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

كلمة المركز

يجتهـــد مركـــز امللـــك عبداهلل بـــن عبدالعزيـــز الـــدويل خلدمة اللغـــة العربية 
يف العمـــل يف جمـــالت متعددة حتقق تعميـــق الوعي اللغوي علـــى امل�شتويات املختلفة 
)الجتماعيـــة والعلمية/ الأهلية والر�شميـــة( ؛ وذلك لل�شمو باللغة العربية، وتر�شيخ 
مناف�شتهـــا للغات احل�شارية يف العامل، وتعميق قيادتهـــا الدينية والتاريخية ل�شعوب 

�شتى يف اأنحاء املعمورة.

 وامتـــدادا لذلـــك. ين�شط املركز يف جمـــال الن�شر، م�شتقطبـــًا الأعمال العلمية 
اجلـــادة وفق لئحـــة معتمدة منّظمة لذلك، كما ين�شط يف جمـــال التاأليف من خالل 
ا�شتكتاب جمموعة كبرية من الباحثني ؛ لتاأليف عدد متنوع من الإ�شدارات النوعية 
املقـــروءة التي تعالج عنـــوان اٍتيقت ن�شها املركـــز، ويلفت النتبـــاه اإليها، ويعلن من 
خاللهـــا الفر�ـــض املمكنة خلدمـــة اللغة العربيـــة يف املجالت املختلفـــة، ملّبيًا بذلك 
احلاجـــات التـــي يلم�ض املركز تطّلع املكتبة اللغوية العربيـــة اإليها، ولفتًا الأنظار اإىل 
اأهميـــة التعمق فيهـــا بحثيًا، وا�شتك�شاف مـــا ميكن عمله تنفيذيـــًا يف هذه املجالت. 
وي�شعـــد املركز بـــاأن ا�شتقطب يف املرحلة الأوىل من هذا امل�شـــروع ما يربو على مئتي 
عًا دائـــرة امل�شاركة حمليـــًا وخليجيا وعربيا واإ�شالميـــا وعامليا، ومنّوعًا  باحـــث، مو�شِّ
م�شـــارات البحـــث الرئي�شية والفرعية، ومنفتحـــا على كل ما من �شاأنـــه خدمة اللغة 

العربية بجميع الو�شائل والأطر.   

وميّثـــل هـــذا الكتـــاب واحدا من الكتـــب التي �شـــدرت �شمن �شل�شلـــة )مباحث 
لغويـــة( يحتـــوي عددا من الأبحـــاث لأ�شاتذة مرموقني؛ ا�شتجابوا ملـــا راآه املركز من 

احلاجة اإىل التاأليف حتت هذا العنوان، وبادروا اإىل ذلك م�شكورين.
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وتـــوّد الأمانـــة العامـــة اأن ت�شيد بجهد ال�شـــادة املوؤلفني، وجهد حمـــرر الكتاب، 
ومديـــر هـــذا امل�شروع العلمي علـــى ما تف�شلوا به مـــن التزام علمـــي ل ي�شتغرب من 
مثلهـــم، وقـــد ترك املركـــز للمحرر م�شاحة وا�شعـــة من احلرية يف اختيـــار الباحثني 
وو�شـــع اخلطة العلمية - بالت�شـــاور مع املركز -؛ �شعيـــًا اإىل حتقيق اأق�شى ما ميكن 
حتقيقه من الإفادة العلمية، مع الأخذ بالعتبار اأن الآراء الواردة يف البحوث ل متثل 
راأي  املركـــز بال�شرورة، ولكنها من جملـــة الآراء العلمية التي ي�شعد املركز باإتاحتها 
للمجتمـــع العلمـــي وللمعنيني بال�شاأن اللغـــوي لتداول الراأي ، وتعميـــق النظر، ونلفت 
انتبـــاه القـــارئ الكـــرمي اإىل اأن ترتيب اأ�شمـــاء املوؤلفني على الغـــالف موافق لرتتيب 
ل املحرر - م�شكورا-  اأبحاثهـــم يف الكتاب، وهي خا�شعة للروؤية املنهجية التـــي تف�شّ

باقرتاح خطتها.

وال�شكـــر والتقديـــر الوافـــر ملعـــايل وزيـــر التعليم امل�شـــرف العام علـــى املركز، 
الـــذي يحث على كل ما من �شاأنه تثبيت الهوية اللغويـــة العربية، ومتتينها، وفق روؤية 
ا�شت�شرافية حمققة لتوجيهات قيادتنا احلكيمة، وميتد ال�شكر ملعايل نائبه، ولل�شادة 

اأع�شاء جمل�ض الأمناء نظري الدعم والت�شديد لأعمال املركز.

والدعـــوة موّجهة جلميـــع املخت�شني واملهتمـــني بتكثيف اجلهود نحـــو النهو�ض 
بلغتنا العربية، وحتقيق وجودها ال�شامي يف جمالت احلياة. 
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ت��ع��ل��ي��م ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة ف�����ي 
م����رح����ل����ة ري�����ا������ض الأط�����ف�����ال

المقدمة

اأ�شبـــح الهتمام برتبية الطفـــل وتعليمه يف مرحلة ريا�ـــض الأطفال واحدًا من 
اأهـــم املعايري التي ميكن اأن يقا�ض بها تقدم اأي جمتمع ومدى تطوره، اإذ ترتبط هذه 
املرحلة مبرحلة الطفولة املبكرة التي تت�شكل فيها ال�شفات الأولية ل�شخ�شية الطفل 

وتتكون اجتاهاته وميوله وقيمه ومفاهيمه التي تتطور مع تطور حياته.

وتختلـــف النظـــم التعليميـــة يف نظرتها ملرحلـــة ريا�ض الأطفال مـــن حيث كون 
اللتحـــاق بهـــا اإلزاميًا اأو اختيـــارًا، لكنها تتفق يف تقدمي ت�شهيـــالت وحوافز متعددة 
للتحـــاق الأطفال بها؛ نظرًا لدورها الرئي�ـــض يف تهيئة الأطفال للتعليم الأ�شا�شي يف 

جميع جوانب منوهم املختلفة.

 وتهدف ريا�ض الأطفال بو�شفهـــا موؤ�ش�شات تربوية وتعليمية اإىل تنمية جوانب 
�شخ�شية الطفل اجل�شمية والعقلية واللغوية والجتماعية والنفعالية ب�شورة متوازنة 
وتكاملية، من خالل توفـــري بيئة تعليمية متكاملة، متده باخلربات املتنوعة، وت�شقل 
قدراتـــه العقليـــة، وتنمي مفاهيمه، وحت�شن مهاراته، يف اإطـــار تعليمي تعّلمي حمبب 

ومنا�شب خل�شائ�شه، يرتكز على اللعب والن�شاط. 

ويعد اجلانب اللغوي من اأهم جوانب النمو التي تهتم ريا�ض الأطفال بتنميتها، 
اإذ مـــن خالله ي�شتطيع الطفل التوا�شل مع جمتمعـــه، وممار�شة التفكري، والت�شال 
باملعرفـــة باأ�شكالها املختلفة، كما يعد اأ�شا�شًا لنمو املهارات الأخرى؛ اإذ يتوقف جناح 
الطفل يف اإتقان كثري منها على مدى متكنه من الأداء اللغوي، كما اأن له اأثرًا يف بقية 
مظاهـــر النمو يف اجلوانب الأخرى. ونظرًا لهـــذه الأهمية فاإن الأن�شطة التي ميار�ض 
فيهـــا اأطفاُل الرو�شة اللغَة ت�شتغـــرق كل الوقت املخ�ش�ض لبقائهم فيها، فبالإ�شافة 
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اإىل الأن�شطـــة اللغويـــة املخ�ش�شـــة للنمو اللغوي، ميكـــن دمج مهـــارات اللغة يف كل 
الأن�شطة الأخرى ب�شكل طبيعي وغري مفتعل.

وعلـــى الرغم من هذه الأهمية للنمو اللغوي لدى اأطفـــال الرو�شة اإل اأن الأدب 
النظـــري يتناوله -غالبـــًا- يف �شياق التكامل مع اجلوانب الأخـــرى، ومع اأهمية هذا 
التوجـــه من الناحية الرتبوية التطبيقية؛ اإل اأن ك�شف الق�شايا املتعلقة به وما يحتاج 
اإليه من اأ�شاليب وو�شائل واأدوات يحتاج اإىل تناوله من الناحية النظرية منفردًا عن 

جوانب النمو الأخرى؛ لإبراز عدد من الق�شايا املهمة املتعلقة به.

وبنـــاًء علـــى ذلك؛ جاء هذا الإ�شـــدار الذي ي�شعى اإىل اإلقـــاء مزيد من ال�شوء 
على مو�شوعات تتعلق باللغة العربية يف ريا�ض الأطفال من خالل ف�شوله اخلم�شة. 
وبعيدًا عن جدلية امل�شطلحات واإ�شكالتها حول املفهوم الأدق لو�شف ممار�شة تنمية 
اجلانـــب اللغوي لدى اأطفال هذه املرحلة؛ اأهو التعليـــم اأم التعّلم اأم الكت�شاب؟ فقد 
حمـــل هذا الإ�شدار عنوان )تعليم اللغـــة العربية يف ريا�ض الأطفال( على اعتبار اأن 
)التعليـــم( م�شطلح يدل على ن�شاط مق�شود وخمطط له يهدف اإىل تهيئة الأطفال 

لكت�شاب املهارات واملعارف الأ�شا�شية وتنميتها باأ�شاليب وطرائق متنوعة.

وقد ت�شمن هذا الكتاب خم�شة ف�شول؛ عر�ض فيها الباحثون امل�شاركون ق�شايا 
ذات اأبعـــاد خمتلفـــة يف �شياق تعليم اللغـــة العربية يف مرحلة ريا�ـــض الأطفال، ففي 
الف�شل الأول تناولت الدكتورة �شارة العبدالكرمي معايري اجلودة التي ت�شمن تقدمي 
خربات متوازنة ومتكاملـــة لأطفال الرو�شة؛ ومن اأهمها اخلربات اللغوية، وعر�شت 
بالتف�شيل معايري التمّيز يف املوؤ�ش�شات الرتبوية والربامج التعليمية يف مرحلة ريا�ض 
National Asso�  الأطفـــال التي اأعدتهـــا الرابطة الوطنية لتعليم الأطفـــال ال�شغار
NAEYC( ciation for the Education of Young Children(، والتـــي روعـــي يف 

ت�شميمهـــا تغطيتها جلميع اجلوانب التي مت�ض حيـــاة الطفل يف ريا�ض الأطفال، مع 
الرتكيـــز على ما يتعلق بالنمو اللغوي حتديدًا، والذي اأولته هذه املعايري عناية كبرية 
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ت��ع��ل��ي��م ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة ف�����ي 
م����رح����ل����ة ري�����ا������ض الأط�����ف�����ال

ظهـــرت يف تاأكيده يف كل املعايري املختلفة. وتعد هذه املعايري موّجهًا رئي�شًا للقائمني 
علـــى موؤ�ش�شات ريا�ض الأطفال يف كيفية بناء برامج تربوية وتعليمية تفي مبتطلبات 

النمو اللغوي. 

وجـــاء الف�شل الثاين الـــذي اأعدته الأ�شتـــاذة ح�شة الفار�ـــض ليوؤكد اأن متكني 
الأطفـــال من اللغـــة وتنمية مهاراتها يتطلب الرتكيز علـــى مهاراتها الأ�شا�شية ب�شكل 
كامل ومتوازن، واأن هناك عـــددًا وافرًا من الأ�شاليب والطرائق والو�شائل والأن�شطة 
التي ت�شهم يف حتقيق ذلك، ويف توفري بيئة ثريَّة ومرثية للطفل لغويًا، ولذا فقد تناول 
الف�شـــل تنمية مهـــارات اللغة الأ�شا�شيـــة )ال�شتماع والتحدث والقـــراءة والكتابة(، 
وعـــددًا مـــن الأ�شاليـــب الداعمـــة للنمـــو اللغـــوي كالأركان اللغوية، وحفـــظ القراآن، 
والق�شـــة، والرحالت، والأنا�شيـــد، وتوفري امل�شـــادر اللغوية الإثرائيـــة، وا�شتخدام 

التقنية، والتمثيل الرتبوي والدراما، والر�شم والت�شكيل.

ونظـــرًا لأن قراءة الق�ش�ض على الأطفال تعد من اأبرز الأن�شطة التي متار�شها 
ريا�ـــض الأطفال لأهميتها الكبرية يف النمو اللغوي لديهـــم؛ فقد جاء الف�شل الثالث 
الذي اأعده الدكتور حممد الن�شار ليعر�ض هذا املو�شوع املهم من زاويتني رئي�شتني، 
الأوىل: الأهمية اللغوية لهذه الق�ش�ض مبا توفره من ثروة لغوية وفكرية، ومن تقدير 
للغة، وتنمية للخيال وللذوق اجلمايل، والثانية: املطالب الرتبوية التي ينبغي للمعلمة 
مراعاتها لتحقق قراءة الق�ش�ض على الأطفال اأهدافها، وتوزعت تلك املطالب على 
اأربعة حماور، هي: املطالب املتعلقة بالق�ش�ض املختارة، ثم مطالب ما قبل القراءة، 

ومطالب اأثناء القراءة، ومطالب ما بعد القراءة. 

ويتنـــاول الف�شـــل الرابع الذي اأعده الدكتور حممـــد احلوامدة جماًل مهمًا من 
جمـــالت التعليـــم اللغوي يف ريا�ض الأطفال قّلما يلتفت اإليـــه الباحثون وهو: التقومي 
اللغـــوي، الذي يعد اأحد العنا�شر الرئي�شة املكونة ملنهاج ريا�ض الأطفال، وُتبنى على 
نتائجـــه العلمية اخلطـــط العالجية والإثرائيـــة، وحتيط بتطبيقـــه �شعوبات متعددة 
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تعـــود اإىل اخل�شائ�ض النمائية لالأطفال املتعلقة مبـــدة فرتة النتباه وكرثة الن�شاط 
والت�شتت الذهني وغريها من العوامل النف�شية والعقلية، وقد عر�ض الباحث يف هذا 
الف�شـــل - بتو�شع  - اأغرا�ض التقومي ووظائفه واأ�ش�شه يف هذه املرحلة، ونوع التقومي 
ل ل�شرتاتيجياته واأدواته التي ت�شهم يف  الـــذي ينبغي الرتكيز عليه، مـــع عر�ض مف�شّ

تقدمي بيانات دقيقة ووافية عن م�شتوى تعّلم الأطفال ومنوهم.

�ض لعر�ض  اأمـــا الف�شل اخلام�ض الذي اأعدته الدكتورة اأمل اخل�شري فقد ُخ�شّ
مو�شـــوع مهم يف جمـــال التعليم اللغوي، وهـــو مو�شوع التوجهـــات البحثية يف جمال 
تعليـــم اللغة العربيـــة يف ريا�ض الأطفال، وبـــنّي الف�شل من خـــالل حتليله عددًا من 
الدرا�شـــات العربيـــة التي اهتمت باجلانـــب اللغوي يف ريا�ض الأطفـــال وجود ق�شور 
عام يف املجـــالت البحثية املتعلقة باللغة العربية يف ريا�ـــض الأطفال مقارنة بغريها 
من املراحـــل، ومع اأنه ظهر من حتليل الدرا�شات اأن هناك خم�شة ع�شر جماًل توجه 
لها الهتمام البحثي املتعلق باجلانب اللغوي يف ريا�ض الأطفال؛ اإل اأن الدرا�شات يف 
كل جمـــال كانت حمدودة، مع تفـــاوت بني املجالت يف الهتمام. وك�شف الف�شل عن 
اجلوانب واملجالت البحثية التي تفتقر اإىل درا�شات علمية اأو حتتاج اإىل مزيد منها.

وهذا الكتاب بف�شوله اخلم�شة ل يّدعي اأنه اأََلـــمَّ بكل الق�شايا الرئي�شة يف تعليم 
اللغة العربية يف ريا�ض الأطفال، ول ا�شتوعب مناق�شة جميع جوانب املو�شوعات التي 
ت�شمنهـــا،  لكن  لعله اأ�شـــاء الطريق، ولفت الأنظـــار اإىل مو�شوعات مهمة، وق�شايا 

ملّحة يف �شاأن التعليم اللغوي يف ريا�ض الأطفال. واهلل املوفق .

