�أف�ض���ل لإمتام تعليمه الأ�سا�سي
واجلامع���ي كذل���ك ،كما وجد �أن م�ستواه���م املعي�شي كرا�شدي���ن كان �أف�ضل ممن مل
يح�صل���وا عل���ى فر�ص تعليمي���ة يف طفولته���م املبك���رة �أو كانت اخلدم���ات التعليمية
املقدم���ة عل���ى م�ستوى متدن م���ن اجل���ودة  ( �Committee for Economic Devel
 .)opment, 2002كم���ا وجد -كذل���ك� -أن ن�سبة الإج���رام يف املجتمعات التي تويل
العناي���ة ملرحلة الطفولة املبكرة كانت �أقل ،يف الوقت الذي كانت فيه م�ساهمة الفرد
يف جمتمع���ه �أف�ضل وم�ست���واه الإنتاجي �أك�ث�ر يف جمال العمل ،مم���ا كان له انعكا�س
�إيجابي على اقت�صاد الدولة (.)D’Amico & Judy, 1997
وتت�ضم���ن اجل���ودة يف تعليم الطفل توجيه االهتم���ام �إىل حت�سني جميع جوانب
التعلي���م لتحقيق التميز لكل من و ما يتعل���ق بالعملية التعليمية والتعلمية ،حتى ميكن
حتقيق جميع خمرجات التعلم القابلة للقيا�س مع اجلميع خا�صة يف اجلوانب اللغوية
والريا�ضية واملهارات احلياتية (.)NAEYC, 2007
ويف جم���االت النم���و التخ�ص�صية وج���دت الدرا�سات �أن الأطف���ال الذين يبنى
لديه���م �أ�سا����س قوي يف مهارات القراءة والكتابة يف مرحل���ة الطفولة املبكرة متتعوا
بدرج���ة �أعلى من النجاح يف املجاالت الأكادميية خ�ل�ال املراحل الدرا�سية الالحقة
لريا����ض الأطف���ال عن نظرائه���م الذين مل يحظ���وا بالدرجة نف�سها م���ن التمكن يف
التعلي���م اللغ���وي ))Lonigan, Schatschneider & Westberg, 2008؛ مما وجه
الكث�ي�ر من الدرا�سات �إىل حماولة تع ّرف الربامج الفعالة لإك�ساب الطفل يف مرحلة
ريا����ض الأطفال مه���ارات اللغة الأ�سا�سية ،الق���راءة والكتابة واحلدي���ث واال�ستماع،
وحتدي���د �سم���ات وموا�صف���ات هذه الربام���ج .وقد ارتب���ط بذلك االهتم���ام مبفهوم
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اجلودة ال�شامل���ة ( )Total Qualityللربامج والهيئات التعليمية التي تعد ركيزة �أي
منه���ج تعليم���ي وتربوي وهيكلها الرئي����س الذي ت�ستند �إليه �أه���داف املنهج ومكوناته
وحمتواه العلمي.
املعايري واجلودة ال�شاملة:
ت�ضمن اجلودة ال�شاملة تكامل جوانب اخلدمات التعليمة من :الربامج ،والبيئة
التعلمي���ة ،واملعلمني ،وال�شراكة املجتمعية ،حت���ى ال يطغى االهتمام املوجه لأحد هذه
العنا�صر على الآخر مما ي�ؤدي �إىل تقدمي خربات تعليمية غري متوازنة حترم الطفل
من النمو ال�شامل (.)NAEYC, 2007
ويع���رف كنعان (2007م) اجلودة ال�شاملة يف املج���ال الرتبوي ب�أنها :جمموعة
املعاي�ي�ر والإج���راءات التي ميك���ن من خاللها تع��� ّرف املخرج���ات التعليمية ،بهدف
التح�سني فيها ب�شكل دائم ومتوا�صل .فاجلودة ال�شاملة ت�شري �إىل املوا�صفات املتوقعة
يف املخرج���ات والعمليات التعليمية والتعلمية والأن�شطة التي تتحقق من خاللها تلك
املوا�صفات لت�ساعد امل�ؤ�س�سات التعليمية على حتقيق نتائج �إيجابية.
ويتطلب حتقيق اجل���ودة ال�شاملة يف الرتبية والتعليم موا�صفات رفيعة امل�ستوى
ي�ساه���م فيه���ا  -م�ساهم���ة �إيجابية  -كاف���ة �أطراف العملي���ة التعلمية ،م���ن �أع�ضاء
الإدارة والإ�ش���راف والتدري�س ،م���ع وجود نظام داخلي للمراقب���ة والتقومي .لذا كان
م���ن ال�ضروري و�ضع معايري للجودة تعك�س هذه املوا�صفات (املنظمة العربية للرتبية
والثقاف���ة والعل���وم� .)2004 ،إذ هن���اك معايري عاملي���ة تنطبق على الطف���ل والعملية
التعلمي���ة يف �أي جمتمع كان ،بينما تتمي���ز معايري �أخرى باخل�صو�صية فتعك�س ثقافة
املجتمع الذي يعي�ش فيه الطفل.
ومعاي�ي�ر اجلودة اخلا�صة بالربامج واملن�ش�آت الرتبوية ت�صف ما يجب �أن تكون
علي���ه امل�ؤ�س�س���ات الرتبوية من حي���ث املناهج والبيئ���ات وخ�صائ�ص املعل���م والإدارة
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والتق���ومي وال�شراكة مع الأ�سرة واملجتمع حتى حتقق هذه امل�ؤ�س�سات اجلودة الرتبوية
(.)Ysseldyke, Algozzine & Thurlow, 2000; NAEYC, 2007
وق���د ُع ّرفت معايري اجل���ودة يف التعليم ب�أنها :تل���ك املوا�صفات وال�شروط التي
ينبغ���ي توافره���ا يف نظام التعليم والت���ي تتمثل يف ج���ودة الإدارة والربامج التعليمية
من حيث �أهدافه���ا ،وطرق التدري�س املتبعة ،ونظام التق���ومي فيها (علي2002 ،م).
وي�شمل ذلك ج���ودة املعلمني والبيئة والتجهيزات املادية ،بحيث ت�ؤدي �إىل خمرجات
تت�ص���ف باجلودة وتعمل عل���ى تلبية احتياج���ات امل�ستفيدين .وهي بذل���ك ت�شري �إىل
اجله���ود املبذولة من قبل العاملني يف جمال التعليم لرفع م�ستوى املنتج التعليمي مبا
يتنا�سب مع متطلبات املجتمع (فلية والزكي.)2004 ،
�أهمية املعايري:
للمعايري �أهمية كبرية يف تعزيز منو الطفل لغوي ًا وحركي ًا واجتماعي ًا وعقلي ًا من
خ�ل�ال تكوين �أ�سا�س ق���وي للنمو يف خمتلف اجلوانب بت���وازن لتهيئ للأطفال فر�ص
النجاح يف حياتهم الدرا�سية (.)NAEYC, 2002
ويف ظل التو�سع الكم���ي يف �إن�شاء ريا�ض الأطفال ازدادت �أهمية تطبيق معايري
اجل���ودة ال�شاملة عليه���ا؛ �إذ متثل دلي ًال للجه���ات والهيئات وامل�ؤ�س�س���ات واملنظمات
احلكومي���ة وغري احلكومي���ة ملعرفة ال�شروط الالزم توافره���ا يف ريا�ض الأطفال كي
حتقي���ق اجلودة املن�ش���ودة منها (الهيئة القومي���ة ل�ضمان جودة التعلي���م واالعتماد،
 .)2011فاملعايري هي حجر الأ�سا�س ونقطة االنطالق الأوىل التي ميكن من خاللها
حتديد الأهداف وت�صميم الربامج والأن�شطة التعليمية والتعلمية.
وميكن �إبراز �أهم الآثار الإيجابية املرتتبة على تطبيق معايري اجلودة التعليمية
يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية يف الآتي:
1 .1ت�ساع���د املعاي�ي�ر يف و�ض���ع الأهداف التعليمي���ة للأطف���ال ،فتزيد حمتوى
املناه���ج و�ضوح ًا وحتدي���د ًا؛ �إذ تقلل من احلاج���ة �إىل اجتهادات املعلمات
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يف حتديد املحتوى املع���ريف واملهاري الذي يرينه منا�سب ًا للأطفال ،وتوجه
طاقاته���ن �إىل م���ا ثبت علمي��� ًا ب�أنه يلب���ي احتياجات الأطف���ال ومتطلبات
الع�ص���ر وينا�س���ب خ�صائ����ص النمو يف الوق���ت نف�س���ه (Kendall ,2004
 .)& Marzanoويف برام���ج ريا����ض الأطف���ال املطبقة يف ال���دول العربية
والرو�ض���ات ال�سعودي���ة التابع���ة للقطاع احلكوم���ي واخلا�ص وج���د تباين
كب�ي�ر بينها يف الأهداف اللغوي���ة نتج عنه اختالف يف املخرجات التعليمية
(العتيبي وال�سويلم2002 ،م).
2 .2ت�سهم يف بناء املناهج بناء علمي ًا يراعى فيه تدرج تقدمي املفاهيم واملعارف
تدرج���� ًا علمي ًا ،و�إك�س����اب الطفل املهارات بت�سل�س����ل بنائي تراكمي ومنطقي
وعلى درجة منا�سب����ة من التحدي املنا�سب خل�صائ�ص النمو .وبذلك تكون
املعاي��ي�ر عن�صر ًا رئي�س ًا للتخطيط خل��ب�رات تعلمية ناجحة للطفل يف بداية
خطوات����ه يف التعليم املنظ����م( (Bodrova, Leong, Paynter & Se� 2000
 .),menovويف املج����ال للغ����وي هناك مه����ارات بنائية ال بد م����ن مراعاتها
يف بن����اء املنهج اللغوي لي�ضم����ن تمُ ّكن الطفل منها ب�ص����ورة متدرجة تهيئه
لالنتقال �إىل مهارات �أكرث تعقيد ًا (النا�شف2007 ،م) ،وقد ي�ؤدي الإخالل
به����ذا التدرج البنائ����ي �إىل تعرث الطف����ل يف تعلمه اللغ����وي وعرقلة م�سريته
التعليمية الرتباط املهارات مبجاالت النمو .))D’Amico & Judy, 1997
3 .3للمعاي�ي�ر التعليمية دور مهم يف توجيه املناه���ج والربامج وطرق التدري�س
�إىل املحت���وى ال���ذي ي�ساع���د عل���ى التنمي���ة ال�شامل���ة للطف���ل يف خمتل���ف
اجلوان���ب الإدراكي���ة واللغوي���ة واالجتماعي���ة واحلركية من خ�ل�ال تكامل
اخلربات ،وبذلك يعد الطفل للمدر�سة وميهد له لتحقيق نتائج �إيجابية يف
حيات���ه National Research Council, 2001; Shonkoff & Phillips,
Georgia Department ( ) ;Schmoker & Marzano 1999 ) ;2000
 ) of Education, 2009فاجلانب اللغوي يف التعليم ال يكتمل دون مراعاة
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اكتمال اجلوانب املهارية الأخرى فهي تكمل بع�ضها بع�ض ًا ويرتبط بع�ضها
ببع�ض ب�شكل كبري (.)Thompson, 2001
4 .4للمعاي�ي�ر التعليمي���ة �أث���ر ملمو����س يف تعدي���ل توجهات املعلم�ي�ن ونظرتهم
للمحت���وى التعليمي املق��� ّدم للمتعلمني ،حي���ث �إن املعاي�ي�ر ت�ساعدهم على
تكوي���ن توقعات �إيجابي���ة وواقعية عن الطف���ل وقدراته .فل�سن���وات طويلة
كان���ت الأحكام من قبل املعلم عن ق���درات الطفل قا�صرة( (Kend�,2004
نب على م�ستند علم���ي �أو درا�سات،
 .)all & Marzanoوه���ي �أح���كام مل ت َ
ونت���ج عنها تقدمي حمت���وى معريف ومه���اري ع�شوائي غري �شام���ل وال يلبي
جمي���ع احتياجات الطفل النمائي���ة وغري منا�سب خل�صائ����ص منوه ،فهي
�إما �أقل من ق���درات الطفل وا�ستعداده و�إما �أنها تفوق قدراته بدرجة حتد
م���ن قدرته على الفه���م �أو الإجناز؛ مما نتج عنه ت�أخر الطفل عن م�ستواه
النمائي املفرت�ض (.),Bodrova, Leong, Paynter & Semenov 2000
ُ 5 .5ي�س ّه���ل تطبيـق امل�ؤ�س�س���ات الرتبوية للمعاي�ي�ر التعليمية عملي���ة الإ�شراف
واملتابع���ة للجودة وتق���ومي وقيا�س م�ستوى وفاعليـ���ة املمار�سات اللغوية فـي
امل�ؤ�سـ�س���ات الرتبويـ���ة ،خا�ص���ة �أن ه���ذه املعاي�ي�ر ميكن له���ا �أن متثل �أداة
قيا����س موح���دة للهيئ���ات التعليمية ،فالتق���ومي الرتبوي عملي���ة ديناميكية
م�ستمرة وعن�صر مهم لتطوير امل�ؤ�س�سات الرتبوية (البكر ،)2000 ،وهذا
التقومي ينبغ���ي �أن يكون وفق حمكات موحدة ووا�ضحة ال لب�س فيها وبدون
اجته���اد �شخ�صي من املعلم �أو امل�شرفني الرتبوي�ي�ن امل�س�ؤولني عن التقومي
( ),Kendall & Marzano 2004حت���ى ي�سه���م يف حتقي���ق العدل وجتنب
التباين والت�ضارب والتناق�ض.
6 .6تمُ ّك���ن املعايري التعليمية الطاقم الرتبوي يف ريا����ض الأطفال من معلمات
و�إداري���ات من بناء الروابط مع �أ�سر الأطفال؛ مما يجعل العملية التعليمة
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والتعلمي���ة �أق���رب حلي���اة الطفل و�أك�ث�ر �صل���ة بخلفيته الثقافي���ة ،وبذلك
ي���زداد وعي �أولي���اء الأمور واملجتم���ع ب�أهمية مرحلة الطفول���ة املبكرة وما
يتوق���ع م���ن الطفل حتقيقه يف هذه املرحلة بناء عل���ى خلفية علمية وبحثية
�سليم���ة (National Research Council, 2001; Shonkoff & Phillips,
 . ) ;Schmoker & Marzano 1999 2000ومن ناحية �أخرى ف�إن توطيد
العالق���ة بني الطاقم الرتبوي يف ريا�ض الأطف���ال و�أ�سر الأطفال له �أهمية
بالغة يف تع��� ّرف اخللفية الثقافية للأ�سر مبا فيها اللغة الدارجة يف املنزل
 ))NAEYC, 2007خا�صة �إذا ما �أخذ يف االعتبار �أن املجتمعات العربية
تتمي���ز بتع���دد ثقايف كبري ولهج���ات خمتلفة ومتنوعة تختل���ف عن العربية
الف�صيحة.
ونظر ًا لهذه الأهمية للمعايري ،ولتزايد الوعي يف العقود الأخرية لدى امل�ؤ�س�سات
التعليمية بتلك الأهمية ،فقد �سعت امل�ؤ�س�سات التعليمية والرتبوية لإخ�ضاع براجمها
للتقومي والتطوير يف �ضوء معايري اجلودة ال�شاملة.
موا�صفات املعايري:
حت���ى يحق���ق تطبيق املعايري التعليمي���ة الفعالية املن�شودة الب���د �أن تت�صف هذه
املعايري مبوا�صفات حمددة ت�ضمن فيها اجلودة ،ومن �أهم تلك املوا�صفات ما ي�أتي:
�1 .1أن تك���ون املخرجات واملحتوى املعريف اللغ���وي خم�ص�صة للفئة امل�ستهدفة
ومنا�سب���ة خل�صائ����ص منوهم ومبنية عل���ى احتياجاته���م اللغوية احلالية
وامل�ستقبلي���ة (2000م.)Bodrova, Leong, Paynter & Semenov,
وه���ذا ي�ؤك���د �أن معاي�ي�ر التعل���م املبكر ال ميك���ن �أن تكون تب�سيط��� ًا ملعايري
الأطف���ال الأكرب �سن ًا يف املراح���ل التعليمة الالحقة لريا����ض الأطفال ،بل
يج���ب �أن تبن���ى عل���ى ما �أثبتت���ه الدرا�س���ات احلديثة عن حاج���ات الطفل
وطبيع���ة عملي���ات التعلم لدي���ه وخمرجات التعل���م املتوقعة ل���ه يف مرحلة
ريا�ض الأطفال (.)NAEYC,2007
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2 .2ال بد �أن تكون املعايري وا�ضح���ة وحمددة وتت�سم باملرونة والقابلية للتعديل
ل�صال���ح تعل���م الطف��لل (Bodrova, Leong, Paynter & Se�, 2000
 ،)menovوم���ن ذلك ت�ضمني ثقافات الأطفال املختلفة ولغاتهم وظروف
جمتمعاتهم الفردية (.)NAEYC,2007
3 .3يت���م التو�صل �إىل ه���ذه املعايري العلمية وتقوميها بع���د درا�سات م�ستفي�ضة
متعمق���ة وطويل���ة امل���دى و�سليم���ة علمي ًا عل���ى �أيدي باحث�ي�ن متخ�ص�صني
( .) Bodrova, Leong, Paynter & Semenov, 2000وت�ؤخ���ذ بع�ي�ن
االعتب���ار اجلهات املختلفة ذات العالقة يف عملية تعلم الأطفال باملجتمع،
وه���م� :أ�سر الأطفال ،والطاقم الرتبوي يف ريا�ض الأطفال ،واملتخ�ص�صون
يف جم���االت الطفول���ة املختلف���ة .وال بد له���ذه املعايري �أن تخ�ض���ع للتقومي
امل�ستم���ر حتى تبقى معا�صرة لتغريات املجتمع وم�ستجدات امليدان العلمية
(.)NAEYC,2007
�4 .4أن يت���م تطبيق املعاي�ي�ر العلمية وتقوميها بطرق تدع���م جميع جوانب منو
الطف���ل وتعلمه .وم���ن ذلك �أن تت�ضم���ن طرق تدري����س وممار�سات �صفية
ترب���ط ب�ي�ن قدرات الأطف���ال واهتماماته���م وت�سهم يف تعزي���ز منو الطفل
وتطوره يف خمتلف اجلوانب .ويتطلب ذلك �أن تكون �أدوات التقومي حمددة
وتت�سم بامل�صداقي���ة العلمية ومقننة لتقي�س ما يراد قيا�سه ب�صدق وثبات.
كما يجب �أن توظف البيانات الناجتة من التقييم خلدمة الطفل من خالل
عملية التقومي وتطوير ط���رق التدري�س والربامج التعليمية لتنمية مهارات
الطفل وتلبية احتياجاته الفردية (.)NAEYC,2007
�5 .5أن تدعم املعايري التعليمية برامج الطفولة املبكرة واملخت�صني يف الطفولة
والتعليم املبكر و�أ�سر الأطفال (.)NAEYC,2007
�6 .6أن يك���ون املحتوى العلمي واملعريف اللغوي ذا معن���ى للطفل ،فاملحتوى املعريف
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متى ُقدّم للطفل يف �سياق وا�ضح مرتابط وقريب للم�ستوى الإدراكي له ومتوائم
مع خرباته ال�سابقة كان للتعلم �أثر �أعمق و�أطول ( .)Pressley, 2006
معايري اجلودة يف ريا�ض الأطفال:
تع���د الرابطة الوطنية لتعلي���م الأطفال ال�صغ���ار National Association for
 )NAEYC( the Education of Young Childrenالت���ي ت�أ�س�س���ت يف �أمري���كا عام
م 1926م���ن �أك�ب�ر الرابطات يف العامل التي تعمل ل�صال���ح الأطفال من الوالدة حتى
�س���ن الثامن���ة ،وقد قامت هذه الرابطة يف عام 1998م ب�إنت���اج �أول معايري للتم ّيز يف
امل�ؤ�س�س���ات الرتبوية والربام���ج التعليمية يف مرحلة الطفولة املبك���رة تتعلق باجلودة
يف ط���رق التدري�س ،والبيئ���ة التعليمية ،وموا�صف���ات املعلم ،والقي���ادات من الطاقم
الإداري بامل�ؤ�س�س���ات الرتبوية ،وق���د قامت الرابطة بتطوير ه���ذه املعايري وحتديثها
ع���ام 2005م ،وروعي يف ت�صميمها تغطيتها جلميع اجلوانب التي مت�س حياة الطفل
يف ريا�ض الأطفال ،و ٌق ّ�سمت �إىل �أربعة حماور رئي�سية تت�ضمن ع�شرة جماالت ،يبينها
اجلدول الآتي:
املحاور
املعايري املتعلقة بالطفل
املعايري املتعلقة باملعلمات
املعايري املتعلقة بالنواحي الإدارية
والقيادات
املعايري املتعلقة بال�شراكات

املجاالت �أو املعايري الفرعية
معايري خا�صة ببناء املناهج.
معايري خا�صة بطرق التعليم.
معايري خا�صة بالتقومي.
معايري خا�صة بال�صحة.
معايري خا�صة بالعالقات.
معايري املعلمات.
.7معايري خا�صة بالبيئة التعلمية.
 .8معايري خا�صة بالقيادات.
 .9معايري خا�صة بالعالقات مع �أ�سر الأطفال.
 .10معايري خا�صة بال�شراكة املجتمعية
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وفيما يلي تعريف مبعايري كل جمال من املجاالت الع�شرة:
1 .1املعاي�ير اخلا�ص��ة ببن��اء املناه��ج :وتتناول املعايري التي يج���ب �أن تتحقق يف
الربام���ج التعلمي���ة واملناهج الت���ي تختاره���ا امل�ؤ�س�سات الرتبوي���ة وريا�ض
الأطفال لتتواءم م���ع الأهداف التي و�ضعت للأطفال ،والتي تعزز منوهم،
وتعلمهم االجتماعي والبدين-احلركي والنف�سي واللغوي والعقلي.
2 .2املعايري اخلا�ص��ة بط��رق التعليم :وتتناول املعاي�ي�ر اخلا�صة با�سرتاتيجيات
التعلي���م التي تعزز منو وتعلم الأطفال يف ظ���ل �أهداف امل�ؤ�س�سات الرتبوية
وريا����ض الأطف���ال ومبا يتنا�س���ب مع خ�صائ����ص النمو ويتواف���ق مع ثقافة
املجتمع.
3 .3املعاي�ير اخلا�ص��ة بالتق��ومي :وت�شم���ل املعاي�ي�ر املتعلق���ة بعملي���ات التقومي
الر�سمي���ة وغري الر�سمية ،الدائمة وامل�ستمرة طوال العام الدرا�سي ،لتوفر
معلوم���ات عن تطور منو الأطف���ال ،ولتوظف يف تطوي���ر الربنامج لي�صبح
متوائم ًا مع احتياجات الأطفال ك�أفراد وكجماعة.
4 .4املعايري اخلا�ص��ة بال�صحة :و ُيعنى هذا اجلانب ب�صحة الأطفال و�سالمتهم
و�أمنه���م وتغذيتهم وذلك حلماية الأطفال والطاقم الإداري والتعليمي من
الإ�صابات والأمرا�ض.
5 .5املعاي�ير اخلا�ص��ة بالعالق��ات :وتتن���اول املعايري املتعلقة بتكوي���ن العالقات
الإيجابي���ة ب�ي�ن الطاق���م الإداري والتعليم���ي وب�ي�ن الأطف���ال ،وكذلك بني
الأطف���ال �أنف�سهم؛ بهدف تعزيز الذات لديه���م ،وتقوية انتمائهم للمن�ش�أة
الرتبوية.
6 .6املعايري املتعلق��ة باملعلمات :ويتعلق هذا اجلانب مب�ؤهالت املعلمات ،ويدعم
عملهن ،ويعزز املعايري املهنية لديهن.
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7 .7املعاي�ير اخلا�ص��ة بالبيئ��ة التعلمي��ة :و ُيعنى ه���ذا اجلان���ب مبعايري الأمن
وال�سالم���ة يف البيئ���ة التعلمي���ة الداخلي���ة واخلارجية ،من حي���ث الأدوات
واملعدات والأجهزة والتجهيزات.
8 .8املعايري اخلا�صة بالقيادات :ويخت�ص هذا اجلانب باملعايري التي تنظم �سري
العمل بالربنامج من النواح���ي الإجرائية واملالية من حيث تطبيق اللوائح
والأنظمة لتدعم عمل الطاقم الإداري والتعليمي.
9 .9املعايري اخلا�صة بالعالقات مع �أ�سر الأطفال :ويتناول هذا اجلانب العالقات
التعاونية بني الطاق���م الإداري والتعليمي بريا�ض الأطفال و�أ�سر الأطفال؛
من �أجل تعزيز منو الطفل وتطوير مهاراته يف جميع اجلوانب.
1010املعايري اخلا�ص��ة بال�ش��راكة املجتمعية :و يعنى ه���ذا اجلانب باملعايري التي
تنظم العالقات مع امل�صادر التي تدعم العملية التعلمية ومنو الأطفال من
وهيئات وخمت�صني معنيني باملجال.
منظمات
ٍ
ٍ
معايري جودة التعليم والتع ّلم اللغوي يف ريا�ض الأطفال:
تو�ص���ف املرحلة الأوىل من حياة الطفل يف اكت�ساب���ه للمهارات اللغوية مبرحلة
التعل���م املنبث���ق �أو النا�شئ للق���راءة والكتاب���ة  . Emergent Literacyويفرت�ض هذا
املنح���ى ب����أن عملية التعلم اللغوي ه���ي عملية ديناميكية يبد أ� الطف���ل فيها باكت�ساب
بع����ض املعلومات عن الق���راءة والكتابة واللغة ب�صفة عام���ة يف �سنٍّ مب ّكرة من عمره
وب�ش���كل طبيع���ي قب���ل دخول���ه املدر�سة من خالل اخل�ب�رات التي مير به���ا يف حياته
اليومي���ة يف بيئت���ه املنزلية ومع �أفراد املجتمع من حول���ه .وي�ؤكد منحى التعلم اللغوي
النا�ش���ئ �أن امله���ارات اللغوية تنم���و و ُت ّنمى ب�شكل متزامن ومرتاب���ط حيث يكون لكل
مه���ارة منها دور مهم يف تنمية املهارات الأخرىRoskos, Christie & Richgels, .
.);Sulzby & Teale, 1991; Morrow, 2002 )2003
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ونظ���ر ًا لوجود ه���ذا التداخل بني املهارات اللغوية ف�إن���ه ال ميكن ف�صل اجلانب
اللغ���وي من برام���ج الطفولة عن جوانب النم���و الأخرى كالنم���و االجتماعي والعقلي
واحلركي واملعريف  .فالنمو اللغوي والتنمية اللغوية للطفل يف ريا�ض الأطفال عملية
ديناميكية حتدث يف جميع فرتات الربنامج ويف كل موقف يتفاعل فيه الطفل مع َمن
حول���ه من معلمات و�أقران و�أدوات و�أثناء اندماجه يف الأن�شطة التعلمية والرتبوية يف
البيئ���ة التعلمية ،وهذا ما يع���رف باملنهج املتداخل  Integrated Curriculumفاللغة
مدجم���ة يف جمي���ع جوانب العملي���ة التعليمية ب�ش���كل مبا�شر وغ�ي�ر مبا�شرRoskos,
.) )Christie & Richgels, 2003
وت�ؤك���د الدرا�سات �أهمية توافر ثالث���ة عنا�صر �أ�سا�سية يف �أي منهج تعليم لغوي
يف برام���ج الطفولة املبكرة ،وهي :فهم اللغ���ة املنطوقة ،و�إدراك ال�صوتيات ،ومعرفة
اللغ���ة املكتوب���ة  . );Neuman 2002 )Layzer 2002فالطفل يف هذه املرحلة الأولية
من التعلم اللغوي بحاجة �إىل تع ّرف احلروف الهجائية و�أ�صواتها ،وتركيب الكلمات
وحتليلها �إىل �أ�صواتها الأولية ومعانيها ،بالإ�ضافة �إىل تركيب اجلمل ،ووظائف اللغة
وا�ستخداماتها ،ومبادئ الكتابة.
وكل ما �سبق من مهارات ومفاهيم لغوية �أدرجتها رابطة ()2007 ،NAEYC
يف وثيق���ة معايري اجل���ودة يف ريا�ض الأطف���ال التي �صممتها ،ولتحقي���ق اجلودة من
خ�ل�ال ال�شمولية والتكامل يف اخلربات والإعداد ف�إن اجلوانب اللغوية قد �أكدتها كل
املعاي�ي�ر الع�شرة ال�سابقة ،وفيم���ا ي�أتي عر�ض للجوانب اخلا�ص���ة باملجال اللغوي يف
تل���ك املعايري ،مع مراعاة تق���دمي املعايري الفرعية التي �أفردت للجانب اللغوي ب�شكل
خا�ص وحمدد.
�أو ًال :املعايري اخلا�صة ببناء مناهج ريا�ض الأطفال:
هذه املعايري م���ن �أكرث املعايري ت�أكيد ًا على جانب املجال اللغوي ،وميكن عر�ض
تناولها لهذا اجلانب من خالل الآتي:
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 -1ال�سمات العامة للمناهج:
1 .1يج���ب �أن تعك�س املناهج ثقافة �أ�سر الأطف���ال ومنها اللغة التي تتحدث بها
الأ�س���رة من خالل املحتوى املعريف للمناه���ج والأدوات والو�سائل التعليمية
امل�ستخدمة.
2 .2تقوم املعلمات ب�إع���داد الأن�شطة اللغوية املختلفة يف خمتلف مناطق البيئة
التعليمية وفرتات الربنامج لتحقيق الأهداف اللغوية.
ُ 3 .3ت�صم���م املناهج بحيث ُتـو ِّفــر للأطفال فر�ص��� ًا وخربات تع ّلمية ممتدة قد
ت�صل لأيام ،وتق ّدم للطفل خربات لغوية بنائية تراكمية.
 -2املعاي�ير اخلا�ص��ة بجانب النمو اللغ��وي وتعلم الق��راءة والكتابة يف
مناهج ريا�ض الأطفال:
1 .1يوف���ر املنه���ج للأطفال فر�ص ًا الكت�س���اب مهارات لغوية تتواف���ق مع فل�سفة
الربنامج مع الأخذ يف االعتبار وجهات نظر �أ�سر الأطفال واملجتمع.
2 .2يوفر املنهج للأطفال فر�ص التوا�صل اللفظي والكتابي بلغة يفهمونها تكون
م�ستخدمة يف �أُ َ�س ِرهم.
3 .3يوفر املنهج للأطفال فر�ص ًا متنوعة لتنمية التوا�صل اللفظي وغري اللفظي
من خالل الإجابة عن ت�سا�ؤالت ،و�إي�ضاح احتياجاتهم للآخرين ،والتحدث
عن خرباتهم ،بالإ�ضافة �إىل و�صف الأحداث والأ�شياء.
4 .4يوف���ر املنهج للأطفال فر�ص��� ًا متنوعة لبناء ح�صيلته���م اللغوية من خالل
الت�شجيع على �إجراء احلوارات ،وتوفري اخلربات الغنية والكتب املتنوعة.
5 .5يوف���ر املنهج للأطف���ال غري الناطق�ي�ن �أو املت�أخري���ن لغوي��� ًا و�سائل بديلة
للتوا�صل.
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6 .6يوفر املنهج للأطفال فر�ص ًا لتع ّرف الكتابة يف خمتلف �أمناطها وو�سائلها،
فيت�ضم���ن �أن�شطة ميار�س الطفل من خاللها التعل���م الن�شط يف تعامله مع
اللغ���ة املكتوبة وحماولته فهم حمتواها ،كم���ا يوفر فر�ص ًا عديدة للأطفال
لتع��� ّرف �أمن���اط الكتابة املختلفة من خالل ممار�سته���ا يف مناطق خمتلفة
يف البيئ���ة ال�صفية .وميك���ن حتقيق ذلك من خالل م�ساع���دة الأطفال يف
كتاب���ة عناوين لأدواتهم اخلا�صة ،وكتاب���ة �أ�سمائهم عليها ،وكتابة عناوين
للأجه���زة والأث���اث يف البيئة ال�صفي���ة� ،إ�ضافة �إىل �إث���راء البيئة ال�صفية
باللوحات الإر�شادية.
7 .7يوف���ر املنهج للأطفال عدد ًا من الفر����ص للتفاعل مع الكتب بطرق عديدة
منها:
 �أن تق���ر�أ املعلم���ة للأطفال الكتب املنا�سبة بطريق���ة �شيقة وجاذبة يف
جماميع �صغرية وكبرية وفردية مرة واحدة يوميا على الأقل.
 �أن تراع���ي املعلم���ة عند ق���راءة الكتب والق�ص�ص للأطف���ال �أن تكرر
ق���راءة بع�ض الكتب ب�ش���كل دوري ،بالإ�ضافة �إىل توفري فر�ص عديدة
للطفل لإعادة �سرد الق�ص�ص املقروءة له ومتثيلها.
 �أن حتتوي البيئة ال�صفية عل���ى منطقة حتوى كتب ًا وق�ص�ص ًا ي�ستطيع
الطفل التعامل معها ب�شكل يومي ،واال�ستمتاع بقراءتها.
 توف�ي�ر �أن���واع خمتلف���ة ومنوع���ة من الكت���ب للأطف���ال :كت���ب الأدب
الق�ص�صي وغري الق�ص�صي ،والكت���ب العلمية ،واملو�سوعات ،والكتب
امل�صورة ،والكتب ال�شعرية ...،وغريها.
  ّ
تنظم املعلمة حوارات مع الأطفال حول حمتوى الكتب والق�ص�ص.
 تربط املعلمة بني الكتب وجوانب �أخرى من املنهج.
 يتع���رف الأطفال عل���ى مفاهيم خا�صة بالكتاب مث���ل الن�ص وال�صور
والغالفني الأمامي واخللفي والعنوان.
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8 .8يوفر املنهج للأطفال فر�ص ًا عديدة ومتنوعة للكتابة من خالل:
 توفري م���واد و�أدوات الكتاب���ة للأطفال لإتاحة فر����ص يومية ملمار�سة
�أن���واع خمتلفة م���ن الكتابات ،مث���ل :ال�شخبطة ،والكتاب���ات امل�شابهة
للأحرف ال�صحيحة ،والكتابة املبتدئة.
 تق���دمي املعلم���ة �أن�شطة كتابي���ة للأطف���ال يف خمتلف مناط���ق البيئة
ال�صفية و�أركانها.





�إتاح���ة املعلم���ة للأطفال فر�ص ًا عدي���دة لإمالء �أفكاره���م لها؛ لتقوم
بكتابتها عنهم.
م�ساع���دة املعلمة للأطفال يف كتابة الكلم���ات والر�سائل التي يريدون
كتابتها.
دع���م املعلم���ة للأطف���ال يف ممار�س���ة الكتاب���ة امل�ستقل���ة ،وم���ن ذلك:
ا�ستعانتهم ببطاقات ولوحات الأح���رف الهجائية ،والكلمات املطبوعة
املعرو�ضة على احلوائط واملكتوبة يف بطاقات يف �أرجاء البيئة ال�صفية.
منذجة املعلم���ة للكتابة الوظيفية للأطفال م���ع مناق�شة ا�ستخدامات
الكتابة لأغرا�ض خمتلفة يف احلياة اليومية.

9 .9يوف���ر املنهج للأطفال فر�ص��� ًا متنوعة لتنمي���ة مه���ارات الإدراك ال�سمعي
للأ�صوات  Phonological Awarenessبطرق عديدة منها:
 توفري فر�ص متعددة للأطفال للتالعب بالأ�صوات من خالل الأنا�شيد
والأ�سجاع ،وا�ستبدال الأ�صوات بالكلمات لإنتاج كلمات جديدة.
 تنمية قدرة الأطفال على تع ّرف �أ�صوات الأحرف الهجائية.
 تنمي���ة ق���درة الأطفال عل���ى قراءة الكلم���ات ،وتق���دمي الكلمات ذات
الأ�صوات املت�شابهة يف بدايتها ونهايتها.
 دع���م الأطف���ال يف حماوالتهم املبتدئ���ة يف كتابة الأح���رف والكلمات
ح�سب �إدراكهم لأ�صواتها.
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1010يوف���ر املنه���ج للأطفال فر�ص ًا متع���ددة ومتنوعة لق���راءة الكلمات واجلمل
التي تتكرر عليهم ،والكتب ذات الن�ص الب�سيط.
1111ي�شجع املنهج الأطفال على تع ّرف الأ�صوات املك ِّونة للكلمات بطرق متنوعة،
منها :الأن�شطة الكتابية والألعاب.
 -3اجلانب اللغوي من املعايري اخلا�ص��ة بتنمية املفاهيم الريا�ض��ية يف مناهج ريا�ض الأطفال:

يوف���ر املنه���ج للأطفال فر�ص��� ًا متع���ددة ومتنوعة لتع��� ّرف م�سميات الأرق���ام ،وفهم
املفاهي���م الهند�سية املختلفة؛ من خالل ت�سمية الأ�ش���كال الثنائية والثالثية الأبعاد،
بالإ�ضافة �إىل ت�سمية الأمناط املتكررة.

 -4اجلان��ب اللغوي من املعايري اخلا�ص��ة بتنمية املفاهيم العلمي��ة يف مناهج ريا�ض الأطفال:

يوفر املنه���ج للأطفال فر�ص ًا متع���ددة ومتنوعة لتعلم امل�صطلح���ات العلمية املتعلقة
باملادة العلمية التي ُتد ّر�س.

 -5اجلانب اللغوي من املعايري اخلا�ص��ة بتوظي��ف التكنولوجيا يف مناهج ريا�ض الأطفال:

حت ُّد املعلمة من ا�ستخدام الأجه���زة الإلكرتونية التي يكون فيها الطفل متلقي ًا �سلبي ًا
مل���واد �إعالمية غري هادف���ة ،وحت�صر الربام���ج التلفزيونية والت�سجي�ل�ات ال�صوتية
والفيديوهات فيما له فائدة تع ّلمية وتربوية ومنا�سبة خل�صائ�ص النمو.

 -6اجلان��ب اللغوي من املعايري اخلا�ص��ة بتنمية التعبري والتقدي��ر الفني يف مناهج ريا�ض الأطفال:

يوف���ر املنهج للأطفال فر�ص��� ًا متعددة و متنوعة الكت�س���اب م�صطلحات جديدة ذات
عالقة بالفنون املختلفة.

 -7اجلانب اللغوي من املعايري اخلا�صة بتنمية مفاهيم الأمن وال�صحة يف مناهج ريا�ض الأطفال:

يوفر املنهج للأطفال فر�ص ًا للتعبري عن خماوفهم من زيارة الطبيب ،وطرح الأ�سئلة
حول الأمور ال�صحية وامل�ست�شفيات والأطباء.
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اجلان���ب اللغ���وي م���ن املعاي�ي�ر اخلا�ص���ة بالتنمي���ة العقلي���ة للجوان���ب املتعلقة
بالدرا�س���ات االجتماعي���ة يف مناهج ريا�ض الأطف���ال :يوفر املنه���ج للأطفال فر�ص ًا
متع���ددة ومتنوع���ة لفهم ثقاف���ة املجتمع الذي يعي�ش���ون فيه ،ومنه���ا :التعدد الثقايف
واللغ���وي للمجتم���ع دون حتي���ز .وميكن حتقيق ذل���ك من خالل اندم���اج الأطفال يف
حوارات عن العدل وال�صداقات.
ثاني ًا :املعايري اخلا�صة بطرق التعليم والتع ّلم:
تناولت هذه املعايري اجلانب اللغوي يف ريا�ض الأطفال من خالل املعايري الآتية
وم�ؤ�شراتها:
�1 .1ص��نع مناخ اجتماعي يتميز بالتقبل واالحتواء للجميع :تعمل املعلمات على
احلد م���ن التح ّيز �ض���د الأجنا�س والأع���راق ،ومنها :التحي���زات �ضد لغة
الطفل ال�سائدة يف جمتمعه.
.2

�2إدارة الوقت واجلدول التعليمي والنظام اليومي لتحقيق الأهداف التعلم ّية:

تراع���ي املعلمات دوره���ن _بو�صفهن قدوة للأطف���ال_ يف ا�ستخدام
اللغة �أم���ام الأطفال؛ مما يعزز ويي�سر تفاعل الأطف���ال لغوي ًا .وتعد جميع
ف�ت�رات الربنامج فر�ص���ا منا�سبة للتفاع���ل اللفظي بني املعلم���ة والأطفال
م���ن خالل �إجراء احل���وارات واملناق�شات؛ كما يح���دث يف �أوقات الوجبات
والأركان وامللع���ب ،كما ت�شجع املعلمات الأطفال على االندماج يف الأن�شطة
اجلماعية التي ي�ستطيعون فيها توظيف لغة احلوار وتنميتها.

3 .3ا�س��تجابة املعلم��ات الحتياج��ات الأطف��ال واهتماماتهم :ت�ش���ارك املعلمات
الأطفال احلوارات من �أجل تع ّرف اهتماماتهم وميولهم و�أفكارهم.
4 .4التهيئة لتعلّم ذي معنى :ت�ساعد املعلمات الأطفال على فهم اللغة ال�سائدة
الت���ي يتم التحدث بها يف ريا�ض الأطف���ال ،ويت�ضمن ذلك توظيف ال�صور
والإ�شارات ولغ���ة اجل�سد بطريقة فعالة ،فترثي املعلم���ة احل�صيلة اللغوية
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للطف���ل بامل�صطلح���ات والعبارات .و ُت َع��� ُّد احلوارات املفتوح���ة مع الأطفال
�أف�ض���ل الطرق لتحقيق ذلك ب�شكل طبيعي ،م���ع احرتام اللغات واللهجات
املختلفة التي يتحدث بها الأطفال يف منازلهم.
5 .5التعلي��م من �أج��ل بناء الطف��ل معارفه واكت�س��ابه امله��ارات :توظف املعلمات
املحت���وى املع���ريف املقدم للأطف���ال يف ط���رح الأ�سئلة التي تنم���ي مهارات
التفكري العليا ،كما ي�ساعدن الأطفال على التعبري عن �أفكارهم.
ثالث ًا :املعايري اخلا�صة بالتقومي:
�إن جميع معايري اجلودة اخلا�صة بعملية التقومي يفرت�ض �أن ُت َط َّبق على اجلانب
اللغوي من الربنامج ،ولذا ف�إنها �ستُعر�ض هنا ب�شكل تف�صيلي:
1 .1و�ضع خطة للتقومي :يكون التقومي جزء ًا �أ�سا�سي ًا من الربنامج ،فامل�ؤ�س�سات
الرتبوية وريا�ض الأطفال توظف نتائج التقومي يف تطوير براجمها .وال بد
�أن تكون هذه اخلطة مكتوبة وتت�ضمن �أهداف التقومي ،و�إجراءاته ،واخلطة
الزمنية للتقومي ،وكيفي���ة توظيف نتائجه ،بالإ�ضافة �إىل حتديد �إجراءات
املحافظ���ة على �سر ّية البيانات الناجتة م���ن التقومي ،وكذلك حتديد طرق
التوا�ص���ل ب�ي�ن ريا�ض الأطفال و�أ�س���ر الأطفال؛ من أ�ج���ل تعريفهم بنتائج
التق���ومي وخطط التطوي���ر الرتبوية والتعليمية للطف���ل املبنية عليها .ومن
املعلومات التي ميكن احل�صول عليها من خالل التقومي :تع ّرف اهتمامات
الأطف���ال واحتياجاته���م ،ومتابعة منوهم اللغوي وغ�ي�ر اللغوي؛ مما ميهد
لتطوي���ر املناه���ج من خ�ل�ال تلم�س نواح���ي ال�ضعف فيها ،ث���م و�ضع خطة
التطوي���ر التي ت�شمل تعديل طرق التدري�س لتت�ل�اءم مع احتياجات الطفل
وطرق تع ّلمه الفردية.
2 .2توظي��ف املعلم��ات ا�س�تراتيجيات تق��ومي متنوع��ة :ت�ستخ���دم امل�ؤ�س�س���ات
الرتبوية وريا�ض الأطف���ال طرق ًا و�أدوات متنوعة لتقومي الطفل والربامج،
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منه���ا الر�سمي���ة وغري الر�سمي���ة ،وينبغ���ي �أن تكون ه���ذه الأدوات منا�سبة
خل�صائ����ص من���و الطفل ولغت���ه وثقافة املجتم���ع ،ويراعى فيه���ا �أن تقي�س
جمي���ع جوانب النم���و اللغوي وغري اللغوي للطفل ب�ش���كل �شامل .ومن هذه
الأدوات :املالحظ���ة ،وقوائم الأداء ،وملف���ات الأداء ،واالختبارات املقننة
وغري املقننة.
.3

3حتدي��د احتياج��ات الأطف��ال وميولهم ودرج��ة النمو والتط��ور يف مهاراتهم:

لتف�س�ي�ر نتائج التقومي تربط املعلم���ات �أدوات التقومي ب�أهداف الربنامج،
كما تحُ َ ��� َّدد مواعيد االختب���ارات املقننة وغري املقنن���ة ،ومنها االختبارات
اللغوي���ة ،التي �ستُجرى على الطفل ،على �أال يزي���د بدء التطبيق عن ثالثة
�أ�شهر من تاري���خ بداية ال�سنة الدرا�سية .وي�شرتط �أن تكون درجة ال�صدق
والثبات لأدوات القيا�س املقننة مرتفعة.