املح�رر
د. اأحمد بن علي الأخ�سمي

الأ�ستاذ امل�ساعد بكلية العلوم الجتماعية
جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية   
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الفصل األول
معايري التعليم اللغوي مبدار�س ريا�س الأطفال

د. �سارة بنت عمر العبد الكرمي)*()1)

)*(  اأ�ستاذ م�ساعد, ق�سم ال�سيا�سات الرتبوية, كلية الرتبية, جامعة امللك �سعود.
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مقدمــــة

متثـــل خربات الطفـــل اللغوية املبكرة �شبكة من العالقـــات بني املهارات اللغوية 
الأ�شا�شية: القراءة والكتابة واحلديث وال�شتماع التي تعمل ب�شكل مرتابط ومتزامن 
لت�شمـــح للطفل بفهم العامل من حوله و التعبري عن ذاته )Siegler, 2000(. ويعطي 
هذا اأهمية خا�شة لل�شنوات الأوىل من حياة الطفل لتاأ�شي�شه لغويًا، فالدماغ الب�شري 
 Thompson,( يكـــون يف اأ�شـــرع مراحلـــه يف ال�شنـــوات اخلم�ـــض الأوىل من احليـــاة
2001(، وت�شمـــى عملية النمو اللغوي يف مرحلة الطفولـــة املبكرة بالقراءة والكتابة 

ف باأنها املعارف واملهارات التي يكت�شبها الفرد يف اأول  املبكرة  Early Literacy وتعرَّ
 Shonkoff & Phillips,( مراحـــل التعلم اللغوي وما قبـــل التعليم املدر�شي املنظـــم

.)2000

ويـــوؤدي كل مـــا يف بيئة الطفـــل املادية ومن حوله مـــن اأفراد اأ�شرتـــه ومدر�شته 
واأقرانه واأع�شاء جمتمعه دورًا عظيمًا يف اإثرائه باخلربات التي ت�شكل اأ�شا�ض التعليم 
املبكـــر لديـــه )Thompson, 2001؛ داغ�شتاين، 2009(. فمرحلـــة الطفولة املبكرة 
هـــي مرحلة تاأ�شي�شية يف حياة الفـــرد، تو�شع فيها اأ�ش�ض النجـــاح يف جمالت حياته 
امل�شتقبليـــة الأكادميية منها واملهنيـــة والجتماعية،. مما جعل لهـــذه املرحلة اأهمية 

. )Landry, 2005( عظمى يف القت�شاد الوطني والبناء الجتماعي لأي جمتمع

 وقـــد اأدركت العديد من الـــدول املتقدمة اأهمية الرعايـــة  واخلدمات الرتبوية  
والتعليميـــة املقدمـــة للطفـــل يف مرحلة الطفولة املبكـــرة واأثرها علـــى النمو ال�شامل 
املتكامل يف املهارات واملفاهيم الأ�شا�شية يف خمتلف جوانب النمو اللغوية والجتماعية 
والإدراكية واحلركية...، مما دعا هذه الدول اإىل ا�شتثمار جزء كبري من ميزانياتها 
لتقدمي برامج على اأعلى درجات اجلودة؛ ليقلل ذلك من احلاجة اإىل تقدمي الربامج 
العالجية مل�شكالت الطالب فيمـــا بعد يف املراحل الدرا�شية التالية لريا�ض الأطفال 
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)Landry, 2005 (. وكان مـــن اآثار تقدمي برامـــج التعليم املبكر للطفل رفع امل�شتوى 
املعي�شـــي للفرد من خالل زيادة فر�ض جناحـــه يف حياته الدرا�شية ويف جمال العمل 
مبرحلـــة الر�شـــد الالحقـــة، فالدرا�شات توؤكـــد اأن الطفل الذي يح�شـــل على اأف�شل 
اخلدمـــات التعليمية والرتبوية تكون له فر�ض اأكرب واأف�شـــل لإمتام تعليمه الأ�شا�شي 
واجلامعـــي كذلـــك، كما وجد اأن م�شتواهـــم املعي�شي كرا�شديـــن كان اأف�شل ممن مل 
يح�شلـــوا علـــى فر�ض تعليميـــة يف طفولتهـــم املبكـــرة اأو كانت اخلدمـــات التعليمية 
Committee for Economic Devel�  املقدمـــة علـــى م�شتوى متدن مـــن اجلـــودة )
opment, 2002(. كمـــا وجد -كذلـــك- اأن ن�شبة الإجـــرام يف املجتمعات التي تويل 

العنايـــة ملرحلة الطفولة املبكرة كانت اأقل، يف الوقت الذي كانت فيه م�شاهمة الفرد 
يف جمتمعـــه اأف�شل وم�شتـــواه الإنتاجي اأكـــرث يف جمال العمل، ممـــا كان له انعكا�ض 

.)D’Amico & Judy, 1997( اإيجابي على اقت�شاد الدولة

 وتت�شمـــن اجلـــودة يف تعليم الطفل توجيه الهتمـــام اإىل حت�شني جميع جوانب 
التعليـــم لتحقيق التميز لكل من و ما يتعلـــق بالعملية التعليمية والتعلمية، حتى ميكن 
حتقيق جميع خمرجات التعلم القابلة للقيا�ض مع اجلميع خا�شة يف اجلوانب اللغوية 

.)NAEYC, 2007( والريا�شية واملهارات احلياتية

ويف جمـــالت النمـــو التخ�ش�شية وجـــدت الدرا�شات اأن الأطفـــال الذين يبنى 
لديهـــم اأ�شا�ـــض قوي يف مهارات القراءة  والكتابة يف مرحلـــة الطفولة املبكرة متتعوا 
بدرجـــة اأعلى من النجاح يف املجالت الأكادميية خـــالل املراحل الدرا�شية الالحقة 
لريا�ـــض الأطفـــال عن نظرائهـــم الذين مل يحظـــوا بالدرجة نف�شها مـــن التمكن يف 
التعليـــم اللغـــوي  Lonigan,  Schatschneider &  Westberg, 2008((؛ مما وجه 
الكثـــري من الدرا�شات اإىل حماولة تعّرف الربامج الفعالة لإك�شاب الطفل يف مرحلة 
ريا�ـــض الأطفال مهـــارات اللغة الأ�شا�شية، القـــراءة والكتابة واحلديـــث وال�شتماع، 
وحتديـــد �شمـــات وموا�شفـــات هذه الربامـــج. وقد ارتبـــط بذلك الهتمـــام مبفهوم 
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اجلودة ال�شاملـــة )Total Quality( للربامج والهيئات التعليمية التي تعد ركيزة اأي 
منهـــج تعليمـــي وتربوي وهيكلها الرئي�ـــض الذي ت�شتند اإليه اأهـــداف املنهج ومكوناته 

وحمتواه العلمي.

املعايري واجلودة ال�ساملة: 
ت�شمن اجلودة ال�شاملة تكامل جوانب اخلدمات التعليمة من: الربامج،  والبيئة 
التعلميـــة، واملعلمني، وال�شراكة املجتمعية، حتـــى ل يطغى الهتمام املوجه لأحد هذه 
العنا�شر على الآخر مما يوؤدي اإىل تقدمي خربات تعليمية غري متوازنة حترم الطفل 

.)NAEYC, 2007( من النمو ال�شامل

ويعـــرف كنعان )2007م( اجلودة ال�شاملة يف املجـــال الرتبوي باأنها: جمموعة 
املعايـــري والإجـــراءات التي ميكـــن من خاللها تعـــّرف املخرجـــات التعليمية، بهدف 
التح�شني فيها ب�شكل دائم ومتوا�شل. فاجلودة ال�شاملة ت�شري اإىل املوا�شفات املتوقعة 
يف املخرجـــات والعمليات التعليمية والتعلمية والأن�شطة التي تتحقق من خاللها تلك 

املوا�شفات لت�شاعد املوؤ�ش�شات التعليمية على حتقيق نتائج اإيجابية.

ويتطلب حتقيق اجلـــودة ال�شاملة يف الرتبية والتعليم موا�شفات رفيعة امل�شتوى 
ي�شاهـــم فيهـــا - م�شاهمـــة اإيجابية - كافـــة اأطراف العمليـــة التعلمية، مـــن اأع�شاء 
الإدارة والإ�شـــراف والتدري�ض، مـــع وجود نظام داخلي للمراقبـــة والتقومي. لذا كان 
مـــن ال�شروري و�شع معايري للجودة تعك�ض هذه املوا�شفات )املنظمة العربية للرتبية 
والثقافـــة والعلـــوم، 2004(. اإذ هنـــاك معايري عامليـــة تنطبق على الطفـــل والعملية 
التعلميـــة يف اأي جمتمع كان، بينما تتميـــز معايري اأخرى باخل�شو�شية فتعك�ض ثقافة 

املجتمع الذي يعي�ض فيه الطفل. 

ومعايـــري اجلودة اخلا�شة بالربامج واملن�شاآت الرتبوية ت�شف ما يجب اأن تكون 
عليـــه املوؤ�ش�شـــات الرتبوية من حيـــث املناهج والبيئـــات وخ�شائ�ض املعلـــم والإدارة 
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والتقـــومي وال�شراكة مع الأ�شرة واملجتمع حتى حتقق هذه املوؤ�ش�شات اجلودة الرتبوية 
.)Ysseldyke, Algozzine & Thurlow, 2000; NAEYC, 2007(

وقـــد ُعّرفت معايري اجلـــودة يف التعليم  باأنها: تلـــك املوا�شفات وال�شروط التي 
ينبغـــي توافرهـــا يف نظام التعليم والتـــي تتمثل يف جـــودة الإدارة والربامج التعليمية 
من حيث اأهدافهـــا، وطرق التدري�ض املتبعة، ونظام التقـــومي فيها )علي، 2002م(. 
وي�شمل ذلك جـــودة املعلمني والبيئة والتجهيزات املادية، بحيث توؤدي اإىل خمرجات 
تت�شـــف باجلودة وتعمل علـــى تلبية احتياجـــات امل�شتفيدين. وهي بذلـــك ت�شري اإىل 
اجلهـــود املبذولة من قبل العاملني يف جمال التعليم لرفع م�شتوى املنتج التعليمي مبا 

يتنا�شب مع متطلبات املجتمع )فلية والزكي، 2004(. 

 اأهمية املعايري:
للمعايري اأهمية كبرية يف تعزيز منو الطفل لغويًا وحركيًا واجتماعيًا وعقليًا من 
خـــالل تكوين اأ�شا�ض قـــوي للنمو يف خمتلف اجلوانب بتـــوازن لتهيئ لالأطفال فر�ض 

.)NAEYC, 2002( النجاح يف حياتهم الدرا�شية

ويف ظل التو�شع الكمـــي يف اإن�شاء ريا�ض الأطفال ازدادت اأهمية تطبيق معايري 
اجلـــودة ال�شاملة عليهـــا؛ اإذ متثل دلياًل للجهـــات والهيئات واملوؤ�ش�شـــات واملنظمات 
احلكوميـــة وغري احلكوميـــة ملعرفة ال�شروط الالزم توافرهـــا يف ريا�ض الأطفال كي 
حتقيـــق اجلودة املن�شـــودة منها )الهيئة القوميـــة ل�شمان جودة التعليـــم والعتماد، 
2011(. فاملعايري هي حجر الأ�شا�ض ونقطة النطالق الأوىل التي ميكن من خاللها 

حتديد الأهداف وت�شميم الربامج والأن�شطة  التعليمية والتعلمية. 

وميكن اإبراز اأهم الآثار الإيجابية املرتتبة على تطبيق معايري اجلودة التعليمية 
يف املوؤ�ش�شات الرتبوية يف الآتي:

ت�شاعـــد املعايـــري يف و�شـــع الأهداف التعليميـــة لالأطفـــال، فتزيد حمتوى . 1
املناهـــج و�شوحًا وحتديـــدًا؛ اإذ تقلل من احلاجـــة اإىل اجتهادات املعلمات 
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يف حتديد املحتوى املعـــريف واملهاري الذي يرينه منا�شبًا لالأطفال، وتوجه 
طاقاتهـــن اإىل مـــا ثبت علميـــًا باأنه يلبـــي احتياجات الأطفـــال ومتطلبات 
 Kendall ،2004( الع�شـــر وينا�شـــب خ�شائ�ـــض النمو يف الوقـــت نف�شـــه
Marzano &(. ويف برامـــج ريا�ـــض الأطفـــال املطبقة يف الـــدول العربية 

والرو�شـــات ال�شعوديـــة التابعـــة للقطاع احلكومـــي واخلا�ض وجـــد تباين 
كبـــري بينها يف الأهداف اللغويـــة نتج عنه اختالف يف املخرجات التعليمية 

)العتيبي وال�شويلم، 2002م(. 

ت�شهم يف  بناء املناهج بناء علميًا يراعى فيه تدرج تقدمي املفاهيم واملعارف . 2
تدرجــــًا علميًا، واإك�شــــاب الطفل املهارات بت�شل�شــــل بنائي تراكمي ومنطقي 
وعلى درجة منا�شبــــة من التحدي املنا�شب خل�شائ�ض النمو. وبذلك تكون 
املعايــــري عن�شرًا رئي�شًا للتخطيط خلــــربات تعلمية ناجحة للطفل يف بداية 
Bodrova, Leong, Paynter & Se� 2000 )خطواتــــه يف التعليم املنظــــم 
menov،(. ويف املجــــال للغــــوي هناك مهــــارات بنائية ل بد مــــن مراعاتها 

يف بنــــاء املنهج اللغوي لي�شمــــن مُتّكن الطفل منها ب�شــــورة متدرجة تهيئه 
لالنتقال اإىل مهارات اأكرث تعقيدًا )النا�شف، 2007م(، وقد يوؤدي الإخالل 
بهــــذا التدرج البنائــــي اإىل تعرث الطفــــل يف تعلمه اللغــــوي وعرقلة م�شريته 
.))D’Amico & Judy, 1997 التعليمية لرتباط املهارات مبجالت النمو

للمعايـــري التعليمية دور مهم يف توجيه املناهـــج والربامج وطرق التدري�ض . 3
اإىل املحتـــوى الـــذي ي�شاعـــد علـــى التنميـــة ال�شاملـــة للطفـــل يف خمتلـــف 
اجلوانـــب الإدراكيـــة واللغويـــة والجتماعيـــة واحلركية من خـــالل تكامل 
 اخلربات، وبذلك يعد الطفل للمدر�شة وميهد له لتحقيق نتائج اإيجابية يف 
 National Research Council, 2001; Shonkoff & Phillips, حياتـــه
 Georgia Department (   ) ;Schmoker & Marzano 1999   ) ;2000

of Education, 2009 ( فاجلانب اللغوي يف التعليم ل يكتمل دون مراعاة 
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اكتمال اجلوانب املهارية الأخرى فهي تكمل بع�شها بع�شًا ويرتبط بع�شها 
.)Thompson, 2001( ببع�ض ب�شكل كبري

للمعايـــري التعليميـــة اأثـــر ملمو�ـــض يف تعديـــل توجهات املعلمـــني ونظرتهم . 4
للمحتـــوى التعليمي املقـــّدم للمتعلمني، حيـــث اإن املعايـــري ت�شاعدهم على 
تكويـــن  توقعات اإيجابيـــة وواقعية عن الطفـــل وقدراته. فل�شنـــوات طويلة 
Kend�،2004 )كانـــت الأحكام من قبل املعلم عن قـــدرات الطفل قا�شرة 
all & Marzano(. وهـــي اأحـــكام مل تنَب على م�شتند علمـــي اأو درا�شات، 

ونتـــج عنها تقدمي حمتـــوى معريف ومهـــاري ع�شوائي غري �شامـــل ول يلبي 
جميـــع احتياجات الطفل النمائيـــة وغري منا�شب خل�شائ�ـــض منوه، فهي 
اإما اأقل من قـــدرات الطفل وا�شتعداده واإما اأنها تفوق قدراته بدرجة حتد 
مـــن قدرته على الفهـــم اأو الإجناز؛  مما نتج عنه تاأخر الطفل عن م�شتواه 
.),Bodrova, Leong, Paynter & Semenov 2000( النمائي املفرت�ض

ُي�شّهـــل تطبيـق املوؤ�ش�شـــات الرتبوية للمعايـــري التعليمية عمليـــة الإ�شراف . 5
واملتابعـــة للجودة وتقـــومي وقيا�ض م�شتوى وفاعليــــة املمار�شات اللغوية فـي 
املوؤ�شـ�شـــات الرتبويــــة، خا�شـــة اأن هـــذه املعايـــري ميكن لهـــا اأن متثل اأداة 
قيا�ـــض موحـــدة للهيئـــات التعليمية، فالتقـــومي الرتبوي عمليـــة ديناميكية 
م�شتمرة وعن�شر مهم لتطوير املوؤ�ش�شات الرتبوية )البكر، 2000(، وهذا 
التقومي ينبغـــي اأن يكون وفق حمكات موحدة ووا�شحة ل لب�ض فيها وبدون 
 اجتهـــاد �شخ�شي من املعلم اأو امل�شرفني الرتبويـــني امل�شوؤولني عن التقومي 
)Kendall & Marzano 2004،( حتـــى ي�شهـــم يف حتقيـــق العدل وجتنب 

التباين والت�شارب والتناق�ض.

مُتّكـــن املعايري التعليمية الطاقم الرتبوي يف ريا�ـــض الأطفال من معلمات . 6
واإداريـــات من بناء الروابط مع اأ�شر الأطفال؛ مما يجعل  العملية التعليمة 
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والتعلميـــة اأقـــرب حليـــاة الطفل واأكـــرث �شلـــة بخلفيته الثقافيـــة،  وبذلك 
يـــزداد وعي اأوليـــاء الأمور واملجتمـــع باأهمية مرحلة الطفولـــة املبكرة وما 
يتوقـــع مـــن الطفل حتقيقه يف هذه املرحلة بناء علـــى خلفية علمية وبحثية 
 National Research Council, 2001; Shonkoff & Phillips,( شليمـــة�
Schmoker & Marzano 1999  2000; ( . ومن ناحية اأخرى فاإن توطيد 

العالقـــة بني الطاقم الرتبوي يف ريا�ض الأطفـــال واأ�شر الأطفال له اأهمية 
بالغة يف تعـــّرف اخللفية الثقافية لالأ�شر مبا فيها اللغة الدارجة يف املنزل 
NAEYC, 2007(( خا�شة اإذا ما اأخذ يف العتبار اأن املجتمعات العربية 

تتميـــز بتعـــدد ثقايف كبري ولهجـــات خمتلفة ومتنوعة تختلـــف عن العربية 
الف�شيحة. 

ونظرًا لهذه الأهمية للمعايري، ولتزايد الوعي يف العقود الأخرية لدى املوؤ�ش�شات 
التعليمية بتلك الأهمية، فقد �شعت املوؤ�ش�شات التعليمية والرتبوية لإخ�شاع براجمها 

للتقومي والتطوير يف �شوء معايري اجلودة ال�شاملة. 

موا�سفات املعايري:
حتـــى يحقـــق تطبيق املعايري التعليميـــة الفعالية املن�شودة لبـــد اأن تت�شف هذه 
املعايري مبوا�شفات حمددة ت�شمن فيها اجلودة،  ومن اأهم تلك املوا�شفات ما ياأتي:

اأن تكـــون املخرجات واملحتوى املعريف اللغـــوي خم�ش�شة للفئة امل�شتهدفة . 1
ومنا�شبـــة خل�شائ�ـــض منوهم ومبنية علـــى احتياجاتهـــم اللغوية احلالية 
 .)Bodrova, Leong, Paynter & Semenov،2000م( وامل�شتقبليـــة 
وهـــذا يوؤكـــد اأن معايـــري التعلـــم املبكر ل ميكـــن اأن تكون تب�شيطـــًا ملعايري 
الأطفـــال الأكرب �شنًا يف املراحـــل التعليمة الالحقة لريا�ـــض الأطفال، بل 
يجـــب اأن تبنـــى علـــى ما اأثبتتـــه الدرا�شـــات احلديثة عن حاجـــات الطفل 
وطبيعـــة عمليـــات التعلم لديـــه وخمرجات التعلـــم املتوقعة لـــه يف مرحلة 

 .)NAEYC,2007( ريا�ض الأطفال
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ل بد اأن تكون املعايري وا�شحـــة وحمددة وتت�شم باملرونة والقابلية للتعديل . 2
Bodrova, Leong, Paynter & Se�،  2000( الطفـــ  تعلـــم  لل�شالـــح 
menov(،  ومـــن ذلك ت�شمني ثقافات الأطفال املختلفة ولغاتهم وظروف 

 .)NAEYC,2007( جمتمعاتهم الفردية

يتـــم التو�شل اإىل هـــذه املعايري العلمية وتقوميها بعـــد درا�شات م�شتفي�شة . 3
متعمقـــة وطويلـــة املـــدى و�شليمـــة علميًا علـــى اأيدي باحثـــني متخ�ش�شني 
)Bodrova, Leong, Paynter & Semenov، 2000 (. وتوؤخـــذ بعـــني 
العتبـــار اجلهات املختلفة ذات العالقة يف عملية تعلم الأطفال باملجتمع، 
وهـــم: اأ�شر الأطفال، والطاقم الرتبوي يف ريا�ض الأطفال، واملتخ�ش�شون 
يف جمـــالت الطفولـــة املختلفـــة. ول بد لهـــذه املعايري اأن تخ�شـــع للتقومي 
امل�شتمـــر حتى تبقى معا�شرة لتغريات املجتمع وم�شتجدات امليدان العلمية 

.)NAEYC,2007(

اأن يتـــم تطبيق املعايـــري العلمية وتقوميها بطرق تدعـــم جميع جوانب منو . 4
الطفـــل وتعلمه. ومـــن ذلك اأن تت�شمـــن طرق تدري�ـــض وممار�شات �شفية 
تربـــط بـــني قدرات الأطفـــال واهتماماتهـــم وت�شهم يف تعزيـــز منو الطفل 
وتطوره يف خمتلف اجلوانب. ويتطلب ذلك اأن تكون اأدوات التقومي حمددة 
وتت�شم بامل�شداقيـــة العلمية ومقننة لتقي�ض ما يراد قيا�شه ب�شدق وثبات. 
كما يجب اأن توظف البيانات الناجتة من التقييم خلدمة الطفل من خالل 
عملية التقومي وتطوير طـــرق التدري�ض والربامج التعليمية لتنمية مهارات 

.)NAEYC,2007( الطفل وتلبية احتياجاته الفردية

اأن تدعم املعايري التعليمية برامج الطفولة املبكرة واملخت�شني يف الطفولة . 5
.)NAEYC,2007( والتعليم املبكر واأ�شر الأطفال

اأن يكـــون املحتوى العلمي واملعريف اللغوي ذا معنـــى للطفل، فاملحتوى املعريف . 6
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متى ُقّدم للطفل يف �شياق وا�شح مرتابط وقريب للم�شتوى الإدراكي له ومتوائم 
.)Pressley, 2006 ( مع خرباته ال�شابقة كان للتعلم اأثر اأعمق واأطول

معايري اجلودة يف ريا�س الأطفال:
 National Association for تعـــد الرابطة الوطنية لتعليـــم الأطفال ال�شغـــار
NAEYC( the Education of Young Children( التـــي تاأ�ش�شـــت يف اأمريـــكا عام 

م1926 مـــن اأكـــرب الرابطات يف العامل التي تعمل ل�شالـــح الأطفال من الولدة حتى 
�شـــن الثامنـــة، وقد قامت هذه الرابطة يف عام 1998م باإنتـــاج اأول معايري للتمّيز يف 
املوؤ�ش�شـــات الرتبوية والربامـــج التعليمية يف مرحلة الطفولة املبكـــرة تتعلق باجلودة 
يف طـــرق التدري�ض، والبيئـــة التعليمية، وموا�شفـــات املعلم، والقيـــادات من الطاقم 
الإداري باملوؤ�ش�شـــات الرتبوية، وقـــد قامت الرابطة بتطوير هـــذه املعايري وحتديثها 
عـــام 2005م، وروعي يف ت�شميمها تغطيتها جلميع اجلوانب التي مت�ض حياة الطفل 
يف ريا�ض الأطفال، وٌق�ّشمت اإىل اأربعة حماور رئي�شية تت�شمن ع�شرة جمالت، يبينها 

اجلدول الآتي:

املجالت اأو املعايري الفرعيةاملحاور

املعايري املتعلقة بالطفل

معايري خا�شة ببناء املناهج.
معايري خا�شة بطرق التعليم.

معايري خا�شة بالتقومي.
معايري خا�شة بال�شحة.

معايري خا�شة بالعالقات.
معايري املعلمات.املعايري املتعلقة باملعلمات

املعايري املتعلقة بالنواحي الإدارية 
والقيادات

     7.معايري خا�شة بالبيئة التعلمية. 
     8. معايري خا�شة بالقيادات.

9. معايري خا�شة بالعالقات مع اأ�شر الأطفال.    املعايري املتعلقة بال�شراكات
10. معايري خا�شة بال�شراكة املجتمعية
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وفيما يلي تعريف مبعايري كل جمال من املجالت الع�سرة:
املعاي��ري اخلا�س��ة ببن��اء املناه��ج: وتتناول املعايري التي يجـــب اأن تتحقق يف . 1

الربامـــج التعلميـــة واملناهج التـــي تختارهـــا املوؤ�ش�شات الرتبويـــة وريا�ض 
الأطفال لتتواءم مـــع الأهداف التي و�شعت لالأطفال، والتي تعزز منوهم، 

وتعلمهم الجتماعي والبدين-احلركي والنف�شي واللغوي والعقلي.

املعايري اخلا�س��ة بط��رق التعليم: وتتناول املعايـــري اخلا�شة با�شرتاتيجيات . 2
التعليـــم التي تعزز منو وتعلم الأطفال يف ظـــل اأهداف املوؤ�ش�شات الرتبوية 
وريا�ـــض الأطفـــال ومبا يتنا�شـــب مع خ�شائ�ـــض النمو ويتوافـــق مع ثقافة 

املجتمع.

املعاي��ري اخلا�س��ة بالتق��ومي: وت�شمـــل املعايـــري املتعلقـــة بعمليـــات التقومي . 3
الر�شميـــة وغري الر�شمية، الدائمة وامل�شتمرة طوال العام الدرا�شي، لتوفر 
معلومـــات عن تطور منو الأطفـــال، ولتوظف يف تطويـــر الربنامج لي�شبح 

متوائمًا مع احتياجات الأطفال كاأفراد وكجماعة.  

املعايري اخلا�س��ة بال�سحة: وُيعنى هذا اجلانب ب�شحة الأطفال و�شالمتهم . 4
واأمنهـــم وتغذيتهم وذلك حلماية الأطفال والطاقم الإداري والتعليمي من 

الإ�شابات والأمرا�ض.

املعاي��ري اخلا�س��ة بالعالق��ات: وتتنـــاول املعايري املتعلقة بتكويـــن العالقات . 5
الإيجابيـــة بـــني الطاقـــم الإداري والتعليمـــي وبـــني الأطفـــال، وكذلك بني 
الأطفـــال اأنف�شهم؛ بهدف تعزيز الذات لديهـــم، وتقوية انتمائهم للمن�شاأة 

الرتبوية.

املعايري املتعلق��ة باملعلمات :ويتعلق هذا اجلانب مبوؤهالت املعلمات، ويدعم . 6
عملهن، ويعزز املعايري املهنية لديهن.
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املعاي��ري اخلا�س��ة بالبيئ��ة التعلمي��ة: وُيعنى هـــذا اجلانـــب مبعايري الأمن . 7
وال�شالمـــة يف البيئـــة التعلميـــة الداخليـــة واخلارجية، من حيـــث الأدوات 

واملعدات والأجهزة والتجهيزات. 

املعايري اخلا�سة بالقيادات: ويخت�ض هذا اجلانب باملعايري التي تنظم �شري . 8
العمل بالربنامج من النواحـــي الإجرائية واملالية من حيث تطبيق اللوائح 

والأنظمة لتدعم عمل الطاقم الإداري والتعليمي.

املعايري اخلا�سة بالعالقات مع اأ�سر الأطفال: ويتناول هذا اجلانب العالقات . 9
التعاونية بني الطاقـــم الإداري والتعليمي بريا�ض الأطفال واأ�شر الأطفال؛ 

من اأجل تعزيز منو الطفل وتطوير مهاراته يف جميع اجلوانب.

املعايري اخلا�س��ة بال�س��راكة املجتمعية: و يعنى هـــذا اجلانب باملعايري التي . 10
تنظم العالقات مع امل�شادر التي تدعم العملية التعلمية ومنو الأطفال من 

منظماٍت وهيئاٍت وخمت�شني معنيني باملجال.

معايري جودة التعليم والتعّلم اللغوي يف ريا�س الأطفال:
تو�شـــف املرحلة الأوىل من حياة الطفل يف اكت�شابـــه للمهارات اللغوية مبرحلة 
التعلـــم املنبثـــق اأو النا�شئ للقـــراءة والكتابـــة Emergent Literacy . ويفرت�ض هذا 
املنحـــى بـــاأن عملية التعلم اللغوي هـــي عملية ديناميكية يبداأ الطفـــل فيها باكت�شاب 
بع�ـــض املعلومات عن القـــراءة والكتابة واللغة ب�شفة عامـــة يف �شنٍّ مبّكرة من عمره  
وب�شـــكل طبيعـــي قبـــل دخولـــه  املدر�شة من خالل اخلـــربات التي مير بهـــا يف حياته 
اليوميـــة يف بيئتـــه املنزلية ومع اأفراد املجتمع من حولـــه. ويوؤكد منحى التعلم اللغوي 
النا�شـــئ اأن املهـــارات اللغوية تنمـــو وُتّنمى ب�شكل متزامن ومرتابـــط حيث يكون لكل 
 Roskos, Christie & Richgels, .مهـــارة منها دور مهم يف تنمية املهارات الأخرى

.);Sulzby & Teale, 1991; Morrow, 2002  )2003
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ونظـــرًا لوجود هـــذا التداخل بني املهارات اللغوية فاإنـــه ل ميكن ف�شل اجلانب 
اللغـــوي من برامـــج الطفولة عن جوانب النمـــو الأخرى كالنمـــو الجتماعي 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 
حولـــه من معلمات واأقران واأدوات واأثناء اندماجه يف الأن�شطة التعلمية والرتبوية يف 
البيئـــة التعلمية، وهذا ما يعـــرف باملنهج املتداخل Integrated Curriculum  فاللغة 
 Roskos,مدجمـــة يف جميـــع جوانب العمليـــة التعليمية ب�شـــكل مبا�شر وغـــري مبا�شر

 .) )Christie & Richgels, 2003

وتوؤكـــد الدرا�شات اأهمية توافر ثالثـــة عنا�شر اأ�شا�شية يف اأي منهج تعليم لغوي 
يف برامـــج الطفولة املبكرة، وهي: فهم اللغـــة املنطوقة، واإدراك ال�شوتيات، ومعرفة 
اللغـــة املكتوبـــة Neuman 2002  )Layzer 2002;( . فالطفل يف هذه املرحلة الأولية 
من التعلم اللغوي بحاجة اإىل تعّرف احلروف الهجائية واأ�شواتها، وتركيب الكلمات 
وحتليلها اإىل اأ�شواتها الأولية ومعانيها، بالإ�شافة اإىل تركيب اجلمل، ووظائف اللغة 

وا�شتخداماتها، ومبادئ الكتابة.

 )2007 ،NAEYC( وكل ما �شبق من مهارات ومفاهيم لغوية اأدرجتها رابطة 
يف وثيقـــة معايري اجلـــودة يف ريا�ض الأطفـــال التي �شممتها، ولتحقيـــق اجلودة من 
خـــالل ال�شمولية والتكامل يف اخلربات والإعداد فاإن اجلوانب اللغوية قد اأكدتها كل 
املعايـــري الع�شرة ال�شابقة، وفيمـــا ياأتي عر�ض للجوانب اخلا�شـــة باملجال اللغوي يف 
تلـــك املعايري، مع مراعاة تقـــدمي املعايري الفرعية التي اأفردت للجانب اللغوي ب�شكل 

خا�ض وحمدد. 

اأوًل: املعايري اخلا�سة ببناء مناهج ريا�س الأطفال:
هذه املعايري مـــن اأكرث املعايري تاأكيدًا على جانب املجال اللغوي، وميكن عر�ض 

تناولها لهذا اجلانب من خالل الآتي:
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1- ال�سمات العامة للمناهج: 
يجـــب اأن تعك�ض املناهج ثقافة اأ�شر الأطفـــال ومنها اللغة التي تتحدث بها . 1

الأ�شـــرة من خالل املحتوى املعريف للمناهـــج والأدوات والو�شائل التعليمية 
امل�شتخدمة. 

تقوم املعلمات باإعـــداد الأن�شطة اللغوية املختلفة يف خمتلف مناطق البيئة . 2
التعليمية وفرتات الربنامج لتحقيق الأهداف اللغوية. 

ــر لالأطفال فر�شـــًا وخربات تعّلمية ممتدة قد . 3 ُت�شمـــم املناهج بحيث ُتـوفِّ
ت�شل لأيام، وتقّدم للطفل خربات لغوية بنائية تراكمية.

2- املعاي��ري اخلا�س��ة بجانب النمو اللغ��وي وتعلم الق��راءة والكتابة يف 
مناهج ريا�س الأطفال:

يوفـــر املنهـــج لالأطفال فر�شًا لكت�شـــاب مهارات لغوية تتوافـــق مع فل�شفة . 1
الربنامج مع الأخذ يف العتبار وجهات نظر اأ�شر الأطفال واملجتمع. 

يوفر املنهج لالأطفال فر�ض التوا�شل اللفظي والكتابي بلغة يفهمونها تكون . 2
م�شتخدمة يف اأُ�َشِرهم.

يوفر املنهج لالأطفال فر�شًا متنوعة لتنمية التوا�شل اللفظي وغري اللفظي . 3
من خالل الإجابة عن ت�شاوؤلت، واإي�شاح احتياجاتهم لالآخرين، والتحدث 

عن خرباتهم، بالإ�شافة اإىل و�شف الأحداث والأ�شياء.

يوفـــر املنهج لالأطفال فر�شـــًا متنوعة لبناء ح�شيلتهـــم اللغوية من خالل . 4
الت�شجيع على اإجراء احلوارات، وتوفري اخلربات الغنية والكتب املتنوعة. 

يوفـــر املنهج لالأطفـــال غري الناطقـــني اأو املتاأخريـــن لغويـــًا و�شائل بديلة . 5
للتوا�شل. 
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يوفر املنهج لالأطفال فر�شًا لتعّرف الكتابة يف خمتلف اأمناطها وو�شائلها، . 6
فيت�شمـــن اأن�شطة ميار�ض الطفل من خاللها التعلـــم الن�شط يف تعامله مع 
اللغـــة املكتوبة وحماولته فهم حمتواها، كمـــا يوفر فر�شًا عديدة لالأطفال 
لتعـــّرف اأمنـــاط الكتابة املختلفة من خالل ممار�شتهـــا يف مناطق خمتلفة 
يف البيئـــة ال�شفية. وميكـــن حتقيق ذلك من خالل م�شاعـــدة الأطفال يف 
كتابـــة عناوين لأدواتهم اخلا�شة، وكتابـــة اأ�شمائهم عليها، وكتابة عناوين 
لالأجهـــزة والأثـــاث يف البيئة ال�شفيـــة، اإ�شافة اإىل اإثـــراء البيئة ال�شفية 

باللوحات الإر�شادية. 