4 .4مواءمة املناهج وتفري��د التعليم وتغذية املناهج وتطويرها :يجتمع الطاقم
التعليم���ي �أ�سبوعي��� ًا ملراجع���ة نتائ���ج التقومي للطف���ل والربنام���ج وتف�سري
نتائجه���ا؛ من �أج���ل مواءم���ة الربنامج الحتياج���ات الطف���ل اللغوية وغري
اللغوية.
5 .5التوا�صل مع الأ�سر وت�شجيعهم على امل�شاركة يف عملية التقوميُ :ت َ�ش َّجع الأ�س ُر
على �إ�شراك املعلم���ات بنتائج مالحظتهم املنزلي���ة للأطفال .وباملثل ف�إن
عل���ى املعلمات تزويد الأ�سر مبعلومات كتابية �أو �شفهية عن و�سائل التقومي
و�أدواته���ا و�أهدافها وكيفية تدريب املعلم���ات على �إجرائها وكيفية ح�ساب
درج���ات الطفل فيها ،بالإ�ضافة �إىل تعري���ف الأ�سر بتطور طفلهم ،ومنوه،
وتع ّلمه يف اجلوانب املختلفة ومنها اللغوية ،وذلك ب�شكل منظم مبعدل �أربع
م���رات يف ال�سنة الدرا�سي���ة الواحدة ،مع تقدمي تقاري���ر مكتوبة عن تطور
الطف���ل مبع���دل مرتني يف الع���ام ،وال بد �أن تك���ون هذه التقاري���ر ح�سا�سة
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للثقاف���ة الأ�سرية وقيمها ولغتها ،مع الت���زام املعلمات ب�سرية البيانات التي
تنتج عن التقومي.
رابع ًا :املعايري اخلا�صة بال�صحة:
خالل الأ�شهر ال�ستة الأوىل من ال�سنة الدرا�سية تقوم امل�ؤ�س�سة الرتبوية (ريا�ض
الأطف���ال) ب�إج���راء الفحو�صات ال�صحي���ة الأولية للك�شف عن امل�ش���كالت ال�صحية،
ومنه���ا اللغوي���ة وبخا�صة م�ش���كالت احلديث ،ل���دى الطفل؛ وذلك م���ن �أجل حتديد
اخلدمات ال�صحية الالزمة للعالج املبكر.
خام�س ًا :املعايري اخلا�صة بالعالقات:
1 .1بن��اء عالق��ات �إيجابي��ة ب�ين املعلم��ات و�أ�س��ر الأطفال :عل���ى املعلمات جمع
البيان���ات عن الطفل للتعرف عل���ى جوانب مهمة من حيات���ه ،ومنها اللغة
التي تتحدث بها الأ�سرة ،وثقافتها.
2 .2تهي��ئ املعلمة مناخ ًا تربوي ًا ينا�س��ب الطفل :تق���وم املعلمة بت�شجيع الأطفال
عل���ى ا�ستم���اع بع�ضه���م لبع����ض ،بالإ�ضاف���ة �إىل ا�ستخدام املعلم���ة ال�سرد
لو�صف املواقف التي تعزز ال�سلوكيات الإيجابية للطفل.
3 .3تعزي��ز ال�ض��بط الذات��ي للطفل :ت�شج���ع املعلمة الأطفال عل���ى التعبري عن
احتياجاتهم با�ستخدام جميع و�سائل التعبري اللغوي.
�ساد�س ًا :املعايري املتعلقة باملعلمات:
ل���ن تتحقق التنمية ال�شاملة والناجحة ملهارات الطفل اللغوية ما مل تكن املعلمة
م�ؤهلة ت�أهي ًال مهني ًا قوي ًا ،وتكون ذات خربة يف تعليم الطفل واملناهج اللغوية وكيفية
تفعيله���ا وتوظي���ف الأن�شطة اللغوي���ة فيها .ولذا ج���اءت هذه املعاي�ي�ر لت�ضمن احلد
الأدن���ى من اجلودة� ،إذ ت�ؤكد �أنه ينبغي �أن تك���ون جميع املعلمات قد اجتزن مقررات
جامعي���ة �أو تدريب ًا مهني ًا ي�ؤهلهن للعمل مع الأطف���ال ،و�أن يكون لدى جميعهن درجة
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علمية وبحد �أدنى دبلوم تربوي ،مع �أهمية �أن يكون ما ميثل ن�سبة  %75من املعلمات
حا�صالت على درجة بكالوريو�س يف التعليم املبكر �أو منو الطفل �أو التعليم االبتدائي
�أو التعلي���م املبكر يف الرتبية اخلا�صة؛ وذلك نظ���ر ًا لطبيعة برامج هذه املرحلة التي
تت�ضم���ن مو�ضوعات ع���ن منو الطف���ل وتعلمه من ال���والدة �إىل نهاي���ة مرحلة ريا�ض
الأطف���ال ،كما ينبغ���ي �أن يكون لدى املعلمات معرفة بالعالق���ات مع الأ�سر واملجتمع،
وب�أ�ساليب املالحظة والتوثيق والتقومي ،وبالتعليم والتعلم وطرق التدري�س ،بالإ�ضافة
�إىل االهتم���ام بالتطوي���ر املهن���ي .وعل���ى ريا�ض الأطف���ال �أن ُتقدِّ م برام���ج �إعدادية
للمعلمات اجلدد للتع ّرف على �أ�س�س الربنامج وفل�سفته و�أهدافه و�إجراءاته و�أن�شطته
مبا يف ذلك املنهج اللغوي .ويتوجب جتديد تدريب املعلمات الحق ًا بعد الإعداد الأويل
لهن ،كما ينبغي �أن تتلقى املعلمات تدريب ًا متخ�ص�ص ًا يف التقومي و�إجراءاته.
�سابع ًا :املعايري اخلا�صة بالبيئة التع ّلمية:
ت�شري هذه املعايري �إىل ما يتعلق بالأجهزة واملواد واملعدات الداخلية واخلارجية:
�إذ ت�ؤك���د عل���ى جتهيز البيئة التع ّلمي���ة بالأدوات والأجهزة والو�سائ���ل التي تدعم منو
الطف���ل يف جوان���ب النمو املختلف���ة ،ومنها اللغوي���ة والقراءة والكتاب���ة ،ب�شكل يحقق
�أه���داف املناهج .كما ت�ؤكد �أنه يراع���ى �أن حترتم هذه املواد والو�سائل ثقافة جمتمع
الطفل والأ�سر ولغته���م ،و�أن ت�شعره بالتقدير .وعلى الربنامج �أن يحر�ص على توفري
�أماك���ن خم�ص�صة لعر�ض �إنتاجات الأطف���ال ،ومنها اللغوية ،ملا يحققه ذلك من �أثر
نف�سي يف حتفيز تعلمهم.
ثامن ًا :املعايري اخلا�صة بالقيادات:
ميكن الإ�شارة �إىل اجلوانب اللغوية املتعلقة بهذه املعايري ،من خالل الآتي:
1 .1املعاي�ير التي يج��ب توافرها يف القياداتُ :و�ضعت ع���دد من معايري اجلودة
الواج���ب توافره���ا يف قي���ادات ريا����ض الأطف���ال ل�ضم���ان حتق���ق �أهداف
الربنامج ومنها الأهداف اللغوية وهي كالآتي:
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 �أن تك���ون مديرة ريا�ض الأطفال حا�صلة على درجة البكالوريو�س من
جامعة معتمدة.
 �أن تك���ون ق���د �أنهت � 9ساعات م���ن املقررات اجلامعي���ة يف جماالت:
الإدارة الرتبوي���ة والقيادة ،وميكن �أن يكون ذلك من مقررات الإدارة
الرتبوي���ة ،و�إدارة الأعم���ال ،واالت�صاالت والتكنولوجي���ا ،و�إدارة دور
احل�ضانة وريا�ض الأطفال.
 �أن تك���ون قد �أنهت � 24ساعة من املقررات اجلامعية يف جمال ريا�ض
الأطفال والطفولة املبكرة ،ومنو الأطفال� ،أو التعليم املبكر يف الرتبية
اخلا�ص���ة ،بالإ�ضاف���ة �إىل املعرف���ة بالعالق���ات مع الأ�س���ر واملجتمع،
وباملالحظة والتوثي���ق والتقومي ،وبالتعليم والتعل���م وطرق التدري�س،
واالهتمام بالتطوير املهني ،وي�صحب ذلك متابعة للتحقق من التزام
املديرة باملهنية والكفاءة يف العمل من خالل التقومي امل�ستمر لأدائها
الوظيفي.
2 .2تق��ومي القيادات :يتم تقومي املعلمات والطاقم الإداري ب�صفة �سنوية كحد
�أدنى وذلك على �أيدي م�شرفات م�ؤهالت �أو مديرة ريا�ض الأطفال ذاتها،
وميك���ن للقي���ادات اال�ستفادة م���ن نتائج التق���ومي يف حتديد أ�ن���واع برامج
التطوير املهني التي تلبي احتياجاتهم.
3 .3تق��ومي الربنامج :ت�شرتك القيادات والطاق���م الإداري مع املعلمات والأ�سر
يف �إج���راء تق���ومي م�ستم���ر للربنام���ج وللمناه���ج ،ومنها املناه���ج اللغوية،
لقيا�س مدى حتقق الأهداف التعليمية والرتبوية ،تليها جهود م�شرتكة من
قبل جميع الأطراف يف تطوير الربنامج ل�صالح الطفل.
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تا�سع ًا :املعايري اخلا�صة بالعالقات مع �أ�سر الأطفال:
وميكن عر�ض اجلوانب املتعلقة باجلانب اللغوي املتعلقة بهذه املعايري من خالل
الآتي:
1 .1التعرف على �أ�س��ر الأطفال وفهمها :وحتت هذا املعيار يتوجب على املعلمات
والطاق���م الإداري توظيف ا�سرتاتيجي���ات ر�سمية وغري ر�سمية يف التعرف
عل���ى �أ�سر الأطف���ال وفهم ثقافتهم ،وم���ن �أهم عنا�صره���ا اللغة الدارجة
امل�ستخدم���ة يف الأ�سرة .وتوظف املعلم���ات والطاقم الإداري البيانات التي
ح�صل���ن عليها يف تطوير الربنام���ج ومواءمته الحتياج���ات الطفل اللغوية
وغري اللغوية .كما تقوم املعلمات والطاقم الإداري بتعريف الأ�سر ب�أهداف
الربنام���ج ،ومناه���ج  -ومنها املنه���ج اللغ���وي  -التي تطبقهه���ا الرو�ضة،
بالإ�ضافة �إىل تدريبهن على �أن�شطة وا�سرتاتيجيات متكن الأ�سر من تنمية
مهارات الطفل ومعارفه اللغوية وغري اللغوية.
2 .2تبادل املعلومات بني الأ�سر وبني الطاقم الإداري واملعلمات :ي�ؤكد هذا املعيار
عل���ى �أن���ه ينبغي على الطاق���م الإداري واملعلمات �إبالغ الأ�س���ر �إذا ما ثبت
�أن ل���دى الطف���ل ت�أخر ًا منائي��� ًا �أو م�شكالت يف اجلان���ب اللغوي ،مع تقدمي
الأدل���ة والتوثيقات لذلك والتف�سريات لها ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي اخلدمات
العالجية املقرتحة واملعلومات املتعلقة بها .ويكون هذا التوا�صل مع الأ�سر
ب�ش���كل �أ�سبوع���ي لإطالعهم عل���ى تطور طفله���م يف اجلانب ال���ذي يظهر
�ضعفه فيه.
�3 .3إطالع الأ�س��ر على حقوق �أطفالهم :ي�شر هذا املعيار �إىل �أنه من حق الطفل
ووالديه �أال تخاطب ريا�ض الأطفال �أية جهة عالجية �أو تناق�ش �أخ�صائيني
يف حال���ة الطفل اللغوية ،وامل�شكالت املتعلقة بها ،وعالجها ،دون احل�صول
على �إذن خطي من الوالدين م�سبق ًا.

35

عا�شر ًا :املعايري اخلا�صة بال�شراكة املجتمعية:
ت�ؤكد هذه املعايري على اجلوانب اللغوية من خالل الآتي:
1 .1التوا�ص��ل م��ع املجتم��ع� :إذ ينبغ���ي �أن يحتف���ظ الربنام���ج بقائم���ة م���ن
االخت�صا�صي�ي�ن واجله���ات الت���ي تق���دم خدم���ات تدع���م الطف���ل �صحي ًا
ونف�سي��� ًا ومنائي ًا واجتماعي ًا وتلبي احتياج���ات الأ�سرة والطفل .مع مراعاة
االختالفات الثقافية واللغوية للأ�سرة.
2 .2اندم��اج طاقم الربنام��ج يف جمتمعات الأطفال :ي�شج���ع طاقم الربنامج من
الطاق���م الإداري واملعلم���ات عل���ى ح�ضور الفعالي���ات الثقافي���ة والرتبوية
املقام���ة عل���ى امل�ستوى املحل���ي والإقليمي وال���دويل كامل�ؤمت���رات والندوات
واملحا�ض���رات والدورات .كما ي�شجع الربنام���ج الطاقم الإداري والتعليمي
عل���ى االلتحاق بالربام���ج التدريبية املقدمة من قب���ل امل�ؤ�س�سات التعليمية
املحلية كاجلامعات والهيئات الرتبوية.
ن�سبة الأطفال �إىل املعلمة ح�سب حجم املجموعة:
م���ن ال�صعب �أن حتق���ق العملية التعليمية �أهدافها اللغوي���ة وغري اللغوية �إذا مل
تراع الن�سب املنا�سبة من الأطفال لكل معلمة؛ وذلك ل�ضمان تفريد التعليم ومراعاة
الف���روق الفردية لكل طفل ،وه���و معيار �أ�سا�س لنجاح العملية التعليمية .وقد تو�صلت
 ) )NAEYC,2007يف معايريه���ا للج���ودة يف ريا�ض الأطف���ال �إىل الن�سب املنا�سبة
م���ن عدد الأطفال مقابل املعلم���ة الواحدة والتي وجد �أنها حتق���ق التفاعل والفعالية
املطلوبني .ويو�ضح اجلدول ( )2هذه الن�سب:

36

ت �ع �ل �ي��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ف�ـ��ي
م ��رح� �ل ��ة ري � ��ا� � ��ض الأط� � �ف � ��ال

اجلدول ( )2ن�سب الأطفال للمعلمات يف ريا�ض الأطفال
الفئة العمرية
للأطفال

عدد الأطفال بال�صف
24 22 20 18 16 14 12 10 8 6
�أطفال �أطفال �أطفال طفل طفل طفل طفل طفل طفل طفل

10 9 8
�أطفال �أطفال �أطفال
لكل لكل لكل
معلمة معلمة معلمة
10 9 8
�أطفال �أطفال �أطفال
لكل لكل لكل
معلمة معلمة معلمة
12 11 10
�أطفال طفل طفل
لكل لكل لكل
معلمة معلمة معلمة

من 4-3
�سنوات
من 5-4
�سنوات
من 6-5
�سنوات

وي ؤ�خ���ذ يف االعتب���ار عند توزيع ع���دد الأطفال على املعلم���ة �أن يراعى تخفي�ض
ع���دد الأطفال عندما يكون يف املجموعة طفل �أو �أكرث من ذوي االحتياجات اخلا�صة
وبحاج���ة �إىل م�ساعدة �إ�ضافية للتفاعل ب�ش���كل كامل يف الربنامج � -سواء �أكان ذلك
يف القدرات �أو يف الطالقة اللغوية �أو يف النمو العمري �أو املرحلي �أو �أي عوامل �أخرى
 لتف���ي مبتطلبات اعتماد  ،NAEYCفالربامج التي تتج���اوز العدد املو�صى به منالأطف���ال ل���كل معلمة واحلجم الكل���ي للمجموعات جتد �صعوبة �أك�ب�ر يف �أن تفي بكل
معي���ار لغ���وي وغري لغوي وحتقي���ق اجلودة ح�س���ب معاي�ي�ر  NAEYCوكلما زادت
الأعداد زادت �صعوبة حتقيق كل معيار.
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اخلامتة:
عر����ض هذا الف�صل معايري جودة التعليم اللغ���وي يف ريا�ض الأطفال من حيث
مفاهيمها و�أهميتها ،وموا�صفاتها ،و�أثرها يف ت�صميم برامج ريا�ض الأطفال و�ضمان
اجلودة فيها.
وتعد معايري التم ّيز يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية والربامج التعليمية يف مرحلة ريا�ض
الأطفال التي �أعدتها الرابطة الوطنية لتعليم الأطفال ال�صغا ر �National Associa
 )NAEYC( tion for the Education of Young Childrenيف ع���ام 1998م ،ث���م
طورته���ا يف عام 2005م ،من �أهم معايري اجلودة يف ه���ذا املجال� ،إذ تتناول معايري
تتعلق بالطفل من حيث املناهج املالئمة له ،وطرائق التعليم والتعلم والتقومي املنا�سبة
يف ريا�ض الأطفال ،بالإ�ضافة �إىل معايري تتعلق ب�صحة الطفل ،وبالعالقات ،و�أخرى
متعلقة باملعلمات ،وبالنواحي الإداري���ة والقيادات يف ريا�ض الأطفال ،بالإ�ضافة �إىل
معايري تتعلق بال�شراكة املجتمعية ،وقد روعي يف ت�صميمها تغطيتها جلميع اجلوانب
التي مت�س حياة الطفل يف ريا�ض الأطفال.
ونظ���ر ًا له���ذه الأهمية فقد تناول ه���ذا الف�صل هذه املعاي�ي�ر واهتمامها بالنمو
اللغ���وي للأطف���ال ،فتب�ّي�ننّ �أن تل���ك املعايري قد ّ
غط���ت احتياجات الطف���ل اللغوية يف
املناه���ج ،وموا�صفات و�سمات املعلمة ،وطرق التعليم التي تتبعها ،و�إجراءات التقومي
الت���ي تطبقه���ا ،بالإ�ضاف���ة �إىل �أنها ر ّكزت عل���ى اجلانب اللغ���وي يف املعايري الأخرى
املتعلق���ة بالنواح���ي ال�صحية يف ريا����ض الأطفال والبيئة التعل ّمي���ة والقيادات يف ظل
التعاون بني ريا�ض الأطفال و�أ�سرهم والهيئات املختلفة يف املجتمع .ولذا ف�إن تطبيق
ه���ذه املعايري بتكامل وتنا�سق متوازن �سيحقق �أق�صى درجات النمو اللغوي للطفل يف
بيئ���ة تربوية منا�سبة حتت رعاي���ة مهنية متخ�ص�صة ومن خالل �أن�شطة لغوية تعلمية
وتعليمية تتوافق مع خ�صائ�ص منو الطفل وثقافته واحتياجاته النمائية.
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6النا�ش���ف ،هدى ( )2012منية امله���ارات اللغوية لأطفال ما قب���ل املدر�سة .دار
الفكر للن�شر والتوزيع :لبنان.
 7الهيئة القومية ل�ضمان جودة التعليم والإعتماد ( .)2011وثيقة معايري �ضمان
اجلودة واالعتماد لريا�ض الأطفال بجمهورية م�صر العربية .الإ�صدار الثالث.
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الفصل الثاني
تنمية املهارات اللغوية لدى �أطفال الرو�ضة :
الأ�ساليب والأن�شطة والو�سائل

ح�صة بنت عبدالعزيز الفار�س

(*)(((

(*)

مديرة �إدارة ريا�ض الأطفال مبنطقة الريا�ض -وزارة الرتبية والتعليم.
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مقدمة:
متث���ل مرحل���ة الطفولة املبك���رة مرحلة مهمة م���ن مراحل تعل���م اللغة يف عمر
الإن�س���ان �إن مل تكن �أهمها على الإطالق .وي�ؤكد علماء الرتبية وعلماء النف�س �أهمية
هذه املرحلة للإن�سان ،بل يرون �أن مراحل عمره الالحقة تعتمد عليها ،و�أن ما يتعلمه
يف �سنواته الأوىل يبقى �أثره وا�ضح ًا على حياته طوال عمره .ويف هذه املرحلة تتكون
عملي���ة التن�شئة االجتماعي���ة ،و�إك�ساب الطفل القيم واالجتاه���ات ومهارات التفاعل
االجتماعي ،ومهارات االت�صال اللغوي واملهارات املعرفية.
ويرى «ديفي���د فونتانا» �أن مرحلة الطفولة ت�شهد بداية ظهور اللغة لدى الطفل
وتكتم���ل اللغ���ة لديه تقريبا يف نهاية هذه املرحلة ،ويط���ر أ� على الطفل تغيري هائل يف
تفكريه مع بداية ظهور اللغة ومتكنه من قواعدها (عبدالفتاح .)2009،وتعد مرحلة
الطفولة املبكرة من �أ�سرع مراحل منو الطفل لغوي ًا ،ويزداد املح�صول اللغوي للطفل
يف نهاية هذه املرحلة  -وهي �سن ال�ساد�سة -عن �ألفي كلمة ،وهو ما يطلق عنه علماء
اللغة مرحلة اكتمال الداللة اللغوية.
وت�ؤك���د نظري���ات املدار����س التي اهتم���ت ب�أبحاث التعل���م اللغوي مث���ل :املدر�سة
ال�سلوكي���ة ،واملدر�س���ة املعرفي���ة ،واملدر�س���ة العقلية ،ونظري���ة جتهيز املعلوم���ات... ،
�أنَّ الق���درة اللغوي���ة لدى الطفل ه���ي يف جوهرها عملية عقلي���ة ،و�أن الأداء اللغوي هو
عب���ارة عن عملية متعددة تنتج م���ن عوامل �إثرائية ،خارجية وداخلية ،حمكومة باتباع
ا�سرتاتيجيات خا�صه يف التعليم (بدير2004،م).
وق���د �أ�شارت نتائج الدرا�س���ات والأبحاث العلمية �إىل �أن���ه كلما تعددت خربات
الطف���ل االجتماعية والثقافية ازداد منوه اللغوي ،والعك����س �صحيح ،حيث �إن �أطفال
البيئات املحرومة ثقافيا يعانون من ق�صور يف قدراتهم اللغوية (النا�شف2007،م).
و ُي ْل َح���ظ �أن جميع النظريات التي تناولت �إك�ساب اللغة ،اتفقت على �أهمية هذه
املرحل���ة العمرية يف تنمية مه���ارات الطفل اللغوي���ة ،و�أنه بالإ�ضاف���ة �إىل اال�ستعداد
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الفط���ري للطفل الكت�ساب اللغة البد من �إعداد البيئة االجتماعية والثقافية املحيطة
به ،مم���ا يجعلها بيئ���ة تعليمية غني���ة باملواقف واخل�ب�رات الطبيعي���ة واالجتماعية،
و�إتاح���ة الفر�صة للطفل للحوار واملناق�شة والتعر�ض للرموز اللغوية ومدلوالتها ،ومبا
يتواف���ق مع خ�صائ�صه النمائية ،اجل�سمية واحلركية واملعرفية واللغوية واالجتماعية
والعاطفية.
وامله���ارات اللغوي���ة الأ�سا�سي���ة (اال�ستماع والتح���دث والق���راءة والكتابة) هي
مه���ارات متداخلة وم�ؤثرة يف بع�ضها ،وعلى املرب�ي�ن والقائمني على تعليم الطفل �أن
يع���وا �أن منو وتط���ور مهارات وقدرات الطف���ل اللغوية ال ميكن �أن يت���م بتنمية مهارة
دون أ�خ���رى ،و�أن �إهم���ال �أي م���ن ه���ذه امله���ارات ي�ؤث���ر �سلب���ا يف امله���ارات الأخرى
(النا�شف2007م).
وتع���د تنميه مهارات الطف���ل اللغوية من �أهم �أهداف مرحل���ة ريا�ض الأطفال،
وقد �أثبت كثري من الدرا�سات الرتبوية احلديثة �أن تعلم اللغة يف مرحلة مبكرة ي�ؤثر
ت�أث�ي�ر ًا مبا�شر ًا على منو الطفل الأكادميي يف امل�ستقبل ،ولذا ف�إن ت�ض ّمن منهاج هذه
املرحل���ة �أ�سالي���ب و�أن�شطة وو�سائل تعليميه حتقق تنمية ه���ذه املهارات يعد �أحد �أهم
معاي�ي�ر كفاي���ة املنهاج كما ن�ص���ت عليه �أغلب وثائ���ق معايري تعل���م الطفل .وتختلف
الط���رق والأ�ساليب والو�سائل امل�ستخدمة باختالف فل�سفة املنهج امل�ستخدم لتح�سني
العملية التعليمية وجعلها �أكرث كفاية وقدرة على �إحداث نتائج التعلم املراد حتقيقها.
وي�ش�ي�ر كوهل ( Kuhelيف :بدي���ر2004 ،م) �إىل �أن تدري����س اللغة للأطفال يف
الرو�ض���ة يتم م���ن خالل املجاالت املختلفة للأن�شطة (�أن�شط���ة اال�ستماع – الأن�شطة
الفني���ة واحلركي���ة –الن�ش���اط الق�ص�ص���ي –املو�سيقى� -أن�شط���ة العل���وم� -أن�شطه
الع���د .)...وتق���دمي هذه الأن�شطة املتنوع���ة لأطفال الرو�ضة ل���ن يت�أتّى �إال من خالل
منه���اج يراع���ي ق���در ًا كبري ًا م���ن املرونة واحلري���ة ،ويتي���ح للطفل فر����ص التجريب
واالكت�شاف والتفاعل مع الآخرين.
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وت�ؤكد املناهج احلديثة لريا�ض الأطفال على دور الأ�ساليب والو�سائل التعليمية،
و�أهمي���ة تنوعها وتكاملها وتقدميها بطرق متجددة تلبي حاجات الطفل املتغرية وفق
م�ستجدات الع�صر ،وحتقق الأهداف املن�شودة واملخطط لها ،وحتقيق تنمية املعارف
واملعلومات واملهارات وزيادة �سرعة اال�ستيعاب ،و�إثارة اهتمام الأطفال وم�ساعدتهم
على اال�ستم���رار يف التفكري الذي ي�سهم يف النمو املعريف واملهاري ،وحتدي قدراتهم
وذكائهم� ،إ�ضافة �إىل الت�شويق واملتعة يف التعلم (الكرمي2010،م).
وي���رى خرباء املناهج �أن تنمية مهارات �أطفال الرو�ضة _مبا فيها مهاراتهم
اللغوي���ة  -تعتمد على تنمي���ة منظومة متكامل���ة مـن االهتمامـات واملي���ول واملهارات
والع���ادات واالجتاهات والقيم الإيجابية ،وتت���م عملية التنمية هذه بتطبيق جمموعة
م���ن الأ�ساليب والأن�شطة والو�سائل التعليمي���ة التي البد �أن تكون مراعية خل�صائ�ص
من���و طفل هـذه املرحلـ���ة ،و�أن تطبق داخل الرو�ضة كعملي���ات متكاملة ،ووفق خطط
تربوي���ة مدرو�سة (قندي���ل2010،م) .مع ت�أكي���د �أن ا�ستخدام املمار�س���ات الرتبوية
الداعمة الكت�س���اب اللغة لدى الطفل هي م�سئولية م�شرتكة ب�ي�ن الأ�سرة وامل�ؤ�س�سات
الرتبوي���ة والإعالمي���ة واالجتماعية ،مبا يحق���ق ت�ضافر وتكامل اجله���ود ويعزز منو
الطفل اللغوي بال�شكل الذي يحفظ لغة الأمة وي�ؤ�صل هويتها.
�أو ًال� :أ�ساليب تنمية املهارات اللغوية لدى �أطفال الرو�ضة:
 -1تنمية مهارة اال�ستماع:
�إن الت�أك���د من �سالم���ة حا�سة ال�سمع عن���د الطفل له �أهميت���ه الق�صوى يف منو
الطف���ل اللغ���وي وتطوير معارفه وقدرت���ه على التحدث والتذك���ر ،فالطفل من خالل
اال�ستماع يتعلم الكلمات واجلمل وامل�صطلحات ويبد أ� يف التفاعل الإيجابي مع عامله.
وتعد مهارة اال�ستماع الو�سيلة الأكرث ا�ستخداما لدى الطفل لالت�صال بينه وبني
حميط���ه يف البي���ت والرو�ضة ،كما �أن مه���ارة الوعي ال�صوتي تلع���ب دور ًا حا�سما يف
اكت�ساب مهارتي القراءة والكتابة (نريوخ2005،م).
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وتت�أث���ر مه���ارة اال�ستماع بعوام���ل الن�ضج العقل���ي� ،إذ ت�ؤدي الذاك���رة ال�سمعية
مهمة حيوية وحا�سم���ة يف عملية التعلم وتنمية مهارة اال�ستماع ،وذلك يتطلب �إعادة
تك���رار املعلومات على م�سمع الطفل بالتدريج وب�ش���كل مربمج ،مما يزيد من فعالية
تخزين اخل�ب�رات لديه وا�سرتجاعها ب�شكل منظم .كما ت����ؤدي طبيعة املادة املقدمة
للطفل دور ًا حيويا يف جذب انتباهه ،و�إطالة مدة انتباهه ،و ُب ْع ِده عن امللل والت�شتت،
وبالتايل تخزين وا�ستدعاء اخلربات وتوظيفها يف املواقف املختلفة.
ومي���ر الطفل �أثناء تنمية هذه امله���ارة بعدد من املراحل ،مثل :االنتباه للمتكلم،
والإن�ص���ات له من �أج���ل فهم وا�ستيعاب م���ا ي�ستمع �إليه ،واال�ستمت���اع مبا ي�سمع .مع
مالحظ���ة �أن �شعور الطفل باحلاجة �إىل التوا�صل م���ع املتكلم ،وا�ستماعه للم�ضامني
املحببة �إليه ،وتدريبه على متييز املت�شابه واملختلف من الأ�صوات بطريقة م�شوقة...،
كل ذل���ك يثري في���ه الرغب���ة يف اال�ستماع والتح���دث ،ويحفزه على موا�صل���ة التد ّرب
وامل�شاركة (نريوخ2005،م).
وللأ�سالي���ب والأن�شطة التعلمية املتنوع���ة يف ريا�ض الأطفال �أثر كبري يف تطوير
مه���ارة الطفل يف اال�ستماع ونقله من اال�ستماع غ�ي�ر املق�صود �إىل اال�ستماع الهادف
ال���ذي ينمي خرباته ويزيد مهاراته اللغوي���ة ،ويمُ ْ ِكن للمعلمة حتقيق ذلك من خالل
ا�ستثم���ار �ألعاب الت�آزر ال�سمعي احلركي ،و�ألع���اب التمييز بني املت�شابه واملختلف من
الأ�صوات ،واال�ستماع �إىل الق�ص�ص والأنا�شيد...
 -2تنمية مهارة التحدث:
التوا�ص���ل م���ع الآخري���ن هو وظيف���ة اللغ���ة الأ�سا�سية ،وتع���د مهارت���ا اال�ستماع
والتح���دث من �أهم و�سائل التوا�ص���ل اللغوي بل و�أكرثها ا�ستخدام���ا ،وعادة ما يبد�أ
الطفل بالتحدث يف حوايل ال�سنة الثانية من عمره بكلمة �أو كلمتني تقليد ًا ملا ي�سمعه،
ثم تزداد قدرته على التحدث فيما بني الثانية وال�ساد�سة ،وتبد أ� احل�صيلة اللغوية يف
الت ّكون لديه ،ويزداد عدد مفرداتها وتتح�سن قدرته على النطق.
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وعلى الرغم من هذا التطور اللفظي الطبيعي �إال �أن طفل الرو�ضة يبقى بحاجة
�إىل توجيه وتدريب وت�صحيح ،وكذلك يحتاج �إىل منوذج لغوي �سليم يقتدي به ليهذب
من �أ�سلوبه يف التعبري عن �أفكاره وم�شاعره (النا�شف2007م).
وبتطور مهارة اال�ستماع عند الطفل تزداد قدرته على املحادثة ،فيت�سع قامو�سه
اللغ���وي وينطلق يف حمادثته من التمركز ح���ول ذاته �إىل ال�شعور بالآخرين وب�آرائهم
و�أفكارهم ،فتت�صحح لغته وتتهذب ،ال �سيما �إذا وجد يف بيئة غنية باملثريات اللغوية،
و�سمع لغة �سليمة ووا�ضحة.
وميكن ملعلمة الرو�ضة تطوير مهارة التحدث لدى الأطفال عن طريق ا�ستثمار
�ألع���اب املطابق���ة بني ال�ص���ور املتماثلة وت�سميته���ا ،والتحدث عن ر�س���وم تت�سل�سل يف
الأح���داث لت�ش���كل ق�صة� ،أو التعب�ي�ر عن لوحة حمادث���ة تتبع مو�ضوع��� ًا معين ًا وذكر
عنا�صره���ا� .إ�ضافة �إىل حتدثها معهم بلغة ف�صيح���ة ووا�ضحة ومفهومة ،وممار�سة
ذلك ب�شكل منتظم (الكرمي2010،م).
كم���ا �أنَّ تفاعل الطفل م���ع �أقرانه ي�ساعده الطالقة يف التح���دث ،وهنا ،ينبغي
للمعلمة �أال تتدخل يف املحادثات التي تتم بني الأقران �إال �إذا ا�ستدعت احلاجه ذلك،
حتى ال ي�شعر الطفل �أنه مراقب؛ في�ؤثر ذلك على انطالقه يف احلديث.
ويع���د التفاعل مع الق�ص�ص من �أهم الأ�سالي���ب امل�ستخدمة يف ريا�ض الأطفال
لتطوير مهارة التحدث� ،إذ تت�شارك املعلمة مع الأطفال يف احلديث عنها ،وتلخي�ص
�أحداثها ،وت�سمية �شخو�صها ،وقد يقومون بتمثيلها.
 -3تنمية مهارة القراءة:
تزيد الق���راءة من معارف الطفل وت�سهم يف بناء خرباته وعالقاته ،فهي تقوي
لغت���ه وتعم���ل على تطويره���ا ،ويحتاج الطف���ل لتنمية اال�ستع���داد للق���راءة لديه �إىل
التدريب وال�صرب وعدم اال�ستعجال يف دفعه لإتقان هذه املهارة ،فمن املهم ا�ستثمار
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الأ�سالي���ب والو�سائ���ل والألعاب يف الرو�ضة جلع���ل الأطفال ميار�سون ه���ذا الن�شاط
مبتعة وب�شكل م�ستمر.
ويذك���ر بوب���ي ني���ت (Bobbe Neatيف :عبدالفت���اح2009،م) �أنَّ م���ن
الأخط���اء الكب�ي�رة يف تعليمن���ا الق���راءة للأطف���ال �أنن���ا نب���د�أ بتعلي���م الق���راءة
كعملي���ة ومه���ارة منف�صل���ة ع���ن مو�ضوع���ات ته���م الطف���ل ،وبع���د �أن يت���م تعل���م
مه���ارة الق���راءة يب���د�أ يف الق���راءة للتعل���م ،ويق�ت�رح ب����أن تك���ون الق���راءة م���ن
�أج���ل التعل���م ه���و االجت���اه ال�سائ���د م���ن البداي���ة ،وال ي�ص���ح �أن ي�ؤج���ل �أو يف�ص���ل
ع���ن عملية تعلم مهارة القراءة ،وهو ي�ؤي���د بذلك ما ذهبت �إليه واترالند Watrland
عندما ب ّينت �أن من �أهم عيوب الطرق التقليدية يف تعليم القراءة �أنها جتعل الأطفال
من الناحية الوظيفية قادرين على القراءة ولكنها يف نف�س الوقت تبعدهم وتنفرهم
من الكتب.
وهن���اك عوام���ل رئي�س���ة ت�ؤثر يف ا�ستع���داد الطفل للق���راءة الب���د و�أن ت�ؤخذ يف
احل�سب���ان ،وهي :اال�ستع���داد العقلي ،واال�ستعداد اجل�سم���ي ،واال�ستعداد ال�شخ�صي
االنفع���ايل ،واال�ستع���داد يف اخلربات والق���درات (قندي���ل2010،م) .وتتداخل هذه
العوام���ل يف ت�أثريها يف عملية تعلم القراءة لدى الطفل؛ مما يحتم �أن تكون �أ�ساليب
التعلم و�أن�شطته منا�سبه لقدرات الأطفال ولدرجة ا�ستعدادهم.
وم���ن �أف�ضل الطرق والأ�ساليب التي ميكن �أن تط َّب���ق يف ريا�ض الأطفال لتنمية
مه���ارة اال�ستعداد للقراءة ل���دى الطفل وتنمية فهمه وا�ستيعاب���ه للن�صو�ص املكتوبة:
الألعاب اللغوية املختلفة ،وا�ستخدام �أ�سلوب القراءة امل�شرتكة ،وت�صميم بيئة �صفية
جي���دة غني���ة بالأن�شطة والألع���اب ،و�إثرا�ؤها بالو�سائ���ل والأدوات التي جتذب الطفل
للتفاع���ل معها ،و�إحاطته با�ستم���رار بالفتات وبطاقات تو�ضيحيه مكتوبة يف كل ركن
ويف كل ن�ش���اط ميار�سه ،كالبطاق���ات التي تت�ضمن �أ�سماء الأطف���ال و�أ�سماء الأركان
يف الف�صل ،والالفتات التي حتوي �أه���م التعليمات والتوجيهات املخت�صرة واملدعمة
بال�ص���ور التو�ضيحي���ة ،وبتك���رار ق���راءة الطفل م���ا هو مكت���وب حوله �إم���ا بنف�سه �أو
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مب�ساعدة املعلمة �أو الأقران؛ يبد�أ بتمييز احلروف املكونة لهذه البطاقات والالفتات
وطريقة قراءتها وكتابتها.
 - 4تنمية مهارة الكتابة:
قد يكون من املتعذر ف�صل تعلم الكتابة عن القراءة؛ �إذ هما مهارتان مرتابطتان
كم���ا هو احلال يف مهارتي اال�ستم���اع والتحدث ،وهذا كله يف �سي���اق ترابط وتداخل
مهارات اللغة الرئي�سة.
ويتعل���م الأطف���ال الكتاب���ة يف ريا�ض الأطفال كم���ا يتعلمون امله���ارات الأخرى؛
�أي �ضم���ن املواقف الطبيعي���ة التي تهيئها املعلمة داخل الرو�ض���ة م�ستعينة بالأن�شطة
والو�سائل التي تنفذ تباعا وب�شكل مرتابط ومتكامل.
ومه���ارة الكتابة عن���د الأطفال حتتاج �إىل تنا�سق وت����آزر بني حركات الع�ضالت
الدقيق���ة يف الأ�صابع والب�صر ،مما يتطلب م���ن املعلمة تهيئة برامج تدريبية متنوعة
لذل���ك �ضم���ن �سي���اق الأن�شط���ة املنفذة خ�ل�ال الي���وم ،يج���ري الرتكي���ز عليها دون
�إ�شع���ار الطف���ل املتعلم بذلك ،و ُت َن َّظم ل���ه البيئة مبا يحقق �أه���داف القراءة والكتابة
(النا�ش���ف2007م) .م���ع �ض���رورة �أن تتقبل املعلم���ة جهود الأطف���ال يف حماوالتهم
الكتابة كما هي وت�شجعهم على ذلك وعلى تطويرها (عبدالفتاح2009،م).
وتدريب الطفل على التحكم يف ا�ستخدام مفا�صله الدقيقة �أمر يف غاية الأهمية
يف تدريب���ه على الكتابة ،وميك���ن للمعلمة �أن تهيئ له ممار�س���ة الأن�شطة التي تعتمد
الت�شكي���ل باملعجون ،والق�ص والإل�صاق والتلوي���ن ،و�شك اخلرز وغريها ،فبالتدريب
واملمار�س���ة تتح�س���ن كتابته وتنتقل من خط���وط ال معنى لها �إىل كتاب���ة وا�ضحة وفق
�أ�س�س �سليمة (الكرمي2010،م).
وم���ن الأ�ساليب املهمة يف تنمية مهارة الكتابة ل���دى طفل الرو�ضة ت�شجعه على
ممار�س���ة الأن�شط���ة الكتابية؛ مثل ت�شجيع���ه على كتابة ا�سمه ،وتدريب���ه على التوقيع
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با�سم���ه يف ك�شف احل�ضور ،ويف مرحله متقدمة ق���د ي�ستطيع كتابة كلمات تو�ضيحيه
على ر�سوماته.
وق���د اختلف اللغويون يف الطريقة املثلى لتعليم الأطفال الكتابة وما زال اجلدل
قائم���ا �إىل الي���وم حول طرق تعلي���م الن�شء مه���ارات الكتابة ،فقد ظه���رت الطريقة
اجلزئي���ة �أي طريق���ة تعليم احل���روف املجردة ،ث���م ظهرت الطريق���ة الكلية (تعليم
الكلم���ات) ث���م الطريق���ة التوليفيه (الكلم���ات �أو ًال ثم احلروف ث���م الكلمات) ،ومن
التوجه���ات احلديثة يف ذلك ا�ستخ���دام الطريقة التكاملية الت���ي ال يتم فيها حتديد
الكلم���ات املراد تعلم الطفل طريقة قراءتها وكتابتها م�سبقا ،و�إمنا تتحدد من خالل
توفري الفر�ص �ضم���ن الأن�شطة التي ميار�سها الأطفال يف املجاالت املختلفة :العلمية
واالجتماعية والتعبريية الفنية وب�شكل منظم و�شبه يومي (النا�شف2007م).
ثانيا� :أ�ساليب داعمة لتنمية مهارات الطفل اللغوية:
� -1أ�سلوب الأركان التعليمية:
�أثبت���ت الدرا�سات احلديث���ة �أن تنمية ال�شخ�صية وطرق التفك�ي�ر ميكن �أن تتم
بطريق���ة �أف�ض���ل من خالل منهج مفت���وح ومرن ،وهو ما توف���ره طريقة تنظيم غرفة
الف�ص���ل بطريق���ة الأركان التعليمية ،وتعتمد ه���ذه الطريقة التنظيمي���ة على تقدمي
�أن�شط���ه متع���ددة ومتنوع���ة الأهداف مت ّك���ن الأطفال م���ن حرية اختياره���ا واتخاذ
قراراته���م ب�ش�أن م���ا يرغبون ممار�سته منها ح�سب ميولهم ،مم���ا ي�ساعد على �إثارة
اهتمامه���م وا�ستغراقه���م يف الن�ش���اط وا�ستمتاعه���م به مب���ا ي�ضي���ف �إىل خرباتهم
ال�سابقة ويحقق تنميتهم عقليا ومعرفيا (عبدالفتاح2009،م).
وا�ستخدام �أ�سلوب الأركان التعليمية للأطفال فر�صة لتحقيق تفاعلهم الهادف
م���ع البيئ���ة ،وذل���ك بتق�سيم بيئة التعل���م الداخلي���ة �أو اخلارجي���ة �إىل �أركان تعليمية
منظم���ة كل ركن فيها له ا�سم يحقق �أهدافا وا�ضحة مبا يت�ضمنه من �أدوات و�ألعاب.
وميار����س الأطفال من خالل هذه الأركان �أن�شط���ة متنوعة حتفزهم على التعلم وفق
قدراتهم وميولهم لتلبية جوانب منوهم املختلفة ومنها اجلوانب اللغوية.
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ويتطلب توزيع الأركان يف غرفة الف�صل تنظيمها ب�شكل مدرو�س ووفق املمار�سات
والفعالي���ات املعدة ل���كل ن�شاط ،و�أن تخطط املعلمة لتنظيم غرف���ة ال�صف يومي ًا مبا
يتنا�س���ب م���ع الأن�شطة املح���ددة لذلك الي���وم ،وتختلف الأن�شطة م���ن حيث م�شاركة
الأطف���ال فيه���ا ،فقد تك���ون �أن�شطة جماعي���ة ك�أن�شطة احللقة والن�ش���اط الق�ص�صي
واحلركي وتناول الطعام ،وقد تكون �أن�شطة تمُ ا َر�س يف جمموعات �صغرية.
ويح���دث النمو اللغوي يف �أ�سل���وب الأركان التعليمية ب�شكل غ�ي�ر مبا�شر عندما
ميار����س الطفل الألعاب التعليمي���ة والأن�شطة ويتفاعل معه���ا ،فالطفل يكون م�ستمع ًا
حين���ا ،ومتحدث ًا حين���ا ،ويكون قارئ ًا �أو كاتب ًا بح�سب الن�ش���اط الذي يختاره وي�شارك
في���ه ،وبذلك تنمو مهارات���ه اللغوية املختلفة وتتطور .كما يح���دث ذلك النمو اللغوي
ب�ش���كل مبا�شر م���ن خالل تطبيق �أن�شطه موجهه ملدة ال تتج���اوز خم�سة ع�شر دقيقه،
ُي َر َّك ُز فيها على تعليم الأطفال تلك املهارات اللغوية بالطريقة �أو الأ�سلوب الذي تراه
املعلمة منا�سب ًا.
 -2تعزيز التكامل بني الأ�سرة و الرو�ضة:
تع���د مرحل���ة الطفولة م���ن �أهم مراح���ل عمر الإن�س���ان؛ ففيها تت�ش���كل مالمح
�شخ�صيت���ه وتتحدد معظم �أبعاد منوه الأ�سا�سية ،وتتحم���ل الأ�سرة امل�س�ؤولية الكربى
يف تن�شئ���ة �أطفاله���ا ،حيث �إن تربية الطفل تبد�أ منذ الي���وم الأول لوالدته ،وفيها يتم
التعل���م ب�شكل مريح وغري مق�ص���ود ،فيبد أ� الطفل يف تكوين ح�صيلت���ه اللغوية ولومل
يلتح���ق بامل�ؤ�س�سة التعليمي���ة .ومع تط���ور املجتمعات والتغ�ي�رات االجتماعية ظهرت
ريا����ض الأطف���ال لت�ساعد الأ�س���رة يف تن�شئة �أطفاله���ا ،وبذلك تك���ون ر�سالة ريا�ض
الأطف���ال مكملة لر�سالة الأ�سرة ،وقد �أكد ع���دد من الدرا�سات العلمية �أن االنف�صال
بني الأ�سرة والرو�ضة ينعك�س �سلبا على منو الطفل اللغوي (عيد2005 ،م).
وم���ن هنا كان البد من �إيجاد توافق بني الأ�سالي���ب الرتبوية التي تتبعها ريا�ض
الأطف���ال وتل���ك التي تتبعه���ا الأ�سرة مب���ا ي�ساعد يف تنمي���ة مهارات الطف���ل اللغوية
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الأ�سا�سية وتنمية قدراته على االت�صال اللغوي واكت�ساب املهارات التمهيدية للقراءة
والكتابة يف حدود ما ت�سمح به قدراته و�إمكاناته.
وم���ن الأ�ساليب التي تتبعها ريا�ض الأطف���ال يف حماولتها تفعيل م�شاركة �أولياء
الأمور وتوا�صلهم مع الرو�ضة� :أ�سلوب املقابالت ال�شخ�صية مع الطفل ووالدته ،وحثّ
الأم على امل�شاركة يف تقدمي بع�ض الربامج للأطفال من خالل برنامج الأم الزائرة،
وامل�شاركة يف الفعاليات املختلفة التي تقيمها الرو�ضة ،وح�ضور جمال�س الأمهات.
وفيم���ا يخ����ص اهتم���ام الأ�س���رة مبتابعة النم���و اللغ���وي للطفل جن���د �أن �أكرث
اهتمامات �أولي���اء الأمور يف هذا املجال ينح�صر يف تقييم قدرات الطفل وا�ستفادته
م���ن برامج الرو�ضة من خالل حت�سن قدراته عل���ى تعلم القراءة والكتابة ،وعادة ما
تواج���ه املعلمة �صعوبة يف �إقناعه���م ب�أهمية التدرج يف تنمية املهارات اللغوية للطفل،
وق���د تتحمل �إدارة الرو�ضة ومعلماتها جزء ًا من امل�سئولية يف عدم اقتناع الأهل بهذه
الطريق���ة ب�سبب ع���دم تو�ضيح �أهداف املرحل���ة لأولياء الأمور ،وع���دم �إ�شراكهم يف
و�ضع خطة املنهج و�أ�ساليب تنفيذه.
وت�أكي���د ًا لأهمي���ة التعاون بني الرو�ض���ة والبيت؛ ومن �أجل حتقي���ق هذا التوجه
ف�إن���ه الب���د مل�ؤ�س�سات الطفولة املبكرة م���ن توطيد العالقة مع �أولي���اء �أمور الأطفال،
وتوعيتهم ب�أهمية التجديد الرتبوي من حيث الأ�ساليب التعليمية والأن�شطة والو�سائل
امل�ستخدم���ة ،و�إط�ل�اع الأهل عل���ى خطة املنه���اج و�أهداف���ه ،وال�سع���ي �إىل �إقناعهم
باحلاج���ة لدعمهم �أهداف الرو�ضة وبراجمها التي ت�سعى �إىل تنمية الطفل ورعايته
ب�شكل تكاملي يف �ضوء �إمكاناته ومهاراته (نريوخ2005،م).
 -3حفظ القران الكرمي:
ت�ؤك���د نتائج ع���دد من الدرا�س���ات العلمية مث���ل درا�ستي البب�ل�اوي (2005م)
وامل�سمل���ي (2009م) وغريهما �أن حلف���ظ القر�آن الكرمي �أثر ًا بالغ ًا يف تنمية وتعزيز
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امله���ارات اللغوي���ة املختلفة لدى الأطف���ال� ،إذ ي�ؤدي حفظه �إىل �إك�س���اب الطفل ملكة
الل�س���ان ،ومن���اء مه���ارات اللغة لدي���ه ،كا�ستقام���ة الل�س���ان ،و�إخ���راج الأ�صوات من
خمارجه���ا ،وح�س���ن الأداء ال�صوتي ،وزيادة الرثوة اللغوي���ة ،و�إتقان جوانب الإلقاء،
وغريها.
وبنا ًء على ذلك ينبغي �أن يكون لتحفيظ القر�آن الكرمي جزء من برنامج ريا�ض
الأطفال ،و�أن يكون ذلك ب�شكل متدرج ح�سب ما ت�سمح به قدرات الطفل وا�ستعداده.
ثالثا :الأن�ش��طة والو�س��ائل امل�س��تخدمة يف تنمية املهارات اللغوية لدى
�أطفال الرو�ضة:
تتن���وع الأن�شط���ة والو�سائ���ل التعليمي���ة املطبق���ة يف الرو�ض���ة بح�س���ب الفل�سفة
والنظري���ة الت���ي ي�ستند عليها املنهاج ،ومن خالل تطبي���ق الأن�شطة تتحقق الأهداف
�أثن���اء الربنامج اليومي ،ومن �أهم هذه الأه���داف تنمية مهارات الطفل يف املجاالت
املتع���ددة ومنها مهاراته اللغوي���ة .وبالنظر اىل �أهم عنا�ص���ر العملية التعليمية جند
�أنه���ا تتمثل يف :الطفل(املتعل���م ال�صغري) واملعرفة (املحت���وى) والبيئة (الأ�شخا�ص
والأدوات والأماك���ن والأحداث ) .والن�شاط والو�سائل هما الطريقتان اللتان يتم من
خاللهم���ا تفاعل الطفل مع املحت���وى والبيئة يف الرو�ضة ،وتنمي���ة مهاراته املختلفة.
وم���ن املهم جد ًا �أن تبنى الأن�شطة و ُتختار الو�سائل مبا يتالءم مع احتياجات املرحلة
العمرية للطفل يف هذه املرحلة ومع اخل�صائ�ص النمائية لها ،و�أن تكون متوافقة مع
طبيعة التعلم يف هذه املرحلة (عبدالفتاح2009،م).
وم���ن املهم الإ�شارة �إىل �أن ممار�سة الأن�شط���ة �ضمن الربنامج اليومي ال بد �أن
تكون ب�شكل مرتابط وال يف�صل بينها بتنبيهات �أو �أجرا�س ،و�إمنا هي عمليه متداخله
ب�ش���كل مدرو�س بحيث يت���اح للطفل االختيار واالنتقال من ن�ش���اط لآخر ،وفق خطط
مرن���ة يكون دور املعلمة فيه���ا داعم ًا للطفل وم�ساعد ًا له يف �إيجاد احللول للم�شكالت
التي تواجهه.
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ومن �أه���م الأن�شطة والو�سائ���ل التعليمية امل�ستخدمة يف تنمي���ة مهارات الطفل
اللغوية يف الرو�ضة ما ي�أتي:
 -1الق�صة:
تعد الق�صة م���ن �أهم الأن�شطة الرتبوية التي متار�س يف الرو�ضة ،ولها �أغرا�ض
تربوي���ة متعددة ،فهي من الأن�شطة املحببة للأطفال التي حتقق لهم املتعة والت�سلية،
كما �أنها و�سيلة مهمة لتنمية مهاراتهم وتدعيم تطورهم اللغوي واملعريف واالجتماعي
واالنفع���ايل ،وتك�سبه���م معلومات ومع���ارف تتعلق ب�أ�سرهم وجمتمعه���م وبيئتهم وما
يتعلق بثقافات الآخرين ،مما يقوي لغتهم ويزيد ح�صيلتهم اللغوية.
وعلى املعلمة �أن تهيئ الأطفال لال�ستماع للق�صة من خالل �إيجاد املناخ املالئم
ل�سـ���رد الق�ص���ة وا�ستبع���اد العوامل اخلارجي���ة امل�ؤثرة يف �إ�صغاء الأطف���ال ،ثم تبد�أ
ب�س���رد الق�صة باللغ���ة الف�صيحة املي�سرة وب�صوت وا�ض���ح وبطريقة معربة وم�شوقة،
يتفاعل فيه���ا ال�صوت والإمياءات واملالمح وتتغري بح�س���ب ال�شخ�صيات والأحداث،
وي�ستح�سن �أن ت�ستثمر املعلمة وجود الو�سائل وامل�ؤثرات املنا�سبة يف عر�ض الق�صة �إن
وج���دت .وال بد �أن تك���ون طريقة �سرد الق�صة متالئمة مع طبيعة الطفل؛ فال تت�سبب
يف تذم���ره لق�صر الق�صة �أو ل�سرعة �سردها بحيث ال ت�شبع ت�شوقه لها ،وال تت�سبب يف
متلمله لطولها �أو طول مدة عر�ضها للبطء الوا�ضح يف �سردها.
واخ ـت ـيـ ـ���ار ق ــ�صــ����ص الأط ـف ــال بك ــاف ـ ـ���ة أ�نـ ــواعـ ــها ي ـخــ�ض���ع ل ـ ــعدد مـ ــن
اال�شرتاط���ات الت���ي ينبغي للمعلم���ة مراعاتها ،و�أهمه���ا �أن يكون لها ه���دف تربوي،
و ُت َر ِّ�س���خُ قيم��� ًا ديني ًة �أو اجتماعي��� ًة �أو اقت�صادي ًة ،و�أن يكون ع���دد ال�شخ�صيات قليال
فـي حـدود ثالث �شخ�صيات ،مع و�ضوح ال�شخ�صية الرئي�سة يف الق�صة ،و �أن حتتوي
الق�ص���ة عل���ى عدد حمدود من الأحداث� ،إذ يف�ضل �أ ّال يتج���اوز حدث ًا �أو حدثني ،و�أال
تت�ضمن �أكرث من مكانني.