يوفـــر املنهج لالأطفال عددًا من الفر�ـــض للتفاعل مع الكتب بطرق عديدة . 7
منها: 

اأن تقـــراأ املعلمـــة لالأطفال الكتب املنا�شبة بطريقـــة �شيقة وجاذبة يف  -
جماميع �شغرية وكبرية وفردية مرة واحدة يوميا على الأقل.

اأن تراعـــي املعلمـــة عند قـــراءة الكتب والق�ش�ض لالأطفـــال اأن تكرر  -
قـــراءة بع�ض الكتب ب�شـــكل دوري، بالإ�شافة اإىل توفري فر�ض عديدة 

للطفل لإعادة �شرد الق�ش�ض املقروءة له ومتثيلها. 
اأن حتتوي البيئة ال�شفية علـــى منطقة حتوى كتبًا وق�ش�شًا ي�شتطيع  -

الطفل التعامل معها ب�شكل يومي، وال�شتمتاع بقراءتها.
توفـــري اأنـــواع خمتلفـــة ومنوعـــة من الكتـــب لالأطفـــال: كتـــب الأدب  -

الق�ش�شي وغري الق�ش�شي، والكتـــب العلمية، واملو�شوعات، والكتب 
امل�شورة، والكتب ال�شعرية،... وغريها.

تنّظم املعلمة حوارات مع الأطفال حول حمتوى الكتب والق�ش�ض. -
تربط املعلمة بني الكتب وجوانب اأخرى من املنهج. -
يتعـــرف الأطفال علـــى مفاهيم خا�شة بالكتاب مثـــل الن�ض وال�شور  -

والغالفني الأمامي واخللفي والعنوان. 
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يوفر املنهج لالأطفال فر�شًا عديدة ومتنوعة للكتابة من خالل:. 8
توفري مـــواد واأدوات الكتابـــة لالأطفال لإتاحة فر�ـــض يومية ملمار�شة  -

اأنـــواع خمتلفة مـــن الكتابات، مثـــل: ال�شخبطة، والكتابـــات امل�شابهة 
لالأحرف ال�شحيحة، والكتابة املبتدئة. 

تقـــدمي املعلمـــة اأن�شطة كتابيـــة لالأطفـــال يف خمتلف مناطـــق البيئة  -
ال�شفية واأركانها.

اإتاحـــة املعلمـــة لالأطفال فر�شًا عديـــدة لإمالء اأفكارهـــم لها؛ لتقوم  -
بكتابتها عنهم.

م�شاعـــدة املعلمة لالأطفال يف كتابة الكلمـــات والر�شائل التي يريدون  -
كتابتها.

دعـــم املعلمـــة لالأطفـــال يف ممار�شـــة الكتابـــة امل�شتقلـــة، ومـــن ذلك:  -
ا�شتعانتهم ببطاقات ولوحات الأحـــرف الهجائية، والكلمات املطبوعة 
املعرو�شة على احلوائط واملكتوبة يف بطاقات يف اأرجاء البيئة ال�شفية.

منذجة املعلمـــة للكتابة الوظيفية لالأطفال مـــع مناق�شة ا�شتخدامات  -
الكتابة لأغرا�ض خمتلفة يف احلياة اليومية. 

يوفـــر املنهج لالأطفال فر�شـــًا متنوعة لتنميـــة مهـــارات الإدراك ال�شمعي . 9
لالأ�شوات Phonological Awareness بطرق عديدة منها:

توفري فر�ض متعددة لالأطفال للتالعب بالأ�شوات من خالل الأنا�شيد  -
والأ�شجاع، وا�شتبدال الأ�شوات بالكلمات لإنتاج كلمات جديدة.

تنمية قدرة الأطفال على تعّرف اأ�شوات الأحرف الهجائية. -
تنميـــة قـــدرة الأطفال علـــى قراءة الكلمـــات، وتقـــدمي الكلمات ذات  -

الأ�شوات املت�شابهة يف بدايتها ونهايتها.
دعـــم الأطفـــال يف حماولتهم املبتدئـــة يف كتابة الأحـــرف والكلمات  -

ح�شب اإدراكهم لأ�شواتها.
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يوفـــر املنهـــج لالأطفال فر�شًا متعـــددة ومتنوعة لقـــراءة الكلمات واجلمل . 10
التي تتكرر عليهم، والكتب ذات الن�ض الب�شيط. 

نة للكلمات بطرق متنوعة، . 11 ي�شجع املنهج الأطفال على تعّرف الأ�شوات املكوِّ
منها: الأن�شطة الكتابية والألعاب.

3- اجلانب اللغوي من املعايري اخلا�س��ة بتنمية املفاهيم الريا�س��ية يف مناهج ريا�س الأطفال: 
يوفـــر املنهـــج لالأطفال فر�شـــًا متعـــددة ومتنوعة لتعـــّرف م�شميات الأرقـــام، وفهم 
املفاهيـــم الهند�شية املختلفة؛ من خالل ت�شمية الأ�شـــكال الثنائية والثالثية الأبعاد، 

بالإ�شافة اإىل ت�شمية الأمناط املتكررة. 

4- اجلان��ب اللغوي من املعايري اخلا�س��ة بتنمية املفاهيم العلمي��ة يف مناهج ريا�س الأطفال: 
يوفر املنهـــج لالأطفال فر�شًا متعـــددة ومتنوعة لتعلم امل�شطلحـــات العلمية املتعلقة 

باملادة العلمية التي ُتدّر�ض.

5- اجلانب اللغوي من املعايري اخلا�س��ة بتوظي��ف التكنولوجيا يف مناهج ريا�س الأطفال: 
حتدُّ املعلمة من ا�شتخدام الأجهـــزة الإلكرتونية التي يكون فيها الطفل متلقيًا �شلبيًا 
ملـــواد اإعالمية غري هادفـــة، وحت�شر الربامـــج التلفزيونية والت�شجيـــالت ال�شوتية 

والفيديوهات فيما له فائدة تعّلمية وتربوية ومنا�شبة خل�شائ�ض النمو.

6- اجلان��ب اللغوي من املعايري اخلا�س��ة بتنمية التعبري والتقدي��ر الفني يف مناهج ريا�س الأطفال: 
يوفـــر املنهج لالأطفال فر�شـــًا متعددة و متنوعة لكت�شـــاب م�شطلحات جديدة ذات 

عالقة بالفنون املختلفة.

7- اجلانب اللغوي من املعايري اخلا�سة بتنمية مفاهيم الأمن وال�سحة يف مناهج ريا�س الأطفال: 
يوفر املنهج لالأطفال فر�شًا للتعبري عن خماوفهم من زيارة الطبيب، وطرح الأ�شئلة 

حول الأمور ال�شحية وامل�شت�شفيات والأطباء.



29

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

اجلانـــب اللغـــوي مـــن املعايـــري اخلا�شـــة بالتنميـــة العقليـــة للجوانـــب املتعلقة 
بالدرا�شـــات الجتماعيـــة يف مناهج ريا�ض الأطفـــال: يوفر املنهـــج لالأطفال فر�شًا 
متعـــددة ومتنوعـــة لفهم ثقافـــة املجتمع الذي يعي�شـــون فيه، ومنهـــا: التعدد الثقايف 
واللغـــوي للمجتمـــع دون حتيـــز. وميكن حتقيق ذلـــك من خالل اندمـــاج الأطفال يف 

حوارات عن العدل وال�شداقات. 

ثانيًا: املعايري اخلا�سة بطرق التعليم والتعّلم:
تناولت هذه املعايري اجلانب اللغوي يف ريا�ض الأطفال من خالل املعايري الآتية 

وموؤ�شراتها:

�س��نع مناخ اجتماعي يتميز بالتقبل والحتواء للجميع: تعمل املعلمات على . 1
احلد مـــن التحّيز �شـــد الأجنا�ض والأعـــراق، ومنها: التحيـــزات �شد لغة 

الطفل ال�شائدة يف جمتمعه. 

اإدارة الوقت واجلدول التعليمي والنظام اليومي لتحقيق الأهداف التعلمّية: . 2
تراعـــي املعلمات دورهـــن _بو�شفهن قدوة لالأطفـــال_ يف ا�شتخدام  
اللغة اأمـــام الأطفال؛ مما يعزز ويي�شر تفاعل الأطفـــال لغويًا. وتعد جميع 
فـــرتات الربنامج فر�شـــا منا�شبة للتفاعـــل اللفظي بني املعلمـــة والأطفال 
مـــن خالل اإجراء احلـــوارات واملناق�شات؛ كما يحـــدث يف اأوقات الوجبات 
والأركان وامللعـــب، كما ت�شجع املعلمات الأطفال على الندماج يف الأن�شطة 

اجلماعية التي ي�شتطيعون فيها توظيف لغة احلوار وتنميتها.

ا�س��تجابة املعلم��ات لحتياج��ات الأطف��ال واهتماماتهم: ت�شـــارك املعلمات . 3
الأطفال احلوارات من اأجل تعّرف اهتماماتهم وميولهم واأفكارهم.

التهيئة لتعّلم ذي معنى:  ت�شاعد املعلمات الأطفال على فهم اللغة ال�شائدة . 4
التـــي يتم التحدث بها يف ريا�ض الأطفـــال، ويت�شمن ذلك توظيف ال�شور 
والإ�شارات ولغـــة اجل�شد بطريقة فعالة، فترثي املعلمـــة احل�شيلة اللغوية 
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للطفـــل بامل�شطلحـــات والعبارات. وُتَعـــدُّ احلوارات املفتوحـــة مع الأطفال 
اأف�شـــل الطرق لتحقيق ذلك ب�شكل طبيعي، مـــع احرتام اللغات واللهجات 

املختلفة التي يتحدث بها الأطفال يف منازلهم.

التعلي��م من اأج��ل بناء الطف��ل معارفه واكت�س��ابه امله��ارات: توظف املعلمات . 5
املحتـــوى املعـــريف املقدم لالأطفـــال يف طـــرح الأ�شئلة التي تنمـــي مهارات 

التفكري العليا، كما ي�شاعدن الأطفال على التعبري عن اأفكارهم. 

ثالثًا: املعايري اخلا�سة بالتقومي:
اإن جميع معايري اجلودة اخلا�شة بعملية التقومي يفرت�ض اأن ُتَطبَّق على اجلانب 

اللغوي من الربنامج، ولذا فاإنها �شُتعر�ض هنا ب�شكل تف�شيلي: 

و�سع خطة للتقومي: يكون التقومي جزءًا اأ�شا�شيًا من الربنامج، فاملوؤ�ش�شات . 1
الرتبوية وريا�ض الأطفال توظف نتائج التقومي يف تطوير براجمها. ول بد 
اأن تكون هذه اخلطة مكتوبة وتت�شمن اأهداف التقومي، واإجراءاته، واخلطة 
الزمنية للتقومي، وكيفيـــة توظيف نتائجه، بالإ�شافة اإىل حتديد اإجراءات 
املحافظـــة على �شرّية البيانات الناجتة مـــن التقومي، وكذلك حتديد طرق 
التوا�شـــل بـــني ريا�ض الأطفال واأ�شـــر الأطفال؛ من اأجـــل تعريفهم بنتائج 
التقـــومي وخطط التطويـــر الرتبوية  والتعليمية للطفـــل املبنية عليها. ومن 
املعلومات التي ميكن احل�شول عليها من خالل التقومي: تعّرف اهتمامات 
الأطفـــال واحتياجاتهـــم، ومتابعة منوهم اللغوي وغـــري اللغوي؛ مما ميهد 
لتطويـــر املناهـــج من خـــالل تلم�ض نواحـــي ال�شعف فيها، ثـــم و�شع خطة 
التطويـــر التي ت�شمل تعديل طرق التدري�ض لتتـــالءم مع احتياجات الطفل 

وطرق تعّلمه الفردية. 

توظي��ف املعلم��ات ا�س��راتيجيات تق��ومي متنوع��ة:  ت�شتخـــدم املوؤ�ش�شـــات . 2
الرتبوية وريا�ض الأطفـــال طرقًا واأدوات متنوعة لتقومي الطفل والربامج، 
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منهـــا الر�شميـــة وغري الر�شميـــة، وينبغـــي اأن تكون هـــذه الأدوات منا�شبة 
خل�شائ�ـــض منـــو الطفل ولغتـــه وثقافة املجتمـــع، ويراعى فيهـــا اأن تقي�ض 
جميـــع جوانب النمـــو اللغوي وغري اللغوي للطفل ب�شـــكل �شامل.  ومن هذه 
الأدوات: املالحظـــة، وقوائم الأداء، وملفـــات الأداء، والختبارات املقننة 

وغري املقننة.

حتدي��د احتياج��ات الأطف��ال وميولهم ودرج��ة النمو والتط��ور يف مهاراتهم: . 3
لتف�شـــري نتائج التقومي تربط املعلمـــات اأدوات التقومي باأهداف الربنامج، 
د مواعيد الختبـــارات املقننة وغري املقننـــة، ومنها الختبارات  ـــدَّ كما حُتَ
اللغويـــة، التي �شُتجرى على الطفل، على األ يزيـــد بدء التطبيق عن ثالثة 
اأ�شهر من تاريـــخ بداية ال�شنة الدرا�شية. وي�شرتط اأن تكون درجة ال�شدق 

والثبات لأدوات القيا�ض املقننة مرتفعة.

مواءمة املناهج وتفري��د التعليم وتغذية املناهج وتطويرها: يجتمع الطاقم . 4
التعليمـــي اأ�شبوعيـــًا ملراجعـــة نتائـــج التقومي للطفـــل والربنامـــج وتف�شري 
نتائجهـــا؛ من اأجـــل مواءمـــة الربنامج لحتياجـــات الطفـــل اللغوية وغري 

اللغوية.

ع الأ�شُر . 5 التوا�سل مع الأ�سر وت�سجيعهم على امل�ساركة يف عملية التقومي: ُت�َشجَّ
على اإ�شراك املعلمـــات بنتائج مالحظتهم املنزليـــة لالأطفال. وباملثل فاإن 
علـــى املعلمات تزويد الأ�شر مبعلومات كتابية اأو �شفهية عن و�شائل التقومي 
واأدواتهـــا واأهدافها وكيفية تدريب املعلمـــات على اإجرائها  وكيفية ح�شاب 
درجـــات الطفل فيها، بالإ�شافة اإىل تعريـــف الأ�شر بتطور طفلهم، ومنوه، 
وتعّلمه يف اجلوانب املختلفة ومنها اللغوية، وذلك ب�شكل منظم مبعدل اأربع 
مـــرات يف ال�شنة الدرا�شيـــة الواحدة، مع تقدمي تقاريـــر مكتوبة عن تطور 
الطفـــل مبعـــدل مرتني يف العـــام، ول بد اأن تكـــون هذه التقاريـــر ح�شا�شة 
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للثقافـــة الأ�شرية وقيمها ولغتها، مع التـــزام املعلمات ب�شرية البيانات التي 
تنتج عن التقومي. 

رابعًا: املعايري اخلا�سة بال�سحة:
خالل الأ�شهر ال�شتة الأوىل من ال�شنة الدرا�شية تقوم املوؤ�ش�شة الرتبوية )ريا�ض 
الأطفـــال( باإجـــراء الفحو�شات ال�شحيـــة الأولية للك�شف عن امل�شـــكالت ال�شحية، 
ومنهـــا اللغويـــة وبخا�شة م�شـــكالت احلديث، لـــدى الطفل؛ وذلك مـــن اأجل حتديد 

اخلدمات ال�شحية الالزمة للعالج املبكر. 

خام�سًا: املعايري اخلا�سة بالعالقات:
بن��اء عالق��ات اإيجابي��ة ب��ن املعلم��ات واأ�س��ر الأطفال: علـــى املعلمات جمع . 1

البيانـــات عن الطفل للتعرف علـــى جوانب مهمة من حياتـــه، ومنها اللغة 
التي تتحدث بها الأ�شرة، وثقافتها.

تهي��ئ املعلمة مناخًا تربويًا ينا�س��ب الطفل: تقـــوم املعلمة بت�شجيع الأطفال . 2
علـــى ا�شتمـــاع بع�شهـــم لبع�ـــض، بالإ�شافـــة اإىل ا�شتخدام املعلمـــة ال�شرد 

لو�شف املواقف التي تعزز ال�شلوكيات الإيجابية للطفل.

تعزي��ز ال�س��بط الذات��ي للطفل: ت�شجـــع املعلمة الأطفال علـــى التعبري عن . 3
احتياجاتهم با�شتخدام جميع و�شائل التعبري اللغوي.