56

ت �ع �ل �ي��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ف�ـ��ي
م ��رح� �ل ��ة ري � ��ا� � ��ض الأط� � �ف � ��ال

وال ب���د �أن تت�ضمن الق�صة فكرة حمددة تت�ضمن م���ا ميكن ت�ضمينه من كلمات
احل�صيلة اللغويـة ومهـ���ارات التعبيـر اللغـوي اخلا�صـة باخلربة �أو الوحدة التي تدور
حوله���ا �أن�شطة الف�صل .كم���ا يف�ضل �أن تكون كلماتها يف ح���دود ( )100 - 80كلمة،
وتك���ون الكلمات وا�ضحة وي�سرية وقريبة �إىل ذهن الطف���ل ،بحيث تخلو من الألفاظ
�صعبة الت�صور ،وغام�ضة الداللة (الغامن 2009م).
وهناك ق�ص�ص م�ص���ورة تعر�ضها املعلمة من خالل البطاقات امل�صورة وبدون
حمت���وى لفظي ،فيت�شارك الأطفال يف معرفة ترتي���ب �أحداثها والتعبري عنها بتوجيه
من املعلمة مما ي�سهم يف تطوير قدراتهم على التحدث والتعبري واالبتكار.
 -2الرحالت والزيارات:
الرحالت والزيارات و�سيله �إثرائية ملعارف الطفل ومداركه ،وهي ن�شاط منظم
يت���م ب�إ�شراف املعلمة بهدف تع ّرف البيئة املحيطة وتنمية املالحظة واالنتباه والتعلم
م���ن املجتمع ،بالإ�ضافة �إىل الرتفي���ه والت�سلية .ومن خالل معاي�ش���ة الواقع يكت�سب
الأطفال املعلومات واخلربات فت�صبح املفاهيم �أكرث و�ضوحا لديهم� ،إذ يربطون بني
الكلم���ات واملفاهيم والأ�شكال والأ�شخا�ص والأماك���ن احلقيقية ،ويكت�سبون مفردات
لغوي���ة جديدة ،وتتطور اللغة واملحادثة عن �أ�شياء �أ�صبحت معروفة لديهم مما يرثي
لغتهم وي�شجعهم على الطالقة اللغوية.
 -3تقدمي ال�شعر والن�شيد والدعاء يف ريا�ض الأطفال:
�إن ا�ستماع الأطفال للغة ون�صو�صها الغنية وترديدها مع املعلمة والأقران ي�ؤدي
�إىل تكوين ح�صيلة لغوية �شفهية ثر ّية عند الطفل.
وعل���ى املعلمـ���ة عن���د نطقها لبع����ض الكلمات والرتاكي���ب اجلدي���دة �أن ت�ساعد
الأطف���ال على �إدراك معانيها عن طريق توظيفها يف جمل مفيـدة �أو ربطها بال�صور
�أو م���ا ينا�سب من و�سائل تو�ض���ح معانيها ،وهذا يوفر للأطفال فر�ص ًا لتعلم املفاهيم
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واملف���ردات اللغوية وا�ستخدامها ،وينمي لديه���م الذاكرة واملهارات اللغوية وبخا�صة
مهارات الإ�صغاء والتحدث.
 -4جتهيز املكتبة بامل�صادر املفيدة واجلاذبة:
املكتب���ة م���ن املرافق الرئي�سة يف الرو�ض���ة ،والبد �أن جتهز وحت��� ّدث با�ستمرار
بالع���دد املنا�سب م���ن الكتب واملو�سوع���ات والق�ص�ص واملج�ل�ات ،والكتب امل�صورة،
وكت���ب احلروف الهجائية ،وكتب العد ،واجلرائد واملج�ل�ات ،واملراجع ،وغريها من
كت���ب الأطف���ال املتنوعة .وهذه املجموع���ات املتنوعة من الكتب تختل���ف يف الأ�سلوب
والنم���ط وال�شكل ون���وع التو�ضيح���ات املر�سومة ،مما يتي���ح النمو ملفاهي���م الأطفال
القرائي���ة (املومن���ي2010،م) .ويح�س���ن �أن ُيراع���ى فيه���ا �أن تك���ون مليئ���ة بال�صور
التو�ضيحي���ة امللون���ة ،والكتاب���ة فيها بجمل ق�ص�ي�ره ووا�ضحة ،ويف�ض���ل �أن تكون من
الورق املقوى واملعالج بحيث ال تكون �سريعة التلف.
وينبغ���ي للمعلم���ة �أن حتر����ص على تهيئة رك���ن املكتبة يف غرف���ة ال�صف بحيث
يكون الركن الأكرث هدوء ًا ،و�أن تعمل على تنظيمه من خالل ترتيب الكتب يف رفوف
منا�سب���ة لطول الطفل وجتل�س املعلمة فيه م���ع جمموعه من الأطفال لكي يختاروا ما
يودون �أن تقر�أه لهم.
وميك���ن �أن ت�ساع���د املعلم���ة الأطفال عل���ى ت�أليف الكتب اخلا�ص���ة بهم وجتميع
ر�سوماته���م �أو �صورهم الفوتوغرافي���ة وما حتمله من كلمات ب�سيط���ة يف عدة �أوراق
ي�شرتك الطفل مع معلمته يف جتميعها على �شكل كتاب ويحتفظ به يف رفوف املكتبة.
 -5ا�ستخدام الو�سائل امل�ساعدة يف عر�ض الكلمات واحلروف و�سرد الق�ص�ص:
�إن تواف���ر �أجهزه احلا�سوب والت�سجي���ل والعر�ض داخل الف�صل يف الرو�ضة تعد
م���ن الفر����ص التي يجب �أن ت�ستثمره���ا املعلمة ب�شكل ف ّعال يف تنمي���ة مهارات الطفل
املختلفة ويف مقدمتها املهارات اللغوية.
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وتتميز ه���ذه الو�سائل ب�إقبال الأطفال عليها وجذب اهتمامهم مبا تت�ضمنه من
ح���ركات و�أ�ص���وات ،ومن خالل ما يعر����ض فيها من �أفالم �أو م���واد �سمعية �أو برامج
حا�سوبي���ة ف�إنها تث�ي�ر لدى املتعل���م ال�صغري عملي���ات التفك�ي�ر والإدراك واال�ستماع
والتحدث وتنقل اخلربات املتعددة ب�سهولة وفعالية.
ويراع���ى عن���د اختيار الربام���ج والعرو�ض املرئي���ة ،الت�أكد من و�ض���وح الأفكار
والت�سل�س���ل املنطق���ي والأ�ص���وات و�سالمة اللغة ،وق���درة الأطفال عل���ى متابعة املادة
املعرو�ض���ة بدون �صعوب���ة ،و�أن تتميز الر�س���وم باحليوية والواقعي���ة لت�سهم يف تنمية
لغته���م ب�صورة �أف�ض���ل ،و�أن تقدم للأطفال ع���دة خيارات فتنم���ي اكت�شاف البدائل
وتط���ور �أ�سلوب حل امل�شكالت بالإ�ضافة �إىل تقدميها تغذية راجعة م�ستمرة للأطفال
(الكرمي2010،م).
 -6التمثيل الرتبوي و الدراما و م�سرح العرائ�س:
يتيح متثي���ل الأدوار للأطفال �أداء الأدوار املختلف���ة يف املواقف احلياتية �ضمن
إ�ط���ار ح���ر موج���ه ي�ساعدهم عل���ى فه���م �أنف�سهم والآخري���ن حوله���م ،والتعبري عن
م�شاعره���م ،وتطوي���ر قدراته���م على التكي���ف� ،إ�ضاف���ة �إىل تنمية ح���ب اال�ستطالع
واخلي���ال والإب���داع و�إغناء اللغ���ة من خالل ت�ألي���ف ومتثيل الق�ص�ص ولع���ب الأدوار
والتمثيل ال�صامت واحلركة وا�ستخدام الدمى (عبدالفتاح.)2009،
ومن �أ�شكال التمثيل الرتبوي متثيل الق�ص�ص با�ستخدام العرائ�س حيث تعر�ض
املعلم���ة ال�شخ�صيات الرئي�سة بالعرائ�س وتتكلم بل�سان ال�شخ�صيات مع تغيري نربات
ال�صوت ،وهو ما يجعل الأطفال يعي�شون جو الق�صة مبا حتويه من تراكيب ومفاهيم
لغوية وي�ستمعون لها بانتباه.
وتتنوع �أ�شكال العرائ�س الت���ي ميكن للمعلمة �صنعها بنف�سها من �أنواع ت�ستخدم
كام���ل الي���د �أو بالأ�صابع فقط �أو عرائ����س با�ستخدام القف���ازات �أو عرائ�س متحركة
با�ستخدام الأخ�شاب تتحرك بخيوط تتحكم فيها املعلمة ح�سب �أحداث الق�صة...
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 -7ا�ستخدام الر�سم و الت�شكيل:
�إن م�شاركة الأطفال يف الأن�شطة الفنية املوظفة بعناية يف برامج ريا�ض الأطفال
ت�سه���م يف تطوير القدرات واملهارات الأ�سا�سية لهم ويف �إ�شباع ف�ضولهم جتاه عاملهم
وتو�سي���ع مداركهم وت�شجيعهم على التفك�ي�ر واالبتكار ،والتعبري عن الذات وامل�شاعر
والأف���كار بر�سومات و�أعمال فنية يجدون فيها و�سائ���ل منا�سبة للتعبري عن مكنونات
�أنف�سه���م مبا يتنا�سب مع قدراتهم و�إمكاناتهم يف وق���ت قد يعجزون فيه عن التعبري
بلغ���ة الكبار ،وعندما تقاب���ل املعلمة هذه االبتكارات والإبداع���ات بالتقدير والر�ضى
ف�إنه���ا بالإ�ضافة مل���ا ت�ضفيه من �أثر نف�سي �إيجابي فهي تع���زز يف ذات الوقت قدراته
اللغوية برتجمة �أحا�سي�سهم جتاه �أعمالهم بكتابة مب�سطة عليها.
وق���د �أظه���رت نتائ���ج درا�س���ة حمي���د (2007م) �أن �أ�سلوب اخل�ب�رة الب�صرية
يع���د �أ�سلوب ًا جيد ًا لتنمية الإدراك احل�سي لأطف���ال الريا�ض ،و�أن ا�ستخدام الو�سائل
التعليمي���ة وال�ص���ور والر�سوم���ات وعملي���ات الط�ل�اء والتلوي���ن والر�س���م والت�شكيل
باملعج���ون له �أث���ر يف النمو اجل�سمي له���م ،ويف تعزيز تكوين املفاهي���م ب�شكل �أو�ضح
لديه���م ،وحت�س���ن مهاراتهم احلركي���ة الدقيقة ،والت����آزر الب�ص���ري احلركي وهو ما
ي�سهم يف تنمية املهارات الكتابية لدى الأطفال .كما �أن ا�ستخدام هذه الو�سائل يعزز
النم���و والتطور املعريف للأطفال ويرثي لغتهم باملفاهي���م التي تتعلق باللون واحلجم
والرتكيب وال�شكل.
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اخلامتة:
رك���ز هذا الف�ص���ل على الأ�سالي���ب والأن�شط���ة والو�سائل التي ت�سه���م يف تنمية
املهارات اللغوية لدى �أطفال الرو�ضة ،وقد تناول �أهم الأ�ساليب والأن�شطة والو�سائل
املنا�سب���ة لتنمي���ة تلك املهارات يف مرحل���ة ريا�ض الأطفال ،حيث �أ�ش���ار �إىل �أ�ساليب
تنمي���ة املهارات اللغوية الأ�سا�سية ،ثم ناق�ش الأ�ساليب الداعمة التي تنتهجها ريا�ض
الأطفال لتنمية مه���ارات الطفل اللغوية ،وعر�ض �أهم الأن�شط���ة والو�سائل التعليمية
امل�ستخدمة يف تنمية هذه املهارات يف الرو�ضة.
وتبني من خالل هذا الف�صل الأهمية الكبرية ال�ستثمار مرحلة ما قبل املدر�سة
(الرو�ض���ة) يف تنمية مهارات الأطفال اللغوية و�أثر ذلك على م�ستقبل حياتهم ،مما
ي�ؤكد �ضرورة العناية بتطوي���ر املناهج واخلطط التعليمية يف هذه املرحلة واالهتمام
به���ا كهدف ولي�س غايه ،لتحقيق التكامل يف تنمية مه���ارات الطفل ب�شكل عام ،ومبا
يجعله���ا مالئمه للتغريات املت�سارعة يف واقع احلياة ومواكبة ملا تو�صلت �إليه البحوث
والدرا�س���ات الرتبوية يف جمال تعلم الطفل ،ومبا ي�صب يف النهاية يف تنمية مهارات
الطف���ل اللغوية التي تعد من �أهم املهارات الت���ي يجب �أن يوليها القائمون على تعليم
الطفل اهتمامهم و عنايتهم� ،إذ االهتمام بالأ�ساليب والأن�شطة والو�سائل التي ت�سهم
يف تنمي���ة ه���ذه املهارات يعد مطلب��� ًا تربوي ًا ملح��� ًا تفر�ضه حاجة الأطف���ال واعتماد
مراحله���م الالحقة علي���ه ،كما يفر�ضه واقع التعليم اللغ���وي والذي ي�شكو ب�شكل عام
من ال�ضعف يف املهارات اللغوي
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مقدمة:
ال�ساد�سة،
ريا�ض الأطفال م�ؤ�س�سة تربوي���ة يلتحق بها الأطفال من الرابعة �إىل َّ
ال�سوي املتكام���ل ،و�إك�سابه���م جمل ًة من
ته���دف �إىل م�ساع���دة الأطف���ال على ال ُّنم���و َّ
امله���ارات احلياتية التي ت�ؤهلهم لدخول املدر�سة،وه���ي مرحلة بالغة الأه ِّمية لعوامل
عديدة :نف�سية ،عقلية ،اجتماعية ،وطنية ،ج�سدية ،دينية.
ومم���ا ي�ؤ�س���ف له �أنَّ ً
بع�ضا م���ن ريا�ض الأطفال-خا�ص���ة الأهلية -ت�سعى جلعل
َّ
ه���ذه املرحل���ة مرحل��� ًة تعليمية؛ فتق���دِّ م للأطفال مع���ارف ومهارات وخ�ب�رات تفوق
قدراته���م العقلي���ة؛ يع���ود �سبب ذل���ك �إىل حماولة ه���ذه ال ِّريا�ض ك�سب ر�ض���ا الآباء
والأمهات وا�ستمالة قلوبه���م ،فرجوع ِّ
ال�سور
الطفل من ال َّرو�ضة وقد حفظ عددًا من ِّ
�أو الأحادي���ث ،وتع���رف عدد ًا من احلروف يدخ���ل ال�سرور عل���ى الأبوين ،ويزيدهم
مت�س��� ًكا و�إعجا ًبا بال َّرو�ضة؛ خالف ال َّرو�ضة الأخ���رى التي ر َّكزت على تنمية مهاراته
احلياتية واجل�سمية والعقلية واالنفعالي���ة واالجتماعية واخللقية و�أ�سهمت يف تهيئته
للمرحلة الدرا�سية القادمة.
وتع��� ُّد املكتب���ة رك ًنا رئي�س��� ًا م���ن �أركان ال َّرو�ضة احلديثة ،وق���د حظيت مكتبات
أهمية يف تن�شئة
ريا����ض الأطفال باهتمام متزايد يف خمتل���ف دول العامل؛ ملا لها من � ِّ
ِّ
الطف���ل الذي هو اللبنة الأ�سا�سية لبناء �شعوب واعية مثقفة مبدعة منتجة ،و لكونها
املكتب���ة الأوىل يف حيات���ه ،وملا لها من ت�أثري يف منو قدرات���ه يف جماالت خمتلفة؛ لذا
حتر����ص ريا����ض الأطفال على توفري مكتبة ت�ضم الكت���ب والق�ص�ص امل�صورة وبع�ض
املواد ال�سمعية والب�صرية املوجهة للأطفال(.فاخر2013،م).
والق�ص���ة – باعتباره���ا من �أمت���ع الفنون الأدبية – حظي���ت باهتمام بالغ على
َّ
م���ر الأزمن���ة والع�صور فهي حتمل جت���ارب الإن�سان وخرباته ،وتنقله���ا �إىل الآخرين
مغ َّلف���ة باخلي���ال يف معظم الأحي���ان �أو معبرِّ ة ع���ن احلقائق جمردة كم���ا هي ،وهي
يف كلت���ا احلالت�ي�ن تلقي ال�ضوء على كثري من �صور احلي���اة وم�شكالتها ،من هنا كان
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الق�ص���ة دوره الب���ارز الذي ي�ستمد وجوده من �أح���داث احلياة يف ِّ
كل �صورة من
لأدب َّ
�صورها الإن�سانية واالجتماعية والثقافية ،مبا يت�ضمنه من جت�سيد للمدركات العقلية
الق�صة �أقرب
والذهني���ة؛ ملا يجري من الأحداث وا�ستخال����ص عربها ،بذا يكون فن َّ
الفنون الأدبية �إىل احلياة الإن�سانية و�أ�شدِّ ها ت�أث ًريا�( .أجمد2004،م).
الق�ص���ة واحلكاي���ة كث�ي�ر ًا يف �أدبي���ات ُّ
الطفولة ،ف�ي�رى بع�ض
و َي ِ���ر ُد م�صطل���ح َّ
الق�ص���ة واحلكاية ،ويرى �آخ���رون �أنَّ ث َّمة فرق��� ًا بينهما،
املخت�ص�ي�ن �أ َّن���ه ال فرق بني َّ
ومنه���م ال�شنطي(1424هـ���� ،ص )284الذي يرى �أنَّ احلكاي���ة يف الأ�صل ذات طابع
�شفه���ي مرتبط ب���الأدب ال�شعبي ،وهي يف جانب من جوانبه���ا ذات عالقة باخلرافة
الق�ص���ة نتاج فردي ي ؤ� ِّلف���ه كاتب معني
والأ�سط���ورة ،ولي����س لها م�ؤلف مع�ي�ن ،بينما َّ
له���دف معني  ،وقد يكون ما ذهب �إليه ال�شنطي الأق���رب ،ال�سيما �أنَّ ال َّن�ص القر�آين
نق�ص عليك �أح�سن ال َق َ�ص�ص).
الق�صة ،كما يف قوله تعاىل ( :نحن ُّ
�أورد لفظة َّ
مفهوم ق�ص�ص الأطفال:
الق�ص���ة؛ حيث تناوله���ا املخت�ص���ون يف الدِّ را�س���ات الأدبية
تع��� َّددت تعريف���ات َّ
والأق�س���ام الأكادميية،كما تناوله���ا الترَّ بويون واملخت�صون يف جم���ال القراءة وال ُّنمو
الق�صة املق َّدمة للأطفال ب�صورة �أكرث
اللُّغوي ،وقد تناول �شحاتة (1414هـ� ،صَّ )99
حتدي���دً ا ،فهي كتاب ي�ؤ َّلف لتزويد ِّ
الطفل باخل�ب�رات غري املبا�شرة لتحقيق ال�سعادة
واملتع���ة والت�سلي���ة لدى ِّ
الق�صة عل���ى احلكاية ،والأح���داث ،والعقدة،
الطف���ل ،وتقوم َّ
واحلل ،وال�شخو�ص ،والزمان واملكان ،والهدف املنوط بها.
خ�صي�صا
الق�صة حت ِّقق ال�سعادة ،واملتعة ،والت�سلية؛ فهي ت�ؤ َّلف
ً
ونلحظ أ� َّنه جعل َّ
للأطف���ال ،والبد -من وجهة نظره� -أن حتقق هذه الأهداف ،وهذا يتطلب من كاتب
الق�ص���ة �أن ي���درك خ�صائ����ص ال ُّنمو ،واحلاج���ات ،وامليول التي تت�ل�اءم مع املرحلة
َّ
الق�صة.
العمرية التي ت�ؤلف لها َّ
الق�صة فنٌ جميل ميكنه حتقيق �أهدافه
ويرى اجلاج���ي(1998م� ،ص� )118أنَّ َّ
النبيل���ة بطريق غري مبا�شرة ،حني ُيقدِّ م من خالل الأحداث واملواقف وال�شخ�صيات
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معظم قيمه ،ويح ِّقق معظم �أهدافه ،ف ُي ْ�سهِ م يف بناء �شخ�صية ِّ
الطفل دون �أن يحرمه
فالق�صة-
املتع���ة� ،أو يتح���ول بها �إىل جمموعة م���ن املعلومات واملواع���ظ وال َّن�صائح.
َّ
م���ن وجهة نظره -الب َّد �أن ُت ْ�سهم يف بناء �شخ�صية ِّ
الطفل مع وجود املتعة.وبالإجمال
مما �سبق �إىل �أنَّ َق َ�ص�ص الأطفال لو ٌن �أدبي ُيكتب لتحقيق �أهداف
ميك���ن �أن نخل�ص ًّ
أ�سلوب ُل َغوي ممتع يتنا�سب مع املرحل���ة العمرية ،يلتزم الكاتب فيه
�سامي���ةُ ،يق��� َّدم ب� ٍ
مبعايري �شرعية واجتماعية وفنية وقيمية.
الق�صة يف ريا�ض الأطفال :
�أه ِّمية َّ
أهمية تربوي ٌة و�أخالقي ٌة؛ �إ�ضاف��� ًة �إىل تنمية الرثوة
للق�ص���ة يف رو�ضة الأطف���ال � ِّ
َّ
اللُّغوي���ة وتنمي���ة احل����س اجلمايل؛ فه���ي تعر����ض �أمام ِّ
الطف���ل م�شاه���د ،وخربات،
ومه���ارات يتعلم منها � ً
أمناط���ا لل�سلوك ،وي�ستطيع �أن مييز بني اخل�ي�ر َّ
وال�شر ،ويجد
أهمية
ال�صاحلة التي علي���ه �أن يحتذيها .ولعله ال يوجد م���ن يق ِّلل من � ِّ
فيه���ا الق���دوة َّ
أهميتها ينطلق م���ن الزاوية التي
الق�ص���ة ودوره���ا الترَّ بوي؛ �إال �أنَّ من يتح��� َّدث عن � ِّ
َّ
الق�صة يف �أدب
تهم���ه �أو تتن���اول اهتماماته ،ف�ي�رى ال�شنطي(1424ه���� ،ص� )281أنَّ َّ
الأطف���ال ترتبط مب�س�أل���ة بالغة الأه ِّمية م���ن الناحية النف�سية ،وه���ي �إعادة التوازن
النف�سي ،و�سرب �أغوار الذات ،والتعرف على مالحمها ،وهي ترتبط بال َّلعب من حيث
كونه���ا ت�شخي�ص حركي لأمناط من ال�سل���وك الإن�ساين يجذب اهتمام ِّ
الطفل؛ ولأ َّنها
ت�ش ِّكل عامل ًا جديدً ا غري موجود بالفعل يف حياة ِّ
الطفل؛ فهي مت ِّثل بال ِّن�سبة له ما ي�شبه
احلل���م ،وهي مت ُّده ب�ألوان من املعرفة َّ
ومت�س
اجلذابة الت���ي من �ش أ� َّنها �أن تروح عنهُّ ،
وجدانه اخلا�ص حني تعر�ض لأمناط من العواطف ومناذج من امل�شاعر الإن�سانية.
الق�صة يف ريا�ض الأطفال كونه���ا ُت ْ�سهم يف بناء
وهن���اك من ينظر �إىل �أه ِّمي���ة َّ
�شخ�صية ِّ
الطفل وم�ساع���دة الأ�سرة يف الترَّ بية ،فتكمن �أهميتها يف م�ساعدتها ِّ
بكلم���ا فيها من �أح���داث و�أ�شخا�ص-على تقريب املفاهيم املج��� َّردة التي تهتم بالترَّ بية،
تنمي �شخ�صي���ة ِّ
الطفل ،عن طريق م�ساع���دة الأ�س���رة يف الترَّ بية ب�صورة
كم���ا �أ َّنه���ا ِّ
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�صحيحا �سلي ًما ،وتعمل عن طريق
واعي���ة مدرو�سة ُت�سهم يف ت�ش ِّكل �شخ�صيته ت�ش ُّك ًال
ً
�أ�سلحته���ا امل�ش ِّوق���ة الف َّعالة عل���ى معاجلة ما قد يقع فيه البيت م���ن �أخطاء ،فهي من
�أجنع الو�سائل يف ربط ِّ
الطف���ل مبا�ضيه وموروثاته ،وتكوين �شخ�صيته الإن�سانية عن
مما ميكنه من ا�ستيعابها؛
طري���ق عر�ض الت�أريخ والقيم بال�صورة امل�ش ِّوقة املنا�سبةَّ ،
فريتب���ط بدين���ه ،ووطن���ه ،و�أمت���ه ،ويتع���رف عل���ى م�آثره���ا ،و�أجماده���ا ،و�أبطالها
(الظهار1424هـ�،ص.)152
أهميتها كونها تعمل على تنمية
أ� َّما املخت�صون يف ال ُّنمو اللُّغوي للأطفال فريون � ِّ
ث���روة ِّ
الطفل اللُّغوية ،وت�ساع���د على منوه اللُّغوي مبا تت�ضمنه م���ن مفردات جديدة،
وعب���ارات جيدة قد يحفظ بع�ضها �إىل جانب تق���ومي �أ�سلوبه ،فريى �أحمد (2004م،
أهمية قراءة ال َق َ�ص�ص تكمن يف دورها الب���ارز يف تنمية اللُّغة َّ
ال�شفوية
����ص�)116أنَّ � ِّ
والكتابي���ة للأطف���ال ،و�أنَّ الهدف من عر����ض الكتب ال َق َ�ص�صية تنمي���ة لغة الإر�سال
واال�ستقبال لدى الأطفال من خالل الأدب الروائي.
الق�صة ب�صورة �أكرث دق ًة،
ويذهب فطامي(2009م� ،ص� )74إىل حتديد �أه ِّمية َّ
وال�صف الدرا�سي ،فريى �أه ِّمي ًة كبرية يف
الق�صة يف املدر�سة وال َّرو�ضة َّ
حي���ث يتناول َّ
قراءة ال َق َ�ص�ص على الأطفال ،تكمن يف كونها ت�ساعد على تنمية تقدير اللُّغة ،وتذوق
مما ي�ساعدهم على
اجلوانب اجلمالية ،و�أ َّنها تقدِّ م الكلمات للأطفال �ضمن �سياق؛ َّ
فهم الكلمات غري امل�ألوفة ،وتو�سعة قامو�سهم اللُّغوي من املفردات وال�صيغ البالغية،
وت�ساعده���م على تنمية مهارات احلديث ،وتنمية مهارات اال�ستماع ،وتنمية مهارات
الق�صة وكتابتها.
الكتابة عندما يت�شجع الأطفال على قراءة َّ
للق�صة يف تربي���ة ِّ
الطفل و�أنَّ هذه الأه ِّمية ال
يت�ض���ح ًّ
مما �سبق ال ِّ
أهمية الكبرية َّ
ميكن �أن تنح�صر يف جانب معني؛ فهي ت�سهم يف بناء الرثوة اللُّغوية للطفل يف مرحلة
ال َّرو�ض���ة ،وت�سهم يف بناء �شخ�صيته ،وت�سهم يف إ�م���داده بالقيم،وت�سهم يف ارتباطه
بدينه ،ووطنه ،و�أمته ،وت�سهم يف ت�سليته و�إمتاعه و�إدخال ال�سرور على قلبه.
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ويتن���اول الباحثون الترَّ بويون واملخت�ص���ون يف القراءة �أهدا ًف���ا متعدِّ دة لقراءة
الق�ص�ص على الأطفال يف ريا�ض الأطفال؛ فت�شري قناوي (2009م� ،ص� )54إىل �أنَّ
هن���اك العديد من الأهداف التي ت�سعى �إليها ق�ص����ص الأطفال ك�إك�ساب ِّ
الطفل فن
الطفل على ال ُّنمو االجتماعي ،و�إمتاع ِّ
احلياة ،وم�ساعدة ِّ
حب
الطفل و�إ�سعاده ،وتنمية ِّ
القراءة لديه  ،وتنمية ثروته اللُّغوية ،وتنمية ذوقه الف ِّني ،وال�سمو بوجدانه وعواطفه،
وتنمية خيال���ه وم�ساعدته على االبتكار .ويذهب ال�شيخ (1417هـ� ،ص � )114إىل �أنَّ
الطفل يتح���دد يف تنمية لغة ِّ
الق�صة على ِّ
الطفل �سماع ًا ،وحت ُّدث ًا،
اله���دف من قراءة َّ
وقراء ًة ،وكتاب ًة ،وزيادة ثروته اللُّغوية ،وتزويده باملعلومات العامة واحلقائق املختلفة
ع���ن املجتمع الذي يعي����ش فيه ،وعن العامل م���ن حوله ،وتزويده بالقي���م والف�ضائل،
وال�صف���ات املذمومة ،وتعوي���ده احرتام الع���ادات ،والتقاليد،
وتنف�ي�ره م���ن الرذائل َّ
والأع���راف الت���ي ت�سود املجتم���ع ،كما يف ال َق َ�ص����ص االجتماعية ،وتدعي���م عقيدته،
و�إعطائ���ه فك���ر ًة وا�ضح��� ًة عن الدِّ ي���ن والوحدانية ،وربط���ه بالقر�آن الك���رمي وال�سنة
ال�شريف���ة ،كما يف ال َق َ�ص�ص الديني وغريه���ا ،وغر�س حب الوطن يف نفو�س الأطفال
واملحافظ���ة عل���ى املرافق العامة للدول���ة والوالء لها .وتدريب الأطف���ال على التذكر،
وتركيز االنتباه ،والتخيل ،والقدرة على حل امل�شكالت التي تواجههم ،وتنمية التذوق
الأدبي لديهم بتق���دمي املعاين ،والأخيلة ،والأ�ساليب الأدبي���ة اجلميلة ،والك�شف عن
املوهوبني منهم.
الق�ص���ة مييل���ون �إىل التعميم،
وميك���ن الق���ول �إنَّ �أغل���ب من كتب ع���ن �أهداف َّ
الق�صة(امل�ؤلف) ،فما الهدف الذي يريد �أن
ويذك���رون �أهدا ًفا عامة ،ويهملون كاتب َّ
رئي�سا تن���درج حتته �أهداف
يحقق���ه الكاتب م���ن كتابة َّ
الق�ص���ة؟ �أي �أنَّ هناك هد ًفا ً
الق�صة تنمي���ة قيمة من القي���م كال�صدق،
فرعي���ة متع���ددة؛ فقد يكون اله���دف من َّ
و�ستندرج عدة �أهداف �ضمن هذا الهدف كاملتعة ،وزيادة الرثوة اللُّغوية؛ فقد يق�صد
املربي من قراءته للق�صة ال ُّنمو اللُّغوي� ،إال �أ َّنه �سيح�صل على فوائد متعدِّ دة متنوعة
الق�صة التي تتم قراءتها على ِّ
الطفل.
ح�سب م�ضمون َّ
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و ُتع��� ُّد الق�ص����ص يف مرحلة ريا����ض الأطفال و�سيل��� ًة رئي�سة لإك�س���اب الأطفال
مفاهيم وقي ًما �إيجابية ،وما مل يكن هذا الهدف حا�ض ًرا يف ذهن امل�ؤلف فقد تتح َّول
الق�صة ال ِّل�ص ب�صورة
الق�ص���ة �إىل �أداة �سلبي���ة لتعزيز قيم غري مرغوبة؛ فقد ت���ورد َّ
َّ
الرج���ل الق���ويَّ ،
الذكي ،احل���اذق ال�شجاع ال���ذي يح�سن ا�ستغ�ل�ال الفر�ص من غري
ق�ص���د من امل�ؤلف؛ فيعج���ب ِّ
ر�سخت مفاهيم
الطفل بهذه ال�شخ�صية ،فه���ذه َّ
الق�صة َّ
�سلبية لدى ِّ
الطفل دون �إدراك من امل�ؤلف.
وي�ؤ ِّكد �شحات���ة (1412ه� ،ص� )68ضرورة ت�ضمني الق�ص����ص القيم الإيجابية؛
رئي�سا
فلك���ي تكون َّ
الق�صة و�سيل ًة ناجح ًة للترَّ بية البد �أن ت�ش��� ِّكل القيم الترَّ بوية رك ًنا ً
فيه���ا؛ فهي مبثابة اله���دف الوا�ضح املرغوب فيه ،لذلك وجب علين���ا �أن نقدِّ م دائ ًما
تعم���قُ قيم احلياة الإيجابية ،وتثري االهتمام بالعلم والفن،
للأطفال الق�ص�ص التي ِّ
ومن ال�ضروري �أن يكون امل�ؤلف على وعي باجتاهات الع�صر الذي يكتب لأبنائه ،وما
فيه من قيم ،ومدى منا�سبة هذه القيم للمجتمع.
وم���ن ال�ضروري عر����ض هذه القيم ب�صورة غري مبا�ش���رة وغري �صريحة ،وهذا
يدع���م مت ُّث َلها م���ن قبل الأطف���ال ،وان�سجامها مع احلبكة الق�ص�صي���ة.و�أن تتنا�سب
القي���م املعرو�ض���ة مع �أعمار الأطف���ال ،و�أن تق َّدم ب�أ�سلوب �شائ���ق ي�ساعد على متثلها
واكت�سابها.
وال تتوق���ف ث َّم���رات قراءة الق�ص����ص على جان���ب اللُّغة وم�شكالته���ا� ،أو ت�سلية
الأطف���ال و�إمتاعه���م؛ ب���ل ا�ستخدمت ق���راءة الق�ص�ص كمواد عالجي���ة م�ساعدة يف
الط���ب البدين والطب النف�سي م���ا ُي�س َّمى فن ( الببليوثريابي���ا) ،وهو حماولة عالج
عيوب ال�شخ�صية� ،أو م�ساعدة الأطفال على �أن يحلُّوا م�شاكلهم ال�شخ�صية وال َّنف�سية
من خ�ل�ال مقرتحات �أو تو�صيات بقراءة ق�ص�ص حم َّددة من جانب �أمني املكتبة� ،أو
املدر�س� ،أو املوجه النف�سي (احل�صري2009 ،م� ،ص.)19
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وق���د ك�شفت درا�سة علمي���ة �أنَّ لقراءة الق�ص�ص على الأطف���ال مردودات ذات
�أبع���اد �إيجابي���ة عدي���دة ،ميك���ن �أن ت�ساعد على حت�س�ي�ن الو�ضع ال�صح���ي وال�سلوك
ال�شخ�ص���ي ب�شكل ف ّعال مع مالحظة �أنَّ ف���ن (الببليوثريابيا) ال يبنى على ت�شخي�ص
�إكلينيك���ي ،ولكن على الفطنة ،والب�صرية ،وال�شفافي���ة ،والتَّجربة الذاتية من جانب
�أمني املكتبة� ،أو الأخ�صائي االجتماعي� ،أو النف�سي (عبد العاطي2009،م).
�أنواع ق�ص�ص الأطفال:
كث�ي�را عند حديثه���م عن �أن���واع ق�ص�ص الأطف���ال ،وهذا
يختل���ف املخت�ص���ون ً
فالق�صة لها
االخت�ل�اف مر ُّده �إىل الزاوية التي ينظر منها املتح���دِّ ث ،وينطلق منها،
َّ
�أنواع بالنظر �إىل حجمها ،ولها �أنواع بالنظر �إىل البناء الف ِّني لها ،ولها �أنواع بالنظر
الق�صة من حيث
الق�صة .ف�أنواع َّ
�إىل امل�ستفيد منها� ،أو الفئة العمرية التي توجه لها َّ
احلج���م تتن���اول الرواية :وهي �أك�ب�ر ال َق َ�ص�ص حج ًم���ا ،وتتعدد فيه���ا ال�شخ�صيات،
الق�ص���ة الق�ص�ي�رة ،وه���ي تل���ي الرواية يف احلج���مَّ ،ثم
والبط���والت ،والعق���د ،ث َّ
���م َّ
الأق�صو�صة ،وهي الأ�صغر حج ًما ،والأقل تعقيدً ا ،ويف الغالب حتوي �شخ�صية واحدة.
وميك���ن القول �إنَّ م���ا ُيكتب ويق َّدم للأطفال يدخل يف نط���اق الأق�صو�صة ولي�س
الق�صة ،هذا من حيث احلجم؛ لأنَّ الغالب على ما يق َّدم للأطفال �صفحات معدودة،
َّ
ال�صفحة الواحدة عن خم�س كلمات �أو �أقل .ناهيك
بل �إنَّ بع�ضها ال تزيد الكلمات يف َّ
عن ال َق َ�ص�ص امل�صورة التي تقت�صر فقط على عر�ض ال�صور.
الق�صة من حيث احلجم �إىل امل�ضمون؛ ف�إن َّنا نلحظ تباي ًنا
وعندما نتجاوز �أنواع َّ
ممن �ألف يف �أدب الأطفال
ب�ي�ن م���ن كتب يف َق َ�ص�ص الأطفال ،بل ال يكاد يتفق اثنان َّ
عل���ى �أنواع هذه ال َق َ�ص�ص ،وقد يرجع ج���زء من هذا التنوع �إىل اختالف يف الت�سمية
فق���ط ،فيذكر بع�ضه���م ال َق َ�ص�ص امل�سلي���ة ،وي�سميها �آخر الفكاهي���ة ،و�آخر املمتعة.
الق�صة
الق�صة الفكاهيةَّ ،
وقد ح�ص���ر ال�شيخ (1417ه) �أنواع الق�ص�ص يف ث َّماني���ةَّ :
الق�صة التاريخية ،ال َق َ�ص�ص العلمية
الق�صة ال�شعبيةَّ ،
الق�صة االجتماعيةَّ ،
الدينيةَّ ،
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واخلي���ال العلميَ ،ق َ�ص�ص املغام���رات والبطولة والألغازَ ،ق َ�ص����ص احليوان والطري
والطبيعة.
الق�صة تت�ض َّمن :الأ�سطورة،
يف حني يذهب الكيالين (1406ه���ـ) �إىل �أنَّ �أنواع َّ
والق�صة
والق�ص���ة ال�شعبي���ة،
والق�ص���ة الواقعي���ة،
واخلراف���ة ،و َق َ�ص����ص ال�سح���ر،
َّ
َّ
َّ
التهذيبي���ة ،و َق َ�ص�ص اجل���ن والأ�شب���اح ،و َق َ�ص�ص البطوالت ،و َق َ�ص����ص املغامرات،
وال َق َ�ص����ص البولي�سية ،و َق َ�ص����ص احليوان واجلماد ،وي���رى الباحث �ضرورة احلذر
خ�صو�صا ما يتعلق باخلرافة ،وال�سحر ،واملغامرات ،والأ�شباح؛
م���ن بع�ض ال َق َ�ص�ص
ً
حي���ث نلحظ �أنَّ ً
بع�ضا من م�ؤلف���ي ال َق َ�ص�ص ال يدركون ما تبنيه هذه الأنواع من قيم
واجتاهات وميول؛ بل قد ت�سهم بع�ض هذه الأنواع يف ت�شكيل �شخ�صية عدائية مت�سلطة
�أو �شخ�صي���ة انطوائي���ة مت�شكك���ة ،وبع�ضها قد يت�سبب يف جعل ِّ
الطف���ل من�صر ًفا عن
ال َّرو�ضة غري مقبل عليها ب�سبب هذه الق�ص�ص التي ُتقدِّ م الرعب واخلوف والت�سلط.
وت�أت���ي ال َق َ�ص����ص الديني���ة يف مقدِّ م���ة هذه الأن���واع ،وهي تتن���اول املو�ضوعات
الديني���ة من عب���ادات ،وعقائد ،ومعام�ل�ات ،و�سري الأنبياء وال�صاحل�ي�ن ،و َق َ�ص�ص
الق���ر�آن ،ويدخ���ل فيه���ا �س�ي�رة النب���ي  -ﷺ  -وغزوات���ه ،و َق َ�ص����ص ال�صحاب���ة
والتابع�ي�ن .ويهدف هذا ال َّن���وع �إىل تنمية القيم الديني���ة واالجتاهات الإيجابية لدى
كم كبري من هذا ال َّنوع يف املكتبات� ،إال
الأطفال(�أحمد2004،م�،ص .)65ومع وجود ًّ
أ� َّنه يتَّ�سم يف الغالب بالركاكة وال�ضعف يف �صياغته الأ�سلوبية،؛ وقد ُير ُّد هذا �إىل �أنَّ
من يكتب يف هذا ال َّنوع ينق�صهم الكتابة الأدبية ومهارة الكتابة ال َق َ�ص�صية للأطفال
حتديدً ا.
أ�سا�سا لها ،فتعر�ض
وهناك ال َق َ�ص�ص الت�أريخية التي تتخذ من �أحداث الت�أريخ � ً
الأح���داث الت�أريخي���ة ب�أ�سلوب �شائ���ق ي�ساعد عل���ى تق ُّبلها .وترى قن���اوي (2009م،
����ص� )200أنَّ َق َ�ص�ص الت�أري���خ من ال َق َ�ص�ص امله َّمة يف تربي���ة الن�شء؛ لذلك يلتم�س
امل�ؤلف���ون لهذه ال َق َ�ص�ص الأ�ساليب املنا�سب���ة التي ي�ألفها الأطفال للإقبال عليها ،مع
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الق�صة الت�أريخي���ة �إىل نواة ت�أريخية حقيقي���ة ،و�أن تكون املعلومات
�ض���رورة ا�ستناد َّ
الق�ص���ة زاخرة بو�ص���ف م�سهب ،ودقي���ق ،ومل���ون ،و�أن يكون
املق َّدم���ة للأطف���ال يف َّ
الأ�سلوب اللُّغوي ح ًيا ،وجذا ًبا ،وم�شو ًقا.
ومنها � ً
أي�ضا ال َق َ�ص����ص اخليالية ( ،)Stories Fantasyوهي نوع من ال َق َ�ص�ص
ُي ْع���زى �إىل ع�صور �سابقة يدور حول احليوانات� ،أو الطيور ،يهدف �إىل تنمية اخليال
ل���دى ِّ
الطف���ل .وي�شري عي�س���ى (2006م���� ،ص� )288إىل �أنَّ هذا ال َّلون م���ن ال َق َ�ص�ص
يعتم���د على ا�ستثارة ملكة اخلي���ال عند الأطفال ف ُيح ِّلق بخياله���م يف �أجواء خيالية،
وينطل���ق بهم يف ف�ضاءات وا�سعة تتجاوز الواق���ع وتخرتق حدود املنطق ،وهو يختلف
عن َق َ�ص�ص اخليال العلمي املدرو�س �أو َّ
املنظم الذي ي�سعى �إىل توجيه خيال الأطفال
�صحيحا ،كما يهدف �إىل تقدمي املعلومات العلمية يف �سياق َق َ�ص�صي خيايل،
توجيه ًا
ً
وربط الأطفال باملخرتعات احلديثة ،وحفزهم على االبتكار والإبداع.
�ص�ص الواقعي(ة(�Realistic fic
ومن الأنواع املنا�سبة ملرحلة ريا�ض الأطفال ال َق َ

 ،)tionوهو نوع من ال َق َ�ص�ص يعتمد على املو�ضوعات امل�ستمدة من احلياة الواقعية،
وهي يف الغالب تتناول م�شكالتهم ،وت�صور �أ�سرهم و�أ�صدقاءهم ،فهي ت�صور احلياة
كما هي يف الغالب ،ولذا يعد هذا النوع من الأنواع الق�ص�صية املهمة �إذ يربط ِّ
الطفل
بواقع���ه ،وجمتمعه ،وعادات���ه ،وقيمه ،ومبادئه .وقد �أ�ش���ار الظهار(�1424ص )125
�إىل �أن الأطفال يف بداية هذه املرحلة يتجهون للتحرر من التوهم ،ويزداد ات�صالهم
باملجتم���ع الواقع���ي ،وتقوى رغبته���م يف ا�ستطالع احلي���اة احلقيقي���ة املحيطة بهم،
أ�سا�سا يف الفهم.
وتقوى القدرة اللُّغوية لديهم �إىل حدِّ االعتماد عليها � ً

�ص�ص املغام���ر ة �stories)Ad
وم���ن ال َق َ�ص����ص التي تتالءم مع ه���ذه املرحلة َق َ

 ،)ventureوه���و نوع من ال َق َ�ص����ص يعتمد على ال�شجاع���ة وروح املغامرة ،و�أبطالها
ممن ي�ساعدون رجال ال�شرطة �أو ينت�صرون للمظلومني واملقهورين ،ويرى
يف العادة َّ
�أحم���د (2004م� ،ص� )97أ َّنه���ا تنطوي على القوةَّ ،
وال�شجاع���ة ،واملجازفةَّ ،
والذكاء
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احل���اد ،ومن���ه ما هو واقعي يحكي عن بطولة �شعب� ،أو جماع���ة� ،أو �أفراد� ،أو فرد يف
مواجه���ة خطر من الأخطار� ،أو ال َق َ�ص����ص البولي�سية التي ي ؤ�دِّي فيها رجال ال�شرطة
�أدوار ال�شجاع���ة م���ن �أج���ل �أداء مهامه���م م���ن مالحقات���ه املجرم�ي�ن والقب�ض على
الل�صو�ص.
الق�ص َ�ص � ً
أي�ض���ا ال َق َ�ص����ص العلمي���ة (،)scientific storiesوهي
وم���ن �أن���واع َ
ال َق َ�ص����ص التي يحر�ص م�ؤلفوها على تنمية اخلي���ال العلمي ،وتدور حول الك�شوفات
العلمي���ة ،واالخرتاعات ،والتنب ؤ� مبا ميك���ن �أن ي�صل �إليه الإن�سان يف امل�ستقبل كثمر ٍة
لتقدم العل���م واالخرتاع� ،إ�ضاف ًة لت�صوي���ر الإن�سان الآيل ،وقدرات���ه الهائلة ،وينفرد
ه���ذا اللون م���ن الأدب يف كونه ُيخ�ضع اخليال الأدبي ملنط���ق العلم ،فيعبرِّ عن العلم
بال�ص���ورة الذهنية احل�سية الزاهية الت���ي تت�صف بالأناقة واجلمال الف ِّني ،ف�إنَّ �أدب
َق َ�ص����ص اخلي���ال العلمي يف جوهره علم م�ضم���خ باخليال الأدبي ،وه���و �أدب مطرز
مبعطي���ات العل���م ال َّنظري���ة والتكنولوجية الذي يع�ِّب�رِّ عن هذا التق���دم املذهل الذي
ن�شاهد �آثاره فيجمع فروع املعرفة (اجلاجي1998،م� ،ص.)140
و�أ َّم���ا َق َ�ص����ص احلي���وان ( )Animal Storiesفهي من �أك�ث�ر َق َ�ص�ص الأطفال
�شيوع���ا وانت�ش���ا ًرا وهي من �أك�ث�ر الأنواع ال�سابق���ة منا�سبة لأطف���ال ال َّرو�ضة ،وهي
ً
متنوعة ،فمنها َق َ�ص�ص البطولة واملغامرات ،ومنها احلكايات ال�شعبية ،ويرى �أحمد
(2004م� ،ص� )95أنَّ هذا ال َّنوع من ال َق َ�ص�ص من �أقدم الأنواع وجودًا ،ولي�س هناك
جن����س �أدبي يفوقه يف عامليت���ه وذيوعه ،وقد �أفاد الإن�سان �إف���اد ًة عظيم ًة من �صفات
احلي���وان و�سلوكيات���ه ،وق���د اتخذ من �صف���ات احلي���وان و�سلوكيات���ه َق َ�ص�صا ُ
حتكى
ليق��� ِّرب �إىل عق���ل الإن�سان وقلبه ،بع����ض القي���م والآداب مثل :ال�شجاع���ة ،والوفاء،
والكرم ،وغريه .وقد ا�ستخدم القر�آن هذا ال َّنوع من ال َق َ�ص�ص كما يف ق�ص�ص هدهد
�سليمان ،والغراب ،والنمل ،والنحل.

76

ت �ع �ل �ي��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ف�ـ��ي
م ��رح� �ل ��ة ري � ��ا� � ��ض الأط� � �ف � ��ال

الق�صة من درا�سات و�أبحاث � اَّإل �أ َّنه ال توجد درا�سة
ومع كرثة ما كتب يف جمال َّ
علمي���ة -على ح���د علم الكات���ب -تتن���اول ال َق َ�ص�ص الت���ي ِّ
يف�ضلها �أطف���ال ال َّرو�ضة
ومييلون �إليها من هذه الأنواع ال َق َ�ص�صية.
وينبغ���ي الت�أكيد على �ضرورة احل���ذر ال�شديد من بع����ض الق�ص�ص ،خا�صة ما
يتعل���ق باخلرافة ،وال�سح���ر ،واملغامرات ،وال�شعوذة ،فبع�ض م���ن يكتبون للأطفال ال
يهتم���ون كث�ي�ر ًا بامل�سائل الت���ي تخالف العقي���دة ال�صحيحة والقي���م االجتماعية .مع
�ض���رورة �أن حتر�ص املعلم���ة على الق�ص�ص التي تثري التف���ا�ؤل ،وال�سعادة ،والبهجة،
واحل���ب ،والف���رح ،والأم���ل ،وامل�س���اواة ،وتقدي���ر الآخري���ن ،واحلفاظ عل���ى الوطن
ومكت�سبات���ه وحمايته وحفظ���ه وتقدير والة �أمره .كما عليه���ا �أن تبتعد عن الق�ص�ص
التي تثري الرعب ،واخلوف ،والي�أ�س ،وتزرع ال�شك يف الآخرين.
وم���ع وجود كم ال ب�أ�س به من ق�ص�ص الأطف���ال �إال �أنَّ كث ًريا من هذه الق�ص�ص
ال تتواف���ر فيها املقومات الفنية ال�صحيحة ،نظر ًا لأنَّ الكتابة للأطفال عملية مع َّقدة
مم���ن لديهم اخلربة ،واملمار�سة ،والإمل���ام مبتطلبات ُّ
الطفولة،
ال ُيح�سنه���ا �إال نخب ٌة َّ
�إ�ضاف���ة �إىل �أنَّ بع�ض م���ن ميار�سون هذا ال�ضرب من الكتابة لي�سوا على درجة عالية
مم���ا ينعك�س �سل ًبا على البناء الف ِّني لهذه الق�ص�ص،
م���ن الكفاءة الأدبية والرتبويةَّ ،
أ� َّم���ا امل�ضم���ون ،فنالحظ ت�شابه ًا كب ًريا ب�ي�ن معظم هذه الق�ص����ص يف �أفكارها التي
غال ًب���ا ما تت�صف بال�سذاج���ة ،وال�ضحالة ،واالنف�صال عن واق���ع الأطفال احلقيقي،
مما
وم�شكالته���م املعا�صرة ،وعدم توافقها مع املراح���ل العمرية املختلفة للأطفال؛ َّ
يفقدها امل�صداقية والتوا�صل (عي�سى2007م�،ص.)283
ويرجع �ضعف م�ؤلفي الق�ص�ص للأطفال �إىل �ضعف ت�أهيلهم لهذا ال َّنوع من
الكتابة املتخ�ص�صة ،التي حتتاج �إىل رغبة داخلية ،و�إملام بحاجات الأطفال وميولهم
وم�شكالتهم ،و�إملام بالأ�س�س واملب���ادئ العامة وال�ضوابط املتع ِّلقة بالكتابة للأطفال،
الت���ي يلزم على م���ن يتوجه للطفل مث ِّق ًف���ا �أو مر ِّف ًها �أن يلتزم به���ا ،ويراعيها؛ ليكون
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ناجحا ،اً
وفعال ،وم�ؤث ًرا ،منها� :ض���رورة مراعاة خ�صائ�ص الأطفال ومرحلة
توجه���ه ً
ُّ
منوهم اللُّغوي ،والعقلي ،واالجتماعي ،واالنفعايل ،وحاجاتهم ،وميولهم عند خمتلف
املراحل والأعمار ،و�ضرورة احلر�ص على �إمتاع ِّ
الطفل و�إ�سعاده و�إدخال البهجة على
قلب���ه ،وتعليمه ،وتثقيف���ه كلما �أمكن ،والبعد عن الوع���ظ املبا�شر ،و�ضرورة احلر�ص
عل���ى �أن يكون للطفل دور فاعل ،و�ضرورة مراع���اة اجلوانب ال�شكلية واجلمالية عند
�إعداد املواد الأدبية للأطفال ،بحيث تق َّدم لهم الألوان َّ
اجلذابة اجلميلة ،والأ�صوات
املبهجة الراقية التي ت�ساعد على تنمية احل�س اجلمايل والتذوق الفني لدى الأطفال
(املركز العربي للبحوث الترَّ بويةلدول اخلليج العربي1431،هــ�،ص.)21
مطالب قراءة الق�ص�ص على �أطفال ال َّرو�ضة:
ق���راءة الق�ص�ص عل���ى الأطفال لي�ست عملي���ة نطق للحروف فق���ط؛ بل �أثبتت
الأبح���اث والدِّ را�سات �أ َّنها تت�ض َّمن العدي���د من املهارات املرتابطة واملت�شابكة التي ال
ميك���ن �أن ينفك بع�ضها عن بع�ض فالقراءة عملية عقلي���ة ت�شمل تف�سري الرموز التي
يتل َّقاها القارئ عن طريق عينيه ،وتتطلب هذه العملية فهم املعاين ،كما �أ َّنها تتطلب
مما يجع���ل العمليات النف�سي���ة املرتبطة
الرب���ط بني اخل�ب�رة ال�شخ�صية واملع���اينَّ ،
بالقراءة مع َّقدة �إىل درجة كب�ي�رة؛ فمهارات القراءة يرتبط بع�ضها ببع�ض ،ويعتمد
بع�ضه���ا على بع�ض ،وعندما نتعام���ل مع مهارة ما من مهارات الق���راءة على انفراد
يكون ذلك بق�صد التحليل لهذه املهارة فقط (عليان1421هـ� ،ص.)41
ويع��� ُّد رك���ن الق���راءة يف غرفة �ص���ف رو�ضة الأطف���ال �أول ما يقاب���ل ِّ
الطفل يف
حيات���ه الثقافية ،ولهذا الركن دور رئي�س يف تنمية االجتاه الإيجابي للقراءة ،وتزويد
كاف من ال َق َ�ص����ص املنا�سبة لأعمارهم ،وميولهم ،واجتاهاتهم؛ ومع
الأطفال بقدر ٍ
أهمي���ة ركن الق���راءة يف غرفة �ص���ف ال َّرو�ضة � ،اَّإل �أنَّ واق���ع هذا الركن يف
الإمي���ان ب� ِّ
ريا����ض الأطف���ال يف كثري منها ال يتنا�س���ب مع �أه ِّميته ،ولذا ت�ب�رز احلاجة �إىل تبني
معاي�ي�ر علمي���ة وحتدي���د مطالب رئي�س���ة ت�سهم يف تزوي���د ريا����ض الأطفال-وب�شكل
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دوري -بالق�ص�ص املنا�سبة واحلديثة ،وت�ساعد يف احلكم على جودة تلك الق�ص�ص،
وم���دى منا�سبتها حلاج���ات الأطف���ال االجتماعية والنف�سي���ة والعقلي���ة� ،إ�ضافة �إىل
تدريب املعلمات على مطالب اختيار الق�ص�ص املنا�سبة ومهارات قراءتها.
وتتط َّل���ب ق���راءة الق�ص�ص على �أطف���ال ال َّرو�ضة مهارات متع���دِّ دة؛ فهي لي�ست
عملي���ة �أخذ ق�صة من درج املكتب���ة وقراءتها على الأطفال؛ لأنَّ ه���ذا العمل ينعك�س
�سل ًب���ا على الأطف���ال ،اً
وبدل من �أن حتقق قراءة الق�ص�ص �أهداف��� ًا �إيجابية؛ قد ينتج
عنها اجتاهات �سلبية ب�سبب قلة خربة املعلمة ب�أ�صول ومطالب قراءة الق�ص�ص على
الأطفال.
وم���ن املنا�سب �أن تق���وم معلمة الرو�ض���ة «ب�إ�شعار الآباء بب���دء برنامج القراءة
للأطف���ال داخ���ل ال َّرو�ضة ،وتزويده���م باملطويات املنا�سب���ة التي تعينه���م على �أداء
دوره���م القرائ���ي جت���اه �أبنائه���م ،و�إ�شعاره���م بالق�ص����ص الت���ي يح ُّبه���ا �أبنا�ؤهم،
وتزويده���م باملكتبات الت���ي يتوفر فيها ق�ص����ص جيدة للأطف���ال ،وت�سهيل ا�ستعارة
الأطفال للق�ص�ص املنا�سبة من مكتبة ال َّرو�ضة» (ال َّن�صار1424،هـ�،ص.)42
وم���ن �أجل �أن تكون عملية قراءة الق�ص�ص عل���ى الأطفال عملي ًة هادف ًة حمقق ًة
الق�صة،
لأغرا�ضه���ا؛ الب���د من تواف���ر �أربعة مطال���ب رئي�سة ،ه���ي :مطالب اختي���ار َّ
الق�ص���ة ،ومطالب �أثناء القراءة ،ومطالب بعد القراءة .و�سوف
ومطالب قبل قراءة َّ
يتم يتناول هذه املطالب ب�شيء من التف�صيل:
�أو ًال :مطالب اختيار الق�ص�ص:
الق�صة على �أطفالها �إيجاد
�أول مطل���ب تق���وم به املعلمة الراغبة يف ق���راءة َّ
الق�صة اجليدة،
الق�ص���ة املنا�سبة ،وه���ذا يتطلب من املعلمة �أن تكون ملم��� ًة مبعايري َّ
َّ
و�أن تكون على توا�صل مع مكتبة ال َّرو�ضة و�أمينتها ،و�أن تكون على توا�صل مع املكتبات
التجارية واملكتبات العامة ،وال نهمل املواقع الإلكرتونية املتخ�ص�صة للأطفال ،حيث
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تت�ض َّم���ن
ق�ص�صا متنوعة ميكن �أن تختار منها ما يح ِّقق �أهدافها.وهنا ن�شري �إىل �أنَّ
ً
املعلم���ة الناجحة هي التي يك���ون لديها بنك من الق�ص�ص يف مكتبتها داخل ال َّرو�ضة
�أو يف املن���زل ،تق���وم بت�صنيفه���ا على ح�س���ب م�ستوي���ات الأطفال العمري���ة ،وح�سب
مو�ضوعاتها ،وهذا يي�سر لها الرجوع �إليها واال�ستفادة منها.
وقد تن���اول املخت�صون معايري احلكم على ق�ص�ص الأطف���ال ،ف�أوردها الظهار
الق�صة
للق�صة واحلكم على جناح َّ
(1424ه���ـ� ،ص )157يف حديثه عن البناء الف ِّني َّ
الق�صة ،وحلبكته���ا ،وعنا�صر الت�شوي���ق ،وال�صراع،
م���ن خالل موا�صف���ات «لفك���رة َّ
والنهاي���ة ،ومعايري خا�صة بال�شخ�صيات ،ومعايري خا�صة بالأ�سلوب ،ومعايري خا�صة
بالبيئة الزمانية واملكانية».
الق�ص���ة� ،إذ �أ�شار �إىل �شروط
كم���ا �أورد قن���اوي (2009م���� ،ص� )62شروط َّ
ً
ارتباطا مقن ًعا يجعل من
متع ِّلق���ة باحلبكة ،وهي� :أن ترتبط الأح���داث وال�شخ�صيات
الق�صة بع����ض ال�شواهد ،و�أن تكون الأحداث
جمموعه���ا وحدة ذات داللة ،و�أن ت�ضم َّ
امل�ؤدي���ة �إىل حل العقدة خمتارة بعناية ومقنعة ومتالئم���ة مع امل�ضمون ،و�أال تت�ض َّمن
كث�ي�ر ًا من العقد �أو ما ي�س َّمى باحلبكات �أو الأح���داث املت�شابكة �أو املعقدة ،و�أن تكون
احلبكة م�شوقة َّ
جذابة تت�ض َّمن �أحداثا م�ؤثرة.
للق�صة ما �أورده
وم���ن املطالب الت���ي يح�سن باملعلمة �أن تلم بها عن���د اختيارها َّ
كل م���ن ( :امل�شريف2004،م) ،و(�شحات���ه1412،ه) ،و(املجيدل1425،ه) ،و(املركز
العربي للبحوث الترَّ بوية لدول اخلليج العربي1431،ه) ،ومنها:
الق�صة:
�أ .مو�ضوع َّ
 و�ضوح املو�ضوع.
 منا�سبته للمرحلة العمرية.
الق�ص���ة .وهذا يتطلب الإمل���ام ب�أنواع الق�ص�ص
 منا�سب���ة العنوان مل�ضمون َّ
وبالأكرث منا�سبة منها لأطفالها.
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الق�صة :
ب  .فكرة َّ
 جاذبية الفكرة.
 مدى ِج ّدتها.
 تناولها للقيم.
 تنا�سبه���ا م���ع امل�ست���وى العقل���ي للأطف���ال ،وم���ع خ�صائ�صه���م ال َّنف�سية،
واالجتماعية ،والعقلية ،واللُّغوية.
 خل ّوها من الأفكار املعقدة ،ومن الأفكار املفجعة املزعجة امل�ؤملة.
الق�صة:
ج  .حبكة َّ
 تتدرج من الب�سيط �إىل املر َّكب.
  جتذب الأطفال.
 ترابط �أحداث احلبكة.
  الو�ضوح و�سهولة التعرف عليها.
الق�صة
 الرتكيز على الأهداف العامة والبعد عن التفا�صيل .وعادة ما تبد أ� َّ
ببداية موجزة ثم تتابع الأحداث وتنمو لت�صل �إىل العقدة ثم احلل.
 م���ن امله���م جدا �أن تك���ون النهاي���ة �سعيدة مبهج���ة مفرحة للطف���ل؛ فهذه
النهايات املفرحة ت�سهم يف بناء �شخ�صية متفائلة مقبلة على احلياة قادرة
على حل امل�شكالت.
الق�صة:
د � .شخ�صيات َّ
 تكون م�ألوفة للأطفال.
 يتم ت�صويرها ب�شكل دقيق.
 يكون عددها منا�سبا.
 و�ض���وح �أدوار ال�شخ�صي���ات .وم���ا يجب عل���ى الكاتب التنبه ل���ه البعد عن
املثالية الزائفة والزائدة يف ر�سم هذه ال�شخ�صيات.
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 �أن تكون ال�شخ�صيات خيرّ ة ،والبعد عن ال�شخ�صيات ال�شريرة العدوانية.
الق�صة:
هـ .بيئة َّ
الق�صة بارزة ووا�ضحة.
 تكون البيئة الزمانية واملكانية يف َّ
الق�صة.
 تتنا�سب البيئة مع �شخ�صيات َّ
 عر�ض الزمان واملكان ب�صورة منا�سبة.
 ترتبط بالبيئة االجتماعية التي يعي�ش فيها الأطفال.
الق�صة:
و� .أ�سلوب َّ
 ا�ستخدام اجلمل الب�سيطة ال املركبة.
 تقدمي كلمات جديدة.
 مراعاة التنا�سب يف التباعد بني ركني اجلملة.
 منا�سبة اال�ستطراد يف العر�ض.
 منا�سبة اجلمل االعرتا�ضية.
 منا�سبة الألفاظ للعمر اللُّغوي للأطفال.
ز  .ال�سرد واحلوار:
الق�صة ولي�س على ل�سان امل�ؤلف.
  َّ
يتم ال�سرد على ل�سان �شخ�صيات َّ
الق�صة,
  منا�سبة طول احلوار بني �شخ�صيات َّ
  يكون احلوار ب�شكل َّ
منظم.
 و�ضوح احلوار وعدم تعقيده ب�صورة ترهق الأطفال.
 ويح�سن �أن يت�صف ال�سرد بالآتي :مراعاة �إمكانات ِّ
الطفل اللغوية ،واختيار
الألف���اظ ذات الداللة احل�سية والبعد عن الألفاظ املجردة ،اختيار اجلمل
الق�ص�ي�رة املتنا�سبة ،واالبتعاد عن اال�ستع���ارات والكنايات ،واالبتعاد عن
الألفاظ الأجنبية والعامية.
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ح .نهاية الق�صة:
ينبغ���ي �أن ي�ستم���ع الطف���ل �إىل نهاية �س���ارة� ،سعيدة ،مبهجة ،مرح���ة ،ال ت�ؤذي
م�شاعره و�أحا�سي�سه بنهاية م�ؤملة �أو غري �سارة.
الق�صة:
ط� .إخراج َّ
ال�صفحات لعمر الأطفال.
 منا�سبة عدد َّ
 جودة الورق.
 جاذبية الغالف.
 توظيف الألوان ب�شكل منا�سب.
 تنا�سب بنط الكتابة مع م�ستوى الأطفال.
 عدم طغيان ال�صور على الكلمات.
 مراعاة ال�ضبط بال�شكل.
الق�صة.
 منا�سبة ال�صور داخل َّ
 البعد عن ال�صور املر َّكبة املعقدة.
 مراعاة امل�سافة بني ال�سطور.
 وجود ترابط بني ال َّن�ص وال�صور.
الق�صة:
ب .مطالب قبل قراءة َّ
الق�ص���ة ب�شكل ممتع،
الق�صة البد �أن تت���درب املعلمة على ِّ
ق�ص َّ
قب���ل ق���راءة َّ
بحي���ث ي�ش��� ُّد انتباه الأطف���الَّ ،
ويف�ضل �أن ت�ستفي���د املعلمة من امل���ر�آة �أو من مع ِّلمات
الق�صة �أمام زوجها و�أطفالها ،ويورد قطامي
الق�صة� ،أو تق���ر�أ َّ
�أخري���ات تقر�أ عليهن َّ
توجيه���ات للمعلمني الراغبني قراءة الق�ص�ص عل���ى �أطفالهم (2009م� ،ص،)266
هي:
الق�صة مرات عدة من �أجل املتعة يف البداية َّثم برتكيز �أكرث.
 اقر�أ َّ
 اعزل نف�سك عن الأطفال وجر�س الهاتف.
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الق�صة.
 حت َّرك وحت َّدث
ٍ
ب�صوت ٍ
عال و�أنت تقر أ� َّ
 افعل َّ
كل ما ت�شعر �أ َّنك تريد فعله.
ً
خطوطا حتت العبارات �أو الكلمات الت���ي تبدو �صعبة �أو غام�ضة لدى
 �ض���ع
الأطفال.
الق�صة الأ�سا�سي.
 ح ِّلل بناء َّ
الق�صة.
 ح ِّلل مواطن اجلاذبية يف َّ
 عدِّ ل ما يحتاج �إىل تعديل.
الق�صة على �أفراد �أ�سرتك تد َّرب على قراءتها.
 اقر�أ َّ
الق�ص���ة �أهدافها يجدر باملعلم���ة حتقيق عدد من
وم���ن �أجل �أن حت ِّقق ق���راءة َّ
املطالب �أورده���ا كل من( :املجيدل1425،ه�،ص ،)98و(قطامي2009،م� ،ص،)235
و(�أحم���د 2009م���� ،ص ،)112و( الن�ص���ار1433 ،ه���ـ) ،و(املركز العرب���ي للبحوث
الترَّ بوية لدول اخلليج العربي1431،ه) ،ومن �أهم تلك املطالب:
الق�صة داخ���ل ال�صف �أو يف
  تهيئ���ة امل���كان املنا�سب ،فهل �ستق���ر أ� املعلمة َّ
م���كان �آخر (مكتبة ال َّرو�ضة حديق���ة ال َّرو�ضة �ساحة اللع���ب)َّ ،
ويف�ضل �أن
تن���وع املعلمة بني �أمكن���ة الق���راءة (الف�صل،املكتبة ،احلديق���ة ،ال�ساحة)
فتن��� ُّوع الأمكن���ة ومنا�سبته���ا ت�سه���م يف حت�س�ي�ن دافعية ِّ
الطف���ل لال�ستماع
للق���راءة واال�ستمت���اع بهاَّ ،
الق�صة مع
ويف�ض���ل �أن يتنا�س���ب مكان ق���راءة َّ
الق�صة تتناول احليوانات فمن املنا�سب جدً ا �أن تكون
م�ضمونها ف�إن كانت َّ
يف حديق���ة ال َّرو�ضة مع �ضرورة �أن يتنا�سب اجلو من حيث درجة احلرارة
�أو الربودة للأطفال.
  َّ
يف�ض���ل �أن يجل�س الأطفال على �شكل حرف  ،Uو�أن تكون املعلمة �أعلى من
الأطفال ً
قلي�ل�ا ،بحيث يتم ُّكن جميع الأطفال م���ن م�شاهدتها ،و�أن جتل�س
أ�م���ام الأطفال بحيث جت���ذب انتباه اجلميع،كي ي���رى اجلميع كامل ج�سم
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الق�ص���ة ،وقد يكون من املنا�سب �أن يجل�س الأطفال على
املعلم���ة وهي تقر�أ َّ
الأر�ض بعد و�ضع فر�شة منا�سبة.
احل�صة التي
الق�صة ،يوم القراءةَّ ،
 تخت���ار املعلمة الوقت املنا�سب لق���راءة َّ
تت ُّم فيها القراءة ،فلي�س من اجليد �أن تقر أ� املعلمة الق�ص�ص يف نهاية اليوم
فه���ذا لن ميك���ن املعلمة من التفاعل مع القراءة ب�ش���كل جيد ،فهي مرهقة
متعب���ة قد ا�ستنف���دت كامل قدرتها ،كم���ا �أنَّ الأطفال ا�ستنف���دوا طاقتهم
مما ي�ؤ ِّثر يف تركيزهم ومتابعتهم وا�ستمتاعهم.
ون�شاطهم وحيوتهمَّ ،
 تت�أك���د املعلم���ة من �أنَّ �إ�ضاءة امل���كان جيدة ،ومن منا�سب���ة درجة احلرارة
وال�ب�رودة ،فجلو����س الأطف���ال يف مكان تك���ون درجة احل���رارة �أو الربودة
في���ه مرتفع���ة يق ِّلل م���ن تركيزه���م وانتباههم ،بل الب���د �أن تت�أك���د املعلمة
م���ن منا�سبة ما يجل�س علي���ه الأطفال من فر�ش �أو ح�ص�ي�ر فراحة ِّ
الطفل
�ضرورية ملتابعته وا�ستمتاعه.
الق�صة (�أ�شكال ،ر�سوم� ،صور ،دمى)
 تع ٌّد املعلمة الأدوات امل�ساندة لقراءة َّ
وهذا �سي�سه���م يف متابعة الأطفال كما �سي�سهم يف �إثرائهم .وقد يكون من
املنا�س���ب �أن تعر����ض املعلمة مقطعا مرئي���ا �أو م�سموع ًا،خا�ص���ة �إذا كانت
الق�صة تتناول الغابة وما يجري فيها.
َّ
الق�صة و�أ�صوات
 تق ِّل���ل املعلم���ة امل�شتات اخلارجي���ة؛ فاملعلمة عندما تق���ر أ� َّ
الأطف���ال من خارج الف�ص���ل ت�صلهم بو�ضوح ي�ضعف م���ن تركيز الأطفال
للق�صة.كذلك عن���د دخول مراقبة �أو زائرة �إىل غرفة ال�صف،
ومتابعتهم ِّ
وق���د يك���ون من املنا�سب و�ض���ع الفتة على ب���اب ال�صف ت�ش�ي�ر �إىل الهدوء
وتطلب عدم الدخول �إىل غرفة ال�صف.
 تعط���ي املعلمة تعليمات عن �ضرورة االنتب���اه ،والرتكيز ،وح�سن اال�ستماع،
وع���دم االن�شغ���الَّ ،
ويف�ض���ل �أن تكون ه���ذه التَّعليمات مع َّلق���ة داخل غرفة
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الق�ص���ة فتطلب م���ن الأطفال
ال�ص���ف �أو امل���كان ال���ذي تت��� ُّم في���ه ق���راءة َّ
َّ
�إدخ���ال جمي���ع املحتوي���ات الت���ي �أمامهم داخل ال���درج كما تط���رح عليهم
ال�س����ؤال عن رغبة �أحد منهم الذه���اب �إىل دورة املياه قبل البدء يف قراءة
الق�صة.
َّ
الق�صة تتناول امل ؤ� ِّلف ،والنا�شر ،وتاريخ
 تق���دِّ م املعلمة بع�ض املعلومات عن َّ
ال�صفحات ،وهذه املعلومات تفيد الأطفال ،فتقول
الن�ش���ر ،والر�سام وعدد َّ
لأطفالها هذه ق�صة وعنوانها كذا ،وقد �ألفها فالن ،وهذه ال�صور ر�سمتها
فالن���ة ،وعلى املعلم���ة �أال تبخل عل���ى �أطفالها مبثل ه���ذه املعلومات؛ فهذه
املعلومات ت�سهم يف تكوين اجتاه �إيجابي نحو القراءة.
الق�صة و�صورة الغالف ،وتتيح لأطفالها
 تناق�ش املعلمة مع �أطفالها عنوان َّ
التنب�ؤ مب���ا يف ال َّن�ص من خالل العنوان ،وتطلب من الأطفال احلديث عن
ال�ص���ورة ،وكلما دخلت املعلم���ة يف التفا�صيل فهو �أف�ضل فقد يجيب ِّ
الطفل
�أ�شاهد رج ًال ،فت�أتي �إجابة �أخرى �أ�شاهد رج ًال يلب�س عمامة...
  َّ
يف�ضل �أن حت�ضر املعلمة معها �أكرث من ق�صة ،وتقدِّ مها لأطفالهاَّ ،ثم تتيح
الق�صة التي يرغبونها ولو من الق�ص�ص القدمية التي
لهم املجال الختيار َّ
الق�صة
�سب���ق �أن قر�أتها عليهم فمجرد جع���ل الأطفال ي�شاركون يف اختيار َّ
يعزز لديهم �إبداء الر�أي والت�شاور ويجعلهم �أكرث متابع ًة وانتباهً ا.
الق�ص���ة ،فهي اجل�سر الذي
 حتر����ص املعلمة على نقط���ة البداية يف قراءة َّ
الق�صة؛ ل���ذا يجدر باملعلم���ة اختيار
تنق���ل به املعلم���ة �أطفالها �إىل ع���امل َّ
البداية املنا�سبة قبل االنطالق يف القراءة.
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مطالب �أثناء قراءة الق�ص�ص:
الق�صة وتنتهي املعلمة من التدرب عليها واالن�سجام معها،
عندما يت ُّم اختيار َّ
وتهي���ئ املكان املنا�س���ب للقراءة ،ت�أتي مرحل���ة ال�شروع يف الق���راءة ،وتتطلب قراءة
الق�ص����ص من املعلم���ة �أن حتقق عددًا من املطال���ب �أ�شار ت �إليه���ا �أبحاث متعددة،
مث���ل( :قطامي2009،م���� ،ص ،)235و(�أحمد 2009م���� ،ص ،)112و(املركز العربي
للبح���وث الترَّ بوية لدول اخللي���ج العرب���ي1431،ه) ،و(الن�ص���ار1424،ه� ،ص،)30،
و(طعيمة1430،ه�،ص ،)140ومن �أهمها:
بالق�صة التي تقر�ؤها عليهم .وهذا من
  ُت ْظهِ ���ر املعلمة لأطفالها ا�ستمتاعها َّ
�أهم املطالب؛ حيث ي�ؤ ِّثر هذا على ا�ستمتاع الأطفال ومتابعتهم؛ فالأطفال
يدرك���ون ب�ص���ورة غ�ي�ر مبا�ش���رة حما�س���ة املعلم���ة ورغبته���ا يف الق���راءة
عليهم.وق���د يرجع ه���ذا �إىل نظرة املعلمة �إىل ق���راءة الق�ص�ص واجتاهها
نح���و القراءة .فاالجت���اه ال�سلبي للمعلم���ة ينعك�س عل���ى تفاعلها وحر�صها
وا�ستمتاعها بالقراءة.
 تق���ر�أ املعلمة ب�ص���وت وا�ضح م�سموع م���ن جميع الأطف���ال ،ولي�س املطلوب
ال�صف ،وال ب�صوت
من املعلم���ة �أن تقر�أ ب�صوت ٍ
عال مزعج جملجل داخل َّ
خاف���ت ي�صع���ب �سماعه.كما عليها �أن جتع���ل الأطفال الذي���ن يعانون من
م�ش���كالت �سمعية �أو ب�صري���ة قريبني منها ،و�إن كان ع���دد الأطفال كب ًريا
فقد يكون من املنا�سب اال�ستعانة مبكرب �صوت.
الق�صة وفهمها،
 تق���ر�أ املعلمة ب�سرع���ة منا�سبة ت�سم���ح للأطفال مبتابع���ة َّ
ولي����س املطل���وب البطء املم���ل الذي ي�ساع���د على ان�ص���راف الأطفال عن
الق�صة .ومن الأف�ضل �أن تقر�أ جمل ًة جمل ًة ال كلم ًة كلمة.
متابعة َّ
  ِّ
الق�صة،
توظ���ف املعلمة نربات �صوتها وف ًقا ملتطلب���ات املوقف و�شخ�صيات َّ
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ف�ص���وت ال�شيخ العج���وز كبري ال�س���ن يختلف عن �صوت ال�ش���اب ال�صغري.
و�صوت القا�ضي يختلف عن �صوت الل�ص و�صوت الأ�سد ملك الغابة يختلف
الق�صة وتطلب
عن �صوت الثعلب ،وهذا ي�ؤكد �أن تتدرب املعلمة على قراءة َّ
من الآخرين تقوميها.
الق�ص���ة ،وال �شك �أنَّ �شي ًئا
 تتوق���ف املعلم���ة عن القراءة قلي ًال تب ًعا لأحداث َّ
م���ن ال�سك���ون من حني لآخ���ر ي�سهم يف جمع �شت���ات انتباه الأطف���ال �أثناء
ال�س���رد ،كما �سي�سهم يف أ�خ���ذ املعلمة �شي ًئا من الراح���ة ،وينبغي �أال تطيل
هذه الوقفات وال تكرث املعلمة منها.
الق�ص���ة ح�سب املواقف
 تغ�ي�ر املعلمة من تعابري وجهه���ا وف ًقا ل�شخ�صيات َّ
الت���ي مت��� ُّر عليها؛ فموق���ف الف���رح واالبت�سامة يختلف ع���ن موقف احلزن
ويختلف اخلوف.
  ِّ
للق�صة كالوقوف
توظف املعلمة عالمات الرتقيم توظي ًفا �سلي ًما يف قراءتها َّ
عند الفا�صلة والنقطة ،وتوظيف عالمة التعجب واال�ستفهام ،فت ُْظهِ ر على
ق�سم���ات وجهها التعجب واال�ستغ���راب ،كما َي ْظهر يف نطقه���ا اال�ستفهام؛
فنهاي���ة اجلمل���ة اال�ستفهامي���ة �أو التعجبي���ة تختلف عن نهاي���ة الطلبية �أو
اخلربية.
  ِّ
للق�صة ،فتعر�ض
توظف املعلمة ال�صور والر�سوم توظي ًفا �سلي ًما يف قراءتها ِّ
بالق�صة
على �أطفالها بع�ض ال�ص���ور وبع�ض الر�سوم ،وتتيح لهم الإم�ساك
َّ
وتداولها بينهم �إن لزم الأمر.
الق�صة ،وحتر�ص على
 تتوا�ص���ل املعلمة ب�صر ًيا م���ع �أطفالها �أثناء ق���راءة َّ
تق�سيم نظراتها ب�ي�ن الأطفال وا�ستخدام التوا�صل الب�صري و�سيلة رئي�سة
الق�صة
جل���ذب انتباه الأطفال ،وبع�ض املعلمات يكون ب�صرها مرك ًزا على َّ
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وهذا خط�أ كبري تقع فيه املعلمة �سيكون له الأثر ال�سلبي يف متابعة الأطفال
الق�صة.
َّ
الق�ص���ة ،وهذا يتطلب
 تتوا�ص���ل املعلم���ة حركي ًا م���ع �أطفالها �أثن���اء قراءة َّ
حتريك اليدين والر�أ����س ،بل متثيل بع�ض املواقف التي تتطلب ذلك ب�شكل
مدرو����س وغري مبالغ فيه تق���وم من مكانها مت�شي قلي�ل�ا ،ت�ضع يدها على
ر�أ�س ِّ
الطفل �أو كتفه ،كل هذا �سي�سهم يف متابعة الأطفال للق�صة.
الق�صة ،وقد تتوق���ف املعلمة قليلاً ،
 تتي���ح املعلمة لأطفاله���ا التنب ؤ� بنهاي���ة َّ
وتطل���ب م���ن الأطفال �أن يتوقعوا نهاي���ة للق�صة ،وقد تتوق���ف عن القراءة
وتخرب �أطفاله���ا �أنها �ستكمل يف اجلل�سة القادم���ة ،فهذا �سيجعل الأطفال
الق�صة.
متحم�سني للو�صول �إىل نهاية َّ
الق�ص���ة ،خا�صة التي
 ت�ش���رح املعلمة وتف�س���ر بع�ض املعلومات ال���واردة يف َّ
يتوق���ع �أن تك���ون عائ ًق���ا دون فه���م الأطف���ال ومتابعتهم للق�ص���ة ،ك�أ�سماء
الأماك���ن وامل���دن �أو بع����ض الألف���اظ الغام�ض���ة �أو �أ�سم���اء ال�شخ�صيات �أو
الكلم���ات الغريب���ة التي ي�صعب عليه���م فهمها ،وال مين���ع �أن تو�ضح ما هو
غام�ض باللغة القريبة من لهجة الأطفال.
 تق ِّل��� ُد الأ�صوات واحلركات املختلفة �إذا كان ذل���ك ي�ساعد على �إ�ضفاء جو
الق�ص���ة ،كما �أنَّ تقليد بع�ض الأفعال ،مثل الطرق على الباب
حقيقي على َّ
�أو الكتابة ي�ساعد على تفاعل الأطفال ب�صورة �أف�ضل.
الق�صة:
مطالب بعد االنتهاء من قراءة َّ
الق�صة على الأطفال يتوق���ع منها �أن تقدِّ م عددًا
بع���د انته���اء املعلمة من قراءة َّ
م���ن الأن�شط���ة التي ت�سه���م يف حتقيق �أه���داف ق���راءة الق�ص�ص (جاب���ر1421،ه)،
و(املجيدل1425،ه�،ص ،)99و(عبدالباري2010،م) ،ومنها:
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الق�صة ،ويف هذه املناق�شة تر�سيخ
 تناق�ش مع �أطفالها القي���م املت�ض َّمنة يف َّ
للقي���م الإيجابية وتعزيزه���ا ،وتنفري من القيم ال�سلبي���ة ،ومن الأف�ضل �أن
تك���ون دون تكلف وب�صورة غري مبا�ش���رة ،وربط هذه القيم بحياة الأطفال
وم�شكالتهم.
الق�صة ،وحول �شخ�صياتها،
  ِّ
ت�شج��� ُع الأطفال على طرح �أ�سئلة يف مو�ض���وع َّ
الق�صة وزمانها؛ فالأطفال يدفعهم حب اال�ستطالع �إىل معرفة
وحول مكان َّ
الق�صة ،وقد يطرحون �أ�سئلة ال تتوقعها املعلمة.
املزيد عن �شخ�صيات َّ
الق�صة،
 تتيح للأطف���ال املقارنة بني �شخ�صيتني �أو منوذج�ي�ن �أو ر�أيني يف َّ
الق�صة و�صور من واقع احلياة �أو املقارنة بني
�أو املقارن���ة بني ما �سمع���ه يف َّ
ت�صرف خاطئ وت�صرف جيد.
الق�صة ،وم���ا الذي ن�ستفيده
 تتي���ح للأطفال ا�ستنت���اج الدرو�س والعرب من َّ
الق�صة يف تعامالتنا اليومية ،وحتثهم على امل�شاركة ،وحتدِّ د ال�صواب
من َّ
الق�ص���ة ،و�أوجه النقد التي
واخلط أ���� يف ت�صرف �شخ�صية من �شخ�صيات َّ
ميكن �أن توجه لل�سلبيات ،وكيفية تعديل ال�سلوك اخلاطئ.
 تطل���ب من �أطفاله���ا اقرتاح عناوين جدي���دة للق�صة ،وذك���ر �أهم الأفكار
الق�صة .وجتعل الأطفال يوردون بع�ض الكلمات املرادفة يف
التي ت�ض َّمنتها َّ
الق�صة.
الق�صة .ويوردون بع�ض الكلمات املت�ضادة يف َّ
َّ
الق�صة يف املنزل على الأم �أو الأب �أو الإخوة.
 تطلب من �أطفالها �أن يعيدوا َّ
الق�صة على زمالئه.
 تطلب من بع�ض الأطفال �إعادة َّ
 تطرح �أ�سئلة مثرية للأطف���ال ماذا تفعل لو كنت مكان �أحد ال�شخ�صيات؟
ماذا تقرتح؟ مباذا تف�سر؟
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الق�صة.
 تطلب من الأطفال حتديد ال�شخ�صيات التي �أعجبتهم يف َّ
الق�ص���ة ،وتن�ص���ت باهتمام
  ِّ
ت�شج���ع الأطف���ال لط���رح �أ�سئل���ة يف مو�ض���وع َّ
لأ�سئلتهم وتعليقاتهم.
خامتة :
أهمية
تن���اول ه���ذا الف�صل ق���راءة الق�ص�ص يف ريا�ض الأطفال م���ن حيث ال ِّ
اللُّغوي���ة واملتطلبات الرتبوية باعتب���ار الق�صة �أمتع الفنون الأدبية و�أقربها �إىل نفو�س
الأطف���ال ،وتط���رق الف�ص���ل �إىل مفهوم ق�ص����ص الأطفال و�أهمية ق���راءة الق�ص�ص
عليه���م و�إىل �أنواع الق�ص����ص املقدمة للأطفال مع الت�أكيد عل���ى املتطلبات الرتبوية
لت�ساع���د معلمة الرو�ضة على حتقيق قراءة ناجحة ممتع���ة حمققة لأهدافها؛ تتم َّثل
الق�صة
يف مطال���ب اختي���ار الق�صة وهذا يتطل���ب من املعلمة �أن تكون ملم��� ًة مبعايري َّ
اجليدة ،و�أن تكون على توا�صل مع مكتبة ال َّرو�ضة و�أمينتها ،و�أن تكون على توا�صل مع
الق�صة كالتدرب على قراءة
املكتبات التجارية واملكتبات العامة .ومطالب قبل قراءة َّ
الق�صة واختيار املكان وتهيئته وحتديد ح�صة القراءة وتنظيم جلو�س الأطفال.
َّ
ومطالب �أثناء قراءة الق�ص�ص ترتكز يف املهارات القرائية كو�ضوح ال�صوت
وتنغيمه ح�سب املعن���ى ِّ
وتوظيف عالمات الرتقيم توظي ًف���ا �سلي ًما ،وحتقيق التوا�صل
مما ي�ساعد على �إ�ضفاء
الب�صري واحلركي ،وتقليد الأ�ص���وات واحلركات املختلفة؛ َّ
الق�صة؛ تتم َّثل يف تقدمي
الق�صة.ومطالب بعد االنتهاء من ق���راءة َّ
ج���و حقيقي عل���ى َّ
الأن�شط���ة الت���ي ت�سهم يف حتقيق �أهداف ق���راءة الق�صة كمناق�ش���ة القيم املت�ض َّمنة،
وتعزي���ز القي���م الإيجابية والتنفري م���ن القيم ال�سلبية ،وت�شجي���ع الأطفال على طرح
الق�ص���ة وزمانها؛
الق�ص���ة ،وح���ول �شخ�صياته���ا ،وحول م���كان َّ
�أ�سئل���ة يف مو�ض���وع َّ
الق�صة ،وقد
فالأطف���ال يدفعه���م حب اال�ستطالع �إىل معرفة املزيد ع���ن �شخ�صيات َّ
يطرحون �أ�سئلة ال تتوقعها املعلمة.
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3131مكت���ب الترَّ بي���ة العربي ل���دول اخلليج1423( .ه���ـ) .واقع الق���راءة احلرة لدى
ال�شباب» الريا�ض.
3232مكتب الترَّ بية العربي لدول اخلليج 1428(.هـ)  .وثيقة كفايات القراءة والكتابة
ال�صف ال�ساد�س االبتدائي ،الريا�ض.
لنهاية َّ
ال�صفوف الأولية
3333ال َّن�صار� ،صالح بن عبد العزيز1423( .هـ) .اجتاهات مع ِّلمي ُّ
نحو القراءة للتالميذ .مركز بحوث كلية الترَّ بية ،جامعة امللك �سعود.
3434ال َّن�صار ،حممد بن عبد العزيز1425( .هـ) .واقع �أداء مع ِّلمي اللُّ َغة العربية من
ال�صفوف الأولية .بحث ماج�ستري غري من�شورة.كلية
املتخ�ص�ص�ي�ن وغريهم يف ُّ
الترَّ بية .جامعة امللك �سعود،الريا�ض.
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الفصـل الرابع
التقومي اللغوي يف ريا�ض الأطفال
الأ�ساليب والأدوات
د .حممد ف�ؤاد احلوامدة