�ساد�سًا: املعايري املتعلقة باملعلمات:
لـــن تتحقق التنمية ال�شاملة والناجحة ملهارات الطفل اللغوية ما مل تكن املعلمة 
موؤهلة تاأهياًل مهنيًا قويًا، وتكون ذات خربة يف تعليم الطفل واملناهج اللغوية وكيفية 
تفعيلهـــا وتوظيـــف الأن�شطة اللغويـــة فيها. ولذا جـــاءت هذه املعايـــري لت�شمن احلد 
الأدنـــى من اجلودة، اإذ توؤكد اأنه ينبغي اأن تكـــون جميع املعلمات قد اجتزن مقررات 
جامعيـــة اأو تدريبًا مهنيًا يوؤهلهن للعمل مع الأطفـــال، واأن يكون لدى جميعهن درجة 
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علمية  وبحد اأدنى دبلوم تربوي، مع اأهمية اأن يكون ما ميثل ن�شبة 75% من املعلمات 
حا�شالت على درجة بكالوريو�ض يف التعليم املبكر اأو منو الطفل اأو التعليم البتدائي 
اأو التعليـــم املبكر يف الرتبية اخلا�شة؛ وذلك نظـــرًا لطبيعة برامج هذه املرحلة التي 
تت�شمـــن مو�شوعات عـــن منو الطفـــل وتعلمه من الـــولدة اإىل نهايـــة مرحلة ريا�ض 
الأطفـــال، كما ينبغـــي اأن يكون لدى املعلمات معرفة بالعالقـــات مع الأ�شر واملجتمع، 
وباأ�شاليب املالحظة والتوثيق والتقومي، وبالتعليم والتعلم وطرق التدري�ض، بالإ�شافة 
م برامـــج اإعدادية  اإىل الهتمـــام بالتطويـــر املهنـــي.  وعلـــى ريا�ض الأطفـــال اأن ُتقدِّ
للمعلمات اجلدد للتعّرف على اأ�ش�ض الربنامج وفل�شفته واأهدافه واإجراءاته واأن�شطته 
مبا يف ذلك املنهج اللغوي. ويتوجب جتديد تدريب املعلمات لحقًا بعد الإعداد الأويل 

لهن، كما ينبغي اأن تتلقى املعلمات تدريبًا متخ�ش�شًا يف التقومي واإجراءاته.

�سابعًا: املعايري اخلا�سة بالبيئة التعّلمية:
ت�شري هذه املعايري اإىل ما يتعلق بالأجهزة واملواد واملعدات الداخلية واخلارجية: 
اإذ توؤكـــد علـــى جتهيز البيئة التعّلميـــة بالأدوات والأجهزة والو�شائـــل التي تدعم منو 
الطفـــل يف جوانـــب النمو املختلفـــة، ومنها اللغويـــة والقراءة والكتابـــة، ب�شكل يحقق 
اأهـــداف املناهج. كما توؤكد اأنه يراعـــى اأن حترتم هذه املواد والو�شائل ثقافة جمتمع 
الطفل والأ�شر ولغتهـــم، واأن ت�شعره بالتقدير. وعلى الربنامج اأن يحر�ض على توفري 
اأماكـــن خم�ش�شة لعر�ض اإنتاجات الأطفـــال، ومنها اللغوية، ملا يحققه ذلك من اأثر 

نف�شي يف حتفيز تعلمهم. 

ثامنًا: املعايري اخلا�سة بالقيادات:
ميكن الإ�شارة اإىل اجلوانب اللغوية املتعلقة بهذه املعايري، من خالل الآتي:

املعاي��ري التي يج��ب توافرها يف القيادات: ُو�شعت عـــدد من معايري اجلودة . 1
الواجـــب توافرهـــا يف قيـــادات ريا�ـــض الأطفـــال ل�شمـــان حتقـــق اأهداف 

الربنامج ومنها الأهداف اللغوية وهي كالآتي: 
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اأن تكـــون مديرة ريا�ض الأطفال حا�شلة على درجة البكالوريو�ض من  -
جامعة معتمدة.

اأن تكـــون قـــد اأنهت 9 �شاعات مـــن املقررات اجلامعيـــة يف جمالت:  -
الإدارة الرتبويـــة والقيادة، وميكن اأن يكون ذلك من مقررات الإدارة 
الرتبويـــة، واإدارة الأعمـــال، والت�شالت والتكنولوجيـــا، واإدارة دور 

احل�شانة وريا�ض الأطفال.

اأن تكـــون قد اأنهت 24 �شاعة من املقررات اجلامعية يف جمال ريا�ض  -
الأطفال والطفولة املبكرة، ومنو الأطفال، اأو التعليم املبكر يف الرتبية 
اخلا�شـــة، بالإ�شافـــة اإىل املعرفـــة بالعالقـــات مع الأ�شـــر واملجتمع، 
وباملالحظة والتوثيـــق والتقومي، وبالتعليم والتعلـــم وطرق التدري�ض، 
والهتمام بالتطوير املهني، وي�شحب ذلك متابعة للتحقق من التزام 
املديرة باملهنية والكفاءة يف العمل من خالل التقومي امل�شتمر لأدائها 

الوظيفي.

تق��ومي القيادات: يتم تقومي املعلمات والطاقم الإداري ب�شفة �شنوية كحد . 2
اأدنى وذلك على اأيدي م�شرفات موؤهالت اأو مديرة ريا�ض الأطفال ذاتها، 
وميكـــن للقيـــادات ال�شتفادة مـــن نتائج التقـــومي يف حتديد اأنـــواع برامج 

التطوير املهني التي تلبي احتياجاتهم.

تق��ومي الربنامج: ت�شرتك القيادات والطاقـــم الإداري مع املعلمات والأ�شر . 3
يف اإجـــراء تقـــومي م�شتمـــر للربنامـــج وللمناهـــج، ومنها املناهـــج اللغوية، 
لقيا�ض مدى حتقق الأهداف التعليمية والرتبوية، تليها جهود م�شرتكة من 

قبل جميع الأطراف يف تطوير الربنامج ل�شالح الطفل. 
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تا�سعًا: املعايري اخلا�سة بالعالقات مع اأ�سر الأطفال:
وميكن عر�ض اجلوانب املتعلقة باجلانب اللغوي املتعلقة بهذه املعايري من خالل 

الآتي:

التعرف على اأ�س��ر الأطفال وفهمها: وحتت هذا املعيار يتوجب على املعلمات . 1
والطاقـــم الإداري توظيف ا�شرتاتيجيـــات ر�شمية وغري ر�شمية يف التعرف 
علـــى اأ�شر الأطفـــال وفهم ثقافتهم، ومـــن اأهم عنا�شرهـــا اللغة الدارجة 
امل�شتخدمـــة يف الأ�شرة. وتوظف املعلمـــات والطاقم الإداري البيانات التي 
ح�شلـــن عليها يف تطوير الربنامـــج ومواءمته لحتياجـــات الطفل اللغوية 
وغري اللغوية. كما تقوم املعلمات والطاقم الإداري بتعريف الأ�شر باأهداف 
الربنامـــج، ومناهـــج - ومنها املنهـــج اللغـــوي - التي تطبقههـــا الرو�شة، 
بالإ�شافة اإىل تدريبهن على اأن�شطة وا�شرتاتيجيات متكن الأ�شر من تنمية 

مهارات الطفل ومعارفه اللغوية وغري اللغوية.

تبادل املعلومات بن الأ�سر وبن الطاقم الإداري واملعلمات: يوؤكد هذا املعيار . 2
علـــى اأنـــه ينبغي على الطاقـــم الإداري واملعلمات اإبالغ الأ�شـــر اإذا ما ثبت 
اأن لـــدى الطفـــل تاأخرًا منائيـــًا اأو م�شكالت يف اجلانـــب اللغوي، مع تقدمي 
الأدلـــة والتوثيقات لذلك والتف�شريات لها، بالإ�شافة اإىل تقدمي اخلدمات 
العالجية املقرتحة واملعلومات املتعلقة بها. ويكون هذا التوا�شل مع الأ�شر 
ب�شـــكل اأ�شبوعـــي لإطالعهم علـــى تطور طفلهـــم يف اجلانب الـــذي يظهر 

�شعفه فيه.

اإطالع الأ�س��ر على حقوق اأطفالهم: ي�شر هذا املعيار اإىل اأنه من حق الطفل . 3
ووالديه األ تخاطب ريا�ض الأطفال اأية جهة عالجية اأو تناق�ض اأخ�شائيني 
يف حالـــة الطفل اللغوية، وامل�شكالت املتعلقة بها، وعالجها، دون احل�شول 

على اإذن خطي من الوالدين م�شبقًا.
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عا�سرًا: املعايري اخلا�سة بال�سراكة املجتمعية:
توؤكد هذه املعايري على اجلوانب اللغوية من خالل الآتي:

مـــن . 1 بقائمـــة  الربنامـــج  يحتفـــظ  اأن  ينبغـــي  اإذ  املجتم��ع:  م��ع  التوا�س��ل 
الخت�شا�شيـــني واجلهـــات التـــي تقـــدم خدمـــات تدعـــم الطفـــل �شحيًا 
ونف�شيـــًا ومنائيًا واجتماعيًا وتلبي احتياجـــات الأ�شرة والطفل. مع مراعاة 

الختالفات الثقافية واللغوية لالأ�شرة.

اندم��اج طاقم الربنام��ج يف جمتمعات الأطفال: ي�شجـــع طاقم الربنامج من . 2
الطاقـــم الإداري واملعلمـــات علـــى ح�شور الفعاليـــات الثقافيـــة والرتبوية 
املقامـــة علـــى امل�شتوى املحلـــي والإقليمي والـــدويل كاملوؤمتـــرات والندوات 
واملحا�شـــرات والدورات. كما ي�شجع الربنامـــج الطاقم الإداري والتعليمي 
علـــى اللتحاق بالربامـــج التدريبية املقدمة من قبـــل املوؤ�ش�شات التعليمية 

املحلية كاجلامعات والهيئات الرتبوية.

ن�سبة الأطفال اإىل املعلمة ح�سب حجم املجموعة:
مـــن ال�شعب اأن حتقـــق العملية التعليمية اأهدافها اللغويـــة وغري اللغوية اإذا مل 
تراع الن�شب املنا�شبة من الأطفال لكل معلمة؛ وذلك ل�شمان تفريد التعليم ومراعاة 
الفـــروق الفردية لكل طفل، وهـــو معيار اأ�شا�ض لنجاح العملية التعليمية. وقد تو�شلت 
NAEYC,2007( ( يف معايريهـــا للجـــودة يف ريا�ض الأطفـــال اإىل الن�شب املنا�شبة 

مـــن عدد الأطفال مقابل املعلمـــة الواحدة والتي وجد اأنها حتقـــق التفاعل والفعالية 
املطلوبني. ويو�شح اجلدول )2( هذه الن�شب:
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اجلدول )2) ن�سب الأطفال للمعلمات يف ريا�س الأطفال

الفئة العمرية 
لالأطفال

عدد الأطفال بال�سف
 6

اأطفال
 8

اأطفال
 10

اأطفال
 12
طفل

 14
طفل

 16
طفل

 18
طفل

 20
طفل

 22
طفل

 24
طفل

من  4-3 
�شنوات

 8
اأطفال 

لكل 
معلمة

 9
اأطفال 

لكل 
معلمة

 10
اأطفال 

لكل 
معلمة

من 5-4 
�شنوات 

 8
اأطفال 

لكل 
معلمة

 9
اأطفال 

لكل 
معلمة

 10
اأطفال 

لكل 
معلمة

من  6-5 
�شنوات

 10
اأطفال 

لكل 
معلمة

 11
طفل 
لكل 
معلمة

 12
طفل 
لكل 
معلمة

ويوؤخـــذ يف العتبـــار عند توزيع عـــدد الأطفال على املعلمـــة اأن يراعى تخفي�ض 
عـــدد الأطفال عندما يكون يف املجموعة طفل اأو اأكرث من ذوي الحتياجات اخلا�شة 
وبحاجـــة اإىل م�شاعدة اإ�شافية للتفاعل ب�شـــكل كامل يف الربنامج - �شواء اأكان ذلك 
يف القدرات اأو يف الطالقة اللغوية اأو يف النمو العمري اأو املرحلي اأو اأي عوامل اأخرى 
-  لتفـــي مبتطلبات اعتماد NAEYC، فالربامج التي تتجـــاوز العدد املو�شى به من 
الأطفـــال لـــكل معلمة واحلجم الكلـــي للمجموعات جتد �شعوبة اأكـــرب يف اأن تفي بكل 
معيـــار لغـــوي وغري لغوي وحتقيـــق اجلودة ح�شـــب معايـــري NAEYC  وكلما زادت 

الأعداد زادت �شعوبة حتقيق كل معيار.
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اخلامتة:
عر�ـــض هذا الف�شل معايري جودة التعليم اللغـــوي يف ريا�ض الأطفال من حيث 
مفاهيمها واأهميتها، وموا�شفاتها، واأثرها يف ت�شميم برامج ريا�ض الأطفال و�شمان 

اجلودة فيها. 

وتعد معايري التمّيز يف املوؤ�ش�شات الرتبوية والربامج التعليمية يف مرحلة ريا�ض 
National Associa�  الأطفال التي اأعدتها الرابطة الوطنية لتعليم الأطفال ال�شغار
NAEYC( tion for the Education of Young Children( يف عـــام 1998م، ثـــم 

طورتهـــا يف عام 2005م، من اأهم معايري اجلودة يف هـــذا املجال، اإذ تتناول معايري 
تتعلق بالطفل من حيث املناهج املالئمة له،  وطرائق التعليم والتعلم والتقومي املنا�شبة 
يف ريا�ض الأطفال، بالإ�شافة اإىل معايري تتعلق ب�شحة الطفل، وبالعالقات، واأخرى 
متعلقة باملعلمات، وبالنواحي الإداريـــة والقيادات يف ريا�ض الأطفال، بالإ�شافة اإىل 
معايري تتعلق بال�شراكة املجتمعية، وقد روعي يف ت�شميمها تغطيتها جلميع اجلوانب 

التي مت�ض حياة الطفل يف ريا�ض الأطفال.

ونظـــرًا لهـــذه الأهمية فقد تناول هـــذا الف�شل هذه املعايـــري واهتمامها بالنمو 
اللغـــوي لالأطفـــال، فتبـــنّي اأن تلـــك املعايري قد غّطـــت احتياجات الطفـــل اللغوية يف 
املناهـــج، وموا�شفات و�شمات املعلمة، وطرق التعليم التي تتبعها، واإجراءات التقومي 
التـــي تطبقهـــا، بالإ�شافـــة اإىل اأنها رّكزت علـــى اجلانب اللغـــوي يف املعايري الأخرى 
املتعلقـــة بالنواحـــي ال�شحية يف ريا�ـــض الأطفال والبيئة التعلّميـــة والقيادات يف ظل 
التعاون بني ريا�ض الأطفال واأ�شرهم والهيئات املختلفة يف املجتمع. ولذا فاإن تطبيق 
هـــذه املعايري بتكامل وتنا�شق متوازن �شيحقق اأق�شى درجات النمو اللغوي للطفل يف 
بيئـــة تربوية منا�شبة حتت رعايـــة مهنية متخ�ش�شة ومن خالل اأن�شطة لغوية تعلمية 

وتعليمية تتوافق مع خ�شائ�ض منو الطفل وثقافته واحتياجاته النمائية. 
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الفصل الثاني

  تنمية املهارات اللغوية لدى اأطفال الرو�سة :
الأ�ساليب والأن�سطة والو�سائل

ح�سة بنت عبدالعزيز الفار�س)*()1)

مديرة اإدارة ريا�ض الأطفال  مبنطقة الريا�ض- وزارة الرتبية والتعليم.  )*(
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مقدمة:
متثـــل مرحلـــة الطفولة املبكـــرة مرحلة مهمة مـــن مراحل تعلـــم اللغة يف  عمر 
الإن�شـــان اإن مل تكن اأهمها على الإطالق. ويوؤكد علماء الرتبية وعلماء النف�ض اأهمية 
هذه املرحلة لالإن�شان، بل يرون اأن مراحل عمره الالحقة تعتمد عليها، واأن ما يتعلمه 
يف �شنواته الأوىل يبقى اأثره وا�شحًا على حياته طوال عمره. ويف هذه املرحلة تتكون 
عمليـــة التن�شئة الجتماعيـــة، واإك�شاب الطفل القيم والجتاهـــات ومهارات التفاعل 

الجتماعي، ومهارات الت�شال اللغوي واملهارات املعرفية.

 ويرى »ديفيـــد فونتانا« اأن مرحلة الطفولة ت�شهد بداية ظهور اللغة لدى الطفل 
وتكتمـــل اللغـــة لديه تقريبا يف نهاية هذه املرحلة، ويطـــراأ على الطفل تغيري هائل يف 
تفكريه مع بداية ظهور اللغة ومتكنه من قواعدها )عبدالفتاح،2009(. وتعد مرحلة 
الطفولة املبكرة من اأ�شرع مراحل منو الطفل لغويًا، ويزداد املح�شول اللغوي للطفل 
يف نهاية هذه املرحلة - وهي �شن ال�شاد�شة- عن األفي كلمة، وهو ما يطلق عنه علماء 

اللغة مرحلة اكتمال الدللة اللغوية.

 وتوؤكـــد نظريـــات املدار�ـــض التي اهتمـــت باأبحاث التعلـــم اللغوي مثـــل: املدر�شة 
ال�شلوكيـــة، واملدر�شـــة املعرفيـــة، واملدر�شـــة العقلية، ونظريـــة جتهيز املعلومـــات، ... 
اأنَّ القـــدرة اللغويـــة لدى الطفل هـــي يف جوهرها عملية عقليـــة، واأن الأداء اللغوي هو 
عبـــارة عن عملية متعددة تنتج مـــن عوامل اإثرائية، خارجية وداخلية، حمكومة باتباع 

ا�شرتاتيجيات خا�شه يف التعليم )بدير،2004م(.

وقـــد اأ�شارت نتائج الدرا�شـــات والأبحاث العلمية اإىل اأنـــه كلما تعددت خربات 
الطفـــل الجتماعية والثقافية ازداد منوه اللغوي، والعك�ـــض �شحيح، حيث اإن اأطفال 
البيئات املحرومة ثقافيا يعانون من ق�شور يف قدراتهم اللغوية )النا�شف،2007م(.

وُيْلَحـــظ اأن جميع النظريات التي تناولت اإك�شاب اللغة، اتفقت على اأهمية هذه 
املرحلـــة العمرية يف تنمية مهـــارات الطفل اللغويـــة، واأنه بالإ�شافـــة اإىل ال�شتعداد 
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الفطـــري للطفل لكت�شاب اللغة لبد من اإعداد البيئة الجتماعية والثقافية املحيطة 
به، ممـــا يجعلها بيئـــة تعليمية غنيـــة باملواقف واخلـــربات الطبيعيـــة والجتماعية، 
واإتاحـــة الفر�شة للطفل للحوار واملناق�شة والتعر�ض للرموز اللغوية ومدلولتها، ومبا 
يتوافـــق مع خ�شائ�شه النمائية، اجل�شمية واحلركية واملعرفية واللغوية والجتماعية 

والعاطفية. 

 واملهـــارات اللغويـــة الأ�شا�شيـــة )ال�شتماع والتحـــدث والقـــراءة والكتابة( هي 
مهـــارات متداخلة وموؤثرة يف بع�شها، وعلى املربـــني والقائمني على تعليم الطفل اأن 
يعـــوا اأن منو وتطـــور مهارات وقدرات الطفـــل اللغوية ل ميكن اأن يتـــم بتنمية مهارة 
دون اأخـــرى، واأن اإهمـــال اأي مـــن هـــذه املهـــارات يوؤثـــر �شلبـــا يف املهـــارات الأخرى 

)النا�شف2007م(. 

وتعـــد تنميه مهارات الطفـــل اللغوية من اأهم اأهداف مرحلـــة ريا�ض الأطفال، 
وقد اأثبت كثري من الدرا�شات الرتبوية احلديثة اأن تعلم اللغة يف مرحلة مبكرة يوؤثر 
تاأثـــريًا مبا�شرًا على منو الطفل الأكادميي يف امل�شتقبل، ولذا فاإن ت�شّمن منهاج هذه 
املرحلـــة اأ�شاليـــب واأن�شطة وو�شائل تعليميه حتقق تنمية هـــذه املهارات يعد اأحد اأهم 
معايـــري كفايـــة املنهاج كما ن�شـــت عليه اأغلب وثائـــق معايري تعلـــم الطفل. وتختلف 
الطـــرق والأ�شاليب والو�شائل امل�شتخدمة باختالف فل�شفة املنهج امل�شتخدم لتح�شني 
العملية التعليمية وجعلها اأكرث كفاية وقدرة على اإحداث نتائج التعلم املراد حتقيقها.  

وي�شـــري كوهل Kuhel )يف: بديـــر، 2004م( اإىل اأن تدري�ـــض اللغة لالأطفال يف 
الرو�شـــة يتم مـــن خالل املجالت املختلفة لالأن�شطة )اأن�شطـــة ال�شتماع – الأن�شطة 
الفنيـــة واحلركيـــة –الن�شـــاط الق�ش�شـــي –املو�شيقى- اأن�شطـــة العلـــوم- اأن�شطه 
العـــد...(. وتقـــدمي هذه الأن�شطة املتنوعـــة لأطفال الرو�شة لـــن يتاأّتى اإل من خالل 
منهـــاج يراعـــي قـــدرًا كبريًا مـــن املرونة واحلريـــة، ويتيـــح للطفل فر�ـــض التجريب 

والكت�شاف والتفاعل مع الآخرين.
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وتوؤكد املناهج احلديثة لريا�ض الأطفال على دور الأ�شاليب والو�شائل التعليمية، 
واأهميـــة تنوعها وتكاملها وتقدميها بطرق متجددة تلبي حاجات الطفل املتغرية وفق 
م�شتجدات الع�شر، وحتقق الأهداف املن�شودة واملخطط لها، وحتقيق تنمية املعارف 
واملعلومات واملهارات وزيادة �شرعة ال�شتيعاب، واإثارة اهتمام الأطفال وم�شاعدتهم 
على ال�شتمـــرار يف التفكري الذي ي�شهم يف النمو املعريف واملهاري، وحتدي قدراتهم 

وذكائهم، اإ�شافة اإىل الت�شويق واملتعة يف التعلم )الكرمي،2010م(. 

ويـــرى خرباء املناهج اأن تنمية مهارات اأطفال الرو�شة _مبا فيها مهاراتهم 
اللغويـــة - تعتمد على تنميـــة منظومة متكاملـــة مـن الهتمامـات وامليـــول واملهارات 
والعـــادات والجتاهات والقيم الإيجابية، وتتـــم عملية التنمية هذه بتطبيق جمموعة 
مـــن الأ�شاليب والأن�شطة والو�شائل التعليميـــة التي لبد اأن تكون مراعية خل�شائ�ض 
منـــو طفل هـذه املرحلــــة، واأن تطبق داخل الرو�شة كعمليـــات متكاملة، ووفق خطط 
تربويـــة مدرو�شة )قنديـــل،2010م(.  مع تاأكيـــد اأن ا�شتخدام املمار�شـــات الرتبوية 
الداعمة لكت�شـــاب اللغة لدى الطفل هي م�شئولية م�شرتكة بـــني الأ�شرة واملوؤ�ش�شات 
الرتبويـــة والإعالميـــة والجتماعية، مبا يحقـــق ت�شافر وتكامل اجلهـــود ويعزز منو 

الطفل اللغوي بال�شكل الذي يحفظ لغة الأمة ويوؤ�شل هويتها. 

اأوًل: اأ�ساليب تنمية املهارات اللغوية لدى اأطفال الرو�سة:
1- تنمية مهارة ال�ستماع:

اإن التاأكـــد من �شالمـــة حا�شة ال�شمع عنـــد الطفل له اأهميتـــه الق�شوى يف منو 
الطفـــل اللغـــوي وتطوير معارفه وقدرتـــه على التحدث والتذكـــر، فالطفل من خالل 
ال�شتماع يتعلم الكلمات واجلمل وامل�شطلحات ويبداأ يف التفاعل الإيجابي مع عامله.

وتعد مهارة ال�شتماع الو�شيلة الأكرث ا�شتخداما لدى الطفل لالت�شال بينه وبني 
حميطـــه يف البيـــت والرو�شة، كما اأن مهـــارة الوعي ال�شوتي تلعـــب دورًا حا�شما يف 

اكت�شاب مهارتي القراءة والكتابة )نريوخ،2005م(.
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وتتاأثـــر مهـــارة ال�شتماع بعوامـــل الن�شج العقلـــي، اإذ توؤدي الذاكـــرة ال�شمعية 
مهمة حيوية وحا�شمـــة يف عملية التعلم وتنمية مهارة ال�شتماع، وذلك يتطلب اإعادة 
تكـــرار املعلومات على م�شمع الطفل بالتدريج وب�شـــكل مربمج، مما يزيد من فعالية 
تخزين اخلـــربات لديه وا�شرتجاعها ب�شكل منظم. كما تـــوؤدي طبيعة املادة املقدمة 
للطفل دورًا حيويا يف جذب انتباهه، واإطالة مدة انتباهه، وُبْعِده عن امللل والت�شتت، 

وبالتايل تخزين وا�شتدعاء اخلربات وتوظيفها يف املواقف املختلفة.

وميـــر الطفل اأثناء تنمية هذه املهـــارة بعدد من املراحل، مثل: النتباه للمتكلم، 
والإن�شـــات له من اأجـــل فهم وا�شتيعاب مـــا ي�شتمع اإليه، وال�شتمتـــاع مبا ي�شمع. مع 
مالحظـــة اأن �شعور الطفل باحلاجة اإىل التوا�شل مـــع املتكلم، وا�شتماعه للم�شامني 
املحببة اإليه، وتدريبه على متييز املت�شابه واملختلف من الأ�شوات بطريقة م�شوقة،... 
كل ذلـــك يثري فيـــه الرغبـــة يف ال�شتماع والتحـــدث، ويحفزه على موا�شلـــة التدّرب 

وامل�شاركة )نريوخ،2005م(. 

ولالأ�شاليـــب والأن�شطة التعلمية املتنوعـــة يف ريا�ض الأطفال اأثر كبري يف تطوير 
مهـــارة الطفل يف ال�شتماع ونقله من ال�شتماع غـــري املق�شود اإىل ال�شتماع الهادف 
ِكن للمعلمة حتقيق ذلك من خالل  الـــذي ينمي خرباته  ويزيد مهاراته اللغويـــة، ومُيْ
ا�شتثمـــار األعاب التاآزر ال�شمعي احلركي، واألعـــاب التمييز بني املت�شابه واملختلف من 

الأ�شوات، وال�شتماع اإىل الق�ش�ض والأنا�شيد...

2- تنمية مهارة التحدث:
التوا�شـــل مـــع الآخريـــن هو وظيفـــة اللغـــة الأ�شا�شية، وتعـــد مهارتـــا ال�شتماع 
والتحـــدث من اأهم و�شائل التوا�شـــل اللغوي بل واأكرثها ا�شتخدامـــا، وعادة ما يبداأ 
الطفل بالتحدث يف حوايل ال�شنة الثانية من عمره بكلمة اأو كلمتني تقليدًا ملا ي�شمعه، 
ثم تزداد قدرته على التحدث فيما بني الثانية وال�شاد�شة، وتبداأ احل�شيلة اللغوية يف 

التّكون لديه، ويزداد عدد مفرداتها وتتح�شن قدرته على النطق. 
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وعلى الرغم من هذا التطور اللفظي الطبيعي اإل اأن طفل الرو�شة يبقى بحاجة 
اإىل توجيه وتدريب وت�شحيح، وكذلك يحتاج اإىل منوذج لغوي �شليم يقتدي به ليهذب 

من اأ�شلوبه يف التعبري عن اأفكاره وم�شاعره )النا�شف2007م(.

وبتطور مهارة ال�شتماع عند الطفل تزداد قدرته على املحادثة، فيت�شع قامو�شه 
اللغـــوي وينطلق يف حمادثته من التمركز حـــول ذاته اإىل ال�شعور بالآخرين وباآرائهم 
واأفكارهم، فتت�شحح لغته وتتهذب، ل �شيما اإذا وجد يف بيئة غنية باملثريات اللغوية، 

و�شمع لغة �شليمة ووا�شحة.

 وميكن ملعلمة الرو�شة تطوير مهارة التحدث لدى الأطفال عن طريق ا�شتثمار 
األعـــاب املطابقـــة بني ال�شـــور املتماثلة وت�شميتهـــا، والتحدث عن ر�شـــوم تت�شل�شل يف 
الأحـــداث لت�شـــكل ق�شة، اأو التعبـــري عن لوحة حمادثـــة تتبع مو�شوعـــًا معينًا وذكر 
عنا�شرهـــا. اإ�شافة اإىل حتدثها معهم بلغة ف�شيحـــة ووا�شحة ومفهومة، وممار�شة 

ذلك ب�شكل منتظم )الكرمي،2010م(.

كمـــا اأنَّ تفاعل الطفل مـــع اأقرانه ي�شاعده الطالقة يف التحـــدث،  وهنا، ينبغي 
للمعلمة األ تتدخل يف املحادثات التي تتم بني الأقران اإل اإذا ا�شتدعت احلاجه ذلك، 

حتى ل ي�شعر الطفل اأنه مراقب؛ فيوؤثر ذلك على انطالقه يف احلديث.

ويعـــد التفاعل مع الق�ش�ض من اأهم الأ�شاليـــب امل�شتخدمة يف ريا�ض الأطفال 
لتطوير مهارة التحدث، اإذ تت�شارك املعلمة مع الأطفال يف احلديث عنها، وتلخي�ض 

اأحداثها، وت�شمية �شخو�شها،  وقد يقومون بتمثيلها. 

3- تنمية مهارة القراءة:
تزيد القـــراءة من معارف الطفل وت�شهم يف بناء خرباته وعالقاته، فهي تقوي 
لغتـــه وتعمـــل على تطويرهـــا، ويحتاج الطفـــل لتنمية ال�شتعـــداد للقـــراءة لديه اإىل 
التدريب وال�شرب وعدم ال�شتعجال يف دفعه لإتقان هذه املهارة، فمن املهم ا�شتثمار 
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الأ�شاليـــب والو�شائـــل والألعاب يف الرو�شة جلعـــل الأطفال ميار�شون هـــذا الن�شاط 
مبتعة وب�شكل م�شتمر. 

مـــن  اأنَّ  عبدالفتـــاح،2009م(  Bobbe Neat)يف:  نيـــت   بوبـــي  ويذكـــر 
القـــراءة  بتعليـــم  نبـــداأ  اأننـــا  لالأطفـــال  القـــراءة  تعليمنـــا  يف  الكبـــرية  الأخطـــاء 
كعمليـــة ومهـــارة منف�شلـــة عـــن مو�شوعـــات تهـــم الطفـــل، وبعـــد اأن يتـــم تعلـــم 
مـــن  القـــراءة  تكـــون  بـــاأن  ويقـــرتح  للتعلـــم،  القـــراءة  يف  يبـــداأ  القـــراءة  مهـــارة 
 اأجـــل التعلـــم هـــو الجتـــاه ال�شائـــد مـــن البدايـــة، ول ي�شـــح اأن يوؤجـــل اأو يف�شـــل 
 Watrland عـــن عملية تعلم مهارة القراءة، وهو يوؤيـــد بذلك ما ذهبت اإليه واترلند
عندما بّينت اأن من اأهم عيوب الطرق التقليدية يف تعليم القراءة اأنها جتعل الأطفال 
من الناحية الوظيفية قادرين على القراءة ولكنها يف نف�ض الوقت تبعدهم وتنفرهم 

من الكتب.

وهنـــاك عوامـــل رئي�شـــة توؤثر يف ا�شتعـــداد الطفل للقـــراءة لبـــد واأن توؤخذ يف 
احل�شبـــان، وهي: ال�شتعـــداد العقلي، وال�شتعداد اجل�شمـــي، وال�شتعداد ال�شخ�شي 
النفعـــايل، وال�شتعـــداد يف اخلربات والقـــدرات )قنديـــل،2010م(. وتتداخل هذه 
العوامـــل يف تاأثريها يف عملية تعلم القراءة لدى الطفل؛ مما يحتم اأن تكون اأ�شاليب 

التعلم واأن�شطته منا�شبه لقدرات الأطفال ولدرجة ا�شتعدادهم. 

ـــق يف ريا�ض الأطفال لتنمية  ومـــن اأف�شل الطرق والأ�شاليب التي ميكن اأن تطبَّ
مهـــارة ال�شتعداد للقراءة لـــدى الطفل وتنمية فهمه وا�شتيعابـــه للن�شو�ض املكتوبة: 
الألعاب اللغوية املختلفة، وا�شتخدام اأ�شلوب القراءة امل�شرتكة، وت�شميم بيئة �شفية 
جيـــدة غنيـــة بالأن�شطة والألعـــاب، واإثراوؤها بالو�شائـــل والأدوات التي جتذب الطفل 
للتفاعـــل معها، واإحاطته با�شتمـــرار بالفتات وبطاقات تو�شيحيه مكتوبة يف كل ركن 
ويف كل ن�شـــاط ميار�شه، كالبطاقـــات التي تت�شمن اأ�شماء الأطفـــال واأ�شماء الأركان 
يف الف�شل، والالفتات التي حتوي اأهـــم التعليمات والتوجيهات املخت�شرة واملدعمة 
بال�شـــور التو�شيحيـــة، وبتكـــرار قـــراءة الطفل مـــا هو مكتـــوب حوله اإمـــا بنف�شه اأو 
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مب�شاعدة املعلمة اأو الأقران؛ يبداأ بتمييز احلروف املكونة لهذه البطاقات والالفتات 
وطريقة قراءتها وكتابتها.

4 - تنمية مهارة الكتابة:
قد يكون من املتعذر ف�شل تعلم الكتابة عن القراءة؛ اإذ هما مهارتان مرتابطتان 
كمـــا هو احلال يف مهارتي ال�شتمـــاع والتحدث، وهذا كله يف �شيـــاق ترابط وتداخل 

مهارات اللغة الرئي�شة.

ويتعلـــم الأطفـــال الكتابـــة يف ريا�ض الأطفال كمـــا يتعلمون املهـــارات الأخرى؛ 
اأي �شمـــن املواقف الطبيعيـــة التي تهيئها املعلمة داخل الرو�شـــة م�شتعينة بالأن�شطة 

والو�شائل التي تنفذ تباعا وب�شكل مرتابط ومتكامل. 

ومهـــارة الكتابة عنـــد الأطفال حتتاج اإىل تنا�شق وتـــاآزر بني حركات الع�شالت 
الدقيقـــة يف الأ�شابع والب�شر، مما يتطلب مـــن املعلمة تهيئة برامج تدريبية متنوعة 
لذلـــك �شمـــن �شيـــاق الأن�شطـــة املنفذة خـــالل اليـــوم، يجـــري الرتكيـــز عليها دون 
م لـــه البيئة مبا يحقق اأهـــداف القراءة والكتابة  اإ�شعـــار الطفـــل املتعلم بذلك، وُتَنظَّ
)النا�شـــف2007م(. مـــع �شـــرورة اأن تتقبل املعلمـــة جهود الأطفـــال يف حماولتهم 

الكتابة كما هي وت�شجعهم على ذلك وعلى تطويرها )عبدالفتاح،2009م(.