(*)(((

(*) �أ�ستاذ م�ساعد ،ق�سم الرتبية االبتدائ ّية ،كلية الرتبية ،جامعة الريموك ،الأردن .
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مقدمة:
ّ
تع ّد مرحلة ريا�ض الأطفال من �أهم املراحل امل�ؤ ّثرة م�ستقب ًال يف حياة الإن�سان،
تربوي �سلي���م ُي� ّؤ�س�س يف هذه
وحي���اة جمتمعه ال���ذي يعي�ش فيه فك ّل دعام���ة و�أ�سا�س ّ
املرحل���ة ،فللخ�ب�رات االجتماع ّية واحل�س ّي���ة واحلرك ّية والإدراك ّي���ة والعقل ّية واللغو ّية
ال�سليم���ة �آثار �إيجاب ّية يف تكوين �شخ�صية الطف���ل ومنوه ال�سوي يف خمتلف اجلوانب
عقل ًّيا وج�سد ًّيا وانفعال ًّيا واجتماع ًّيا ولغو ًّيا...
وق���د �أظه���رت كثري من الدرا�سات �أهمية مرحلة ريا����ض الأطفال يف بناء النمو
اللغوي لدى الأطف���ال (احلوامدة وعا�شور2013 ،؛  )Share & Blum, 2005بحيث
ّ
احلقيقي الذي يبدو �أثره الف ّعال
متثل التهيئة اللغو ّية يف ريا�ض الأطفال مفتاح التع ّلم
ّ
يف بقية املراحل.
فم���ن الوظائف الأ�سا�س ّية لريا�ض الأطف���ال تعهد مناء الأطفال بالرعاية تعهدً ا
حقيق ًّيا من خالل تنمية ا�ستعدادتهم لتع ّلم املهارات اللغو ّية وتطويرها .وهذا يتطلب
موق ًف���ا �أ�سا�س ًّي���ا �صل ًبا م���ن قبل املعلمة �أال وه���و �أن ك ّل الأطف���ال ي�ستطيعون الو�صول
اللغوي؛ �إذا و ّفرنا لهم الظروف والبيئة التعليم ّية
�إىل م�ستويات عليا من اال�ستع���داد
ّ
التعلم ّية املنا�سبة؛ وذلك مي ّكنهم من تع ّلم اللغة ب�سهولة يف ال�صفوف الأوىل.
م���ن هن���ا ،ف����إنَّ التغريات الت���ي ح�صل���ت يف وظيفة ريا����ض الأطف���ال �أدت �إىل
تغ�ّي�رّ مماث���ل يف عملية التق���ومي� ،أعطت التق���ومي هُ و ّيته اجلدي���دة يف بع�ض البلدان
املتق ّدم���ة ،وميكن حتديديها يف �أمري���ن �أ�سا�سيني :التغي�ي�رات البنيو ّية( (�Structur
 ،)alوالتغي�ي�رات املفاهيم ّي���ة ( ،)Conceptualفالتغيريات البنيو ّي���ة تتعلق ب�إدماج
التق���ومي يف �صلب العملي���ات التعليم ّية ،و أ� ّم���ا التغيريات املفاهيم ّي���ة فتتعلق مبفهوم
التق���ومي ووظائفه ،و�أ�ساليبه و�أدوات���ه ،وغاياته ،وما يتفرع عنها من �سيا�سات و�أفكار
وا�سرتاتيج ّيات وممار�سات (ال�صيداوي.)2004 ،

99

����وي ( )Language Evaluationيف ريا�ض
فق����د تط���� َّورت عملي����ة التق����ومي اللغ ّ
الأطف����ال م����ن االنتقاء والت�صفي����ة �إىل التنمية والتطوير للمه����ارات اللغو ّية من خالل
فه����م كفايات الطف����ل اللغو ّية وم�صادر تنميتها ،والقائمني عل����ى رعايتها لتعزيز تعلُّم
الطفل بكامل العقل واجل�سد .فغدا ال�شعار الذي ينبغي �أن ن�ضعه ن�صب �أعيننا عندما
����وي للأطفال :كيف ميكن �أن يكون التق����ومي و�سيلة لإحداث
نق����وم بعملية التقومي اللغ ّ
قيا�سا للتع ّلم  Assessment of Learningولكنه
تع ّل����م ّ
لغوي �أف�ضل؟ مبعن����ى �أنه لي�س ً
و�سيلة لإحداث تع ّلم .Evaluation for Learning
م���ن هن���ا ،ال نكتف���ي بتعري���ف التق���ومي ().. Evaluation, Assessment, etc
تعري ًف���ا حكم ًّيا يقول� :إن التقومي عبارة عن ا�ستق�صاء قيمة الن�شاط �أو ال�شيء املراد
وم�ب�ررة �أو احلكم على نوعيت���ه ،بل تتجاوزه
تقومي���ه عل���ى �أ�سا�س حم ّكات م�شروحة ّ
الواقعي (Authentic
���ي �أو
ّ
�إىل مقارب���ات �أخرى متع��� ّددة تدور حول التقومي احلقيق ّ
ً
ً
ارتباط���ا ع�ضو ًّيا ال انف�صام فيه
مرتبطا
احلقيقي
 .)Evaluationوملّ���ا كان التقومي
ّ
طبيعي لهما (ال�صيداوي،
يتم كا�ستكم���ال
مع التع ّل���م والتعليم احلقيقيني؛ والب ّد �أن ّ
ّ
���ي ،فاحلاجة باتت
 .)2004ل���ذا ّمت الرتكي���ز يف ه���ذا الف�صل على التق���ومي احلقيق ّ
حقيقي قابل لال�ستمرار
ما�س���ة لتقومي قومي ،يبنى على تعلي���م �سليم وي�ؤدي �إىل تع ّلم
ّ
ّ
والتط ّور.
مفهوم التقومي (:)Evaluation
كلم���ة التق���ومي يف اللغة م�شتقة م���ن الفعل الثالثي ( َق َام) ال���ذي �أ�صله ( َق َو َم).
ومبعان متع ّددة ،منها قوله تعاىل( َل َق ْد
وق���د وردت يف القر�آن الكرمي يف �أكرث من �آية
ٍ
أح�سن
مي) (�سورة التني� ،آية � ،)4أي يف �أك َم ِل ت ِ
َعد ٍيل و� ِ
َخلَ ْق َنا الإ ْن َ�سا َن يِف �أَ ْح َ�س ِن َت ْق ِو ٍ
ُ�ص���و َر ٍة .وقوله تعاىل ( �إِ َّن ه َذا ا ْل ُق� � ْر�آ َن َيهْدِ ي ِل َّلتِي هِ َي �أَ ْق� � َو ُم) (�سورة الإ�سراء� ،آية
َوحي ُد اهلل و�شه���اد ُة �أن ال �إله �إال اهلل
� ،)9أي للحال���ة الت���ي ه���ي �أَ ْق َو ُم
احلاالت وه���ي ت ِ
ِ
والإميانُ ب ُر ُ�سله والعمل بطاعته.
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وا�ستَقامهاَ :ق َّدره���ا ،وق ّوم ال�شيء فهو ق���ومي �أي م�ستقيم،
ونق���ول َق��� َّو َم ِّ
ال�س ْلعة ْ
االع ُ
َقام له الأمر.
مي و َقوا ٌم َق ِو ٌ
ورم���ح َق ِو ٌ
واال�س ِتقام ُةْ :
تدال ،يقال :ا�ست َ
مي �أَي م�ستقيمْ ،
وعماده .والقيمة :ثمن ال�شيء بال َّت ْق ِومي .ويقال:
وام الأمرِ :نظا ُمه ِ
وام :ال َع ْدل ،و ِق ُ
وال َق ُ
كم قامت ناقتُك �أي كم بلغت؟ (ابن منظور ،ل�سان العرب ،مادة :قوم).
�أ ّم���ا يف اال�صطالح فقد تعددت تعريفات مفهوم التقومي ( )Evaluationح�سب
تع ّدد برامج التقومي ومناذجه و�أغرا�ضه� ،إال �أنها جمي ًعا ت�شري �إىل �أن عملية التقومي
عملي���ة منظمة جلم���ع املعلوم���ات وحتليلها بغر����ض حتديد درجة حتق���ق الأهداف،
واتخاذ القرارات املنا�سبة ب�ش�أنها .ومن هذه التعريفات:
•التق���ومي :عملية �إ�ص���دار احلكم على نوعي���ة عمل الأطف���ال باالرتكاز �إىل
معايري مو�ضوعة م�سب ًقا (وزارة الرتبية والتعليم الأردن ّية.)26 ،2006 ،
•التق���ومي :العملي���ة الت���ى ُيح َكم بها على م���دى جناح العملي���ة الرتبو ّية فى
حتقي���ق الأهداف املن�ش���ودة �أى معرفة مدى حتقق التغ�ي�رات املرغوبة فى
�سل���وك املتعلمني� ،أو معرفة م���دى تقدمهم نحو الأه���داف الرتبو ّية املراد
حتقيقها (الزيود وعليان.)13 ،1998 ،
•التق���ومي :عملي���ة �إ�ص���دار حكم بن���ا ًء على معاي�ي�ر معينة يف �ض���وء بيانات
�أو معلوم���ات (كمي���ة �أو كيفي���ة) عن فك���رة �أو ظاهرة �أو موق���ف �أو �سلوك
(احلوامدة والعدوان.)2012 ،
•التق���ومي :عملي���ة م�ستم���رة و�شاملة وال تق���ف عند جمرد �إعط���اء درجة �أو
تقدي���ر و�إمنا ترتبط ب�إ�صدار �أحكام على �ض���وء �أهداف �أو معايري حم ّددة
(حبيب.)9 ،2002 ،
•التق���ومي� :إ�صدار حكم لغر�ض ما على قيمة الأفكار والأعمال لتقدير مدى
كفاية الأ�شياء ودقة فعاليته (ملحم.)40 ،2015 ،
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•التقومي :عملية تف�سري الب ّينات و�إ�صدار حكم حول تق ّدم الطلبة (Moore,

.)1998, 4

���ي لو�صف عملية
•التق���ومي :بي���ان قيمة ال�ش���يء وي�ستخ���دم يف املجال العلم ّ
�إ�ص���دار حكم ما من �أج���ل غر�ض معني يتعلق بقيمة الق���درات واملعلومات
والأف���كار والأعمال واحلل���ول والطرق واملواد ،وذل���ك با�ستخدام املحكات
( )Criteriaوامل�ستوي���ات ( )Standardواملعايري ( )Normsلتقدير مدى
كفاية الأ�شياء واخل�صائ�ص ودقة فعاليتها (.)Bloom, 1971
•التق���ومي :م���دى حتقيق الربنام���ج لأهداف���ه املو�ضوعة ل���ه يف �سياق معني
(� )Contextأو يف ال�سي���اق ال���ذي يحدث فيه ،حي���ث �إن هذا ال�سياق يركز
عل���ى �أربع���ة �أن���واع رئي�س���ة ،ه���ي :الأداء ( ،)Performanceواملعلوم���ات
املكت�سب���ة ( ،)Informationومعرف���ة فوائد الربنام���ج (To Learn The
 ،)Benefitssوحت�س�ي�ن نواجت الربنام���ج (Wes�( )How To Improve It
.)tin, 2005, 25
ن�ستنتج من التعريفات ال�سابقة �أنّ :
 التقومي جزء ال يتجز�أ من العملية التعليم ّية.
 التق���ومي عملية ت�شمل جم���ع الب ّينات وتدوينها وتبويبه���ا وعر�ضها ب�صورة
قابلة للدرا�سة.
 التقومي عملية �إ�صدار �أحكام واتخاذ القرارات.
 التقومي عملية منظمة ولي�ست ع�شوائية وال ارجتالية تتطلب ت�صميم �أدوات
التقومي وبنا َءها.
 التقومي و�سيلة ولي�س غاية.
 الهدف من التقومي هو التح�سني والتطوير ب�شكل م�ستم ّر للعملية التعليم ّية.
 من �أهداف التقومي الك�شف عن جوانب التم ّيز لدى الأطفال والإرتقاء بها
وتطويرها ،وكذلك جوانب التح�سني وعالجها.
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 تتع ّدد �إ�سرتاتيجيات التقومي و�أدواته.
���وي يف ريا�ض الأطفال عملي���ة نظام ّية
م���ن هنا ميك���ن القول� ،إنَّ التق���ومي اللغ ّ
اللغوي لدى االطفال،
ترم���ي �إىل حتديد مدى حتقق ومنو مه���ارات اال�ستعداد للتع ّلم
ّ
���وي جمي ًعا؛ حتّى
وحتدي���د نواحي القوة ونواح���ي التح�سني يف جوانب اال�ستعداد اللغ ّ
���م عالج نواحي ال�ضعف وتعزيز نواحي الق���وةً ،
فعو�ضا عن اختبار الأطفال حتتاج
يت ّ
اللغوي يف مواقف و�سياقات متع���ددة وخمتلفة .فكلمة التقومي
�إىل �أن تق��� ِّوم �أدا َءه���م
ّ
بالأ�صل م�شت ّق���ة من الكلمة الالتين ّية ( )Assidereمبعن���ى :يجل�س بجانب (To Sit
 )Down Toف�أف�ض���ل م�ساع���دة ميك���ن �أن يتلقاه���ا الطف���ل �أن تك���ون املعلمة جتل�س
بجانب���ه ،وتعم���ل جن ًبا �إىل جنب مع���ه ،الأمر الذي مي ّكنها م���ن مالحظة ما يقوم به
الطف���ل بالفعل ( ،)Spandel, 2011من هن���ا ،فالتقومي تابع للتعليم يرفده ويدعمه،
وبالتايل ال يتحكم فيه وال ي�سيطر عليه لأ�سباب انتقائ ّية ت�صفو ّية ،ويجدر باملعلمة �أن
ت�ضع ذلك ن�صب عينيها ،وهذه الق�ضية على ب�ساطتها تع ّد م�س�ألة جوهرية؛ لئال تتيه
يف جماه���ل التعليم والتقومي؛ نا�سية �أو غافلة عن م���دى ح�صول التع ّلم املن�شود لدى
الأطفال (ال�صيداوي.)2004 ،
العالقة بني التقومي والتقييم والقيا�س:
يخل���ط �أو يدمج كثري م���ن الباحثني ب�ي�ن م�صطلحي التق���ومي ()Evaluation
والتقيي���م ( ،)Assessmentففري���ق ي���رى �أن التقومي والتقيي���م مفهومان خمتلفان
( ،)Moore, 1998ويعتق���د فريق �آخر �أن املفهومني يعطيان املعنى ذاته ،خا�صة �إذا
كان احلدي���ث يتعلق بتق���ومي الربامج �أو امل�شروعات �أو املناه���ج ،وعلى الرغم من �أن
امل�صطلح�ي�ن يفيدان يف بيان قيم���ة ال�شيء ،ف�إن كلمة التق���ومي �صحيحة لغو ًّيا ،وهي
الأك�ث�ر انت�شا ًرا يف اال�ستعمال بني الباحثني ،كم���ا �أنها تعني بالإ�ضافة �إىل بيان قيمة
وج منه.
ال�شيء ،تعديل �أو ت�صحيح ما ْاع َّ
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�أ ّم���ا كلمة التقييم تدل على �إعط���اء قيمة لل�شيء فقط ،يف حني �إن كلمة التقومي
���م و�أ�شمل من كلمة التقييم؛ حيث ال يقف التقومي عند حد بيان قيمة �شيء ما ،بل
أ�ع ّ
الب ّد كذلك من حماولة �إ�صالحه وتعديله بعد احلكم عليه (عالم .)2006 ،فالتقييم
يقت�ص���ر على �إ�صدار احلكم على قيمة الأ�شي���اء ،ا�ستنادًا �إىل معيار معني (كوافحة،
 .)2003ويع��� ّرف التقيي���م � ً
أي�ضا كو�سيلة ملتابعة تق���دم الطالب .با�ستخدام جمموعة
متنوعة من الأ�ساليب يف �سياقات متعددة (.)Moore, 1998
ويف ه���ذا الف�ص���ل ّمت ا�ستخ���دام م�صطل���ح التق���ومي مب���ا يتنا�س���ب م���ع حدود
اللغوي للأطفال بهدف
خ�صو�صا ونحن نتحدث ع���ن التقومي
الوظيف���ة التي ي�ؤديها،
ّ
ً
�إتخ���اذ القرار م���ن �أجل التح�س�ي�ن والتنمية .فب�إمكانن���ا القول «نحن ُنق ِّي ��م الطفل
ل ُنق ِّومه»(.)We Assess A Child to Evaluation Him/Her
والكتابي
ف�إذا كان يراد بيان قيمة �أو م�ستوى حتقق مهارات اال�ستعداد القرائي
ّ
ومن���و مهارت���ي اال�ستماع واملحادث���ة فهو تقيي���م ،و�إذا �أريد به ت�صحي���ح م�سار تنمية
اللغوي ل���دى الأطف���ال بتعظيم نق���اط الق���وة ،ومعاجلة نقاط
مه���ارات اال�ستع���داد
ّ
التح�س�ي�ن ،وال �أق���ول ال�ضع���ف؛ لأن احلديث عن الأطف���ال يقت�ضي اختي���ار الألفاظ
���وي و�أي م�ستوى
الدقيق���ة يف التعبري ع���ن امل�ضمون ،فالأطف���ال يف مرحلة النمو اللغ ّ
ي�صل �إليه الطفل هدف بح ّد ذاته يطمح العاملون مع الأطفال �إىل االرتقاء به.
قا�س
�أ ّما كلمة القيا����س ( )Measurementفتع ّرف لغ ًة ب�أنها م�شت ّقة من الفعل َ
وقيا�سا وا ْقتا�سه و َق َّي�سه ِ�إذا ق َّدره على مثاله،
قا�س ال�شيء يقي�سه َق ْي ً�سا ً
�أي ق ّدر ،ويقال َ
قا�س) .ويف اال�صطالح
�أو ر ّد ال�ش���يء �إىل نظريه (ابن منظور ،ل�سان الع���رب ،مادةَ :
الو�صفي على
الكيفي
املو�ضوعي للأداء� .أ ّم���ا التقومي فهو احلكم
الكمي
ّ
ّ
ّ
ه���و الو�صف ّ
ً
النوعي للأداء ،وهذا احلك���م يفيد يف اتخاذ قرار معني
ممث�ل�ا يف التقدير
الدرج���ة
ّ
ب�ش�أن املتعلم الذي ح�صل على الدرجة �أو اقرتاح �إجراء منا�سب له (عالم.)2006 ،
فالقيا����س ه���و �إعطاء قيمة رقم ّية ت�ش�ي�ر �إىل كم ّية ما توج���د يف ال�شيء من اخلا�صة
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املُ َق ِا�س���ة وفق مقايي�س مد ّرجة (كوافح���ة2003 ،؛ الدو�سري .)2000 ،وال�شكل الآتي
يو�ضح العالقة بني التقومي والتقييم والقيا�س.
العالج والإثراء

التقومي
التقييم

الت�شخي�ص

القيا�س

مما �سبق �أن هناك عالقة ع�ضو ّية بني القيا�س والتقومي ،فالقيا�س ما هو
يظهر ّ
ويهتم القيا�س بو�صف ال�سل���وك و�ص ًفا كم ًّيا ،أ� ّما التقومي
�إال مق ّدم���ة لعملية التقوميّ ،
ف�إنه يحكم على قيمة هذا ال�سلوك وي�صفه و�ص ًفا كم ًّيا ونوع ًّيا ،فالتقومي �أعم و�أ�شمل
م���ن مفه���وم القيا�س ،ويف املقاب���ل ،يع ّد القيا�س �أك�ث�ر مو�ضوع ّية م���ن التقومي ،لك َّنه
أ�ق��� ّل منه قيمة من الناحية الرتبو ّية؛ نظ ًرا لأن معرف���ة النتائج بدقة ومو�ضوع ّية من
غ�ي�ر تقدي���ر لقيمتها ال يعني �شي ًئا� .أ ّم���ا �إذا ُف ِّ�سرت النتائج و ُق���دِّ رت قيمتها يف �ضوء
أ�سا�سا مل�ساعدة الأطفال على
معايري حم ّددةِ ،
واتخذت نتائج ه���ذا التقومي بو�صفها � ً
النم���و ف�إنها ت�صب���ح ذات فائدة كبرية ،وه���ذا ما تقوم به عملي���ة التقومي (العدوان
واحلوامدة2008 ،؛ الدو�سري.)2000 ،
اللغوي يف مرحلة ريا�ض الأطفال:
�أهداف التقومي
ّ
�إن التق���ومي للمه���ارات اللغو ّية ( )Language Skillsيع��� ّد �أكرث �صعوبة منه يف
تع ّلم املواد الدرا�س ّية الأخرى .فتعليم اللغة وتع ّلمها هو يف الأ�سا�س اكت�ساب للمهارات
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اللغو ّية (اال�ستماع واملحادثة ،والقراءة ،والكتابة) .فتقومي اكت�ساب املهارات �أ�صعب
م���ن تق���ومي اكت�س���اب املعلوم���ات ( .)Hughes, 2009وم���ن جهة أ�خ���رى� ،إن تقومي
الأطف���ال ال�صغار مع ّقد للغاية ،ولي�س هناك تقومي واح���د �أو مقيا�س واحد من �ش�أنه
اللغوي:
اللغوي .فمن �أهداف التقومي
تلبية جميع �أهداف التقومي
ّ
ّ
 الك�شف عن حاج���ات الأطفال وميولهم وقدراته���م وا�ستعداداتهم اللغو ّية
الت���ي ينبغ���ي �أن تراع���ى يف برام���ج ريا����ض الأطف���ال؛ لتق���دمي املعاجل���ة
التح�سين ّية �أو الإثرائ ّية ال�ضرورية.
 احلكم على درجة كفاية اال�سرتاتيج ّيات والطرائق والأ�ساليب التي متار�سها
اللغوي لدى الأطفال.
املعلمة يف تنمية مهارات اال�ستعداد
ّ
اللغوي ل���دى الأطفال يف
���� مب�ست���وى الأداء
 توف�ي�ر ب ّين���ات �ضروري���ة للتنب ؤ
ّ
امل�ستقبل.
مما
 توزي���ع الأطفال يف جمموعات متفاوتة يف الق���درات واال�ستعدادات اللغو ّية ّ
ي�ؤدي �إىل التقليل من امل�شاكل الناجتة عن الفروق الفرد ّية.
اللغوي ووظائفه يف مرحلة ريا�ض الأطفال:
�أغرا�ض التقومي
ّ
�إن التط ّور احلا�صل يف �أغرا�ض التقومي ت�ضمن حتو ًال عن الر�ؤية التقليد ّية التي
تخ�ص الأطف���ال ،ومقارنتهم ببع�ضهم بع�ضا �إىل ر�ؤية
اقت�ص���رت على �إ�صدار �أحكام ّ
�أو�س���ع جتعل م���ن التقومي مكو ًنا �أ�سا�س ًّي���ا يف العملية التعليم ّية ،تتطل���ب ب ّينات نوع ّية
���وي وتقييم �أدائه���م ،ومن ثم اتخ���اذ القرارات
وكم ّي���ة لو�ص���ف تقدم الأطف���ال اللغ ّ
التعليم ّي���ة املنا�سب���ةّ ،
ويلخ�ص ال�شكل الت���ايل �أربعة �أغرا�ض متثل جم���االت �أ�سا�س ّية
لإ�صالح املمار�سات التقومي ّية.
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���وي يف ريا�ض الأطفال هي
م���ن هنا ميكن الق���ول� ،إنَّ �أهم وظائف التقومي اللغ ّ
الوظائ���ف الك�شفي���ة الإثرائ ّية التي ته���دف �إىل تقدمي املعلوم���ات ال�ضرور ّية للمعلمة
والآخرين ذوي العالقة عن قابلية الأطفال للإفادة من اخلربات اللغو ّية التعليم ّية.
بنائي ،م���ن �أجل التع ّلم
���وي يف ريا����ض الأطفال هو تقومي لغ ّ
فالتق���ومي اللغ ّ
���وي ّ
( )Evaluation for Learningويح���دث يف �أثن���اء التع ّل���م ( ،)Formativeوخ�ل�ال
���وي ،ومن ثم
التفاع���ل ب�ي�ن املعلم���ات والأطفال ،من �أج���ل متابعة من���و الأطفال اللغ ّ
يتم �أكرث من مرة ،ولي�س يف نهاية
تقري���ر ما ميكن تقدميه من م�ساعدة لهم ،وغالبا ّ
ويتم تقدمي
املط���اف .يفهم الأطفال بال�ضبط �إىل أ�ي���ن و�صلوا ،وما هو متوقع منهمّ ،
التغذي���ة الراجع���ة وامل�شورة حول كيفي���ة حت�سني عملهم ،وذلك ينعك����س �إيجا ًبا على
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دافعية الأطفال نحو التع ّلم .ففي التقومي من �أجل التع ّلم ،ت�ستخدم املعلمات التقييم
ك�أداة للبح���ث والتمحي����ص ()Investigable؛ مل�ساعدتهن ب�ش���كل وا�ضح ع ّما يعرفه
الأطف���ال ،وما ه���ي ا�ستعداداتهم للتع ّلم �أو اجلوانب التي حتت���اج �إىل تنمية ورعاية.
واتخاذ القرارات ب�ش�أن اال�سرتاتيج ّيات التعليم ّية ،واملوارد ،و�أدوات التقومي.
اللغوي يف مرحلة ريا�ض الأطفال:
�أهمية التقومي
ّ
���وي يف ريا����ض الأطفال م���ن �أهمي���ة الأهداف
 ت�ب�رز �أهمي���ة التق���ومي اللغ ّ
والأغرا�ض التي يحققها يف حتديد درجة ا�ستعدادات الأطفال ومهاراتهم
���وي ،وما م�ستوى اخلربات ال�سابق���ة عند الأطفال فيما
للب���دء بالتع ّلم اللغ ّ
يت�صل بنواجت التع ّلم اللغو ّية املزمع تنفيذه؟ فالتقومي خطوة �أ�سا�س ّية ومهمة
لغوي منا�سب للأطفال يف مرحلة الرو�ضة.
من �أجل التخطيط ملنهاج ّ
 يدعم التقومي ا�ستمرار تع ّلم الأطفال من خالل املنهاج املع ّد.
النمائي وميولهم ،ويعطي املعلمة ب�صرية عن
 يحدد التقومي و�ضع الأطفال
ّ
�أمناطهم التعلم ّية.
 يعط���ي التقومي املعلمة فكرة وا�ضح���ة عن مدى حتقيق املنهاج لأهدافه� ،أو
مدى فاعلية الربنامج والأن�شطة يف حتقيق الأهداف.
 يعط���ي التقومي املعلمة فكرة وا�ضحة عن م�ش���كالت جمموعة من الأطفال
الذين تتعامل معهم.
 معرف���ة تق ّدم ك ّل طفل يف املهارات اللغو ّية ،تل���ك املعرفة التي ت�ساعد على
اتخاذ ق���رارات �أف�ضل للتخطيط للمنهاج ،وعلى تهيئ���ة البيئة و�إعدادها،
وعلى حتفيز منو ك ّل طفل.
 ي�ساعد التقومي املعلمة على و�ضع خطة توجيه ّية فرد ّية وجماع ّية ت�ساعدها
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عل���ى التوا�ص���ل م���ع الأهل؛ من أ�ج���ل دعم العالق���ة الت�شارك ّي���ة بني الأهل
واملعلم���ة و�صو ًال �إىل حتقيق الفائدة الق�ص���وى للأطفال (الزعبي �آخرون،
 ،)2007فالوالدان و�أفراد الأ�سرة يع ّدون �أول املعلمني لأطفالهم و�أهمهم.
لذلك ينبغي على الوالدين و�أفراد الأ�سرة �أن يكونوا على وعي تام مبراحل
تط��� ّور اللغة ل���دى �أطفالهم ،و�أن يع���وا كذلك �أن ب�إمكانه���م �أن يلعبوا دو ًرا
مه ًم���ا قي منو مه���ارات �أبنائهم اللغو ّي���ة (Christie, Enz, & Vukelich,
.)1997, 35
�أدوار التقومي:
للتقومي دوران رئي�سان ،هما:
التكوين��ي ( )Formative Evaluationوي�س��مى �أحيان��ا
�أو ًال -التق��ومي
ّ
التقومي امل�ستمر:
وه���و التقومي الذي يرافق العملية التعليم ّي���ة التعلم ّية من بدايتها حتّى نهايتها،
يتم يف �سياق �أن�شطة التع ّلم ويتخلل �ألوان الن�شاط املختلفة؛ بهدف حتديد درجة
فهو ّ
تق���دم الأطفال نح���و الأهداف اللغو ّية املن�ش���ودة �أو درجة منو امله���ارات اال�ستقبال ّية
( )Receptive Skillsواملهارات الإر�سال ّية �أو الإنتاج ّية ()Productive Skills؛ بغية
ت�صحيح م�سار عملية التعليم وحت�سينها من خالل ت�سجيل مالحظات وتقديرات لها
ت�سجلها املعلمة يف املواقف وال�سياقات املختلفة،
معن���ى ،ولي�ست جمرد �أرقام �صماءّ ،
اللغوي الإجما ّ
يل.
لتكون وج ًها من وجوه تقومي �أداء الطفل
ّ
وحت ّل���ل الب ّينات كجزء م���ن عملية م�ساع���دة الطفل على التع ّل���م والك�شف ع ّما
تع ّلم���ه وم���ا ح ّققه من مهارات لغو ّية �أو ي�سعى �إىل حتقيقها؛ وهنا الب ّد من الت�أكيد �أن
ه���ذا النوع من التقومي ينبغ���ي �أن ال ي�ستخدم لأغرا�ض ت�صنيف ّي���ة بل من �أجل تنمية
امله���ارات اللغو ّية وتطويرها .وهنا ي�صبح ب�إم���كان معظم الأطفال �أن يبلغوا امل�ستوى
مبزيد من الوقت واالجتهاد ومب�ساعدة املعلمة �أحيا ًنا
اللغوي املن�شود� ،إذا ا�ستعان���وا ٍ
ّ
�إذا تطلب الأمر ذلك (احلوامدة والعدوان.)2012 ،
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التكويني على امت���داد �سل�سلة من مهام التع ّلم ،تزيد
فعندم���ا ن�ستخدم التقومي
ّ
ن�سبة الأطفال الذين يبلغون م�ستوى الإتقان املن�شود فقد ت�صل �إىل � %80أو حتّى %90
�أو �أك�ث�ر .ويف املقابل ،يت�ضاءل مقدار امل�ساع���دات الت�صحيح ّية التي تق ّدمها املعلمة
للأطف���ال يف مه���ام التع ّلم املتتالية حتّ���ى ينح�صر الأمر يف النهاي���ة بحاالت خا�صة
وقليلة جدً ا (ال�صيداوي.)2004 ،
���وي للأطفال يف مرحل���ة ريا�ض الأطف���ال زادت من �أهمية
فطبيع���ة النم���و اللغ ّ
التكويني يف �سياقات حقيق ّية واقع ّية بالن�سبة للأطفال،
اعتماد املعلمات على التقومي
ّ
فهو يزيد من اهتمامهم بعملية التع ّلم ،ومن ثقتهم يف قدرتهم على التع ّلم ،ويجعلهم
ي�ستخدم���ون مزيدً ا م���ن الوقت يف االنخ���راط يف الأن�شطة ،ويف الوق���ت نف�سه يق ّدم
���ي الب ّينات للمعلمة عن م�ستوى التق��� ّدم احلا�صل للأطفال يف �إتقان
التق���ومي التكوين ّ
مم���ا مي ّكنها م���ن اتخ���اذ الق���رارات الإجرائ ّي���ة الت�صحيح ّية �أو
امله���ارات اللغو ّي���ةّ ،
الإثرائ ّية الالزمة.
وم���ن املهم هنا � ً
مما ق ّدمته النظرية
أي�ضا يف التقومي
ّ
اللغوي للأطف���ال الإفادة ّ
االجتماع ّي���ة البنائ ّية للتع ّل���م التي طورها فيجوت�سك���ي ( )Vygotskyعلى ما ي�سمى
مبنطقة النمو الو�شيك ،وت�سمى � ً
التعليمي( (�Zone of Proximal De
أي�ضا بامل�ستوى
ّ
 ،)velopment-ZPDويع ّرفها فيجوت�سكي ب�أنها ما يكون الطفل قاد ًرا على القيام به
ب�ش���كل تعاوين اليوم� ،سيكون قاد ًرا على القيام به ب�شكل م�ستقل غدً ا ،و�أنّ االختالف
بني ما ميكن �أن يقوم به الطفل مبفرده وما ميكن �أن يقوم به مب�ساعدة من هم �أكرب
�س ًّن���ا من���ه ،و�أن منطقة النمو الو�شيك ه���ي املنطقة التي يح�صل فيه���ا عملية التع ّلم
وه���ذه املنطقة ه���ي التي حتتاج فيها املعلمة �أن جتد الأطف���ال لكي تزيد من قدرتهم
على التع ّلم (.)Vygotsky, 1987
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يتم تعليم الأطفال
وميكن القول� ،إنَّ �أبحاث فيجوت�سكي تطلب �إىل املعلمات �أن ّ
وف ًقا مل�ستويات اال�ستعداد والقدرات لديهم .وقد ح ّذر فيجوت�سكي من و�ضع الأطفال
يف جمموع���ات بحيث ُيطل���ب �إليهم �أ�شياء لي�سوا م�ستعدين للقيام بها ،حيث �إنهم لن
ي�ستطيع���وا �أن يتعلموا م���ن الآخرين ب�سبب �أن خرباته���م التعليم ّية لي�ست يف منطقة
النمو الو�شيك.

فالب��� ّد من الت�أكي���د � ً
أي�ضا على �أهمية التقومي الفردي م���ن �أجل حتديد م�ستوى
اللغوي الفعلي لك ّل طف���ل (� ،)Level of Actual Developmentأو بب�ساطة
التط��� ّور
ّ
�أك�ث�ر ،ما ميتلكه الطف���ل من مهارات لغو ّي���ة ب�شكل م�ستقل دون احلاج���ة �إىل ّ
تدخل
الآخرين.
فاكت�س���اب امله���ارات اللغو ّي���ة م���ن قب���ل الأطف���ال يحدث م���ن خ�ل�ال التفاعل
���ي ،الذي يظهر معه احلاج���ة �إىل ا�ستخدام اللغة م���ع الآخرين يف مواقف
االجتماع ّ
اللغوي عند الأطفال �أنه���م يتحدثون ع ّما يفعلون
حقيق ّي���ة ،فمن �أه���م مظاهر الأداء
ّ
يف الأكل واللع���ب واجلري ،ويتحدث���ون � ً
أي�ضا ع ّما �سيفعلون���ه يف امل�ستقبل ،فالأطفال
ي�ستخدم���ون خيالهم املفع���م باحليو ّية ،ويعرفون �أن العامل حمك���وم بقواعد وربمّ ا ال
يدرك���ون هذه القواعد �إال �أ ّنه���م يعرفون �أنّ عليهم اخل�ضوع له���ا؛ لذا الب ّد من توافر
املواق���ف وال�سياقات احلقيق ّية الوظيف ّية التي ميار�س فيها الأطفال املهارات اللغو ّية،
وبالتايل مالحظة �أدائهم يف تلك املواقف.
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اخلتامي (:)Summative Evaluation
التلخي�صي �أو
ثان ًيا -التقومي
ّ
ّ
الدرا�سي
هو تقومي مقدار التع ّلم ،وي�أتي هذا النوع من التقومي يف نهاية الف�صل
ّ
�أو نهاية الربنامج؛ فهو يز ّودنا ب�أ�سا�س لو�ضع الدرجات �أو التقديرات بطريقة عادلة
للأطفال ،وميكن �أن يز ّودن���ا بب ّينات ميكن على �أ�سا�سها �إعداد التقارير وال�شهادات
للأطف���ال ( .)Bailey & Heritage, 2008والب ّد هنا من الت�أكيد �أن اعتماد التقومي
���وي يف مرحلة الرو�ضة يعبرّ عن نظرة
التلخي�ص���ي يف احلكم على �أداء الأطفال اللغ ّ
ّ
اللغوي للأطفال؛ ل�سببني:
تقليد ّية جائرة يف احلكم على النمو
ّ
و�صف ب�أ ّن���ه منو �سريع و ُم ّطرد من طفل
•�أن النم���و
ّ
اللغوي يف هذه املرحلة ُي َ
�إىل �آخ���ر فمرحلة الطفولة تع ّد مرحلة حرجة ( )Critical Stageبالن�سبة
اللغوي.
للنمو
ّ
•�إن الرتبي���ة امل�ستدمي���ة يف القرن احل���ادي والع�شرين ال ت�ؤم���ن ب�أنّ هناك
اللغوي عملية ن�شطة
تع ّل ًم���ا �أو تعلي ًم���ا �أو تقو ًميا ختام ًّيا �أو نهائ ًّيا .فالتع ّل���م
ّ
���كل �آين مبا�شر بل
وم�ستم���رة ،وعملية حتت���اج لوقت ،فالتع ّلم ال يحدث ب�ش ٍ
اجتماعي يحتاج الطفل فيه �إىل �إعادة الت�أكيد على �أفكار
لغوي
ه���و ن�شاط ّ
ّ
معينة وت�أ ّمل املعاين اجلديدة وا�ستخدامها يف مواقف حيات ّية متن ّوعة.
اللغوي يف مرحلة ريا�ض الأطفال التي تعتمد
الأط��ر املرجع ّية للتقومي
ّ
عليها �أحكام التقومي:
اللغوي،
اللغوي للأطفال بكثري من الب ّينات عن تقدمهم
تزودن���ا عملية التقومي
ّ
ّ
املرجعي الذي ميكن
وال�س����ؤال املهم كيف ميك���ن تف�سري هذه الب ّينات؟ �أو ما الأط���ار
ّ
ا�ستخدامه يف تف�سري الب ّينات؟ لكي نتمكن من �إ�صدار الأحكام مبو�ضوع ّية.
وم���ع �أن من ال�شائع ت�صني���ف �أدوات التقومي على �أ�سا�س تن���وع الأطر املرجع ّية
(حمكي���ة املرجع ،معيار ّية املرج���ع )...فيندر �أن جند يف �أدبي���ات القيا�س والتقومي
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معياري للمقارنة واحلكم� .أ َّما كلمة
املرجعي ،الذي هو �أ�سا�س
حتديدً ا ملفهوم الإطار
ّ
ّ
�إط���ار ( )Frameworkف�إنه���ا ت�ستعمل مبعنى املدى الذي متت���د فيه �صفة معينة من
حي���ث درجات امتالكها وتنوعاته���ا� ،أو جمموعة العنا�صر التي ي�شتمل عليها مو�ضوع
أ�سا�سا للت�صنيف واملقارنة
معني (ملكاوي .)2010 ،من هنا ،فالإطار
املرجعي ي�شكل � ً
ّ
واحلكم ،حيث ت�شري �أدبيات التقومي �إىل اجتاهني رئي�سني يف حتديد الأطر املرجع ّية
للتقومي ح�سب طريقة تف�سري النتائج ،هما:
جماعي املرجع (،)Norm Referenced
 املعيار ال�سيكومرتيّ  :وهو معيار
ّ
اللغوي املقي�س ب����أداء جمموعته املعيار ّية؛ ك�أن
حي���ث يق���ارن �أداء الأطفال
ّ
الب�صري
تق���ارن م�ستوى اال�ستعداد للقراءة لدى طفل يف مه���ارة الإدراك
ّ
عل���ى اختبار لقيا�س ذلك على �أنه �أعلى من ( )%85من جمموعة الأطفال
يف �ص ّفه؛ �أو �أن تقول عالمة الطفل على املقيا�س �أعلى من متو�سط عالمات
�ص ّفه.
���ردي �أو حمكي املرجع
 املعي ��ار الأديوم�ت�ريّ (التفري ��ديّ ) :وه���و معيار ف ّ
( ،)Criterion Referencedحي���ث يق���ارن �أداء الطف���ل املقي����س مب�ستوى
معني يتم حتديده ب�صرف النظر عن �أداء جمموعته� ،أو يف �ضوء املحكات
املو�ضوع ّية واملق�صودة؛ ك�أن تقول �إن م�ستوى اال�ستعداد للقراءة لدى طفل
الب�ص���ري بل���غ ( )%80من امله���ارات الالزمة لتمكن
يف مه���ارات الإدراك
ّ
الطفل من القراءة.
اللغوي للأطفال يتّجه �إىل التو�سع يف ا�ستخدام
وبالرغ���م من ذلك ف�إنّ التقومي
ّ
املعيار الأديومرتي (التفريدي) حمك���ي املرجع (Tan�( )Criterion Referenced
 ،)ner, 2001الأم���ر ال���ذي يدعونا للت�أكيد م���رة �أخرى على �أهمي���ة اعتماد التقومي
���وي للأطف���ال ،و�أن يرتبط التقومي ب�إتق���ان املهارات
���ي يف تق���ومي الأداء اللغ ّ
التكوين ّ
اللغو ّي���ة يف �ض���وء حمكات وم�ؤ�ش���رات منائ ّية تتنا�س���ب واملرحلة العمري���ة للأطفال،
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دون االرتب���اط ُمب َه ٍل زمن ّي���ة تقليد ّية �أ�سبوع �أو �شهر ...وم���ن �أجل تفعيل هذا املدخل
اللغوي للأطف���ال يف مرحلة الرو�ضة ،الب ّد من ا�ستخ���دام ا�سرتاتيج ّيات
يف التق���ومي
ّ
الواقعي املختلفة.
و�أدوات التقومي
ّ
اللغوي يف ريا�ض الأطفال:
�أ�س�س ومبادئ التقومي
ّ
���وي يف ريا�ض الأطف���ال �إىل جمموعة م���ن الأ�س�س
ت�ستن���د عملية التق���ومي اللغ ّ
واملب���ادئ املتعلق���ة بخ�صائ�ص اللغ���ة وطبيعتها ،الت���ي ينبغي على املعلم���ة �أن تعيها؛
اللغوي ب�شكل �صحي���ح ،وبالتايل احل�صول على ب ّينات
ل�ضم���ان �إجراء عملية التقومي
ّ
�أكرث د ّقة ومو�ضوع ّية ،ومن هذه الأ�س�س واملبادىء:
•اللغ���ة ك ّل متكام���ل تعني �أنَّ مه���ارات اللغة العرب ّية جمي ًع���ا ،ينبغي �أن تع ّلم
ك ّله���ا يف �سياق واحد وتخ�ضع لتقومي م�شرتك ،فالأهداف الأ�سا�س ّية للتع ّلم
���وي يف ريا�ض الأطفال اكت�ساب امله���ارة اللغو ّية (املهارات اال�ستقبال ّية
اللغ ّ
والإنتاج ّية) (احلوامدة وعا�شور.)2009 ،
���وي حد ًث���ا نف�س ًّي���ا معق���دً ا ينج���م ع���ن عوام���ل خمتلفة
•يع��� ّد التع ّل���م اللغ ّ
ف�سيولوجي���ة واجتماع ّية ونف�س ّية .وملا كان تع ّل���م اللغة العرب ّية ال يتحقق �إال
ب�إتقان مهاراتها الأربعة (اال�ستم���اع واملحادثة والقراءة والكتابة) ،فالب ّد
من الوق���وف على مدى اكت�ساب الطفل لهذه امله���ارات �أو درجة ا�ستعداده
لتع ّلمه���ا .فتلك املهارات تتكامل م���ع بع�ضها ،وبالتايل ،ف�إنّ على املعلمة �أن
ً
�شام�ل�ا لك ّل جانب من هذه امله���ارات ،فال تهمل
يك���ون تقوميها للأطفال
واالجتماعي للطفل
النف�سي
جان ًبا �أو ترتكه دون تقومي ،و�أن ُيراعى ال�سياق
ّ
ّ
اللغوي.
يف �أثناء تقوميه
ّ
•الق���راءة والكتابة عمليت���ان متالزمتان ،ت�ؤثر �إحداهم���ا يف الأخرى وتق ّدم
الطف���ل يف �إحداهم���ا و�سيل���ه لتقدم���ه يف الأخ���رى؛ ل���ذا جن���د �أن معظم
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الدرا�س���ات اللغو ّي���ة �أ�شارت �إىل طرائق تع ّلم الق���راءة والكتابة م ًعا ،فلي�س
هناك طريقة مفردة لتع ّلم القراءة �أو الكتابة (.)Share & Blum, 2005
كم���ا ي�ؤكد بع����ض الرتبويني �أن �أ ّية عملية قرائ ّي���ة �أو تفكري ّية راقية الب ّد �أن
كتابي ،وي���رى �آخرون �أن ا�ستخدام الأطفال لن�شاطات كتاب ّية
ّ
تتم يف �إطار ّ
اللغوي هو م�ؤ�شر دال على �أ ّنهم ق ّراء جيدون.
خالل ممار�ستهم الن�شاط
ّ
•مهارت���ا (اال�ستم���اع والتح���دث) هم���ا الو�سيلت���ان الأ�سا�س ّيت���ان للتع ّلم يف
ال�سن���وات الأوىل ،و�إتق���ان مهارات التح���دث �أو اللغ���ة ال�شفو ّية هو املدخل
املنطقي لتع ّلم بقية امله���ارات اللغو ّية الأخرى كالقراءة والكتابة و�إتقانها،
ّ
ونوعا لدى التالميذ فيما بعد.
أ�سا�سي لتنمية الرثوة اللغو ّية ك ًما ً
والرافد ال ّ
وظيفي
•بي���ان املواق���ف العملية الت���ي ُت ْ�ستَخْ َد ُم مه���ارات اللغة فيها ب�ش���كل
ّ
متكام���ل ،ي�ب�رز من خاللها اله���دف املوحد واملهم���ة الأ�سا�س ّي���ة يف الأداء
اللغوي يف احلياة الإن�سان ّية ب�شكل عام ،فذلك �أ�ضمن ل�سرعة التع ّلم و�أقدر
ّ
لغوي (طعيمة ،)1998 ،وبالتايل
على تنمية �إدراك املتع ّلم لوظيفة ك ّل فنّ ّ
ينبغي تقومي تلك املهارات يف املواقف العملية التي ُت ْ�ستَخْ َد ُم مهارات اللغة
وظيفي متكامل ،وال يتحقق ذلك �إال با�ستخدام ا�سرتاتيج ّيات
فيها ب�ش���كل
ّ
الواقعي.
و�أدوات التقومي
ّ
•ينبغي تقومي (املهارات اال�ستقبال ّية والإنتاج ّية) با�ستخدام ا�سرتاتيج ّيات
الواقعي للك�شف عن القدرات اخلا�صة لك ّل طفل ،على �أن
و�أدوات التق���ومي
ّ
الأم���ر اجلدير بالذكر �أن تدرك املعلمة �أنّ عملي���ة التقومي لي�ست هد ًفا يف
ح ّد ذاتها ،و�إنمّ ا هي و�سيلة لك�شف مناحي التح�سني والتنمية عند الأطفال
يف تع ّل���م هذه امله���ارات؛ بق�صد معاجلته���ا ،والوقوف عل���ى جوانب القوة
والتمييز لتعزيزها وتنميتها.
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•م���ن �أف�ض���ل الطرائق لتقومي الأطف���ال ا�ستخ���دام الأ�سالي���ب الطبيع ّية �أو
الأ�صيل���ة يف مهام احلياة احلقيق ّي���ة ( ،)Real-lifeومالحظة الأطفال يف
بيئ���ات طبيع ّية ،فدرجات التق���ومي ك ّل يوم متيل �إىل �أن تكون انعكا�سا �أكرث
يتم مالحظ���ة الطفل يف بيئة الرو�ضة
دق���ة عن قدراته���م .ومن الأف�ضل �أن ّ
م���ن قبل الأ�شخا�ص الذين اعتاد على ر�ؤيتهم .فالأطفال عندما ُيطلب �إليهم
تنفي���ذ مهمة جدي���دة ،والتفاع���ل مع �شخ����ص غريب (غري م�أل���وف يف بيئة
الرو�ض���ة اليوم ّي���ة) غال ًبا م���ا يتفاعلون بطريق���ة غري طبيع ّي���ة �أو م�صطنعة
وبالتايل ال تعبرّ عن ا�ستجاباته���م احلقيق ّية (Scott-Little & Niemeyer,
.)2001
•تق���ومي املهارات اللغو ّية للطفل يعن���ي ر�صد درجة امتالكه لها �أو ا�ستعداده
لتع ّلمها ،وف ًق���ا ملعايري وحمكات معينة� ،أي مقارن ��ة �أداء الطفل مع نف�سه
( )Intra-Child Comparisonولي����س مقارن���ة قدرات���ه وا�ستعدادات���ه
اللغوي
تتم عملية التقومي
ّ
بقدرات وا�ستعدادات زمالئه ،وه���ذا يتطلب �أن ّ
فردي لك ّل طف���ل يف ريا�ض الأطفال على حدة ،وجمع املعلومات من
ب�شكل ّ
�أكرث من م�صدر واحد ،وب�أكرث من ا�سرتاتيج ّية و�أداة (تنويع ا�سرتاتيج ّيات
التق���ومي و�أدواته) ،واال�ستعان���ة فى ذلك ب�أجهزة الت�سجي���ل والفيديو وك ّل
الإمكانات املتاحة.
موحدة بالقل���م والورق (Pencil
•ينبغ���ي احلذر عند ا�ستخ���دام اختبارات َّ
 )and Paper Standardized Testsم���ع �أطف���ال الرو�ضة (Scott-Little