وتدريب الطفل على التحكم يف ا�شتخدام مفا�شله الدقيقة اأمر يف غاية الأهمية  
يف تدريبـــه على الكتابة، وميكـــن للمعلمة اأن تهيئ له ممار�شـــة الأن�شطة التي تعتمد 
الت�شكيـــل باملعجون، والق�ض والإل�شاق والتلويـــن، و�شك اخلرز وغريها، فبالتدريب 
واملمار�شـــة تتح�شـــن كتابته وتنتقل من خطـــوط ل معنى لها اإىل كتابـــة وا�شحة وفق 

اأ�ش�ض �شليمة )الكرمي،2010م(.

ومـــن الأ�شاليب املهمة يف تنمية مهارة الكتابة لـــدى طفل الرو�شة ت�شجعه على 
ممار�شـــة الأن�شطـــة الكتابية؛ مثل ت�شجيعـــه على كتابة ا�شمه، وتدريبـــه على التوقيع 
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با�شمـــه يف ك�شف احل�شور، ويف مرحله متقدمة قـــد ي�شتطيع كتابة كلمات تو�شيحيه 
على ر�شوماته. 

وقـــد اختلف اللغويون يف الطريقة املثلى لتعليم الأطفال الكتابة وما زال اجلدل 
قائمـــا اإىل اليـــوم حول طرق تعليـــم الن�ضء مهـــارات الكتابة، فقد ظهـــرت الطريقة 
اجلزئيـــة اأي طريقـــة تعليم احلـــروف املجردة، ثـــم ظهرت الطريقـــة الكلية )تعليم 
الكلمـــات( ثـــم الطريقـــة التوليفيه )الكلمـــات اأوًل ثم احلروف ثـــم الكلمات(، ومن 
التوجهـــات احلديثة يف ذلك ا�شتخـــدام الطريقة التكاملية التـــي ل يتم فيها حتديد 
الكلمـــات املراد تعلم الطفل طريقة قراءتها وكتابتها م�شبقا، واإمنا تتحدد من خالل 
توفري الفر�ض �شمـــن الأن�شطة التي ميار�شها الأطفال يف املجالت املختلفة: العلمية 

والجتماعية والتعبريية الفنية وب�شكل منظم و�شبه يومي )النا�شف2007م(.

ثانيا: اأ�ساليب داعمة لتنمية مهارات الطفل اللغوية:
1- اأ�سلوب الأركان التعليمية:

اأثبتـــت الدرا�شات احلديثـــة اأن تنمية ال�شخ�شية وطرق التفكـــري ميكن اأن تتم 
بطريقـــة اأف�شـــل من خالل منهج مفتـــوح ومرن، وهو ما توفـــره طريقة تنظيم غرفة 
الف�شـــل بطريقـــة الأركان التعليمية، وتعتمد هـــذه الطريقة التنظيميـــة على تقدمي 
اأن�شطـــه متعـــددة ومتنوعـــة الأهداف متّكـــن الأطفال مـــن حرية اختيارهـــا واتخاذ 
قراراتهـــم ب�شاأن مـــا يرغبون ممار�شته منها ح�شب ميولهم، ممـــا ي�شاعد على اإثارة 
اهتمامهـــم وا�شتغراقهـــم يف الن�شـــاط وا�شتمتاعهـــم به مبـــا ي�شيـــف اإىل خرباتهم 

ال�شابقة ويحقق تنميتهم عقليا ومعرفيا )عبدالفتاح،2009م(.

وا�شتخدام اأ�شلوب الأركان التعليمية لالأطفال فر�شة لتحقيق تفاعلهم الهادف 
مـــع البيئـــة، وذلـــك بتق�شيم بيئة التعلـــم الداخليـــة اأو اخلارجيـــة اإىل اأركان تعليمية 
منظمـــة كل ركن فيها له ا�شم يحقق اأهدافا وا�شحة مبا يت�شمنه من اأدوات واألعاب. 
وميار�ـــض الأطفال من خالل هذه الأركان اأن�شطـــة متنوعة حتفزهم على التعلم وفق 

قدراتهم وميولهم لتلبية جوانب منوهم املختلفة ومنها اجلوانب اللغوية.
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ويتطلب توزيع الأركان يف غرفة الف�شل تنظيمها ب�شكل مدرو�ض ووفق املمار�شات 
والفعاليـــات املعدة لـــكل ن�شاط، واأن تخطط املعلمة لتنظيم غرفـــة ال�شف يوميًا مبا 
يتنا�شـــب مـــع الأن�شطة املحـــددة لذلك اليـــوم، وتختلف الأن�شطة مـــن حيث م�شاركة 
الأطفـــال فيهـــا، فقد تكـــون اأن�شطة جماعيـــة كاأن�شطة احللقة والن�شـــاط الق�ش�شي 

واحلركي وتناول الطعام، وقد تكون اأن�شطة مُتاَر�ض يف جمموعات �شغرية. 

ويحـــدث النمو اللغوي يف اأ�شلـــوب الأركان التعليمية ب�شكل غـــري مبا�شر عندما 
ميار�ـــض الطفل الألعاب التعليميـــة والأن�شطة ويتفاعل معهـــا، فالطفل يكون م�شتمعًا 
حينـــا، ومتحدثًا حينـــا، ويكون قارئًا اأو كاتبًا بح�شب الن�شـــاط الذي يختاره وي�شارك 
فيـــه، وبذلك تنمو مهاراتـــه اللغوية املختلفة وتتطور. كما يحـــدث ذلك النمو اللغوي 
ب�شـــكل مبا�شر مـــن خالل تطبيق اأن�شطه موجهه ملدة ل تتجـــاوز خم�شة ع�شر دقيقه، 
ُز فيها على تعليم الأطفال تلك املهارات اللغوية بالطريقة اأو الأ�شلوب الذي تراه  ُيَركَّ

املعلمة منا�شبًا. 

2- تعزيز التكامل بن الأ�سرة و الرو�سة:
تعـــد مرحلـــة الطفولة مـــن اأهم مراحـــل عمر الإن�شـــان؛ ففيها تت�شـــكل مالمح 
�شخ�شيتـــه وتتحدد معظم اأبعاد منوه الأ�شا�شية، وتتحمـــل الأ�شرة امل�شوؤولية الكربى 
يف تن�شئـــة اأطفالهـــا، حيث اإن تربية الطفل تبداأ منذ اليـــوم الأول لولدته، وفيها يتم 
التعلـــم ب�شكل مريح وغري مق�شـــود، فيبداأ الطفل يف تكوين ح�شيلتـــه اللغوية ولومل 
يلتحـــق باملوؤ�ش�شة التعليميـــة. ومع تطـــور املجتمعات والتغـــريات الجتماعية ظهرت 
ريا�ـــض الأطفـــال لت�شاعد الأ�شـــرة يف تن�شئة اأطفالهـــا، وبذلك تكـــون ر�شالة ريا�ض 
الأطفـــال مكملة لر�شالة الأ�شرة، وقد اأكد عـــدد من الدرا�شات العلمية اأن النف�شال 

بني الأ�شرة والرو�شة ينعك�ض �شلبا على منو الطفل اللغوي )عيد، 2005م(.

ومـــن هنا كان لبد من اإيجاد توافق بني الأ�شاليـــب الرتبوية التي تتبعها ريا�ض 
الأطفـــال وتلـــك التي تتبعهـــا الأ�شرة مبـــا ي�شاعد يف تنميـــة مهارات الطفـــل اللغوية 
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الأ�شا�شية وتنمية قدراته على الت�شال اللغوي واكت�شاب املهارات التمهيدية للقراءة 
والكتابة يف حدود ما ت�شمح به قدراته واإمكاناته.

ومـــن الأ�شاليب التي تتبعها ريا�ض الأطفـــال يف حماولتها تفعيل م�شاركة اأولياء 
الأمور وتوا�شلهم مع الرو�شة: اأ�شلوب املقابالت ال�شخ�شية مع الطفل ووالدته، وحّث 
الأم على امل�شاركة يف تقدمي بع�ض الربامج لالأطفال من خالل برنامج الأم الزائرة،  

وامل�شاركة يف الفعاليات املختلفة التي تقيمها الرو�شة، وح�شور جمال�ض الأمهات.

وفيمـــا يخ�ـــض اهتمـــام الأ�شـــرة مبتابعة النمـــو اللغـــوي للطفل جنـــد اأن اأكرث 
اهتمامات اأوليـــاء الأمور يف هذا املجال ينح�شر يف تقييم قدرات الطفل وا�شتفادته 
مـــن برامج الرو�شة من خالل حت�شن قدراته علـــى تعلم القراءة والكتابة، وعادة ما 
تواجـــه املعلمة �شعوبة يف اإقناعهـــم باأهمية التدرج يف تنمية املهارات اللغوية للطفل، 
وقـــد تتحمل اإدارة الرو�شة ومعلماتها جزءًا من امل�شئولية يف عدم اقتناع الأهل بهذه 
الطريقـــة ب�شبب عـــدم تو�شيح اأهداف املرحلـــة لأولياء الأمور، وعـــدم اإ�شراكهم يف 

و�شع خطة املنهج  واأ�شاليب تنفيذه. 

وتاأكيـــدًا لأهميـــة التعاون بني الرو�شـــة والبيت؛ ومن اأجل حتقيـــق هذا التوجه 
فاإنـــه لبـــد ملوؤ�ش�شات الطفولة املبكرة مـــن توطيد العالقة مع اأوليـــاء اأمور الأطفال، 
وتوعيتهم باأهمية التجديد الرتبوي من حيث الأ�شاليب التعليمية والأن�شطة والو�شائل 
امل�شتخدمـــة، واإطـــالع الأهل علـــى خطة املنهـــاج واأهدافـــه، وال�شعـــي اإىل اإقناعهم 
باحلاجـــة لدعمهم اأهداف الرو�شة وبراجمها التي ت�شعى اإىل تنمية الطفل ورعايته 

ب�شكل تكاملي يف �شوء اإمكاناته ومهاراته )نريوخ،2005م(.

3- حفظ القران الكرمي:
توؤكـــد نتائج عـــدد من الدرا�شـــات العلمية مثـــل درا�شتي الببـــالوي )2005م( 
وامل�شملـــي )2009م( وغريهما اأن حلفـــظ القراآن الكرمي اأثرًا بالغًا يف تنمية وتعزيز 
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املهـــارات اللغويـــة املختلفة لدى الأطفـــال، اإذ يوؤدي حفظه اإىل اإك�شـــاب الطفل ملكة 
الل�شـــان، ومنـــاء مهـــارات اللغة لديـــه، كا�شتقامـــة الل�شـــان، واإخـــراج الأ�شوات من 
خمارجهـــا، وح�شـــن الأداء ال�شوتي، وزيادة الرثوة اللغويـــة، واإتقان جوانب الإلقاء، 

وغريها.

وبناًء على ذلك ينبغي اأن يكون لتحفيظ القراآن الكرمي جزء من برنامج ريا�ض 
الأطفال، واأن يكون ذلك ب�شكل متدرج ح�شب ما ت�شمح به قدرات الطفل وا�شتعداده.

ثالثا: الأن�س��طة والو�س��ائل امل�س��تخدمة يف تنمية املهارات اللغوية لدى 
اأطفال الرو�سة:

تتنـــوع الأن�شطـــة والو�شائـــل التعليميـــة املطبقـــة يف الرو�شـــة بح�شـــب الفل�شفة 
والنظريـــة التـــي ي�شتند عليها املنهاج، ومن خالل تطبيـــق الأن�شطة تتحقق الأهداف 
اأثنـــاء الربنامج اليومي، ومن اأهم هذه الأهـــداف تنمية مهارات الطفل يف املجالت 
املتعـــددة ومنها مهاراته اللغويـــة. وبالنظر اىل اأهم عنا�شـــر العملية التعليمية جند 
اأنهـــا تتمثل يف: الطفل)املتعلـــم ال�شغري( واملعرفة )املحتـــوى( والبيئة )الأ�شخا�ض 
والأدوات والأماكـــن والأحداث (. والن�شاط والو�شائل هما الطريقتان اللتان يتم من 
خاللهمـــا تفاعل الطفل مع املحتـــوى والبيئة يف الرو�شة، وتنميـــة مهاراته املختلفة. 
ومـــن املهم جدًا اأن تبنى الأن�شطة وُتختار الو�شائل مبا يتالءم مع احتياجات املرحلة 
العمرية للطفل يف هذه املرحلة ومع اخل�شائ�ض النمائية لها، واأن تكون متوافقة مع 

طبيعة التعلم يف هذه املرحلة )عبدالفتاح،2009م(.

ومـــن املهم الإ�شارة اإىل اأن ممار�شة الأن�شطـــة �شمن الربنامج اليومي ل بد اأن 
تكون ب�شكل مرتابط ول يف�شل بينها بتنبيهات اأو اأجرا�ض، واإمنا هي عمليه متداخله 
ب�شـــكل مدرو�ض بحيث يتـــاح للطفل الختيار والنتقال من ن�شـــاط لآخر، وفق خطط 
مرنـــة يكون دور املعلمة فيهـــا داعمًا للطفل وم�شاعدًا له يف اإيجاد احللول للم�شكالت 

التي تواجهه.
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ومن اأهـــم الأن�شطة والو�شائـــل التعليمية امل�شتخدمة يف تنميـــة مهارات الطفل 
اللغوية يف الرو�شة ما ياأتي:

1- الق�سة:
تعد الق�شة مـــن اأهم الأن�شطة الرتبوية التي متار�ض يف الرو�شة، ولها اأغرا�ض 
تربويـــة متعددة، فهي من الأن�شطة املحببة لالأطفال التي حتقق لهم املتعة والت�شلية، 
كما اأنها و�شيلة مهمة لتنمية مهاراتهم وتدعيم تطورهم اللغوي واملعريف والجتماعي 
والنفعـــايل، وتك�شبهـــم معلومات ومعـــارف تتعلق باأ�شرهم وجمتمعهـــم وبيئتهم وما 

يتعلق بثقافات الآخرين، مما يقوي لغتهم ويزيد ح�شيلتهم اللغوية.

وعلى املعلمة اأن تهيئ الأطفال لال�شتماع للق�شة من خالل اإيجاد املناخ املالئم 
ل�شــــرد الق�شـــة  وا�شتبعـــاد العوامل اخلارجيـــة املوؤثرة يف اإ�شغاء الأطفـــال، ثم تبداأ 
ب�شـــرد الق�شة باللغـــة الف�شيحة املي�شرة وب�شوت وا�شـــح وبطريقة معربة وم�شوقة، 
يتفاعل فيهـــا ال�شوت والإمياءات واملالمح وتتغري بح�شـــب ال�شخ�شيات والأحداث، 
وي�شتح�شن اأن ت�شتثمر املعلمة وجود الو�شائل واملوؤثرات املنا�شبة يف عر�ض الق�شة اإن 
وجـــدت. ول بد اأن تكـــون طريقة �شرد الق�شة متالئمة مع طبيعة الطفل؛ فال تت�شبب 
يف تذمـــره لق�شر الق�شة اأو ل�شرعة �شردها بحيث ل ت�شبع ت�شوقه لها، ول تت�شبب يف 

متلمله لطولها اأو طول مدة عر�شها للبطء الوا�شح يف �شردها. 

واخــتــيــــــار قـــ�شــ�ـــض الأطــفـــال بكـــافـــــــة اأنــــواعــــها يــخــ�شـــع لـــــعدد مــــن 
ال�شرتاطـــات التـــي ينبغي للمعلمـــة مراعاتها، واأهمهـــا اأن يكون لها هـــدف تربوي، 
ـــُخ قيمـــًا دينيًة اأو اجتماعيـــًة اأو اقت�شاديًة، واأن يكون عـــدد ال�شخ�شيات قليال  وُتَر�شِّ
فـي حـدود ثالث �شخ�شيات، مع و�شوح ال�شخ�شية الرئي�شة يف الق�شة، و اأن حتتوي 
الق�شـــة علـــى عدد حمدود من الأحداث، اإذ يف�شل اأّل يتجـــاوز حدثًا اأو حدثني، واأل 

تت�شمن اأكرث من مكانني.
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ول بـــد اأن تت�شمن الق�شة فكرة حمددة تت�شمن مـــا ميكن ت�شمينه من كلمات 
احل�شيلة اللغويـة ومهــــارات التعبيـر اللغـوي اخلا�شـة باخلربة اأو الوحدة التي تدور 
حولهـــا اأن�شطة الف�شل. كمـــا يف�شل اأن تكون كلماتها يف حـــدود )80 - 100( كلمة، 
وتكـــون الكلمات وا�شحة وي�شرية وقريبة اإىل ذهن الطفـــل، بحيث تخلو من الألفاظ 

�شعبة الت�شور، وغام�شة الدللة )الغامن 2009م(.

وهناك ق�ش�ض م�شـــورة تعر�شها املعلمة من خالل البطاقات امل�شورة وبدون 
حمتـــوى لفظي، فيت�شارك الأطفال يف معرفة ترتيـــب اأحداثها والتعبري عنها بتوجيه 

من املعلمة مما ي�شهم يف تطوير قدراتهم على التحدث والتعبري والبتكار. 