 ،)& Niemeyer, 2001ب���ل ينبغي ا�ستخدام كتابات الأطفال ور�سوماتهم
كم�ؤ�شر على تط ّور �أو تفتّح مهارة الكتابة لديهم (.)Emergent Literacy

���م �أكرث من م���رة وعلى مدى
•التق���ومي اللغ ّ
���وي عملية نامي���ة وم�ستمرة ،تت ّ
ف�ت�رات خمتلفة من الوقت؛ لإعط���اء الطفل ع ّدة فر����ص لإظهار املهارات
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مما مي ّكن املعلمة من
اللغو ّي���ة الت���ي �أتقنها �أو التي يخطو باجتاه �إتقانه���اّ ،
تكوي���ن �صورة �شاملة �أكرث م�صداق ّية عن مه���ارات الطفل اللغو ّية وقدراته
وا�ستعداداته.
•ينبغ���ي تع ّق���ب التغيريات يف النمو اللغ���ويّ للأطفال مع م���رور الوقت ،وبالتايل
توف�ي�ر الب ّين���ات التي ميكن ا�ستخدامه���ا لتقومي الربنام���ج وحت�سينه وتطويره.
الأم���ر الذي يدعو للقول �إذا كان الغر�ض هنا م���ن التقومي اللغويّ للأطفال هو
جم���ع ب ّينات لتقومي فعالية الربنام���ج ،يجب �أن تكون تل���ك الب ّينات واحدة من
يتم جمعها (.)Scott-Little & Niemeyer, 2001
عدّة �أنواع من الب ّينات التي ّ
���وي �إذا ّمت حت�ضريه���م ب�شكل
•الأطف���ال جمي ًع���ا ق���ادرون على التع ّل���م اللغ ّ
منا�س���ب وتو ّفرت البيئة التعليم ّي���ة التعلم ّية املنا�سبة ،فعن���د تقومي املعلمة
���وي للأطفال ينبغي �أن ت�ض���ع ن�صب عينيها �أن عملية التقومي وظيفتها
اللغ ّ
الأ�سا�س ّي���ة حت�سني تع ّلم الأطفال ،فينبغي على املعلمة ترجمة الب ّينات التي
اللغوي املختلفة
حت�ص���ل عليها با�ستخدام اال�سرتاتيج ّيات و�أدوات التقومي
ّ
�إىل خط���ة عمل تهدف �إىل تنمية قدراته���م وا�ستعداداتهم لتع ّلم املهارات
اللغو ّية.
���ي للنج���اح والتق��� ّدم بحيث يك���ون الداف���ع للتع ّلم
•�إيج���اد احلاف���ز الإيجاب ّ
والذه���اب �إىل ريا����ض الأطفال ه���و الرغبة يف النج���اح ولي�س اخلوف من
الف�ش���ل يعد �أم��� ًرا مه ًما ج���دً ا .فالتقومي عملي���ة �إن�سان ّية ،وينبغ���ي تجَ ْ ِنيب
الأطفال الآثار النف�س ّي���ة الناجتة عن الرتكيز عـلى التناف�س ،وال�شعور ب�أن
درجات �أدوات التقومي هي الهدف من التعليم.
�ستخدم �إال
•ت�صمي���م �أدوات التق���ومي
اللغوي لأغرا�ض حم ّددة وينبغ���ي �أال ُت َ
ّ
للغر�ض ال���ذي �صممت من �أجله؛ نظ��� ًرا ل�صعوبة تق���ومي الأطفال والقيود
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املفرو�ض���ة على معظم �أدوات القيا�س ،فمن الن���ادر �أن جتد �أداة ميكن �أن
حتق���ق �أكرث م���ن غر�ض واحد ،خا�ص���ة �أن الب ّينات حتت���اج �إىل �إثبات �أنها
على درجة عالية من املو�ضوع ّية وال�صدق والثبات( (�Scott-Little & Nie
.)meyer, 2001
اللغوي بال�صدق والثبات واملو�ضوع ّية .ومن
•ينبغي �أن تتمتع �أدوات التقومي
ّ
اجلدي���ر بالذكر هن���ا �أنه من ال�صعب حتدي���د درجة عالية م���ن املوثوقية
(ال�ص���دق والثب���ات واملو�ضوع ّية) ،عن���د احلديث عن �صالحي���ة التدابري
والإج���راءات التقومي ّية التي ت�ستخ���دم مع الأطفال حتت �س���نّ ال�ساد�سة،
لذلك ف�إن املوثوق ّية وال�صالح ّية هي من الق�ضايا احلرجة لتقومي الأطفال
يف ريا�ض الأطفال (.)Scott-Little & Niemeyer, 2001
•الأ�سا����س الأول والأك�ث�ر �أهمية م���ن �أي عملية تقومي ه���و الإن�صاف( (�fair

 .)nessف����إذا كان التقومي عاد ًال ،ف�إن ذلك يزيد من �صدق وثبات التقومي
(.)Tanner, 2001

اللغوي
يتم جمعها خالل عملية التقومي
ّ
•املحافظة على �سر ّية الب ّينات التي ّ
للطف���ل ،و�أن حتفظ يف مكان �آمن بحي���ث ال تن�شر هذه الب ّينات التقومي ّية،
و�أن تناق�ش مع �أولياء الأمور.
•اعتم���اد ا�سرتاتيج ّية تب���ادل املعلوم���ات ()Exchange of Information
و�إ�ش���راك و ّ
يل الأمر يف عملية التقومي وذلك م���ن خالل تزويده مبعلومات
ع���ن امله���ارات املطل���وب �إتقانها وع���ن ال�صعوب���ات التي تعرت����ض الطفل
وتو�ضي���ح دوره يف كيفية التغلب عليها .بالإ�ضاف���ة �إىل �أن هناك كث ًريا من
املعلوم���ات الت���ي حتتاجها املعلمة ال ميك���ن احل�صول عليه���ا �إال من خالل
م�ساعدة الوالدين.
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وﱄ اﻷﻣﺮ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺎد اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴّﺔ ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ) (Exchange of Informationوإﺷﺮاك ّ

ﱘ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺰوﻳﺪﻩ ﲟﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﳌﻬﺎرات اﳌﻄﻠﻮب إﺗﻘﺎﺎ وﻋﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتف�ـ��ي
ﻣﻦ�ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة
ﻛﺜﲑلا �ي��م ال�
ض اﻟﻄﻔﻞ وﺗﻮﺿﻴﺢ دورﻩ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أن ﻫﻨﺎك ت �ع �ً
ﲢﺘﺎﺟﻬﺎ اﳌﻌﻠﻤﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ .م ��رح� �ل ��ة ري � ��ا� � ��ض الأط� � �ف � ��ال

واﻟﺘﻘﻮﻳﻢ:القيا�س والتقييم والتقومي:
ﻴﺎس واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ دورة
اﺳﺘﺨﺮاج
اﻟﺒﻴّﻨﺎت اﻟﺜﺒﻮﺗﻴّﺔ

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺒﻴّﻨﺎت

اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ
ﺗﺼﺤﻴﺤﻲ أو
ّ
إﺛﺮاﺋﻲ
ّ

التو�ضيحي �أنّ عملية القيا�س والتقييم والتقومي لأداء الطفل
يظه���ر من الر�سم
ّ
اللغوي تعمل يف دائرة واحدة متكاملة ومرتابطة منطق ًّيا ،وهي كما يلي:
ّ
اخلطوة الأوىل :التخطيط لعملية التقومي:
�أ�صب���ح التخطي���ط جز ًءا ال يتجز�أ م���ن العملية التعليم ّية ويع ّد مه���ارة �أ�سا�س ّية
م���ن امله���ارات التي الب ّد ملعلمة ريا�ض الأطفال م���ن �أن متتلكها ،حتّى ت�ستطيع القيام
بعمله���ا بفاعل ّية ،ور�ؤية جميع عنا�صر العملي���ة التعليم ّية التعلم ّية ،وما يقوم بني هذه
العنا�ص���ر م���ن عالقات متداخلة و�أ�سالي���ب تعليم ّية و�أن�شطة مرافق���ة وما يتبعها من
�أ�سالي���ب التقومي املختلف���ة يف وقت واحد .فالتقومي اجليد يحت���اج �إىل تخطيط جيد
يتم جمع الب ّين���ات عن �أداء الأطفال اللغ���وي؛ ولأن عملية التقومي
يح��� ّدد متى وكيف ّ
كما يتّ�ضح من ال�شكل ال�سابق ف�إن خطة التقومي تراجع
ه���ي عملية دائر ّية ديناميك ّية ٩٤
وتع ّدل با�ستمرار يف �ضوء حتليل نتائج التقومي.
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اخلطوة الثانية :ا�ستخراج الب ّينات الثبوت ّية:
لغوي يقوم به الأطفال يف �سياق معني ،ويف وقت
الب ّينة الثبوت ّية هي �إنتاج �أو �أداء ّ
معني .وهي على نوعني:
���دي �أو الغر�ض ّي���ة ( :)Purposiveوهي املهمات اللغو ّي���ة (�شفو ّية �أو
النوع العم ّ
كتاب ّي���ة) التي تطلبها املعلمة وعلى الأطفال القيام بها ،وهنا تواجه املعلمة يف ريا�ض
الأطف���ال م�شكل���ة الإف�صاح ( )Disclosureع���ن اخلربة واملهارة م���ن قبل الأطفال
خ�صو�صا بالرتكيز
لأ�سباب كثرية يف مق ّدمته���ا الأ�سباب االنفعال ّية والعقل ّية املتعلقة
ً
واالنتباه.
العفوي �أو العر�ض ّية ( :)Incidentalوهي الب ّينة الطبيع ّية امل�ستمرة ،والتي
النوع
ّ
ت�ص���در عن الأطفال عندم���ا يختارون من تلقاء �أنف�سهم ا�ستخدام قدرة �أو مهارة يف
�سي���اق معني �أو يف ع ّدة �سياق���ات ،وهنا قد تواجه املعلمة يف ريا����ض الأطفال م�شكلة
�ضمان ح�صول ذلك يف وقت معني ،وقد يطول بها الزمن حتّى حت�صل وهذه امل�شكلة
قد حت ّل من خالل ملف �أعمال الطفل (.)Portfolio
اخلطوة الثالثة :تف�سري الب ّينات:
يتم ت�أويلها( (�In
ال تعطي الب ّينة معلومات عن م�ستوى الطفل
ّ
اللغوي �إال بعد �أن ّ
 )terpretationم���ع العل���م �أن الب ّينة ذاتها ميكن �أن يكون لها ت�أويالت خمتلفة تخدم
� ً
أغرا�ض���ا متباينة ،ولكن ه���ذه الت�أويالت لي�ست �سوى و�سائل م���ن �أجل غايات معينة
ولي�ست هي الغايات.
إثرائي:
ت�صحيحي �أو �
اخلطوة الرابعة :القيام بعمل
ّ
ّ
�إذا مل يح�ص���ل �أي فع���ل �أو �إجراء م���ن قبل املعلمة كنتيج���ة للتقومي ،فال داعي
للقي���ام بذلك التق���ومي ،من هنا ،الب ّد م���ن �أن ت�ستخدم الب ّين���ات الناجتة عن عملية
التق���ومي وبعد ت�أويله���ا يف معاجل���ة �أو ر�أب ال�صدع بني الأداء القائ���م للطفل والأداء
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ف�سرة و�صف���� ًة ()Prescription
اللغ ّ
����وي املن�ش����ود ،وهنا الب ّد من �أن حت����دد الب ّينات املُ َّ
حت����دّد ما يجب القيام به لإغالق الفجوة ،ول����دى حماولة �إغالق الفجوة نح�صل على
ب ّينات جديدة نعاود ت�أويلها ونتخذ �أفعا ًال ت�صحيح ّية �أو �إثرائ ّية ب�ش�أنها فنعاود التعليم
اللغوي املن�شود.
والتق����ومي وتتكرر دورة التعليم والتقومي حتّى يحقق الأطفال امل�ستوى
ّ
وه����ذا ما يجع����ل عملي����ة التق����ومي تكوين ّي����ة (� )Formativeأو و�سيلة لإح����داث التع ّلم
(( )Evaluation for Learningال�صي����داوي2004 ،؛ (.Wiliam & Black, 1996
اللغوي و�أدواته يف ريا�ض الأطفال:
ا�سرتاتيج ّيات التقومي
ّ
توجه كثري م���ن الأنظمة التعليم ّية عامل ًّيا نحو املدر�سة املعرف ّية ،وما �صاحبه
�إن ّ
م���ن تط��� ّور يف ا�سرتاتيج ّيات التع ّلم والتعليم ،اقت�ضى م���ن املعلمني ،حتو ًال جذر ًّيا يف
نظرته���م لعملي���ة تقومي تع ّل���م الطلبة وتعليمه���م ،التي كانت ُتعنى فق���ط مبا اختزنه
املتعل���م يف ذهنه من معلومات حم ّددة مل تعد تتال َءم مع متطلبات هذا الع�صر ،بك ّل
وتكنولوجي (وزارة الرتبية والتعليم الأردن ّية.)2006 ،
ما مييزه من تط ّور معر ّيف
ّ
الأم���ر الذي يقت�ض���ي ا�ستخ���دام ا�سرتاتيج ّيات و�أدوات جدي���دة يف تقومي تع ّلم
الأطفال وتعليمهم ،تركز على ما يجري داخل عقل الطفل من عمليات عقل ّية ،وتهتم
بعملي���ات التفكري وتق���ومي ما يتعلق مبه���ارات الطفل احليات ّية احلقيق ّي���ة ،فغال ًبا ما
التقليدي ب�سبب االنقطاع بني جمموعة املهارات التي تع ّلم يف الف�صول
ان ُت ِق َد التقومي
ّ
احلقيقي (.)Prestidge & Glaser, 2000
الدرا�سية ،وما يواجه الأطفال يف «العامل
ّ
احلقيقي( (�Authentic Edu
احلقيقي هو الذي يحقق �شروط التعليم
فالتقومي
ّ
ّ

 ،)cationالذي يقوم على �أ�سا�س الأداء والواقع؛ فعملية التع ّلم والتعليم تنطوي على
يتم
م�ستويات متعددة من العالقات بني املعرفة والتفاعل
االجتماعي؛ ل�ضمان �أنَّ ما ّ
ّ
قيا�سه هو التع ّلم املق�صود (.)Campbell, 2000
ووف ًقا للرابطة الوطنية الأمريكية لتعليم الأطفال ال�صغار ( )NAEYCينبغي
عن���د تقومي الأطف���ال �أن ُي ؤ�خ���ذ باالعتبار �س ّنه���م ،ومن ّوهم ،وخرباته���م ،و�أن يعتمد
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تق���ومي الأطفال ب�شكل كبري عل���ى نتائج املالحظات لنموه���م ،ومالحظات تف�صيل ّية
���ي لأداء الأطفال
لت�صرفاته���م و�سلوكه���م وا�ستجابتهم ،وجمموع���ات العمل التمثيل ّ
خ�ل�ال الأن�شطة احلقيق ّية يف ريا����ض الأطف���ال (Bredekamp & Copple, 1997,
يتم تق���ومي الأطفال من
 .)21وي�ؤك���د جرونالن���د (� )Gronlund, 2001ض���رورة �أن ّ
خ�ل�ال املالحظة ،وال�سج�ل�ات الق�ص�ص ّية ،وعينات من �أعماله���م ،و�أن تكون عملية
التقومي م�ستمرة لك ّل طفل؛ لذا ت ّبنت كثري من الأنظمة الرتبو ّية عامل ًّيا ا�سرتاتيجيات
احلقيقي.
الواقعي �أو
و�أدوات تقومي ّية جديدة� ،س ّميت با�سرتاتيج ّيات التقومي
ّ
ّ
الواقعي �أو الأ�صيل (:)Authentic Evaluation
التقومي
ّ
���ي �أو الأ�صي���ل؛ فقد تعددت
نظ��� ًرا حلداث���ة مفهوم التق���ومي
الواقعي �أو احلقيق ّ
ّ
امل�صطلح���ات الت���ي ت�شري �إليه ،فم���ن خالل الرج���وع �إىل �أدبيات القيا����س والتقومي
نلح ُ
���ظ كث ًريا م���ن امل�صطلح���ات� ،أو املفاهيم املرادفة له���ذا املفهوم ،مثل:
الرتب ّ
���وي َ
التقيي���م البدي��� ل  ،Alternative Evaluationوالتق���ومي القائم عل���ى الأداء �Perfor
 ، mance-based Evaluationالتقيي���م مبلف���ات التع ّل���م ،Portfolio Evaluation
الواقعي �أو الأ�صيل
املعر�ض  Evaluation Exhibitionوغريها� ،إال �أن مفهوم التقومي
ّ
�شيوعا ،و�أكرثها عمومية.
�أكرث هذه املفاهيم ً
الواقعي �أو الأ�صيل :هو �أ�سلوب يقي�س �أداء املتعلم يف مهمات ذات معنى
فالتقومي
ّ
�أقرب ما تكون من مواقف احلياة الواقع ّية (مندور .)276 ،2006 ،و�أن التقومي يكون
�أ�صي ًال �أو واقع ًّيا �إذا قام املتعلمون ب�أداء مهام مفيدة وذات معنى وداللة ،وهذه املهام
التقومي ّي���ة تكون مماثلة لأن�شط���ة التع ّلم ولي�ست اختب���ارات تقليد ّية (عالم،2004 ،
 .)34كم���ا يع ّرف ب�أنه التق���ومي الذي يعتمد على �أدوات قيا�س �أ�صيلة ذات م�صداق ّية
وموثوق ّي���ة ( ،)Credibilityواختب���ارات تقي����س قدرات تفكري علي���ا بالن�سبة ملواقف
حقيق ّي���ة وواقع ّية ،ولي����س جمرد قيا�س قدرات تذكر وحفظ وح��� ّل م�سائل وم�شكالت
روتين ّية ُمقولبة ومك ّررة (عبيد.)300 ،2004 ،
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ويع ّرف ب�أنه التقومي الفعلي للأداء؛ لأننا بذلك نعلم �إذا ما كان الأطفال قادرين
عل���ى ا�ستخدام ما تعلموه يف مواقف احلي���اة املدر�سية التي تقرتب كث ًريا من مواقف
احلي���اة الفعلي���ة ،و�إذا ما كانوا قادرين على التجدي���د واالبتكار يف املواقف اجلديدة
(.)Wiggins, 1998, 24
احلقيقي
وي�ش�ي�ر هن�سون و�إيل���ر(� )Henson & Eiller, 1999, 491أن التقومي
ّ
واقعي؛ لأنه يتطلب من الطال���ب �إجناز مهام لها معنى
ُيه ّي���ئ الأطفال للحياة ،فه���و ّ
ويحتاجه���ا فى حياته الواقع ّية .وي�ؤكد فيت����ش (� )Fitch, 2007أن ا�ستخدام �أ�ساليب
التقومي الأ�صيل ي�ساهم يف حت�سني �أداء الأطفال.
كم���ا �أن ا�ستخ���دام هذا التق���ومي احلديث م���ن �ش�أنه �أن ي�ساه���م يف حتقيق ك ّل
طف���ل ملحكات الأداء املطلوبة وتوفري التغذية الراجعة الفورية .و�أن العمليات العقل ّية
ومه���ارات االكت�ش���اف والتق�ص���ي غايات يج���ب رعايتها عن���د الأطف���ال والت�أكد من
اكت�سابه���م له���ا� .إ�ضافة �إىل �أنه ي�ؤكد عل���ى �أن �إجنازات الأطفال ه���ي مادة التقومي
���م مبراعاة الفروق
���ي ولي�س حفظه���م للمعلومات وا�سرتجاعه���ا .كما �أنه يهت ّ
الواقع ّ
الفردية بني الأطفال يف قدراتهم و�أمناط تعلمهم ( وزارة الرتبية والتعليم الأردن ّية،
.)2006
يف حني �أ ّكد ك ّل من موري�س ( )Morris, 2001ونكامورا ()Nakamura, 2002
ب����أن ا�ستخدامها ي�ساهم يف خلق دافعية لدى الطلب���ة وي�شجعهم على تطوير�أدائهم،
بالإ�ضافة �أنه ي�ؤدي �إىل زيادة م�شاركة الأطفال وجعل التع ّلم �أكرث �أهمية.
���وي للأطفال،
���ي �أو الأ�صيل منا�س ًب���ا ومه ًما يف التقومي اللغ ّ
ويع��� ّد التقومي الواقع ّ
االجتماعي؛ فالأول ينبثق
ال�شخ�صي واجلان���ب
فتع ّلم اللغ���ة يت�ضمن جانبني :اجلانب
ّ
ّ
م���ن داخل الطفل ويت�ش ّكل بح�سب حاجته للتوا�صل م���ع الآخرين ،والثاين مكت�سب من
املجتمع ال���ذي يعي�ش فيه الطفل ويت�ش ّكل بح�سب معايري ه���ذا املجتمع ،فاللغة ُتكت�سب
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احلقيقي و�أثن���اء القراءة والكتابة
عندم���ا يتع ّلمها الأطفال من خ�ل�ال �سياق احلديث
ّ
(.)Goodman, 2006
اللغوي
وق���د �أظه���ر املجل�س الوطني للبحوث يف وا�شنط���ن �أن ( )%70من النمو
ّ
ل���دى الأطفال ي�أتي نتيجة تفاعلهم م���ع الكبار(National Research Council and
 ، )Institute of Medicine, 2000و�أن �سماع الطفل كالم الآخرين (اللغة ال�شفو ّية)
�أو ر�ؤيته للمواد املطبوعة (اللغة املكتوبة) يكون باع ًثا على التفكري الذي يتبعه التعبري
ال�شفوي عن الأفكار ،ف�ض ًال عن تو�سيع مداركه وت�صوراته للعامل املحيط به.
ّ
الواقعي �أو الأ�صيل:
�أ�س�س ومبادئ التقومي
ّ
اللغوي يف ريا�ض الأطفال ،التي ّمت الإ�شارة
بالإ�ضافة �إىل �أ�س�س ومبادئ التقومي
ّ
الواقعي على عدد من الأ�س�س واملبادئ التي
لها �ساب ًقا يف هذا الف�صل ،يقوم التقومي
ّ
يجب مراعاتها � ً
أي�ضا عند التطبيق ،ومن �أبرزها:
���ي ه���و تقومي يهت���م بجوهر عملي���ة التع ّلم وم���دى امتالك
 التق���ومي الواقع ّ
الأطفال للمهارات املن�شودة بهدف م�ساعدتهم جمي ًعا على التع ّلم يف �ضوء
حمكات �أداء مطلوبة.
 العملي���ات العقل ّية ومهارات االكت�شاف يجب مراعاتها عند الأطفال وذلك
ب�إ�شغاله���م بن�شاط���ات ت�ستدعي ح��� ّل امل�ش���كالت وبلورة الأح���كام واتخاذ
قرارات تتنا�سب وم�ستوى ن�ضجهم.
الواقعي يقت�ضي �أن تكون امل�شكالت واملهام �أو الأعمال املطروحة واقع ّية
 التقومي
ّ
وذات �صلة ب�ش�ؤون احلياة العملية التي يعي�شها الطفل يف حياته اليومية.
الواقعي ولي����س حفظهم للمعلومات
  إ�جن���ازات الأطفال هي م���ادة التقومي
ّ
الواقعي متع���دد الوجوه
وا�سرتجاعه���ا ،ويقت�ض���ي ذل���ك �أن يكون التق���ومي
ّ
متنوعا يف �أ�ساليبه و�أدواته.
وامليادين ً
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 مراع���اة الف���روق الفردي���ة ب�ي�ن الأطف���ال يف قدراته���م و�أمن���اط تع ّلمهم
يتم من خاللها
وخلفياته���م وذلك من خالل تفريد ن�شاطات التقومي التي ّ
حتديد الإجناز الذي حققه ك ّل طفل.
الواقعي يقت�ضي جتن���ب املقارنات بني الأطفال والتي تعتمد �أ�صال
 التقومي
ّ
الواقعي (وزارة
عل���ى معاي�ي�ر �أداء اجلماعة والتي ال م���كان فيها للتق���ومي
ّ
الرتبية والتعليم الأردن ّية2006 ،؛ العب�سي.)2010 ،
الواقعي �أو الأ�صيل ومميزاته:
خ�صائ�ص التقومي
ّ
 يق���وم على ال�سياقات احلقيق ّي���ة للتع ّلم ،كما �أنه يعك����س طريقة ا�ستخدام
احلقيقي.
املعرفة واملهارات يف العامل
ّ
 يجعل الطفل �أكرث �إيجابية يف �أن�شطة التع ّلم.
 ميار�س في���ه الأطفال �أن�شطة و�أعما ًال ذات معن���ى وقيمة ،ترتبط بحياتهم
الواقع ّية.
 ي�صاح���ب عملية التع ّلم والتعليم يف جمي���ع مراحلها ،بحيث تبد أ� مع بداية
التعليمي وت�ستمر با�ستمرار فعالياته.
الربنامج
ّ
 يحك���م على �أداء الطفل وم���دى جناحه يف �إجناز امله���ام التعليم ّية املحدّدة
ل���ه ،وحتقيق النواجت التعليم ّي���ة املتوقعة منه يف �إط���ار جمموعة من املعايري
املو�ضوع ّية التي متثل م�ستويات الأداء املقبول.
 يعتم���د على التعاون ،وي� ّؤ�صل روح العمل يف فريق؛ فهو ي�شرك الطفل وويل
مما يجعل اجلميع يتقبل النتائج مبو�ضوع ّية.
�أمره يف عمليات التقومي ّ
 يو ّف���ر للمعلم���ات والإدارة والأطفال التغذية الراجع���ة الفور ّية والفر�ص التي
با�ستطاعتهم ا�ستخدامها ملرجعة �أدائهم بالن�سبة للأعمال التي يقومون بها.
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 يق���وم على مهم���ات �أ�صيلة؛ تع ّل���م الأطفال الأعمال الت���ي تواجه الكبار يف
جمال عملهم.
 حتقيق �صدق معايري التقومي عن طريق املحاكاة لقدرات الطفل يف �أو�ضاع
حقيق ّية (.)Wiggins, 1998
الواقعي و�أدواته يف ريا�ض الأطفال:
ا�سرتاتيج ّيات التقومي
ّ
�أو ً
ال -ا�سرتاتيج ّي ��ة التق ��ومي اللغ ��ويّ املعتم ��د عل ��ى الأداء (Performance-
:)based Evaluation
تتيح هذه اال�سرتاتيج ّية للطفل القيام بتو�ضيح تع ّلمه ،من خالل توظيف مهاراته
يف مواق���ف حيات ّية حقيق ّية� ،أو مواقف حتاكي املواق���ف احلقيق ّية� ،أو قيامه بعرو�ض
عملي���ة يظهر من خاللها م���دى �إتقانه مل���ا اكت�سب من مهارات ،يف �ض���وء النتاجات
التعليم ّية املراد �إجنازها (وزارة الرتبية والتعليم الأردن ّية2006 ،؛ Adams & Hsu,
 .)1998ويندرج حتت هذه اال�سرتاتيج ّية عدد من الفعاليات التي ميكن �أن تع ّد مثا ًال
اللغوي للأطفال:
مالئ ًما لتطبيق هذه اال�سرتاتيج ّية يف التقومي
ّ
 التق���دمي ( :)Presentationعر����ض خمطط له ومنظ���م ،يقوم به الطفل،
�أو جمموع���ة من الأطفال ملو�ضوع حم��� ّدد ،ويف موعد حم ّدد ،لإظهار مدى
�شرحا ع���ن الأعمال التي
امتالكه���م ملهارات حم��� ّددة؛ ك�أن يق��� ّدم الطفل ً
مدع ًما ذلك بال�صور
ق���ام بها هو وجمموعت���ه يف االحتفال بيوم ال�شج���رة ّ
والر�سومات...
���ي ( :)Demonstrationعر�ض �شفوي �أو عملي يقوم به
 العر�ض التو�ضيح ّ
الطفل �أو جمموعة من الأطفال لتو�ضيح مفهوم �أو فكرة وذلك لإظهار مدى
قدرة الطفل على �إعادة عر�ض املفهوم بطريقته بلغة �سليمة ووا�ضحة.
العملي ( :)Performanceجمموعة من الإجراءات لإظهار املعرفة
 الأداء
ّ
وامله���ارات واالجتاه���ات م���ن خ�ل�ال �أداء الطف���ل ملهم���ات لغو ّي���ة حم ّددة
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م�ستخدما
ينفذه���ا؛ ك�أن ُيط َل���ب �إىل الطف���ل �إنتاج بطاق���ة معايدة لأ ّم���ه،
ً
الر�سم والكتابة وال�صور.
 احلديث ( :)Speechيتحدث الطفل �أو جمموعة من الأطفال عن مو�ضوع
مع�ي�ن خالل فرتة حم��� ّددة وق�صرية ،وغال ًبا ما يك���ون هذا احلديث �سردًا
لق�ص���ة� ،أو �إع���ادة لرواي���ة� ،أو �أن يق��� ّدم فكرة لإظهار قدرت���ه على التعبري
ّ
والتلخي�ص ،وربط الأفكار؛ ك�أن يتحدث الطفل عن رحلة قام بها� ،أو ق�صة
تعليمي� ،أو ملخ����ص عن �أفكار
قر أ�ه���ا� ،أو ح���ول فك���رة ُط ِر َحت يف موق���ف
ّ
جمموعته لنقلها �إىل جمموعة �أخرى.
 املح���اكاة ولعب الأدوار ( :)Simulation, Role– Playingينفذ الطفل �أو
جمموعة من الأطفال حوا ًرا �أو ً
نقا�شا بك ّل ما يرافقه من حركات و�إمياءات
يتطلبه���ا ال���دور يف موقف ي�شبه موق ًف���ا حيات ًّيا حقيق ًّيا لإظه���ار مهاراتهم
املعرف ّي���ة واللغو ّية ،ومدى قدرتهم على اتب���اع التعليمات والتوا�صل وتقدمي
االقرتاحات و�صنع القرارات من خالل مهمة �أو ح ّل م�شكلة.
تطبيقي على التقومي املعتمد على الأداء:
مثال
ّ
بعد ا�ستماع الأطفال �إىل الأن�شودة من خالل قراءة املعلمة �أو من خالل امل�سجل،
���م تكليف الأطفال ب�سرد الق�صة التي ت�ضمنته���ا الأن�شودة التي ّمت اال�ستماع �إليها،
يت ّ
���م مناق�شة و�إ�ضافة تفا�صي���ل �إىل الق�صة وتو�سيعها ،وقد ي�ض���ع الطفل نف�سه مكان
ث ّ
�شخ�صي���ة الق�صة ويتخيل ويتنب����أ باحل ّل الذي يراه منا�س ًبا م���ن وجهة نظره وي�شعر
بنف����س �شعور هذه ال�شخ�صية ،واقرتاح بع�ض البدائل للق�صة م�ستوحاة من مفردات
الأن�شودة.
 نت���اج التع ّل���م� :أن يقدم الطفل ً
عر�ض���ا �شفو ًّيا �أمام الأطف���ال ب�إعادة �سرد
الق�ص���ة التي ت�ضمنتها الأن�شودة التي ا�ستمع �إليه���ا ،و�إ�ضافة تفا�صيل �إىل
الق�صة وتو�سيعها.
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 الفعالية :احلديث (.)Speech
 م���ا يراد تقوميه :مهارات التعبري ال�شف���وي من خالل �إعادة �سرد الق�صة،
�إ�ضافة تفا�صيل �إىل الق�صة وتو�سيعها.
 �أداة التقومي � :سلم تقدير من ثالثة م�ستويات.
�سلم تقدير مقرتح لتقومي �أداء الأطفال يف مهارة احلديث ()Speech
الدرجة
كبرية متو�سطة �ضعيفة

املهارات
الفكري:
�أو ًال -اجلانب
ّ

1
2
3
4
5

ي�ستهل الطفل كالمه مبقدمه م�شوقة.
يعبرّ الطفل عن حاجاته وم�شاعره و�أفكاره.
يق ّدم الطفل �أدلة متنوعة لتدعيم �أفكاره.
يق ّدم الطفل حلو ًال ومقرتحات.
يبدي الطفل ر�أيه يف �أحداث �شاهدها �أو ا�ستمع �إليها.

اللغوي:
ثان ًيا -اجلانب
ّ

 6ي�ستخدم الطفل كلمات منا�سبة لل�سياق.
 7ي�ستخدم الطفل جم ًال �صحيحة فى تراكيبها.
 8ي�ستخدم الطفل عبارات ال�سالم وال�شكر والتحية.
ال�صوتي:
ثال ًثا -اجلانب
ّ

9
10
11
12

يتح ّدث الطفل ب�صوت وا�ضح ،بثقة فى النف�س دون ارتباك.
ي�ستخدم الطفل طبقة �صوت ّية منا�سبة (التنغيم).
يتح ّدث الطفل ب�سرعة منا�سبة.
�صحيحا
ينطق الطفل احلروف نط ًقا
ً
ب�إخراجها من خمارجها.

امللمحي (مهارات ح�سن الأداء):
راب ًعا -اجلانب
ّ

 13ي�ستخدم الطفل تعبريات وجهه وفق املعنى املُعبرَّ عنه.
 14يح ّرك الطفل �أع�ضاء ج�سمه وفق املعنى.
 15يواجه الطفل امل�ستمعني ويجول بنظره فى الأركان.
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اللغوي بالقلم والورقة (:)Pencil and paper
ثان ًيا -ا�سرتاتيج ّية التقومي
ّ
كم���ا �أ�شرن���ا �ساب ًقا يف ه���ذا الف�صل عن���د احلديث عن �أ�س�س ومب���ادئ التقومي
موحدة بالقلم
اللغ ّ
���وي يف ريا����ض الأطفال ينبغي احلذر عن���د ا�ستخدام اختب���ارات َّ
وال���ورق ( )Pencil and Paper Standardized Testsم���ع �أطفال الرو�ضة (Scott-
 ،)Little & Niemeyer, 2001نظ��� ًرا لأنّ الطف���ل مل يتق���ن الق���راءة والكتابة بعد،
بل ينبغ���ي ا�ستخدام كتابات الأطفال ور�سوماتهم كم�ؤ�ش ٍ���ر على تط ّور �أو تفتّح مهارة
الكتابة لديهم ( .)Emergent Literacyوبالرغم من ذلك تع ّد ا�سرتاتيج ّية التقومي
اللغوي يف ريا�ض الأطفال ،من
اللغوي بالقلم والورقة جز ًءا مهما من برنامج التقومي
ّ
ّ
خالل:
� -1أدوات التق��ومي املعتم��دة على الأن�ش��طة الكتاب ّية التي يق��وم بها الطفل ،ولي�س
الر�سمي حتّ���ى ال ُيف َه���م �أن هناك ً
تناق�ض���ا يف الطرح .ومن
عملي���ة الكتاب���ة باملعنى
ّ
الأمثلة على ذلك:
 �أن�شطة تع ّرف الأ�شياء والكائنات من �صورها.
 �أن�شطة املزاوجة :ويق�صد بها و�صل ّ
خط بني �صورتني �أو ر�سمة وكلمة توجد
بينهما عالقة.
ال�ص���ور �أو الر�سوم �أو احلرف
 �أن�شط���ة االختي���ار من متعدّد :ويق�صد به���ا �إحاطة ّ
الذي يختاره الطفل لإجابته بدائرة وترك الباقي خارج الدائرة.
 �أن�شط���ة تو�صيل النقط :ويق�صد بها تو�صي���ل الطفل النقط؛ ليح�صل على
�صورة ل�شيء �أو حرف.
 �أن�شط���ة �إكمال ال�شكل وتلوينه :ويق�ص���د بها �صورة �أو ر�سم حلرف �أو كلمة
يطلب �إىل الطفل �إكمال اجلزء الناق�ص حتّى تكتمل.
 �أن�شط���ة �إكم���ال النمط :ويق�ص���د بها �إكمال �شكل احل���رف بر�سم احلرف
وتلوينه.
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 -2االختب ��ارات املق ّنن ��ة ب�أنواعه ��ا ( ،)Standardized Testsتع��� ّد اختب���ارات
القراءة املق ّننة من �أهم االختبارات التح�صيل ّية التعليم ّية ،فهي تط ّور وتخترب وتن ّقح؛
وميكن �أن تنق�سم �إىل:
 اختب���ارات اال�ستع���داد �أو التهي ؤ� ( :)Readinessتطبق ه���ذه االختبارات؛
لتحديد درجة ا�ستعداد الطفل لتع ّلم القراءة والكتابة.
 اختب���ارات امل�سح ( :)Surveyت�ستخدم يف معرفة م�ستوى القدرة القرائية
لدى الأطفال.
 اختب���ارات الت�شخي����ص ( :)Diagnosticت�ستخ���دم يف تعي�ي�ن نقاط القوة
ونق���اط ال�ضع���ف التي يع���اين ب�سببها املتعلم���ون من م�ش���كالت تعليم ّية �أو
نف�س ّية.
اللغوي يف ريا�ض الأطفال هو اختبارات
والذي يهمنا عند احلديث عن التقومي
ّ
اال�ستعداد �أو التهي����ؤ ( ،)Readinessوالتي تع ّرف ب�أنها� :سل�سلة من الأعمال املقننة
هدفه���ا �إعط���اء تقدير كمي لق���درة الطفل على الإف���ادة من التدري���ب .فهناك ع ّدة
اللغوي يف �ص���ورة بطاقات م�ص���ورة تتناول
اختب���ارات لقيا����س جوان���ب منو الطف���ل
ّ
مثال تق���ومي مه���ارات اال�ستعداد لتع ّل���م القراءة والكتاب���ة ،وتق ّوم ه���ذه االختبارات
امله���ارات الأ�سا�س ّي���ة الالزم���ة لتع ّلم الق���راءة والكتاب���ة التي ت�شمل مه���ارات �إدارك
���ي،
الكلم���ات وتعريفه���ا ،والإدراك
ّ
���ي ،والوع���ي ال�صوت ّ
الب�ص���ري ،والإدراك ال�سمع ّ
اليدوي ،ومنو
الب�صري
الكتابي ،والتعبري ،وتف�سري ال�صور ،والتذ ّكر ،والت�آزر
والوعي
ّ
ّ
ّ
الع�ضالت الكربى وال�صغرى..
وت�أت���ي �أهمية هذه االختبارات من �أهمية الأهداف التي ميكن �أن حتققها ،ومن
ه���ذه الأهداف حتديد �إتقان الأطف���ال للمهارات الأ�سا�س ّية ،الالزم���ة لتع ّلم القراءة
والكتاب���ة ،به���دف حت�سينها واالرتق���اء به���ا ،بالإ�ضاف���ة �إىل �أنها تق��� ّدم الإر�شادات
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للتخطي���ط والتدخ�ل�ات التعليم ّية للربام���ج اللغو ّي���ة للأطفال ،وت�ستخ���دم � ً
أي�ضا يف
التح ّق���ق من مدى التق ّدم الذي ح ّققه الأطفال من خالل مقارنة نتائج الأطفال على
االختبار قبل وبعد املرور بالربنامج.
ومن االختبارات الأجنب ّية لك�شف اال�س��تعداد لتع ّلم القراءة والكتابة،
االختبارات الآتية:
 -1اختب ��ارات جيت� ��س ( :)Gates Reading Readiness Testsوه���و مقيا����س
وجماعي ،يه���دف �إىل قيا�س التهي ؤ� للمبتدئني للق���راءة وتقدير التنب ؤ� لغر�ض
���ردي
ف ّ
ّ
تطوي���ر الق���درات القرائ ّية وت�شخي�ص حاج���ات الأطفال ال�ضرور ّي���ة لتع ّلم القراءة،
ويت�ضم���ن قيا�س التعرف على الأ�ش���كال وال�صور والقدرة عل���ى تف�سريها ،ومزاوجة
الكلم���ات ،ومتيي���ز الأ�ص���وات املت�شابهة للكلم���ات واحلروف ،واملزاوج���ة بني الكلمة
والبطاقة ،وال�سجع وقراءة احلروف والكلمات.
 -2اختب ��ارات مرتوبوليتان (ُ :)Metropolitan Readiness Testsي ْع َطى هذا
االختب���ار للأطفال من �س���ن � 4إىل � 7سنوات ،ويتكون من م�ستوي�ي�ن؛ امل�ستوى الأول:
���ردي يه���دف �إىل تقومي امله���ارات الالزمة قبل و�أثن���اء ريا�ض الأطف���ال .وامل�ستوى
ف ّ
���ي يهدف �إىل تقومي امله���ارات الالزمة من منت�ص���ف ريا�ض الأطفال
الث���اين :جماع ّ
ال�سمعي ،واختبار
�إىل بداي���ة ال�صف الأول .ويت�ضمن االختبار معنى الكلمة ،والتذكر
ّ
وال�سمعي واختبار ال�صورة الت���ي تعبرّ عن اجلملة ،وفهم الق�صة،
الب�صري
التميي���ز
ّ
ّ
والأعداد ،ون�سخ الأ�شكال والرموز.
 -3اختب ��ارات مون ��رو ( :)Monroe›s Reading Aptitude Testsوهو مقيا�س
وجماعي ،يت�ضمن قيا�س القدرة الب�صر ّي���ة ،وال�سمع ّية ،واللغو ّية ،واحلرك ّية،
���ردي
ف ّ
ّ
الب�صري ،واجتاهات
والقدرة على نطق الكلمات من حيث الدقة وال�سرعة ،والتذكر
ّ
الأ�شكال ،ومتييز الكلمات امل�سموعة.
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ومن االختبارات واملقايي�س العرب ّية يف هذا املجال :
1 .1حمم��د ر�ض��وان ( )1973الذي ق���دم و�ص ًفا الختبار م���دى ا�ستعداد الطفل
لتع ّلم القراءة وي�شتمل على اختبارات فرع ّية ،هي:
 اختبار املفردات :ويت�ضمن التعرف على الكلمات عن طريق �صورها،
و�إدراك الكلم���ات ع���ن طريق القيا����س ،و�إدراك الكلم���ات عن طريق
الت�ضاد.
 اختبار تفهم معاين اجلمل :يقي�س مدى قدرة الطفل على التعبري عن
ال�صورة بجملة.
الب�ص���ري :يقي�س م���دى قدرة الطفل عل���ى التمييز
 اختب���ار الإدراك
ّ
ب�ي�ن امل�ؤتل���ف واملختلف م���ن الأ�شكال واحل���روف والكلم���ات واجلمل
الق�صرية.
 اختب���ار االجتاهات :يقي�س م���دى قدرة الطفل عل���ى حتديد (�أمام-
خلف ،فوق -حتت.)...
 اختبار املعلومات :لقيا�س معلومات الطفل من خرباته ال�سابقة.
 اختب���ار ال�سم���ع :لقيا����س مدى ق���درة الطفل عل���ى متيي���ز العنا�صر
ال�صوت ّية.
 اختبارات النطق :لقيا�س مدى �سالمة النطق وال�سمع م ًعا.
 اختبار قراءة الكلمات (النا�شف.)1996 ،
�2 .2س��عد عبد الرحمن و�إميان حممد (� :)2002أع��� ّدا اختبا ًرا لقيا�س املهارات
الالزمة لال�ستعداد لتع ّلم القراءة يتكون من �سبعة اختبارات فرعية ،هي:
 اختبار املفردات اللغو ّية :ي�شم���ل �إدراك الكلمات عن طريق الت�ضاد،
وعن طريق ال�صور.
الب�ص���ري :ي�شمل متيي���ز الت�شاب���ه واالختالف بني
 اختب���ار التميي���ز
ّ
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(ال�صور والأ�شكال والكلمات) والربط بني احلرف والكلمة التي تبد�أ
به.
ال�سمعي :ي�شمل متييز وتقليد بع�ض الأ�صوات ،ومتييز
 اختبار التمييز
ّ
احلروف املت�شابهة يف �آخر الكلمة ويف �أول الكلمة.





اختب���ار املعلوم���ات و�إدراك العالق���ات :ي�شم���ل معلوم���ات الطفل من
خرباته ال�سابقة ،والعالقات (املكان ّية ،والتالزم ّية ،واجلزء بالكل).
اختبار التعبري وتف�سري ال�صور.
ال�سمعي،
الب�صري ،والتذكر
اختب���ار االنتباه والتذكر :ي�شمل التذك���ر
ّ
ّ
وتذكر �سل�سلة من الأحداث والأفكار.
الب�صري اليدوي (عبد الرحمن وحممد.)2002 ،
اختبار الت�آزر
ّ

3 .3را�ض��ي الوقفي وعب��د اهلل الكي�لاين (� :)1998أع ّدا جمموع���ة االختبارات
الإدراك ّي���ة للأطفال ما ب�ي�ن �أعمار (� 16 – 6سن���وات) ،وتتكون املجموعة
من �سبعة اختبارات فرعية ،هي:
ال�سمعي :لتقييم الق���درة على التميي���ز بني �أ�صوات
 اختب���ار التميي���ز
ّ
اللغة.
ال�سمعي :لتقييم القدرة على متييز الأ�صوات
 اختبار مهارات التحليل
ّ
يف ال���كالم املنط���وق ،والتعرف �إىل م���دى اال�ستعداد لتع ّل���م القراءة
والتهجئة والإمالء.
 اختبار �سعة الذاكرة ال�سمع ّية :لقيا�س القدرة على تذكر �سال�سل من
الكلمات متدرجة يف الطول بدون ترتيب.
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 الذاك���رة ال�سمع ّية التتابع ّية :لقيا�س القدرة على تذكر �سال�سل �أرقام
متدرجة يف الطول بنف�س الرتتيب.
احلركي :لقيا�س الق���درة على ن�سخ �أ�شكال رمزية
الب�صري
 التداع���ي
ّ
ّ
من الذاكرة ق�صرية املدى.
���ي :ويقا�س بدالل���ة �أدائه يف ر�س���م �أ�شكال
 التكام���ل
ّ
الب�صري احلرك ّ
هند�س ّية متد ّرجة يف ال�صعوبة.
الب�ص���ري :لقيا�س امله���ارات الب�صر ّية – احلرك ّية
 مه���ارات التحليل
ّ
الإدراك ّي���ة متمثلة يف القدرة على حتليل الأ�شكال وحماكاتها ور�سمها
(الوقفي والكيالين.)1998 ،
ولكن يف املقابل� ،إنّ �إ�ساءة ا�ستخدام اختبارات اال�ستعداد ،والقرارات التي قد
م�سموحا للطفل التحرك �إىل ال�صف الأول� ،أو يو�ضع يف
ترتت���ب عليها ،مثل� :إذا كان
ً
ف�صل انتقايل� ،أو يبقى يف الرو�ضة� ،سيكون ملثل هذه املمار�سات �آثار مدمرة ملفاهيم
ال���ذات لدى الأطفال؛ ل���ذا ينبغي �أن تراجع هذه االختب���ارات بعناية ،وال يطبقها وال
يف�سر نتائجها �إال امل�ؤهلون وذوو الكفاءة ،وال يتم اتخاذ قرار رئي�سي يتعلق بااللتحاق
ّ
عالجي بناء على اختب���ار واحد ،ولكن ت�ستخدم
�أو االحتف���اظ �أو التعي�ي�ن يف برنامج
ّ
م�صادر متع ّددة من املعلومات لهذا الغر�ض (عي�سى.)2004 ،
اللغوي املبني على املالحظة (:)Observation
ثال ًثا -ا�سرتاتيج ّية التقومي
ّ
اللغوي يف
تع��� ّد ا�سرتاتيج ّية املالحظة م���ن اال�سرتاتيج ّية الرئي�س���ة يف التقومي
ّ
ريا�ض الأطفال ولها �أدواتها و�أ�ساليبها املتعددة ،وت�ستعمل طريقة املالحظة يف متابعة
���وي لأح���د الأطفال� ،أو تك���ون مالحظة لأكرث من طف���ل �أو للمجموعة ككل
الأداء اللغ ّ
جماعي .فمعلمات الأطفال ي�ستخدمن املالحظة كطريقة لك�سب اال�ستب�صار
وكعمل
ّ
يف الأوجه املتنوعة لتط ّور الطفولة يف �أوقات و�سياقات خمتلفة (.)Wortham, 1990
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فاملالحظة تع ّرف :ب�أنها االنتباه املق�صود واملوجه نحو �سلوك فردي �أو جماعي معني
بق�ص���د متابعت���ه ور�صد تغرياته .وه���ي و�سيلة تقومي ّية العتماده���ا على ر�صد �سلوك
املتعل���م يف املواق���ف املختلفة .وميك���ن �أن تز ّودن���ا املالحظة مبعلوم���ات مف�صلة عن
مه���ارات الطفل اللغو ّية ،وت�ساعدنا على فهمها؛ فه���ي تق ّدم الأ�سا�س للتنب�ؤ بامل�ستوى
اللغوي للطفل.
ّ
الطرق امل�ستخدمة يف مالحظة ال�سلوك اللغوي عند الأطفال:
هن���اك ط���رق وخيارات عدي���دة للقيام بعمل ّي���ة مالحظة حم��� ّددة� ،أو مالحظة
ت�سته���دف طف ًال واح���دً ا �أو �أكرث ،وميكن عل���ى �سبيل التع���داد �أن ي�ستخدم الت�صوير
���ي ،وتعتمد هذه الطرق على
الفوتوغ���را ّيف �أو الت�صوي���ر بالفيديو �أو الت�سجيل ال�صوت ّ
���م يف �أثن���اء �أداء الأطفال ملهامهم
املالحظ���ة الطبيع ّي���ة التي ال تط ُّف���ل فيها؛ فهي تت ّ
و�أن�شطته���م ،وتع ّد املعلومات التي حت�صل عليها املعلم���ة نتيجة املالحظة من �أ�صدق
املعلوم���ات و�أه ّمها عن الطفل وت�صرفات���ه؛ لأن الطفل يف الغالب ال ينتبه �إىل مع ّلمته
وهي تراقبه فيت�صرف على طبيعته .ومن هذه الطرق:
العين���ة الزمن ّي���ة ( :)Time Samplingت�ستخ���دم ه���ذه الطريق���ة يف مالحظة
ن�ش���اط� ،أو طف���ل �أو جمموعة �أطف���ال ،يف حميط معني ،وبفا�ص���ل زمني منتظم بني
املالحظة و�أخرى.
عين���ة التك���رار �أو العين���ة الوتري ّي���ة ( :)Frequency Samplingنخت���ار �سلو ًكا
لغو ًّي���ا نرغب يف مالحظته ون�ستخدم هذه الطريق���ة لت�سجيل عدد املرات التي يظهر
ت�سج���ل املعلمة عدد
فيه���ا هذا ال�سلوك خالل ف�ت�رة زمن ّية حم��� ّددة ،مثال ذلك� :أن ّ
امل��� ّرات التي بادر بها الطف���ل �إىل التحدث مع املعلمة بلغة �سليمة بني ال�ساعة الثامنة
�صباحا.
والعا�شرة ً
ع ّين���ة امل��� ّدة �أو الع ّينة من �أم���د الن�ش���اط ( :)Duration Samplingمت ّكن هذه
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الطريقة املعلمة من مالحظة املدة �أو الفرتة التي يق�ضيها الطفل يف ن�شاط معينّ � ،أو
يف �سلوك معينّ يثري اهتمامه.
يجدر االنتباه �أن ما تق ّدم ال ي�شمل ك ّل طرق املالحظة� ،إال �أنه ميكن ال ّدمج بني
�أك�ث�ر من طريقة من ط���رق املالحظة املختلفة وذلك ح�سب �أه���داف املالحظة ومنْ
نالحظ؟ وماذا؟ ومتى؟ (�صفري وجليك�س.)2002 ،
�أنواع املالحظة:
عدة ،من �أهمها:
ميكن تق�سيم املالحظة �إىل �أنواع ّ
املالحظ���ة التلقائ ّية :عب���ارة عن �صور مب�سطة من امل�شاه���دة واال�ستماع بحيث
احلقيقي.
يقوم املالحظ فيها مبالحظة ال�سلوكات كما حتدث تلقائ ًّيا يف املوقف
ّ
املنظم���ة :وهي املالحظ���ة املخطط له���ا م�سب ًقا وامل�ضبوط���ة ً
املالحظ���ة ّ
�ضبطا
دقي ًق���ا ،ويح ّدد فيها ظروف املالحظة كالزمان واملكان واملعايري اخلا�صة للمالحظة
(وزارة الرتبية والتعليم الأردن ّية.)2006 ،
خطوات ت�صميم املالحظة:
ال ت�ستطيع املعلمة مالحظة الأطفال جمي ًعا يف الوقت نف�سه ،وال ميكنها الوقوف
عل���ى مهارات الطف���ل اللغو ّية جمي ًعا يف موقف واحد؛ لذا الب��� ّد من التخطيط اجليد
يتم:
لعملية املالحظة ،بحيث ّ
 حتديد الغر�ض من املالحظة.
 حتديد املهارة اللغو ّية املراد مالحظتها.
 حتديد املمار�سات وم�ؤ�شرات الأداء الدالة على املهارة اللغو ّية.
 ترتي���ب املمار�س���ات وم�ؤ�ش���رات الأداء الدالة عل���ى امله���ارة اللغو ّية ح�سب
املنطقي.
الت�سل�سل
ّ
 ت�صمي���م �أداة ت�سجيل املمار�س���ات وم�ؤ�شرات الأداء (�س ّل���م تقدير ،قائمة
ق�ص�صي( )....وزارة الرتبية والتعليم الأردن ّية.)2006 ،
ر�صد� ،سجل
ّ
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 حتديد جمال املالحظة وبيان مكانها وزمانها.
 الأف�ضل ت�سجيل ما تالحظه املعلمة يف �أثناء املالحظة ،ال �أن ت�ؤجل ت�سجيل
م���ا تالحظ���ه �إىل ما بعد انته���اء املالحظة .فمن املفيد حم���ل املعلمة قلم ًا
و�أوراق ًا عن���د العمل مع الأطفال لت�سهيل تدوي���ن املالحظات ال�سريعةّ ،ثم
و�ضعها جان ًبا ويف نهاية اليوم تقوم ب�صياغتها ب�صورة نهائ ّية يف ال�سجالت
اخلا�صة لذلك.
�أمور يجب مراعاتها عند ا�ستخدام بطاقة املالحظة:
الحظ م���ن معرفة بع�ض
حتّ���ى حت ّق���ق املالحظة �أغرا�ضه���ا الب ّد للمعلم���ة �أو املُ ِ
الأ�س����س واملب���ادىء العلم ّي���ة للمالحظ���ة املو�ضوع ّي���ة ،فاملالحظة علم وف���نّ يتطلب
الحظ التدرب عليه���ا ،فمن الأمور التي ينبغ���ي مراعاتها يف
مه���ارات يجب عل���ى املُ ِ
�أثناء املالحظة ما يلي:
 ت�سجي���ل �أداء الطف���ل ف���ى �أثناء املالحظ���ة �أو فور االنتهاء منه���ا على نحو
مو�ضوعي ودون حتيز.
ّ
 عدم �إ�شعار الطفل بعملية املالحظة.
اللغوي املالحظ بدقة و�إتقان ،بالإ�ضافة �إىل و�صف
 مراعاة و�صف ال�سلوك
ّ
الإ�شارات غري اللفظ ّية (اللغة اجل�سم ّية).
 مالحظة الطفل يف �أثناء قيامه بعمل معني.
 متابعة احلالة النف�س ّية للطفل يف �أثناء العمل.
 ا�ستمرارية املالحظة.
 مقارنة نتائج املالحظ بالنتائج ال�سابقة.
 تفريغ نتائج بطاقة املالحظة بدقة ومو�ضوع ّية.
 كتابة التقارير املرتبطة باملالحظة كتابة كاملة وبك ّل و�ضوح.
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ولكي تكون املالحظة مو�ضوع ّية ،يجب مراعاة معيارين �أ�سا�سيني ،هما:
 و�ص���ف الأعمال التي ّمتت مالحظتها عند حدوثه���ا فقط ،وعدم ا�شتماله
على تعميمات للدوافع وال�سلوكيات والأحا�سي�س املتعلقة مبواقف �أخرى.
 وجوب عدم تقومي املعلومة �أو �سبب ح�صولها ،و�إمنا �سردها فقط.
 وهنا ،يجب على املعلمة جت ّنب التف�سري ،ب�أنّ ما حدث كان خط�أ �أو �صوا ًبا،
وعدم �إ�صدار الأحكام� ،أو ا�ستخال�ص النتائج يف �أثناء ال�سرد ،و�إمنا يجب
عليها تدوين املالحظات ب ّدقة ومن غري تعليق.
اللغوي املعتمد على الأداء:
�أدوات التقومي
ّ
 -1ال�سجالت الق�ص�ص ّية �أو ال�سرد ّية (:)Anecdotal Records
لغوي معينّ  ،ويدعى
�إن �أب�س���ط �سب���ل املالحظة املبا�شرة هو �سرد وقائع �سل���وك ّ
الق�ص�صي ،وهو و�صف خمت�صر �أو «�صورة الكلمات» حلدث �أو �سلوك،
ال�سجل
ذل���ك ّ
ّ
وفي���ه ت�سرد املعلوم���ات اللغو ّية عن الطفل ب����أي ترتيب ،وال ي�ستدع���ي هذا النوع من
خا�صا؛ �إذ حتتاج املعلمة �إىل ورقة وقلم فقط؛ لكتابة ما حدث فعل ًّيا
املالحظة تدري ًبا ً
بطريق���ة مو�ضوع ّي���ة ،ويف هذا النوع ميك���ن �أن تكون املالحظ���ة ذات نهاية مفتوحة،
وت�ستم���ر حتّ���ى �إثبات حقيقة لغو ّي���ة مع ّينة .والب ّد من كتابة الوقائ���ع ب ّدقة ويف الوقت
املنا�سب ،ومن حمتويات ال�سج ّالت الق�ص�ص ّية:
 التعريف بالطفل وبيان مرحلته العمر ّية.
 كتابة تاريخ اليوم ،ووقت املالحظة ،ومكانها.
 ا�سم ُم َد ِّون املالحظة.
 كتابة حقائق دقيقة جدًّا عن �أعمال الطفل وما يقوله خالل حمادثاته.
 �إ�ضافة ردود فعل الأطفال الآخرين �أو الرا�شدين.
اللفظي وغري
وعل���ى املعلم���ة يف �أثناء املالحظة و�ص���ف طريقة ات�صال الطف���ل
ّ
���ي بالأطفال الآخرين ،وكتابة كيف يبدو الأطف���ال ،وماذا يعملون؟ وحركاتهم
اللفظ ّ
اجل�سد ّية ،وتفا�صيل تفاعلهم مع املواد والأ�شخا�ص وت�سجيل ذلك.
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وبعد ت�سجيل املعلوم���ات الق�ص�ص ّية ،تبد أ� العملية الثانية ،وهي تف�سري الب ّينات
اللغوي الذي ح�ص���ل و�إعط���اءه معنى ،عل ًما ب����أن عملية
وتت�ضم���ن تف�س�ي�ر ال�سل���وك
ّ
احلقيقي وترجمته.
املالحظة ال تعني �شي ًئا من غري تف�سري ال�سلوك
ّ
وحتتاج عملية تف�سري الب ّينات �إىل:
 معرفة باملهارات اللغو ّية الالزمة لأطفال الرو�ضة وطبيعتها.
 معرفة اخل�صائ����ص النمائ ّية اللغو ّية لأطفال ال ّرو�ض���ة ،وكيف يتط ّورون؟
وينبغي الرتكيز عليها يف تف�سري املالحظة.
 مراقبة حثيثة مدة من الزمن.
واع ،فال�سلوك الإن�سا ّ
ين معقد،
ولك���ن التف�سري يجب �أن ّ
يتم التعهد به على نحو ٍ
وال ي�ص ّنف ب�سهولة ،ويوجد خطر من تف�سري حما�سي مفرط عندما يوجد منط �أبرز
مما ميثل الطف���ل بالفعل(عي�سى ،)2004 ،فم���ن غري املعقول �أن
يف عق���ل املُ ِ
الح���ظ ّ
اللغوي للطفل من جمرد مالحظة �أولية.
تتو�صل املعلمة �إىل تقومي الأداء
ّ
�أ ّما �أهم مزايا ال�سجالت الق�ص�ص ّية؛ فهي �سهولة ا�ستعمالها وتطبيقها ،وعدم
خا����ص �أو �إطار زمني معينّ  ،ولكن ُي�ؤ َْخ���ذ عليها �أنها تعتمد على
حاجته���ا �إىل ترتيب ّ
متاما ،فلو ق ّرر املالحظ �أن
اهتمام���ات املُ ِ
الحظ ،كم���ا �أن التقارير قد ال تكون دقيقة ً
يكتب تقري ًرا يف نهاية اليوم وذاكرته ال ت�سعفه ،ف�إنه قد ين�سى بع�ض املعلومات امله ّمة
(احلوامدة والعدوان.)2012 ،
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منوذج املالحظة الق�ص�ص ّية
التاريخ:
		
ا�سم الطفل:
ال�ساعة:
		
عمر الطفل:
املكان الذي ّمتت فيه املالحظة................................................ :
ا�سم املالحظة..................................................................:
احلادثة........................................................................ :
تف�سري احلادثة................................................................ :
تطبيقي على ال�سجالت الق�ص�ص ّية:
مثال
ّ
الن�ش��اط :حف���ظ الأطفال لأن�شودة من �أنا�شيد الطفول���ة ،وين�شدونها جمتمعني
ومنفردين.
املكان الذي متّت فيه املالحظة :داخل ال�صف.
احلادث��ة :مالحظ���ة املعلمة �أداء ك ّل طف���ل منفردًا و�ضم���ن املجموعة يف �أثناء
الن�شي���د .فق���د يكون لبع����ض الأطفال عند �أداء ه���ذه الأن�شودة انفع���االت خا�صة� ،أو
احلب والت���و ّدد واالحرتام وغري ذلك،
ا�ستجاب���ة ال تظهر عن���د الآخرين ،كانفعاالت ّ
مم���ا ّ
يدل على تفاعله مع الن�شيد .وقد يكون ل���دى بع�ضهم قدرات معينة يف التمثيل
ّ
اجلمعي
���ي اجلميل .وقد يظهر �أنّ بع�ض الأطفال ال يرغبون يف الأداء
ّ
والأداء ال�صوت ّ
�أو ال يتفاعلون معه ،يف حني �أنهم ُي�ؤ ّدون ب�صورة فردية �أدا ًء جيدً ا .وقد يكون بع�ضهم
���ي ،ويعزفون عن الأداء
عل���ى نقي�ض ذلك ً
متام���ا؛ فتجدهم يرغبون يف الأداء اجلمع ّ
الفردي �أو يرت ّددون يف تقبله .هذه املظاهر ال�سلوكية اللغو ّية وانعكا�ساتها االجتماع ّية
ّ
تدل على �شخ�صية الطفل ،وعلى املعلمة �أن تبادر �إىل تدوين ذلك كله.
تف�س�ير احلادثة :بعد تدوي���ن املالحظة تقوم املعلمة بتف�سري املوقف �أو احلادثة
وحتدي���د امله���ارات اللغو ّي���ة للطفل بالتع���اون مع بع����ض املتخ�ص�ص�ي�ن ذوي العالقة
(ا�ستيتية.)2010 ،
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 -2قوائم الر�صد (:)Check list
ّ
تنظم ه���ذه القوائم لت�سجيل وجود مه���ارات لغو ّية معي ّن���ة �أو غيابها ،وتت�ض ّمن
قوائ���م الر�صد يف العادة مهارات لغو ّية معي ّنة جتري مراقبتها على �شكل قائمة .وقد
يتم �إعداد القوائم مل�سح خا�ص بك ّل طفل �أو مبجموعة من الأطفال ،فاملهارات اللغو ّية
ّ
املطل���وب مالحظتها يف قوائم ال ّر�صد وامل�ؤ�شرات الدالة عليها تع ُّد بطريقة مت�سل�سلة
منطق ًّي���ا ،ومرتب���ة بحيث يكون الت�سجي���ل لوجود امل�ؤ�شر الدال عليه���ا �أو عدم وجوده
�أم ًرا �سه ًال .وذلك باختيار �إحدى الكلمتني من الأزواج الآتية:
غال ًبا �أو ناد ًرا
منا�سب �أو غري منا�سب
ر�ض
ر�ض �أو غري ُم ٍ
ُم ٍ

نعم �أو ال
موافق �أو غري موافق
�صح �أو خط�أ

ميزات قوائم الر�صد:
الحظ ،للقيام بت�سجيل املالحظة ،فاملعلومات
 ال تتطلب وقتًا مع ّي ًنا م���ن املُ ِ
اللغو ّية تكون �سهلة الت�سجيل وتتّم يف �أثناء الربنامج اليومي.
 ميكن ا�ستخدامها يف مواقف متنوعة.
يتم فيها حتليل الب ّينات ب�سهولة.
  ّ
عيوب قوائم ال َّر�صد:
املف�صلة؛ فهناك الئحة حم ّددة �سل ًفا حتتوي على اجلوانب
 غياب املعلومات ّ
التي يجب قيا�سها.
يتم من خاللها مراقبة بع�ض اجلوانب ،وقد تغفل جوانب �أخرى.
  ّ
 عل���ى املعلم���ة �أن تالحظ فقط وج���ود امل�ؤ�شر الدال على امله���ارة اللغو ّية �أو
عدم وجودها.

141

تطبيقي على قوائم الر�صد:
مثال
ّ
وعي الطفل بالعادات ال�صحيحة املتبعة عند القراءة.
ا�سم املدر�سة....................................................... :
ا�سم الطفل ...............:عمر الطفل� ...... :سنوات � .......شهور.
املالحظة.................. :
تاريخ املالحظة ...................:ا�سم ِ
م

وعي الطفل بالعادات ال�صحيحة املتبعة عند القراءة نعم

-1
-2
-3
-4
-5

مي�سك الكتاب بال�شكل ال�صحيح
يعرف �أنّ اللغة العرب ّية تبد�أ من اليمني �إىل الي�سار
يق ّلب الكتاب بال�شكل ال�صحيح
يدرك �أن املواد املطبوعة ت�ستخدم احلروف والكلمات وال�صور
يدرك �أن املواد املطبوعة تت�ضمن معلومات

ال

� -3سالمل التقدير (:)Rating Scale
�إح���دى �أدوات التقومي التي ت�شمل على �أو�ص���اف ل�سلوكيات �أو �صفات �أو �سمات
حم��� ّددة ،و ُيط َل���ب �إىل َمن يقوم بعملي���ة التقدير �أن ي�صدر حك ًما م���ن بني �أحكام قد
تك���ون ثالثة �أو خم�س���ة �أحكام �أحيا ًنا ،بحي���ث ي�شري احلكم �إىل م���دى ،ودرجة توفر
يتم و�ضعه من قبل
رقمي ّ
ال�صف���ة �أو ال�سم���ة� ،أو ال�سلوك لدى الفرد ،ولك ّل درجة وزن ّ
وا�ضع �سلم التقدير (�أبو حويج و�آخرون.)2002 ،
وت�ستعمل �سالمل (درجات) التقدير لت�سجيل درجة وجود مهارة لغو ّية �أو امل�ؤ�شر
الدال عليها ،وهي ت�ستدعي �أن تقوم املعلمة باحلكم على املهارة .والفرق بني �سالمل
التقدير وقوائم الر�صد �أن قوائم الر�صد ّ
تو�ضح وجود املهارة �أو عدم وجودها ،بينما
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�س�ل�امل التقدير تو�ضح مدى امتالك الطفل للمهارة اللغو ّية (يف ما �إذا كان كث ًريا �أو
قلي ًال) ( .)Wortham, 1990وقد ي�ستخدم يف ذلك:
�س ّلم تقدير عددي
مثال :ي�سمي احلروف العرب ّية يف مواقعها املختلفة

1

2

3

�س ّلم تقدير لفظي (.)Rubric
مثال :يكتب الكلمات متتب ًعا النموذج املنقط

دائ ًما

�أحيا ًنا

ناد ًرا

مثال �آخر :فهم اللغة اال�ستقبالية (اال�ستماع)
يجد �صعوبة ي�ستوعب معظم ي�ستوعب ك ّل ما يقال ي�ستوعب ك ّل ما
يف فهم الكالم ما يقال �إذا من الكالم العادي ،وقد يقال يف حديث
قيل ببطء مع يحتاج �أن يعاد الكالم عادي يف غرفة
امل�سموع
على م�سامعه �أحيانا ال�صف وخارجها
التكرار
مميزات �سالمل التقدير:
•�سهولة اال�ستعمال.
•تتطلب القليل من الوقت لتعبئتها.
•بع�ض �سالمل التقدير تت�ض ّمن مدى رقم ًّيا وبع�ضها يت�ضمن مدى لفظ ًّيا.
عيوب �سالمل التقدير:
•العيب الوحيد لهذه ال�سالمل هو اقت�صارها فقط على حتديد درجة امتالك
ال�سلوكي الدال على املهارة اللغو ّية.
الطفل للم�ؤ�شر
ّ
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تطبيقي على �سالمل التقدير:
مثال
ّ
ميار�س الطفل القراءة مبا ينا�سب املرحلة
ا�سم املدر�سة........................................................ :
ا�سم الطفل ...............:عمر الطفل� ...... :سنوات � .......شهور.
املالحظة..................... :
تاريخ املالحظة .................:ا�سم ِ
م

ميار�س الطفل القراءة مبا ينا�سب املرحلة

1
2
3
4

يقر�أ احلرف باحلركات الثالث الق�صرية.
يقر�أ احلرف باملدود الثالثة.
يقر�أ الكلمات التي مت ّر يف خربته ومي ّيزها.
يقر�أ الكلمات ال�شائعة متكررة الظهور يف الأماكن التي يرتادها.
 -1حتققت

 -2يف طور النمو

1

3 2

 -3تتطلب االهتمام �أكرث

راب ًعا -ا�سرتاتيج ّية التقومي بالتوا�صل ()Communication
ُي ّعد التوا�صل مبفهومه العام ً
ن�شاطا تفاعل ًّيا يقوم على �إر�سال وا�ستقبال الأفكار
واملعلومات با�ستخدام اللغ���ة .وميكن تعريف التقومي بالتوا�صل ب�أنه «جمع املعلومات
م���ن خ�ل�ال فعاليات التوا�صل عن م���دى التق ّدم الذي ح ّققه الطف���ل ،وكذلك معرفة
طبيعة تفكريه ،و�أ�سلوبه يف ح ّل امل�شكالت (وزارة الرتبية والتعليم الأردن ّية.)2006 ،
وتندرج حتت ا�سرتاتيج ّية التوا�صل الفعاليات الآتية:
•املقابل���ة ( :)Interviewلق���اء بني املعلم���ة والطفل ،ويت�ضم���ن �سل�سلة من
الأ�سئل���ة املع��� ّدة م�سب ًق���ا ،للح�ص���ول على معلوم���ات تتعلق ب�أف���كار الطفل
واجتاهات���ه ،وميك���ن للمعلمة من خالله���ا تقومي مهارات الطف���ل اللغو ّية،
اللغوي يف �أثناء املقابلة.
باحلكم على �أدائه
ّ
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•الأ�سئل���ة والأجوب���ة ( :)Questions and Answersجم���ع معلوم���ات ع���ن
طبيع���ة تفكري الطف���ل ،و�أ�سلوبه يف ح ّل امل�شكالت ،وتك���ون يف �صورة �أ�سئلة
مبا�ش���رة م���ن املعلمة �إىل الطفل ،وتختلف عن املقابل���ة يف �أن هذه الأ�سئلة
ولي���دة اللحظ���ة واملوقف ولي�ست بحاج���ة �إىل �إعداد م�سب���ق .ويتطلب هذا
الن���وع من الأ�سئل���ة �أن يقوم الطفل با�ستك�شاف مو�ض���وع معني �أو احلديث
ع���ن مو�ضوع ما �شفو ًّيا ،فق���د تطلب املعلمة �إىل الطف���ل و�صف مالحظاته
وم�شاهداته حول جتربة معينة قام بها �أو زيارة �أو رحلة �إىل مكان ما.
•االجتم���اع ( :)Conferenceتق���ومي مدى تق���دم الطف���ل يف م�شروع معني
�إىل تاري���خ معني ،من خالل عق���د لقاء بني املعلمة والطفل .ومثال ذلك يف
وجه املعلمة للطفل بع�ض الأ�سئلة ،مثل:
التدريب على مهارة املحادثة :قد ُت ّ
 ما الأن�شطة التي �شاركت بها خالل اليوم؟
 ما الن�شاطات التي ا�ستمتعت بها؟ وملاذا؟
 ما الن�شاطات التي مل تعجبك؟ وملاذا؟
 � ّأي الن�شاطات وجدتها �أكرث �صعوبة؟ وملاذا؟
 يف � ّأي ن�شاطات املحادثة كنت �أف�ضل؟ وملاذا تعتقد ذلك؟
م���ن هن���ا� ،إن وع���ي املعلمات مب���ا تت�ض ّمن���ه ه���ذه اال�سرتاتيج ّية م���ن فعاليات
(االجتم���اع ،واملقابلة ،والأ�سئل���ة والأجوبة) و�أدوات تقومي ترتبط بها ،ميكن �أن يفيد
يف التخطي���ط الأمثل لتنمية اال�ستع���داد لتع ّلم املهارات اللغو ّية ل���دى الأطفال ،وفقا
مل�ستوياته���م وقدراتهم ،كم���ا قد مي ّكن الأطفال من احل�صول عل���ى التغذية الراجعة
مما يعزز م���ن قدرتهم على
والت�شجي���ع اللذي���ن ي�ساهمان يف ت�شخي����ص حاجاتهم؛ ّ
مراجعة الذات وانعكا�س ذلك على �أدائهم
اللغوي.
ّ
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اللغ��وي املعتمدة عل��ى مراجعة الذات
خام�س��ا -ا�س�تراتيج ّية التق��ومي
ّ
ً
(:)Reflection Evaluation strategy
اللغوي للطفل ،حيث
مفتاحا مه ًما لإظهار م���دى النمو
ّ
تع��� ّد هذه اال�سرتاتيج ّية ً
�إن تزام���ن مراجعة ال���ذات مع تقدمي دليل على التع ّلم يع ّد م�ؤ�ش ًرا على حتقق مرحلة
اللغوي للطفل .تقوم ه���ذه اال�سرتاتيج ّية على حتويل التع ّلم
مهمة م���ن مراحل النمو
ّ
ال�ساب���ق �إىل تع ّل���م جديد ،وذل���ك بتقومي ما تع ّلم���ه الطفل من خ�ل�ال ت�أ ّمله اخلربة
�سيتم
ال�سابق���ة ،وحتديد نقاط القوة والنقاط الت���ي بحاجة �إىل حت�سني ،وحتديد ما ّ
تع ّلم���ه الحقا .ومن فعالياتها :يوميات الطفل ،وتق���ومي الذات ،وملف الطلفل (�Port
اللغوي للطفل يف مرحل���ة الرو�ضة ميكن �أن
 .)folioونظ��� ًرا لطبيعة وم�ست���وى النمو
ّ
يقت�صر ا�ستخدام �أدوات هذه اال�سرتاتيج ّية على ملف الطفل.
ملف الطفل �أو امللفات الرتاكم ّية (:)Portfolio
جاءت امللف���ات الرتاكم ّية ملعاجلة �سلبيات �أدوات التق���ومي التقليد ّية ،وحماولة
لالنتق���ال �إىل النظ���رة الكل ّية بد ًال من النظ���رة اجلزئ ّية للطف���ل والتعامل مع جميع
جوان���ب �شخ�صيت���ه .فملف الطف���ل هو «عبارة ع���ن �سجالت للتع ّل���م والتقومي جتمع
فيه���ا عينات ممثل���ة من �أعمال الأطفال التي تو�ضح تقدمه���م وجهدهم وما �أجنزوه
م���ن ن�شاط���ات لغو ّي���ة» ( .)Gelfer & Perkins, 1996, 5كم���ا يع��� ّرف ب�أنه «حقيبة
�إجنازات وخمتارات الطفل ،ويجب �أن يت�ض ّمن جمموعة م�شاركة الأطفال يف اختيار
الذاتي
حمتوي���ات ومعاي�ي�ر االختيار ومعاي�ي�ر للحكم على اجل���دارة ،ودليل الت�أ ّم���ل
ّ
للطفل»(.)Fogarty, 1998, 10
فما تق���وم املعلمة بتجميعه من مواد بو�صفها جز ًءا من عملية التقومي امل�ستمر،
���ي للطفل ،فامللف���ات تو ّفر �إطا ًرا حم��� ّددًا لتنظيم
يج���ب �أن تحُ ف���ظ يف امللف الرتاكم ّ
املعلوم���ات املقتطعة ،وتعط���ي نبذات عن تق ّدم الطفل ومنائه م���ع مرور الوقت ،فهي
�سج��� ّل تط��� ّور مهارات الطف���ل اللغو ّية خ�ل�ال الن�شاط���ات ال�صف ّية العاد ّي���ة ،وتوثيق
حقيقي لأعمال الطفل.
ّ
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�إنّ عملي���ة توثيق التع ّلم مهارة مه ّمة ج���دً ا ،وعلى املعلمة �أن تط ّور معرفتها بها،
كما �أنّ ملف الطفل يكون يف ازدياد م�ستم ّر ويزو ّدنا بتقومي م�ستم ّر له ،ويحتوي امللف
الرتاكمي على:
ّ
 مالحظات جمعتها املعلمات يف �أثناء عمل الطفل (�سالمل تقدير� ،أو قوائم
ر�صد.)...
 تعليقات الأهل ،وا�ستبانات ّمتت تعبئتها.
 �سل�سلة من �أعمال الطفل الكتاب ّية مو�ضوعة وفق املدة الزمن ّية.
 �صور للطفل تبينّ مهاراته �أو انهماكه يف الأن�شطة اللغو ّية املختلفة.
 �أ�شرط���ة فيدي���و �أو ت�سجي���ل ل�ص���وت الطفل وه���و يتك ّلم �أو ين�ش���د �أو ي�سرد
ق�ص�صا.
ً
 الئحة بالكتب والأنا�شيد واملعزوفات ّ
املف�ضلة للطفل.
 الق�ص����ص التي ي�سرده���ا الطفل وتكتبه���ا املعلم���ة (Gelfer & Perkins,
.)1996
�إيجابيات ا�ستخدام ملف الطفل:
���وي للأطفال ،فهو يعطي
 يحق���ق الهدف ال
أ�سا�س���ي من عملية التقومي اللغ ّ
ّ
الدليل على منو وتق ّدم الأطفال يف املهارات اللغو ّية.
 يعمل على حتديد نقاط القوة ونقاط التح�سني لدى الأطفال.
 يعمل على الربط بني نقاط الإخفاق يف �أداء املهارات اللغو ّية والأداء الذي
قام به.
اللغوي وامل�ستوى الذي و�صل �إليه.
 يعطي معلومات متنوعة عن و�ضع الطفل
ّ
���وي للأطفال ،فهو يبينّ عملي���ة التع ّلم ولي�س
 توجي���ه برامج التخطيط اللغ ّ
فقط نتائج التع ّلم.
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يح�سن تقدير الطفل لذاته ،ويعمل على بناء ثقته بنف�سه.
  ّ
 يزود الأطفال بالتغذية الراجعة.
أ�سا�سي للآباء كم�صدر للمعلومات اللغو ّية حول
 ميثل ملف الطفل املرجع ال ّ
�أبنائهم (الآغا2005 ،؛ .)Fogarty, 1998
م�آخذ ا�ستخدام ملف الطفل:
 طبيع���ة امله���ارات اللغو ّية للأطف���ال و�صعوب���ة قيا�سها بال�ش���كل ال�صحيح
وال�سليم.
 ال يوجد اتفاق حول حتديد حمتويات ملف الطفل.
 �صعوبة حتديد الأدوات والو�سائل امل�ستخدمة يف ملف الطفل.
 عدم وجود معايري مق ّننة ال�ستخدام ملف الطفل.
 �صعوب���ة حتدي���د ال�صدق والثب���ات ل�ل��أدوات امل�ستخدمة يف مل���ف الطفل
(.)Carol & Bower, 2000; Edigor, 2000
اللغوي للأطفال:
�أخالقيات التقومي
ّ
اللغوي �أخالقياته التي ينبغي على
�إن ل���ك ّل عمل �أو مهنة �أخالقياتها ،وللتق���ومي
ّ
املق ِّوم املحافظة عليها ،نذكر منها:
 املحافظ���ة عل���ى الأ�س���رار واخل�صو�ص ّي���ة :للطف���ل احل���قّ يف االحتف���اظ
باملعلومات ال�شخ�صية عن نف�سه ،وعلى املق ِّوم �أن ال ُي�ش ّهر بالطفل �أو ين�شر
�أو يذيع نتائج التقومي� ،أو يجرح �شعوره لتدين منو �أو تط ّور مهاراته اللغو ّية،
بل يجب �أن تبقى هذه املعلومات �س ّرية.
 املحافظ���ة على �س ّري���ة نتائج التقومي :من حقّ الطف���ل املق َّوم �ضمان �سرية
املعلومات التي ّمت تقومي �أدائه بها ،و�أن حتفظ يف مكان �آمن بحيث ال تن�شر
هذه املعلومات التقومي ّية.
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 احل�ص���ول على املوافق���ة امل�سبقة من �أحد الوالدي���ن �أو ويل الأمر لعمليات
املتخ�ص�صة ،مث���ل :التقومي الذي يجرى با�ستخ���دام االختبارات
التق���ومي
ّ
املق ّنن���ة؛ لتحديد اال�ستعداد لتع ّل���م القراءة والكتاب���ة �أو ت�شخي�ص م�شكلة
لغو ّية لدى الطفل (.)Scott-Little & Niemeyer, 2001
 املو�ضوع ّي���ة وعدم التحيز :من �صفات املق ِّوم �أن يتحرى الدقة واملو�ضوع ّية
يف تقوميه.
 �أن تتّ�ص���ف �أدوات التق���ومي والقيا����س بال�ص���دق والثب���ات ( الع���دوان
واحلوامدة.)2008 ،
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خامتة:
يع��� ّد التقومي عملية منهج ّية تتطلب جمع ب ّينات مو�ضوع ّية و�صادقة من م�صادر
التو�صل �إىل
متع��� ّددة با�ستخ���دام �أدوات متن ّوعة يف �ض���وء �أهداف حم ّددة؛ بغر����ض ّ
تقدي���رات كم ّي���ة و�أدلة و�صف ّي���ة ي�ستند �إليها يف �إ�ص���دار الأحكام واتخ���اذ القرارات
املنا�سب���ة .فم���ن املتو ّق���ع مع تطبي���ق وا�ستخ���دام املعلم���ات ال�سرتاتيج ّي���ات التقومي
اللغوي للأطفال يف مرحل���ة الرو�ضة ،والتط ّور احلا�صل
���ي و�أدواته يف التقومي
ّ
الواقع ّ
يف �أغرا����ض التق���ومي �أن ن�ضم���ن حتو ًال ع���ن الر�ؤي���ة التقليد ّية الت���ي اقت�صرت على
تخ�ص الأطفال ،ومقارنتهم ببع�ضهم بع�ضا �إىل ر�ؤية �أو�سع جتعل من
�إ�ص���دار �أحكام ّ
التق���ومي مك ّو ًنا �أ�سا�س ًّيا يف العملية التعليم ّية ،فق���د غدا التقومي يف كثري من الأنظمة
الرتبو ّي���ة امل�ستنرية تاب ًعا للتعليم يرفده ويدعم���ه ،وبالتايل ال يتحكم فيه وال ي�سيطر
اللغوي يف ريا�ض الأطفال
عليه لأ�سباب انتقائ ّية ت�صفو ّية .فمن �أهم وظائف التقومي
ّ
الوظائ���ف الك�شف ّية الإثرائ ّية ،التي تتط ّلب ب ّينات نوع ّية وكم ّية لو�صف تق ّدم الأطفال
اللغوي وتقومي �أدائهم.
ّ
اللغوي يحتاج �إىل �أ�س�س
ويف املقابل� ،إنّ التط ّور احلا�صل يف النظرة �إىل التقومي
ّ
اللغوي ب�شكل
ومب���ادىء �صلبة ومتين���ة ُي�ستند �إليها؛ ل�ضم���ان �إجراء عملية التق���ومي
ّ
�صحي���ح ،وبالتايل احل�صول على ب ّينات �أكرث د ّق���ة ومو�ضوع ّية .و�أول هذه الأ�س�س هو
الفهم العميق للغة وخ�صائ�صها ومهاراتها (اال�ستماع واملحادثة والقراءة والكتابة)
اللغوي ل���دى الأطفال يف مرحل���ة الرو�ضة،
والعالق���ة بينه���اّ ،ثم فه���م طبيعة النم���و
ّ
بنائي،
���وي للأطفال هو تقومي ّ
والغاي���ة الأ�سا�س ّية من تع ّلم اللغة ،فالتقومي اللغ ّ
لغوي ّ
م���ن �أجل التع ّلم( ( )Evaluation for Learningويح���دث يف �أثناء التع ّلم (�Forma
 ،)tiveوخ�ل�ال التفاعل ب�ي�ن املعلمات والأطف���ال .وهذا ما أ� ّكدنا علي���ه يف �أكرث من
مو�ضع يف هذا الف�صل.
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ويف غ�ض���ون ذلك ،ع ّرج ه���ذا الف�صل عل���ى بع�ض الق�ضاي���ا املرتبطة بالتقومي
���وي ،فبح���ث يف �أدوار التق���ومي ،و�ش ّدد على �ض���رورة اهتمام املعلم���ات بالتقومي
اللغ ّ
التلخي�صي ،وعقد مقارن���ة بينهما ،كما تن���اول الأطر
���ي ،بد ًال م���ن التق���ومي
ّ
التكوين ّ
اللغوي يف مرحلة ريا�ض الأطفال التي تعتمد عليها �أحكام التقومي،
املرجع ّية للتقومي
ّ
ّ
وو�ضح دورة القيا�س والتقييم والتقومي ،كما عر�ض هذا الف�صل لأهم ا�سرتاتيج ّيات
اللغوي املعتمد على
الواقعي يف ريا�ض الأطفال ،وه���ي :ا�سرتاتيج ّية التقومي
التق���ومي
ّ
ّ
اللغوي
اللغوي بالقلم والورق���ة ،وا�سرتاتيج ّية التقومي
الأداء ،وا�سرتاتيج ّي���ة التقومي
ّ
ّ
اللغوي
املبني على املالحظة ،وا�سرتاتيج ّية التقومي بالتوا�صل ،وا�سرتاتيج ّية التقومي
ّ
الواقعي املنبثقة
املعتمدة على مراجعة الذات ،وق ّدم مناذج تطبيق ّية لأدوات التقومي
ّ
عن تلك الإ�سرتاتيجيات ،بحيث مت ّكن املعلمات �إذا ما ا�ستخدمت بحكمة ودراية من
واحلقيقي.
الفعلي
اللغوي
تقومي �أداء �أطفالهن
ّ
ّ
ّ
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الفصل الخامس
التوجهات البحثية يف جمال تعليم اللغة العربية
بريا�ض الأطفال
د�.أمل بنت عبداهلل بن عبدالرحمن اخل�ضري

(*)(((

(*) �أ�ست���اذ م�ساعد بق�سم املناهج وطرق التدري�س ،كلية العلوم االجتماعية ،جامعة الإمام حممد
بن �سعود الإ�سالمية.
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املقدمة :
�إن املتتب���ع للتوجهات البحثية يف تعليم اللغ���ة العربية لريا�ض الأطفال – �سواء
يف جم���ال علم اللغة النف�سي املتمث���ل يف اكت�ساب اللغة الأوىل� ,أو يف جمال علم اللغة
التطبيق���ي املتمث���ل يف اكت�ساب اللغة الثاني���ة – يجد �أنها تباين���ت باختالف العلماء
والباحث�ي�ن يف نظري���ات التطور اللغوي .فبينما ي���رى البع�ض �أن اللغ���ة عملية عقلية
تخ�ض���ع لنظريات التعلم املعروفة ,يرى �آخرون ب�أن له���ا جذورا فطرية تكوينية يولد
الطف���ل مزودا به���ا ,يف حني يقف �آخرون موقف���ا توفيقيا حيث ي���رون �أن اللغة تت�أثر
بالعوامل الفطرية كما تت�أثر بالعوامل البيئية.
كما �أجمعت الأبحاث والدرا�سات على �ضرورة ا�ستغالل مرحلة ريا�ض الأطفال
يف عملي���ة التهيئ���ة لتعل���م العربي���ة؛ لأن الطفل يف ه���ذه املرحلة يتمي���ز بحب البحث
واال�ستط�ل�اع واال�ستق�ص���اء؛ ول���ذا الب���د من ا�ستغ�ل�ال جميع جوانب النم���و لديه يف
ذلك با�ستغالل املهارات والق���درات احلركية والرتبية الفنية ,حيث ي�سهم االهتمام
باجلانب اجل�سمي ب�أ�سلوب علمي تطبيقي يف حتقيق هذا الهدف.
كم���ا �أن االهتم���ام مبلكة ال�س����ؤال وا�ستثارة العمليات العقلية ل���دى الطفل يثمر
تنمي���ة القدرات وامله���ارات الإبداعية بتمكينه من حرية التعبري ع���ن �آرائه و�أفكاره.
عالوة على �أن الرتكيز على الأن�شطة االجتماعية والك�شفية والعلمية والفنية وت�شجيع
العم���ل يف جمموعات له ال���دور البارز يف تهيئة الأطفال يف ه���ذه املرحلة لتعلم اللغة
العربية.
وتع���د الدرا�س���ات يف جمال تعليم اللغة العربية يف ريا����ض الأطفال قليلة �إذا ما
قورن���ت بالدرا�س���ات يف ذات املج���ال يف املرحل���ة االبتدائية؛ مم���ا �أدى �إىل �أن يكون
الواقع التعليمي واللغوي للتلميذ العربي ي�سري �سري ًا معاك�س ًا لطبيعة اخللق؛ لأنه �أوال:
ال يتقن لغة املعرفة وهي اللغة العربية قبل �سن ال�ساد�سة �أي يف الفرتة الفطرية لتعلم
اللغات ,وثانيا :لأنه يتعلم لغة املعرفة وهي اللغة العربية بعد بدء �ضمور قدرة الدماغ
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عل���ى تعلم اللغات؛ فيبذل جه���د ًا كبري ًا لتعلم لغة املعرف���ة يف وقت هو بحاجة ما�سة
لتعلم املعرفة ؛ وهكذا يبقى �ضعيفا يف اللغة العربية (الدنان� ,2000,ص.)172
وم���ن خالل م�س���ح تتبعي للدرا�س���ات والأبحاث العربية الت���ي ن�شرت بني عامي
2014-1995م يف جمال التعليم اللغوي يف ريا�ض الأطفال جند �أنه ميكن �أن ت�ص ّنف
�إىل ع���دد من املج���االت بناء على �أه���داف تلك الدرا�سات ،مع مالحظ���ة �أن بع�ضها
ميك���ن عر�ضه يف �أك�ث�ر من جمال نظر ًا لطبيعة الأهداف الت���ي ت�سعى �إىل حتقيقها.
وتتمثل تلك املجاالت يف الآتي:
�أو ًال :مهارات اللغة العربية عامة:
ويف ه���ذا املجال يربز التوجه البحثي يف بناء وت�صميم برامج تعليمية وتدريبية
لتنمية املهارات اللغوية تقوم على بع�ض اال�سرتاتيجيات التدري�سية� ،أو توظيف بع�ض
الأن�شط���ة والو�سائل والتقني���ات التعليمية� ،أو ال�سعي للتكامل ب�ي�ن الأ�سرة والرو�ضة،
كما جند يف هذا املج���ال بع�ض الدرا�سات التقوميية التي حتلل املناهج لتع ّرف مدى
ت�ض ّمنها تلك املهارت ،ويف هذا ال�سياق ت�أتي الدرا�سات الآتية:
1 .1درا�س���ة (البطوط���ي ،)1996 ,وهدف���ت �إىل التحق���ق من كف���اءة وفاعلية
برنامج تنمية املهارات اللغوي���ة يف رفع م�ستوى املهارات الأ�سا�سية اللغوية
لأطفال ماقبل املدر�سة.
2 .2درا�س���ة (عم���ارة ،)1999 ,الت���ي هدف���ت �إىل توظي���ف ال�ص���ور والر�سوم
التعليمية يف �إك�ساب بع�ض املهارات اللغوية لأطفال ماقبل املدر�سة.
3 .3درا�س���ة (خلي���ل ،)2003 ,وهدفت �إىل قيا�س فاعلي���ة برنامج يف الأن�شطة
التعبريية لتنمية بع�ض املهارات اللغوية لدى طفل الرو�ضة.
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4 .4درا�س���ة (عيد )2003,التي هدفت �إىل تع��� ّرف �أثر ا�ستخدام الكمبيوتر يف
�إك�ساب �أطفال الريا�ض بع�ض املهارات اللغوية.
5 .5درا�س���ة (حممد )2006 ,التي هدفت �إىل جتري���ب ا�ستخدام ا�سرتاتيجية
التعلم التعاوين يف تنمية املهارات اللغوية واالجتماعية لطفل الرو�ضة.
6 .6درا�س���ة (الر�شي���د ،)2010 ,وهدف���ت �إىل قيا����س فاعلي���ة برنامج مقرتح
للتكام���ل بني معلم���ات ريا�ض الأطف���ال والأ�سرة يف تنمي���ة بع�ض املهارات
اللغوية لدى طفل الرو�ضة.
7 .7درا�س���ة (بني عم���ر )2010,وهدفت �إىل درا�سة حتليلي���ة للمنهاج الوطني
التفاعلي املطور لريا�ض الأطفال يف الأردن لتعرف درجة متثيله للمهارات
اللغوية.
ثاني ًا :اال�ستماع:
يظه���ر يف هذا املج���ال التوجه نحو بناء برامج تعليمي���ة وتدريبية لتنمية مهارات
اال�ستماع بالتكامل مع بع�ض املهارات الأخرى ،وجند يف هذا املجال الدرا�سات الآتية:
1 .1درا�س���ة (نق���وال ،)1996 ,وكان هدفه���ا الك�شف عن م���دى فاعلية برنامج
تدريب���ي يف تنمية مهارات التوا�صل اللفظ���ي ومهارتي التحدث واال�ستماع
لدى عينة من �أطفال مرحلة ريا�ض الأطفال.
2 .2درا�س���ة (الطحان ،)2002 ,وهدف���ت �إىل �إعداد برنام���ج لتنمية مهارات
اال�ستماع والتحدث لدى �أطفال ما قبل املدر�سة .
3 .3درا�سة (�شهب���و )2003 ,وهدفت �إىل الك�شف ع���ن فعالية برنامج تدريبي
ملهارة اال�ستماع لطفل الرو�ضة يف جمال النمو املعريف.
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4 .4درا�سة (�أحمد )2005 ,وهدفت �إىل تع ّرف فاعلية برنامج مقرتح لدرا�سة
�أث���ر بع�ض �أنواع الق�ص�ص يف تنمية مهارتي اال�ستماع والتعبري اللغوي لدى
طفل الرو�ضة.
5 .5درا�س���ة (حممد )2012 ,وهدف���ت �إىل قيا�س كفاءة برنام���ج يف الأن�شطة
اللغوي���ة قائم على املدخل الدرام���ي لتنمية بع�ض مهارات التمييز ال�سمعي
والب�صري يف اللغة العربية مبرحلة ريا�ض الأطفال .
ثالث ًا :التحدث:
توج���ه البح���ث الرتبوي يف هذا املج���ال �إىل بناء الربام���ج التعليمية والتدريبية
ّ
الت���ي تنم���ي هذه املهارة ،ما عدا درا�سة واحدة اهتم���ت ب�إبراز العالقة بني منو اللغة
ال�شكلي���ة يف ر�س���وم الأطفال ومنو اللغة اللفظية لديهم ،وم���ن الدرا�سات التي تنتمي
�إىل هذا املجال:
1 .1درا�س���ة (نقوال )1996 ,التي هدف���ت �إىل الك�شف عن مدى فاعلية برنامج
تدريب���ي يف تنمية مهارات التوا�صل اللفظ���ي ومهارتي التحدث واال�ستماع
لدى عينة من �أطفال مرحلة ريا�ض الأطفال.
2 .2درا�سة (اله���واري ،)1998 ,وهدفت �إىل تع ّرف مهارات التحدث املنا�سبة
لطف���ل ما قب���ل املدر�سة وبن���اء برنامج لتنميته���ا يف �ضوء امل���واد ال�سمعية
والب�صرية.
3 .3درا�س���ة (الزي���ات ،)2003 ,وهدف���ت �إىل ك�ش���ف العالق���ة بني من���و اللغة
ال�شكلية يف ر�سوم الأطفال ومنو اللغة اللفظية لديهم.
4 .4درا�س����ة (توفيق )2006 ,التي هدفت �إىل بناء برنامج قائم على ا�ستثارة ارجتال
الأطفال مبواقف خمتلفة وذلك لتنمية احل�صيلة اللغوية لديهم والتعبري اللفظي
لطفل ما قبل املدر�سة من خالل االرجتال.
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رابع ًا :القراءة:
يع���د هذا املج���ال من �أك�ث�ر املجاالت الت���ي تناوله���ا البحث مقارن���ة بغريه من
املجاالت الأخرى ،ونظر ًا لطبيعة تنوع املهارات القرائية امل�ستهدفة بالدرا�سة فيمكن
�أن من ّيز بني ثالثة جوانب للبحث يف هذا املجال:
�أ -اال�ستعداد للقراءة ،ويف هذا اجلانب جند الدرا�سات الآتية:
1 .1درا�سة (ح�س�ي�ن )2000,وهدفت �إىل التعرف على عالقة بع�ض املتغريات
الأ�سرية املختلفة مب�ستوى ا�ستعداد الطفل للقراءة.
2 .2درا�س���ة (جودة )2001 ,التي هدفت �إىل تعرف واقع دور الأ�سرة امل�صرية
م���ن �أج���ل تنمي���ة اال�ستعداد للق���راءة لدى طف���ل الرو�ض���ة وحتديد بع�ض
العوامل الأ�سرية امل�ؤثرة يف تنمية ا�ستعداده للقراءة.
3 .3درا�س���ة (برغ���وت )2002 ,وهدفت �إىل بناء برنام���ج ي�شمل جمموعة من
الأن�شطة لتنمي���ة بع�ض مهارات اال�ستعداد للقراءة والكتابة للأطفال ذوي
�صعوبات التعلم يف ريا�ض الأطفال.
4 .4درا�سة (�شرف )2003 ,وهدفت �إىل تعرف �أ�س�س برامج تنمية اال�ستعداد
للق���راءة وكيفي���ة اال�ستعداد للق���راءة وتعرف �أهمي���ة الكمبيوت���ر كو�سيلة
تعليمية فعالة.
5 .5درا�س���ة (�صال���ح )2005 ,الت���ي هدف���ت �إىل حتدي���د مه���ارات اال�ستعداد
للق���راءة ومن ث���م الك�شف عن مدى توافره���ا لدى �أطف���ال الرو�ضة وبناء
برنامج لتنميتها ومعرفة �أثره.
6 .6درا�سة (الق�ض���اة1427 ,هـ) التي هدفت �إىل معرف���ة �أثر برنامج تدريبي
قائ���م على ا�سرتاتيجيتي لعب الدور والق�ص���ة يف تنمية اال�ستعداد للقراءة
لدى �أطفال ما قبل املدر�سة.
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7 .7درا�س���ة (ر�ضوان ،)2008 ,وهدف���ت �إىل قيا�س فعالي���ة ا�ستخدام كل من
الألع���اب التعليمية و�ألع���اب الكمبيوتر يف تنمية مه���ارة اال�ستعداد للقراءة
لطفل الرو�ضة.
ب -يف جمال القراءة امل�صورة:
1 .1درا�س���ة (م�سعود )2001,التي هدفت �إىل تنمية االجتاهات الإيجابية نحو
القراءة امل�صورة لدى �أطفال ما قبل املدر�سة.
2 .2درا�س���ة (رجب )2009 ,التي هدف���ت �إىل التعرف عل���ى فعالية ا�ستخدام
الق�ص�ص امل�ص���ورة املقدمة لأطفال الريا�ض يف تنمية القدرات الإبداعية
لديهم ،وهذه القدرات متمثلة يف (الطالقة ،واملرونة ،والأ�صالة).
ج -جم��ال تعليم القراءة :درا�س��ة (النابل�س��ي )1995 ,التي هدفت �إىل
ت�صميم حقيبة تعليمية لتعليم القراءة يف اللغة العربية لأطفال الرو�ضة.
خام�س ًا :اال�ستعداد للكتابة:
ه���ذا املجال هو أ�ق���ل جمال املهارات اللغوية الأربع ظه���ور ًا يف البحث الرتبوي،
ومن الدرا�سات فيه ما ي�أتي:
1 .1درا�س���ة (برغ���وت )2002 ,وهدفت �إىل بناء برنام���ج ي�شمل جمموعة من
الأن�شطة لتنمي���ة بع�ض مهارات اال�ستعداد للقراءة والكتابة للأطفال ذوي
�صعوبات التعلم يف ريا�ض الأطفال.
2 .2درا�س���ة (احلوام���دة وعا�ش���ور )2013 ,وهدفت �إىل معرف���ة درجة تقدير
معلم���ات ريا�ض الأطف���ال ممار�ستهن يف تنمية مه���ارات اال�ستعداد لتعلم
الكتابة لدى الأطفال.
3 .3درا�س���ة (اجلنيدي )2006 ,التي كان من �أهدافه���ا التعرف على دور بيئة
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الأركان التعليمية يف تنمية ا�ستعداد طفل الرو�ضة للكتابة ،كما هدفت �إىل
التع���رف على دور بيئ���ة الأركان التعليمية يف تنمية توافق الطفل اجتماعيا
يف الرو�ضة ،والتعرف على �أهمية تنظيم بيئة الرو�ضة �إىل �أركان تعليمية،
وتق���دمي برنام���ج لتنمية اال�ستع���داد للكتاب���ة والتواف���ق االجتماعى لطفل
الرو�ض���ة با�ستخ���دام بيئ���ة الأركان والتع���رف عل���ى �أ�سالي���ب تنظيم بيئة
الأركان يف الرو�ضة.
�ساد�س�� ًا :توظي��ف التكنولوجي��ا يف تعلي��م وتعل��م اللغ��ة العربية :ومن
الدرا�سات يف هذا املجال:
1 .1درا�س���ة (ف���رج  )2000 ,وهدف���ت �إىل قيا����س فاعلي���ة التعل���م با�ستخدام
الو�سائط التعليمية املتعددة يف تنمية املفاهيم اللغوية لطفل الرو�ضة.
2 .2درا�س���ة (�ش���رف )2003 ,الت���ي هدف���ت �إىل تع���رف �أ�س�س برام���ج تنمية
اال�ستع���داد للقراءة وكيفي���ة اال�ستعداد للقراءة وتع���رف �أهمية الكمبيوتر
كو�سيلة تعليمية فعالة.
3 .3درا�سة (عيد )2003 ,وهدف���ت �إىل التعرف على �أثر ا�ستخدام الكمبيوتر
يف �إك�ساب �أطفال الريا�ض بع�ض املهارات اللغوية.
4 .4درا�س���ة (ر�ضوان )2008 ,التي هدفت �إىل قيا�س فعالية ا�ستخدام كل من
الألع���اب التعليمية و�ألع���اب الكمبيوتر يف تنمية مه���ارة اال�ستعداد للقراءة
لطفل الرو�ضة.
5 .5درا�سة (يو�سف ،)2008 ,وكان هدفها بناء ت�صور مقرتح لتوظيف التعليم
الإلك�ت�روين لتنمي���ة املهارات اللغوية ل���دى طفل ما قب���ل املدر�سة يف �ضوء
خ�صائ�ص منوه.
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�سابع ًا :حتليل حمتوى املناهج:
توجهت بع�ض الأبحاث �إىل تقومي منهاج ريا�ض الأطفال من خالل حتليل حمتواها
يف �ضوء معايري حمددة ،ويف هذا املجال جند الدرا�ستني الآتيتني:
1 .1درا�س���ة (جن���م ،)2001 ,التي هدف���ت �إىل حتليل أ�غ���اين و�أنا�شيد �أطفال
الرو�ضة يف �ضوء �أهداف الرتبية اللغوية واملو�سيقية.
2 .2درا�س���ة (بني عمر )2010 ,وهدفت �إىل درا�س���ة حتليلية للمنهاج الوطني
التفاعلي املطور لريا�ض الأطفال يف الأردن لتعرف درجة متثيله للمهارات
اللغوية.
ثامن ًا :تقومي الأدوات:
تتن���وع الأدوات امل�ستخدمة يف التعليم اللغوي يف ريا�ض الأطفال ،وتلك الأدوات
حتت���اج �إىل تق���دمي درا�سات تك�شف �أهميتها و�إ�سهامها يف النم���و اللغوي ،ومع �أهمية
ه���ذا املج���ال �إال �أن الدرا�سات فيه �شحيح���ة ،ومنها :درا�سة (زي���ن الدين)2008 ,
الت���ي هدفت �إىل تق���ومي بطاقات اللغة العربية يف �صف الرو�ض���ة الثانية يف املدار�س
الر�سمية يف �ضاحية بريوت اجلنوبية للعام .2008-2007
تا�سع ًا :توظيف الأن�شطة التعليمية يف تعليم وتعلم اللغة العربية:
تع���د الأن�شط���ة اللغوي���ة من �أه���م املرتك���زات التي تق���وم عليها مناه���ج ريا�ض
الأطف���ال ،ولذا برز التوجه البحثي يف هذا املجال يف ت�صميم �أن�شطة متنوعة وقيا�س
فاعليتها يف تنمية بع�ض املهارات اللغوية ،ومن الدرا�سات التي ُعنيت بهذا اجلانب:
1 .1درا�س���ة (حمم���د )1995 ,الت���ي قامت ببن���اء برنامج مق�ت�رح يف الن�شاط
اللغوي لريا�ض الأطفال وقيا�س فاعليته.
2 .2درا�س���ة (برغ���وت )2002 ,وهدفت �إىل بناء برنام���ج ي�شمل جمموعة من
الأن�شطة لتنمي���ة بع�ض مهارات اال�ستعداد للقراءة والكتابة للأطفال ذوي
�صعوبات التعلم يف ريا�ض الأطفال.
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3 .3درا�س���ة (خلي���ل )2003 ,وهدف���ت �إىل قيا�س فاعلية برنام���ج يف الأن�شطة
التعبريية لتنمية بع�ض املهارات اللغوية لدى طفل الرو�ضة.
4 .4درا�سة (عبد املح�سن )2006 ,وكان هدفها قيا�س فاعلية �أن�شطة م�صاحبة
لرواية الق�صة يف تنمية الذكاء االجتماعي لدى �أطفال ما قبل املدر�سة.
5 .5درا�س���ة (ع���ودة )2012 ,وهدف���ت �إىل قيا����س فاعلية برنام���ج قائم على
الأن�شطة يف تنمية املهارات اللغوية لدى �أطفال الرو�ضة واملرحلة الأ�سا�سية
بالأردن.
6 .6درا�س���ة (حممد )2012 ,التي هدفت �إىل التع���رف على كفاءة برنامج يف
الأن�شط���ة اللغوية قائم على املدخل الدرامي لتنمية بع�ض مهارات التمييز
ال�سمعي والب�صري للغة العربية يف مرحلة ريا�ض الأطفال.
عا�شر ًا :توظيف الق�صة يف تعليم وتعلم اللغة العربية:
تع���د الق�صة من �أب���رز الأ�ساليب امل�ستخدمة لتنمية امله���ارات اللغوية يف ريا�ض
الأطف���ال ،ول���ذا كان االهتمام به���ا كبري ًا ل���دى الباحثني ،وخا�صة يف بن���اء الربامج
املرتك���زة عليها وقيا�س فاعليتها يف تنمية املهارات اللغوية املختلفة ،ومن الدرا�سات
التي ركزت على هذا املجال:
1 .1درا�س���ة (مو�س���ى )1997 ,الت���ي هدف���ت �إىل تقومي املفاهي���م امل�ضمنة يف
الق�ص�ص املقدمة لطفل ريا�ض الأطفال.
2 .2درا�س���ة (حمم���د )2001 ,وهدف���ت �إىل تنمي���ة خي���ال الطف���ل با�ستخدام
�أ�ساليب عر�ض الق�صة.
3 .3درا�س���ة (حمم���د )2001 ,وهدف���ت �إىل معرف���ة �أث���ر �شخ�صي���ات الق�صة
يف تنمي���ة بع�ض القي���م الأخالقية ل���دى طفل الرو�ضة من خ�ل�ال برنامج
ق�ص�صي مقرتح.
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4 .4درا�سة (عبد احلافظ )2003 ,التي هدفت �إىل قيا�س فاعلية قراءة الق�صة
على الأطفال مقابل روايتها يف تنمية املفردات اللغوية لطفل الرو�ضة.
5 .5درا�س���ة (ع���وف )2004 ,وكان هدفها ه���و حتديد فعالي���ة برنامج مقرتح
لتنمية قدرات الإبداع يف جمال الق�صة لأطفال مرحلة الريا�ض.
6 .6درا�س���ة (�أحمد )2005 ,وهدف���ت �إىل التعرف على فاعلية برنامج مقرتح
لدرا�س���ة �أثر بع����ض �أنواع الق�ص����ص يف تنمية مهارت���ي اال�ستماع والتعبري
اللغوي لدى طفل الرو�ضة.
7 .7درا�س���ة (�صال���ح )2005 ,التي هدفت �إىل التعرف عل���ى فعالية ا�ستخدام
الق�ص�ص امل�ص���ورة املقدمة لأطفال الريا�ض يف تنمية القدرات الإبداعية
لديهم ،املتمثلة يف مهارات (الطالقة ،واملرونة ،والأ�صالة).
8 .8درا�س���ة (�صال���ح ) 2005,وهدف���ت �إىل قيا����س �أث���ر ا�ستخ���دام الق�ص�ص
اخليالي���ة يف تنمية التفكري االبتكاري ل���دى �أطفال مرحلة ما قبل املدر�سة
( � )6-4سنوات.
9 .9درا�سة (عبداحلليم )2006 ,التي هدفت �إىل معرفة �أثر برنامج ق�ص�صي
يف تنمية بع�ض جوانب ال�سلوك الإجنازي لدى �أطفال الرو�ضة.
1010درا�سة (عبداملح�سن )2006 ,وهدفت �إىل قيا�س فاعلية �أن�شطة م�صاحبة
لرواية الق�صة يف تنمية الذكاء االجتماعي لدى �أطفال ما قبل املدر�سة.
1111درا�س���ة (عبد املطل���ب )2006 ,و�سعت �إىل معرف���ة فاعلية برنامج مقرتح
يف تنمي���ة بع�ض مه���ارات التذوق الأدبي لدى طف���ل الرو�ضة من خالل فن
الق�صة (احلركية وال�شعرية).
1212درا�س���ة (عبدال�س�ل�ام )2008 ,وكان هدفه���ا قيا����س فاعلي���ة برنام���ج
با�ستخدام الق�ص�ص لتنمية الذكاء الوجداين لأطفال الرو�ضة.
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حادي ع�شر :توظيف الأنا�شيد يف تعليم وتعلم اللغة العربية:
حتت���ل الأنا�شيد مكانة مهمة يف التعليم اللغوي ل���دى �أطفال الرو�ضة ،لكن هذه
الأهمي���ة يقابلها ق�صور كبري يف التوج���ه البحثي املتعلق بها ،ومن الدرا�سات التي ّمت
ح�صرها يف هذا املجال:
1 .1درا�سة (جنم )2001,التي اهتمت بتحليل �أغاين و�أنا�شيد �أطفال الرو�ضة
يف �ضوء �أهداف الرتبية اللغوية واملو�سيقية.
2 .2درا�س���ة (ب�سي���وين ،)2002 ,وكان هدفه���ا قيا����س فاعلية البن���اء اللحني
للأغنية والن�شيد يف تنمية بع�ض القدرات اللغوية لدى طفل الرو�ضة.
ثاين ع�شر :مهارات التفكري:
العالقة بني التفكري واللغة عالقة تالزمية ،وال�سعي �إىل تنمية مهارات التفكري
املختلف���ة لدى �أطفال الريا�ض يك���ون �أثره يف النمو اللغوي ب���ارز ًا ،وقد توجه البحث
الرتب���وي �إىل االهتمام بتنمي���ة التفكري ومهارات���ه املتعددة وبخا�صة م���ا يتعلق منها
بالتفكري الإبداعي ،ويف هذا املجال جند الدرا�سات الآتية:
1 .1درا�سة (حمم���د )2001 ,التي هدفت �إىل تنمية خي���ال الطفل با�ستخدام
�أ�ساليب عر�ض الق�صة.
2 .2درا�س���ة (عوف )2004 ,وكان هدفها حتديد فعالية برنامج مقرتح لتنمية
قدرات الإبداع يف جمال الق�صة لأطفال مرحلة ريا�ض الأطفال.
3 .3درا�س���ة (غرام )2004 ,و�سعت �إىل الك�شف ع���ن ت�أثري الت�أهيل التخاطبي
على ذكاء ولغة الأطفال مت�أخري النمو اللغوي.
4 .4درا�س���ة (�صالح ،)2005 ,وهدفت �إىل تع��� ّرف فعالية ا�ستخدام الق�ص�ص
امل�ص���ورة املقدم���ة لأطفال الريا�ض يف تنمية ق���درات الطالقة  ،واملرونة ،
والأ�صالة لديهم.
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5 .5درا�س���ة (�صال���ح )2005 ,وهدف���ت �إىل قيا����س �أث���ر ا�ستخ���دام الق�ص�ص
اخليالي���ة يف تنمية التفكري االبتكاري ل���دى �أطفال مرحلة ما قبل املدر�سة
(من � )6-4سنوات.
6 .6درا�سة (عبداملح�سن )2006 ,وهدفت �إىل قيا�س فاعلية �أن�شطة م�صاحبة
لرواية الق�صة يف تنمية الذكاء االجتماعي لدى �أطفال ما قبل املدر�سة.
7 .7درا�س���ة (عم���ارة )2006 ,وهدف���ت �إىل الك�ش���ف ع���ن ت�أث�ي�ر ا�ستخ���دام
�إ�سرتاتيجية اخلربة اللغوية يف تنمية مهارات التفكري الأ�سا�سية لدى طفل
الرو�ضة وتن�شيط ذكائه اللغوي.
8 .8درا�س���ة (عبدال�س�ل�ام )2008 ,وكان هدفه���ا قيا����س فاعلي���ة برنام���ج
با�ستخدام الق�ص�ص لتنمية الذكاء الوجداين لأطفال الرو�ضة.
ثالث ع�شر :معلمة ريا�ض الأطفال:
يقع عل���ى عاتق معلمة ريا�ض الأطفال العبء الأك�ب�ر يف تنمية املهارات اللغوية
ل���دى الأطفال ،ول���ذا كان ال بد من توجي���ه االهتمام نحو �إعداده���ا وتدريبها لت�ؤدي
ر�سالته���ا عل���ى �أمت وجه .وعلى الرغم م���ن �أهمية هذا املجال ،وكون���ه جما ًال خ�صب ًا
للبح���وث الرتبوية الت�شخي�صي���ة والتقوميية والتطويري���ة �إىل �أن التوجه البحثي كان
قا�صر ًا عنه ،ومن الدرا�سات التي اهتمت به:
1 .1درا�سة (حبيب وال�شرباوي )2010 ,التي كان هدفها قيا�س فاعلية تدري�س
منه���ج �أن�شطة الرو�ضة القائم على اخل�ب�رات اللغوية والريا�ضية املتكاملة
يف اكت�س���اب مهارات التخطيط والتنفيذ و�إدارة مواقف التعلم وتطبيقاتها
لدى الطالبة املعلمة بريا�ض الأطفال.
2 .2درا�س���ة (كنعان )2012 ,وهدفت �إىل معرف���ة مدى �إ�سهام معلمات ريا�ض
الأطفال يف مواجهة حتديات العوملة لإق�صاء اللغة العربية
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وم���ن خالل العر�ض ال�سابق ملج���االت التوجهات البحثية يف تعليم اللغة العربية
لريا����ض الأطفال ميك���ن حتديد الوزن الن�سب���ي لتلك لتوجهات كم���ا يبينها اجلدول
الآتي:
الوزن الن�سبي للتوجهات البحثية يف جمال تعليم وتعلم اللغة العربية
لريا�ض الأطفال
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

التوجه البحثي

مهارات اللغة العربية عامة
اال�ستماع
التحدث
اال�ستعداد للقراءة
القراءة امل�صورة
القراءة
اال�ستعداد للكتابة
توظيف التكنولوجيا يف تعليم وتعلم اللغة العربية
حتليل حمتوى املناهج
تقومي الأدوات
توظيف الأن�شطة يف جمال تعليم وتعلم اللغة العربية
توظيف الق�صة يف تعليم وتعلم اللغة العربية
توظيف الأنا�شيد يف تعليم وتعلم اللغة العربية
تنمية مهارات التفكري
معلمة ريا�ض الأطفال
املجموع

العدد الوزن الن�سبي

7
5
4
7
2
1
3
5
2
1
6
12
2
8
2
67

% 10.44
% 7.46
% 5.97
% 10.44
% 2.98
% 1.49
% 4.47
%7.46
% 2.89
% 1.49
% 8.95
% 17.91
% 2.98
%11.94
% 2.98
%100

وميك���ن تو�ضيح التوازن بني التوجه���ات البحثية يف جمال تعلي���م اللغة العربية
مبدار�س ريا�ض الأطفال بال�شكل التايل:
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14

12

10
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6
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0

كم���ا يو�ضح ال�ش���كل التايل �أبرز التوجهات البحثي���ة التف�صيلية يف جمال تعليم
اللغة العربية مبدار�س ريا�ض الأطفال:
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حتليل التوجهات البحثية:
لوح���ظ تركي���ز الدرا�سات عل���ى اال�ستع���داد للق���راءة وعلى امله���ارات الالزمة
لال�ستع���داد القرائ���ي ,والدلي���ل على ذل���ك االهتم���ام بالتمييز ال�سمع���ي والب�صري
ومه���ارات التعبري ال�شفهي ,والتي هي من �أه���م تلك املهارات (الع�ساف و�أبو لطيفة,
���� ,2009ص ,)51-50ولكن مل تهتم الدرا�سات ببقي���ة املهارات حيث �أهملت التذكر
الب�ص���ري وامله���ارات احل�سية واحلركي���ة والرغبة واملي���ل للق���راءة ومهارتي التذكر
واالنتباه ,حيث مل يظهر �أثرها على اال�ستعداد القرائي لدى الطفل.
كما تبني االهتمام بالتمييز ال�سمعي والب�صري من منطلق �أهميتهما يف مرحلة
ريا����ض الأطف���ال ,حيث �أ�ش���ارت الدرا�س���ات �إىل �أن من �أ�سباب ت���دين م�ستوى قدرة
الأطف���ال على القراءة يف املدر�سة؛ �أنهم مل ميروا بخ�ب�رات تدربهم على اال�ستعداد
لها قبل التحاقهم باملدر�سة (بدير� ,2004 ,ص ,)82فمن �أبرز خ�صائ�ص النمو لدى
الطف���ل يف هذه املرحلة :عدم قدرت���ه على التمثيل الرمزي؛ ل���ذا يجب الرتكيز على
الإعداد والتهيئة للقراءة والكتابة.
كما �أ�شارت درا�سة كل من (حممد� ,2012 ,ص ،5وعبدالرحمن وزكي,2002 ,
����ص� )19إىل �أن من �أهم الأمور التي يدرب عليه���ا �أطفال الرو�ضة ,التمييز ال�سمعي
والب�ص���ري ,واللغ���ة ال�شفهية ,والق���درة على االنتب���اه ,والتذكر ,وامله���ارات احل�سية
واحلركي���ة� .إال �أنه لوحظ – بتتب���ع الدرا�سات� -إهمال اللغ���ة ال�شفهية والقدرة على
االنتباه والتذكر واملهارات احل�سية واحلركية.
كم���ا مت الرتكي���ز عل���ى مهارت���ي اال�ستم���اع والق���راءة لكونهما ممثل�ي�ن جلانب
اال�ستقبال اللغوي «وهو اجلانب الأهم؛ لأن اال�ستقبال اجليد ي�ضمن الفهم والتفاهم,
وي�ؤدي �إىل ح�سن الإر�سال» (حممد� ,2012 ,ص.)3
ورغم ارتباط اال�ستماع بالتحدث لأنهما دعامة الأ�سلوبني الطبعي واال�ستيعابي
يف تعل���م اللغة ,حيث العالق���ة بينهما تفاعلية ,فالطفل يتعلم ال���كالم والإ�صغاء قبل
�أن يتعل���م القراءة والكتابة (ف�ضل اهلل� ,2001 ,ص� )19إال �أن الرتكيز يف الدرا�سات

178

ت �ع �ل �ي��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ف�ـ��ي
م ��رح� �ل ��ة ري � ��ا� � ��ض الأط� � �ف � ��ال

والأبحاث كان على اال�ستماع دون التحدث؛ ولعل ذلك لأن اخلط�أ يف تعليم اال�ستماع
�سوف ينتج �صعوبات وم�شكالت يف الكالم معظمها م�شكالت نطق ومنو لغوي (يون�س
و�آخرون � ,1999 ,ص. )92-91
ومت تركي���ز الدرا�سات على املهارات اللغوية ب�شكل عام ودون متييز بع�ضها عن
الآخ���ر ,حي���ث تتمثل يف �أرب���ع مهارات هي :اال�ستم���اع والتحدث والق���راءة والكتابة,
وذل���ك بو�صفها �أ�سا�س���ا لنمو قدرات الطفل اللغوية و�أ�سا�س���ا لنمو كثري من املهارات
والقدرات املتنوعة لديه؛ لأن االجتاه احلديث لتعليم اللغة ينادي ب�ضرورة تعليم اللغة
يف �ص���ورة مه���ارات؛ كي ي�ستطيع الطفل ا�ستخدامه���ا ا�ستخداما �صحيحا يف مواقف
احلي���اة املختلفة (عبدالر�شيد� ,2010 ,ص .)10كم���ا �أن تنمية املهارات اللغوية هي
الركي���زة الأوىل يف ال�سيط���رة على اللغة ,ف�إذا امتلك املتعل���م املهارات اللغوية كانت
لديه القدرة على ا�ستعمال اللغة دون م�شقة �أو عناء (قطامي� ,2000 ,ص.)82
واجلدير بالذك���ر �أن الكتابة لدى الطفل متر بثالث مراحل :مرحلة اال�ستعداد
له���ا ,ومرحل���ة الكتاب���ة ,ومرحل���ة �إتقانها .ومتث���ل مرحل���ة ريا�ض الأطف���ال مرحلة
اال�ستعداد للكتابة �أو مرحلة ماقبل الكتابة «مبعنى �أن الطفل يحتاج �إىل �أن�شطة عدة
ذات �صل���ة بالكتاب���ة قب���ل البدء فيها ,عل���ى �أن يتم ذلك وفق خط���وات خمطط لها,
وعل���ى �أن يتوافر النموذج املقلد الذي ميكن للطف���ل تقليده وتذكر �شكله « (الع�ساف
و أ�ب���و لطيفه� ,2009 ,ص)128؛ مما ي�ؤكد �ض���رورة البحث يف كافة ال�سبل التي توفر
للطف���ل الأن�شطة التي ت�ساعده على ذلك من خ�ل�ال الرتكيز على الر�سم الت�صويري
والتخطي���ط التلقائي مب�ستويات���ه احلركية والإداركية والت�صويري���ة ,وبالرتكيز على
حتوي���ل مرحلة املحاكاة عن بعد �إىل �أ�ساليب �إجرائية تالئم الطفل يف هذه املرحلة,
�إال �أن املتتب���ع للتوجه���ات البحثي���ة الت���ي تناولت تعلي���م اللغة لريا����ض الأطفال يجد
�أن االهتم���ام م���ن قبل الباحثني متث���ل يف �إجراء الدرا�سات وبن���اء الربامج اخلا�صة
باال�ستعداد للقراءة� ,أما اال�ستعداد للكتابة فلم يكن يف م�ستوى االهتمام باال�ستعداد
للقراءة ,رغم �أن الكتابة ال تقل �أهمية عن القراءة حيث يتوقف تعليم الكتابة للطفل
على ا�ستعداده لها.
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كم���ا لوحظ �أن اهتمام الباحث�ي�ن يف تلك الدرا�سات وجه لتفعيل دور الق�صة يف
تنمي���ة اللغة العربية لدى الطفل؛ ولعل ذلك من منطلق �أن من �أهم خ�صائ�ص النمو
لدى الطفل يف ه���ذه املرحلة� :سعة اخليال والذي يت�ضح من خالل اللعب والق�ص�ص
والر�سم.
ولكن ينبغي �أن يدرك الباحثون �أن الطفل يف هذه املرحلة قد ال يفرق بني الواقع
واخليال؛ ولذا كان لزاما التوجه �أوال لك�شف واقع مدى توافر مهاراتهم اخليالية عرب
الدرا�سات الت�شخي�صية ,خا�صة و�أن الطفل يف هذه املرحلة مييل �إىل الكالم والتعبري
عن الق�ص�ص والأحداث مع التعميم الزائد وعدم القدرة على التمييز بني املفردات
امل�ستعملة وال�شاذة.
كم���ا ميكن مالحظة عدم وجود خطة منهجية علمي���ة للتوجهات البحثية؛ مما
�أدى �إىل ع���دم و�ضوح الر�ؤية امل�ستقبلية لتعليم اللغ���ة العربية لريا�ض الأطفال ,رغم
�أهميته���ا يف القدرة على حتويله���ا �إىل ا�سرتاتيجية تنموية طويل���ة الأجل .حيث البد
�أن يو�ض���ع يف احل�سب���ان �إمكانية التنفي���ذ الفعال لأولويات هذه اخلط���ة على امتداد
التخطي���ط اال�سرتاتيجي طويل الأجل .فاالفتقار �إىل وجود خطة منهجية علمية �أدى
ب���دوره �إىل �صعوبة حتدي���د املجاالت الت���ي �أهملت يف البح���وث والدرا�سات ,وكذلك
اخت�ل�ال التوزيع املتوازن فيها حيث قل���ت يف ال�سنوات الأخرية؛ مما يتنافى مع مبد�أ
اال�ستمراري���ة و�إهم���ال املنه���ج الكيف���ي الذي ي�سع���ى �إىل ا�ستك�ش���اف مظاهر اخللل
واال�ستعداد اال�سرتاتيجي لتعليم اللغة العربية لهذه الفئة يف امل�ستقبل.
وات�ضح االهتمام البحثي مبجال دون الآخر؛ مما يدل على تدين م�ستوى النوعية
و�إب���راز دور اجلهات العلمية وتعاونها  ,وتدين م�ستوى توحيد اجلهود النظامية؛ مما
يتناف���ى مع املبادئ العلمية مب���ا يف ذلك ال�شمول والتكامل ,ومن مظاهر ذلك افتقار
الدرا�سات �إىل االهتمام ب�إنتاج وتفعيل املعايري اخلا�صة بتعليم اللغة العربية لريا�ض
الأطف���ال وم�ؤ�شراتها وربطها بخ�صائ����ص النمو لدى الطفل يف هذه املرحلة رغم �أن
ذلك من متطلبات حتقيق اجلودة .

180

ت �ع �ل �ي��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ف�ـ��ي
م ��رح� �ل ��ة ري � ��ا� � ��ض الأط� � �ف � ��ال

وبذل���ك فقد ن���ادت الدرا�سات والأبحاث يف جمال تعلي���م اللغة العربية لأطفال
ريا�ض الأطفال بتنمية مهارات:
 اال�ستماع با�ستخدام املدخل الدرامي.
 التحدث با�ستخدام املواد ال�سمعية والب�صرية.
 اال�ستع���داد للقراءة بتفعيل دور الق�صة ولع���ب الأدوار والأ�سرة وا�ستخدام
احلا�سب الآيل لكونه و�سيلة تعليمية لتنميتها.
 اخلي���ال ل���دى الطف���ل والق���درات الإبداعية با�ستخ���دام �أ�سالي���ب عر�ض
الق�صة.
�أم���ا بالن�سب���ة ملناه���ج البحث فيمك���ن تو�ضيح م���دى التن���وع يف ا�ستخدامها يف
التوجه���ات البحثية يف جم���ال تعليم اللغة العربية مبدار�س ريا����ض الأطفال بال�شكل
التايل:

ا������ن ا�و��� وا�������
ا������ن ا�و��� و��� ا���ر���
ا����� ا�و��� ا�����

ويالح���ظ م���ن اجلدول ال�ساب���ق تركيز الدرا�س���ات على ا�ستخ���دام املنهج �شبه
التجريبي ,و�إهمال كل من املناهج التالية :ال�سببي املقارن ,والتاريخي ,والإكلينيكي,
ودرا�سة احلالة ,ومنهج الدرا�سة الطولية ,واملنهج امل�ستقبلي ,والنقدي التحليلي .
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�أهم املجاالت التي حتتاج �إجراء درا�سات يف جمال تعليم اللغة العربية
لريا�ض الأطفال:
الب���د م���ن التخطيط اللغ���وي وهو» ن�ش���اط ر�سمي ت�ضطل���ع به الدول���ة ويتطلب
درا�سات اجتماعية و�سيا�سية واقت�صادية ولغوية ,وهدفه و�ضع م�شروع خطة للتحكم
يف الف�ض���اء اللغ���وي يف الب�ل�اد وتهيئت���ه يف �ص���ورة ت�ضم���ن امل�صالح العلي���ا للأمة «
(القا�سمي� ,2009 ,ص.)42
ه���ذا يدل عل���ى �أن التوجهات البحثية يف جم���ال تعليم اللغ���ة العربية مبدار�س
ريا����ض الأطف���ال �أهملت التخطي���ط اللغوي ,حي���ث ركزت على اجلوان���ب العالجية
مله���ارات حمدودة دون الرتكيز عل���ى الت�شخي�ص للواقع �أو و�ض���ع املعايري والكفايات
الالزم���ة؛ ولذا ينبغي �أن تنطل���ق مما ينطلق منه التخطيط اللغ���وي وذلك ب ــ :ر�صد
واق���ع ا�ستخ���دام اللغة يف املجتمع عامة ويف ريا�ض الأطف���ال خا�صة ,ثم االتفاق على
االلتزام باللغة العربية الف�صيحة يف ريا�ض الأطفال وم�ؤ�س�سات �إعداد معلماتهم ,ثم
و�ض���ع حد �أدنى للكفايات اللغوية ملعلمات ريا�ض الأطفال وللأطفال يف هذه املرحلة؛
حي���ث ت�ضم���ن احلفاظ عل���ى ا�ستخدام اللغ���ة يف امل�ؤ�س�س���ة الر�سمية .كم���ا يت�ضمن
حتدي���د دور اجلهات املعنية يف و�ضع معايري ل�ضمان جودة ا�ستخدام اللغة يف ريا�ض
الأطفال ,مع مراقبة و�سائل الإعالم وحتليل حمتواها والعمل على �إجراء الدرا�سات
ح���ول جدوى تعليم اللغ���ة العربية لريا�ض الأطف���ال ب�أ�ساليب ع�صري���ة ,وتفعيل دور
الأ�سرة يف تنميتها وحتديث لغة التفاعل واحلوار الثقايف واحل�ضاري.
كم���ا البد �أن توجه الأبحاث والدرا�س���ات �إىل االهتمام ب�صحافة الطفل وتنمية
اللغة من خاللها �سواء متثلت باملجالت �أو الربامج التلفزيونية �أو الربامج احلا�سوبية.
عالوة عل���ى �ضرورة البح���ث يف الو�سائل املالئمة لتحقي���ق التكامل بني ريا�ض
الأطفال والتعليم املدر�سي فيما يتعلق بتعليم اللغة .
وم���ن العوامل التي البد �أن تركز عليها الدرا�س���ات لنمو اال�ستعداد اللغوي عند
الطف���ل :عامل الن�ض���ج الوجداين لدى الطف���ل وذلك بالك�شف ع���ن م�ستوى االتزان
االنفع���ايل والعاطف���ي لديه ,والبحث ع���ن العوامل التي ت�ساعد عل���ى غر�س الثقة يف
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نف�س���ه؛ مم���ا ي�ساعده على التحدث ومترين���ه على ال�سيطرة عل���ى التنف�س ال�صحيح
ومنو الرئتني وع�ضالت ال�صدر واحلنجرة و�أوتار ال�صوت والل�سان.
هذا وي�أتي االهتمام بتعليم اللغ���ة العربية مبرحلة ريا�ض الأطفال وبالتوجهات
البحثية له لأن هذه املرحلة من املراحل اخل�صبة يف تكوين �أ�سا�س مهم من �أ�سا�سيات
�شخ�صية الطفل� ,أال وهو اجلانب اللغوي بدعم الرتكيز على �ضرورة حتقيق النمو يف
هذا املجال؛ نظرا حلاجته �إىل التجديد والتطوير واالهتمام البحثي .حيث االهتمام
بتعلي���م اللغ���ة العربية مبرحل���ة الطفول���ة يف جمتمع م���ا اهتمام مب�ستقب���ل لغة هذا
املجتم���ع؛ وعليه �أ�صب���ح الطفل حمور اهتمام وتفكري يف امل�ست���وى البحثي والتنفيذي
من �أجل حتقيق �أهداف املجتمع وطموحاته.
خامتة:
تناول هذا الف�صل التوجهات البحثية يف جمال تعليم اللغة العربية يف ريا�ض الأطفال
من خالل م�سح تتبعي للدرا�سات والأبحاث العربية ما بني عامي 1995م و2014م.
�شح الدرا�س���ات والأبحاث يف هذا املجال ،وق ّلتها �إذا ما
وك�ش���ف هذا امل�سح عن ّ
قورنت بالدرا�سات املتعلقة بالتعليم اللغوي يف بقية املراحل التعليمية ،كما ك�شف عن
توج���ه االهتمام البحث���ي �إىل حماور حمددة كان �أهمها :توظي���ف الق�صة يف التعليم
والتع ّلم اللغوي ،وتنمية مهارات التفكري ،وتوظيف التقنيات لتنمية املهارات اللغوية.
�أما ما يتعلق باملهارات اللغوية الرئي�سة (اال�ستماع والتحدث والقراءة والكتابة) فقد
برز االهتمام بالقراءة واال�ستعداد لها ،ثم باال�ستماع على بقية املهارات.
ويف حماول���ة للفت انتباه الباحثني �إىل املجاالت البحثية املهملة يف جمال تعليم
اللغ���ة العربية بريا�ض الأطف���ال فقد َع َر�ض الف�ص ُل لأهم املج���االت التي حتتاج �إىل
تغطية بحثية ،مع ت�أكيده على �ضرورة توظيف التخطيط اللغوي يف ذلك.
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�أ .ح�صة بنت عبدالعزيز الفار�س

الف�صل الثالث :قراءة الق�ص�ص يف ريا�ض الأطفال :الأهمية اللغوية واملتطلبات الرتبوية.
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