2- الرحالت والزيارات:
الرحالت والزيارات و�شيله اإثرائية ملعارف الطفل ومداركه، وهي ن�شاط منظم 
يتـــم باإ�شراف املعلمة بهدف تعّرف البيئة املحيطة وتنمية املالحظة والنتباه والتعلم 
مـــن املجتمع، بالإ�شافة اإىل الرتفيـــه والت�شلية. ومن خالل معاي�شـــة  الواقع يكت�شب 
الأطفال املعلومات واخلربات فت�شبح املفاهيم اأكرث و�شوحا لديهم، اإذ يربطون بني 
الكلمـــات واملفاهيم والأ�شكال والأ�شخا�ض والأماكـــن احلقيقية، ويكت�شبون مفردات 
لغويـــة جديدة، وتتطور اللغة واملحادثة عن اأ�شياء اأ�شبحت معروفة لديهم مما يرثي 

لغتهم وي�شجعهم على الطالقة اللغوية.

3- تقدمي ال�سعر والن�سيد والدعاء يف ريا�س الأطفال:
اإن ا�شتماع الأطفال للغة ون�شو�شها الغنية وترديدها مع املعلمة والأقران يوؤدي 

اإىل  تكوين ح�شيلة لغوية �شفهية ثرّية عند الطفل.

وعلـــى املعلمــــة عنـــد نطقها لبع�ـــض الكلمات والرتاكيـــب اجلديـــدة اأن ت�شاعد 
الأطفـــال على  اإدراك معانيها عن طريق توظيفها يف جمل مفيـدة اأو ربطها بال�شور 
اأو مـــا ينا�شب من و�شائل تو�شـــح معانيها، وهذا يوفر لالأطفال فر�شًا لتعلم املفاهيم 
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واملفـــردات اللغوية وا�شتخدامها، وينمي لديهـــم  الذاكرة واملهارات اللغوية وبخا�شة 
مهارات الإ�شغاء والتحدث.

4- جتهيز املكتبة بامل�سادر املفيدة واجلاذبة: 
املكتبـــة مـــن املرافق الرئي�شة يف الرو�شـــة، ولبد اأن جتهز  وحتـــّدث با�شتمرار 
بالعـــدد املنا�شب مـــن الكتب واملو�شوعـــات والق�ش�ض واملجـــالت، والكتب امل�شورة، 
وكتـــب احلروف الهجائية، وكتب العد، واجلرائد واملجـــالت، واملراجع، وغريها من 
كتـــب الأطفـــال املتنوعة. وهذه املجموعـــات املتنوعة من الكتب تختلـــف يف الأ�شلوب 
والنمـــط وال�شكل ونـــوع التو�شيحـــات املر�شومة، مما يتيـــح النمو ملفاهيـــم الأطفال 
القرائيـــة )املومنـــي،2010م(. ويح�شـــن اأن ُيراعـــى فيهـــا اأن تكـــون مليئـــة بال�شور 
التو�شيحيـــة امللونـــة، والكتابـــة فيها بجمل ق�شـــريه ووا�شحة، ويف�شـــل اأن تكون من 

الورق املقوى واملعالج بحيث ل تكون �شريعة التلف.

وينبغـــي للمعلمـــة اأن حتر�ـــض على تهيئة ركـــن املكتبة  يف غرفـــة ال�شف بحيث 
يكون الركن الأكرث هدوءًا،  واأن تعمل على تنظيمه من خالل ترتيب الكتب يف رفوف 
منا�شبـــة لطول الطفل وجتل�ض املعلمة فيه مـــع جمموعه من الأطفال لكي يختاروا ما 

يودون اأن تقراأه لهم. 

وميكـــن اأن ت�شاعـــد املعلمـــة الأطفال علـــى تاأليف الكتب اخلا�شـــة بهم وجتميع 
ر�شوماتهـــم اأو �شورهم الفوتوغرافيـــة وما حتمله من كلمات ب�شيطـــة يف عدة اأوراق 
ي�شرتك الطفل مع معلمته يف جتميعها على �شكل كتاب ويحتفظ به يف رفوف املكتبة.

5- ا�ستخدام الو�سائل امل�ساعدة يف عر�س الكلمات واحلروف و�سرد الق�س�س: 
اإن توافـــر اأجهزه احلا�شوب والت�شجيـــل والعر�ض داخل الف�شل يف الرو�شة تعد 
مـــن الفر�ـــض التي يجب اأن ت�شتثمرهـــا املعلمة ب�شكل فّعال يف تنميـــة مهارات الطفل 

املختلفة ويف مقدمتها املهارات اللغوية.
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وتتميز هـــذه الو�شائل باإقبال الأطفال عليها وجذب اهتمامهم مبا تت�شمنه من 
حـــركات واأ�شـــوات، ومن خالل ما يعر�ـــض فيها من اأفالم اأو مـــواد �شمعية اأو برامج 
حا�شوبيـــة فاإنها تثـــري لدى املتعلـــم ال�شغري عمليـــات التفكـــري والإدراك وال�شتماع 

والتحدث وتنقل اخلربات املتعددة ب�شهولة وفعالية.

ويراعـــى عنـــد اختيار الربامـــج والعرو�ض املرئيـــة، التاأكد من و�شـــوح الأفكار 
والت�شل�شـــل املنطقـــي والأ�شـــوات و�شالمة اللغة، وقـــدرة الأطفال علـــى متابعة املادة 
املعرو�شـــة بدون �شعوبـــة، واأن تتميز الر�شـــوم باحليوية والواقعيـــة لت�شهم يف تنمية 
لغتهـــم ب�شورة اأف�شـــل، واأن تقدم لالأطفال عـــدة خيارات فتنمـــي اكت�شاف البدائل 
وتطـــور اأ�شلوب حل امل�شكالت بالإ�شافة اإىل تقدميها تغذية راجعة م�شتمرة لالأطفال 

)الكرمي،2010م(.

6- التمثيل الربوي و الدراما و م�سرح العرائ�س:
يتيح متثيـــل الأدوار لالأطفال اأداء الأدوار املختلفـــة يف املواقف احلياتية �شمن 
اإطـــار حـــر موجـــه ي�شاعدهم علـــى فهـــم اأنف�شهم والآخريـــن حولهـــم، والتعبري عن 
م�شاعرهـــم، وتطويـــر قدراتهـــم على التكيـــف، اإ�شافـــة اإىل تنمية حـــب ال�شتطالع 
واخليـــال والإبـــداع واإغناء اللغـــة من خالل تاأليـــف ومتثيل الق�ش�ض ولعـــب الأدوار 

والتمثيل ال�شامت واحلركة وا�شتخدام الدمى )عبدالفتاح،2009(.

ومن اأ�شكال التمثيل الرتبوي متثيل الق�ش�ض با�شتخدام العرائ�ض حيث تعر�ض 
املعلمـــة ال�شخ�شيات الرئي�شة بالعرائ�ض وتتكلم بل�شان ال�شخ�شيات مع تغيري نربات 
ال�شوت، وهو ما يجعل الأطفال يعي�شون جو الق�شة مبا حتويه من تراكيب ومفاهيم 

لغوية وي�شتمعون لها بانتباه.

وتتنوع اأ�شكال العرائ�ض التـــي ميكن للمعلمة �شنعها بنف�شها من اأنواع ت�شتخدم 
كامـــل اليـــد اأو بالأ�شابع فقط اأو عرائ�ـــض با�شتخدام القفـــازات اأو عرائ�ض متحركة 

با�شتخدام الأخ�شاب تتحرك بخيوط تتحكم فيها املعلمة ح�شب اأحداث الق�شة...
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7- ا�ستخدام الر�سم و الت�سكيل:  
اإن م�شاركة الأطفال يف الأن�شطة الفنية املوظفة بعناية يف برامج ريا�ض الأطفال 
ت�شهـــم يف تطوير القدرات واملهارات الأ�شا�شية لهم ويف اإ�شباع ف�شولهم جتاه عاملهم 
وتو�شيـــع مداركهم وت�شجيعهم على التفكـــري والبتكار، والتعبري عن الذات وامل�شاعر 
والأفـــكار بر�شومات واأعمال فنية يجدون فيها و�شائـــل منا�شبة للتعبري عن مكنونات 
اأنف�شهـــم مبا يتنا�شب مع قدراتهم واإمكاناتهم يف وقـــت قد يعجزون فيه عن التعبري 
بلغـــة الكبار، وعندما تقابـــل املعلمة هذه البتكارات والإبداعـــات بالتقدير والر�شى 
فاإنهـــا بالإ�شافة ملـــا ت�شفيه من اأثر نف�شي اإيجابي فهي تعـــزز يف ذات الوقت قدراته 

اللغوية برتجمة اأحا�شي�شهم جتاه اأعمالهم بكتابة مب�شطة عليها.

وقـــد اأظهـــرت نتائـــج درا�شـــة حميـــد )2007م(  اأن اأ�شلوب اخلـــربة الب�شرية 
يعـــد اأ�شلوبًا جيدًا لتنمية الإدراك احل�شي لأطفـــال الريا�ض، واأن ا�شتخدام الو�شائل 
التعليميـــة وال�شـــور والر�شومـــات وعمليـــات الطـــالء والتلويـــن والر�شـــم والت�شكيل 
باملعجـــون له اأثـــر يف النمو اجل�شمي لهـــم، ويف تعزيز تكوين املفاهيـــم ب�شكل اأو�شح 
لديهـــم، وحت�شـــن مهاراتهم احلركيـــة الدقيقة، والتـــاآزر الب�شـــري احلركي وهو ما 
ي�شهم يف تنمية املهارات الكتابية لدى الأطفال. كما اأن ا�شتخدام هذه الو�شائل يعزز 
النمـــو والتطور املعريف لالأطفال ويرثي لغتهم باملفاهيـــم التي تتعلق باللون واحلجم 

والرتكيب وال�شكل.
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اخلامتة:  
ركـــز هذا الف�شـــل على الأ�شاليـــب والأن�شطـــة والو�شائل التي ت�شهـــم يف تنمية 
املهارات اللغوية لدى اأطفال الرو�شة، وقد تناول اأهم الأ�شاليب والأن�شطة والو�شائل 
املنا�شبـــة لتنميـــة تلك املهارات يف مرحلـــة ريا�ض الأطفال، حيث اأ�شـــار اإىل اأ�شاليب 
تنميـــة املهارات اللغوية الأ�شا�شية، ثم ناق�ض الأ�شاليب الداعمة التي تنتهجها ريا�ض 
الأطفال لتنمية مهـــارات الطفل اللغوية، وعر�ض اأهم الأن�شطـــة والو�شائل التعليمية 

امل�شتخدمة يف تنمية هذه املهارات يف الرو�شة.

وتبني من خالل هذا الف�شل الأهمية الكبرية ل�شتثمار مرحلة ما قبل املدر�شة 
)الرو�شـــة( يف تنمية مهارات الأطفال اللغوية واأثر ذلك على م�شتقبل حياتهم، مما 
يوؤكد �شرورة العناية بتطويـــر املناهج واخلطط التعليمية يف هذه املرحلة والهتمام 
بهـــا كهدف ولي�ض غايه، لتحقيق التكامل يف تنمية مهـــارات الطفل ب�شكل عام، ومبا 
يجعلهـــا مالئمه للتغريات املت�شارعة يف واقع احلياة ومواكبة ملا تو�شلت اإليه البحوث 
والدرا�شـــات الرتبوية يف جمال تعلم الطفل، ومبا ي�شب يف النهاية يف تنمية مهارات 
الطفـــل اللغوية التي تعد من اأهم املهارات التـــي يجب اأن يوليها القائمون على تعليم 
الطفل اهتمامهم و عنايتهم، اإذ الهتمام بالأ�شاليب والأن�شطة والو�شائل التي ت�شهم 
يف تنميـــة هـــذه املهارات يعد مطلبـــًا تربويًا ملحـــًا تفر�شه حاجة الأطفـــال واعتماد 
مراحلهـــم الالحقة عليـــه، كما يفر�شه واقع التعليم اللغـــوي والذي ي�شكو ب�شكل عام 

من ال�شعف يف املهارات اللغوي





63

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

المراجع

الببـــالوي، يحيـــى فرغلي. )2005م(. اأثـــر حفظ جزء )عـــّم( يف تقومي ل�شان . 1
طفـــل العام ال�شاد�ض. جملة الدرا�شـــات العربية، كلية دار العلوم، جامعة املنيا، 

ع 12، مج2. �ض �ض 44-19.

بديـــر، كرميـــان .) 2004م(. ا�شرتاتيجيـــات تعليـــم اللغـــة بريا�ـــض الأطفال. . 2
القاهرة: عامل الكتب.

  بديـــر، كرميان. �شادق، امييلي. ) 2000 م(. تنميـــة املهارات اللغوية للطفل. . 3
القاهرة: عامل الكتب للطباعة والن�شر والتوزيع.

حميـــد ، حـــذام .)2007 م(.  اأثـــر التعبري الذاتي واخلـــربة الب�شرية يف تنمية . 4
الإدراك احل�شـــي لدى اأطفال الريا�ض يف حمافظة دياىل.   جملة الفتح، مركز 
اأبحـــاث الطفولة والأمومة، جامعة دياىل، العدد احلادي والثالثون . �ض 192-

.213

عبد الفتاح، عزه خليل .)2009م(. الأن�شطة يف ريا�ض الأطفال.  القاهرة: دار . 5
الفكر العربي.

عيد، لطيفه الد�شوقي.)2005م(.  برنامج مقرتح قائم على التكامل بني البيت . 6
والرو�شـــة للتهيئة اللغويـــة لأطفال الريا�ـــض.  ر�شالة ماج�شتـــري ، كلية الرتبية 

بدمياط، جامعة املن�شورة.

الغـــامن ، هيفـــاء. واآخـــرون .)2009م (.  دليل املعلمة املطـــور يف مرحلة ريا�ض . 7
الأطفال يف الكويت، وزارة الرتبية والتعليم: الكويت.



64

قنديـــل، حممد. وحممـــد، داليا .)2010م(. برامـــج و اأن�شطة ريا�ض الطفال.  . 8
عمان: دار الفكر.

 الكرمـــي، زينات عبـــد الهـــادي. )2010م(.الأ�شاليب والو�شائـــل التعليمية يف . 9
ريا�ض الأطفال يف الأردن. عّمان: دار املنهل.

امل�شملـــي، عبـــداهلل حممـــد. )2009م(. اأثـــر حفظ القـــراآن الكـــرمي يف تنمية . 10
املهارات اللغوية. حولية مركز البحوث والدرا�شات الإ�شالمية، كلية دار العلوم، 

جامعة القاهرة، مج4، ع 8. �ض �ض 134-91.

املومنـــي، اإبراهيم عبـــداهلل . )2010م(. مرحلة ما قبـــل املدر�شة واأهميتها يف . 11
اكت�شاب املهارات اللغوية . اجلامعة الأردنية.

النا�شـــف، هدى حممـــود.) 2007 م(. تنميـــة املهارات اللغويـــة لأطفال ما قبل . 12
املدر�شة.  الأردن: دار الفكر للن�شر والتوزيع.

نريوخ، �شمرية .)2005 م(. تنمية مهارات التوا�شل اللغوي يف ريا�ض الأطفال. . 13
القد�ض: جمعية جلنة العلوم والثقافة الإ�شالمية/مركز الإميان للطفولة.

 وزارة الرتبيـــة والتعليـــم .) 1425 ه(. منهـــج التعلم الذاتـــي لريا�ض الأطفال، . 14
)دليـــل املعلمـــة ملنهـــج التعلم الذاتـــي لريا�ـــض الأطفـــال 1(، اململكـــة العربية 

ال�شعودية.     



65

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

الفصل الثالث

قراءة الق�س�س يف ريا�س الأطفال: الأهمية 
اللُّغوية واملتطلبات الربوية

 د. حممد بن عبدالعزيز الن�سار)*()1)

دكت���وراه مناه���ج وط���رق تدري����ض,  وكيل املركز ال�سع���ودي لدرا�س���ات واأبحاث الوقاية م���ن املخدرات   )*(
واملوؤثرات العقلية بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية.



 



67

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

مقدمة:
اد�شة،  ريا�ض الأطفال موؤ�ش�شة تربويـــة يلتحق بها الأطفال من الرابعة اإىل ال�شَّ
وي املتكامـــل، واإك�شابهـــم جملًة من  تهـــدف اإىل م�شاعـــدة الأطفـــال على النُّمـــو ال�شَّ
ية لعوامل  املهـــارات احلياتية التي توؤهلهم لدخول املدر�شة،وهـــي مرحلة بالغة الأهمِّ

عديدة: نف�شية، عقلية، اجتماعية، وطنية، ج�شدية، دينية.

ا مـــن ريا�ض الأطفال-خا�شـــة الأهلية- ت�شعى جلعل  ـــا يوؤ�شـــف له اأنَّ بع�شً وممَّ
م لالأطفال معـــارف ومهارات وخـــربات تفوق  هـــذه املرحلـــة مرحلـــًة تعليمية؛ فتقـــدِّ
يا�ض ك�شب ر�شـــا الآباء  قدراتهـــم العقليـــة؛ يعـــود �شبب ذلـــك اإىل حماولة هـــذه الرِّ
ور  و�شة وقد حفظ عدًدا من ال�شِّ فل من الرَّ والأمهات وا�شتمالة قلوبهـــم، فرجوع الطِّ
اأو الأحاديـــث، وتعـــرف  عددًا من احلروف يدخـــل ال�شرور علـــى الأبوين، ويزيدهم 
زت على تنمية مهاراته  و�شة الأخـــرى التي ركَّ و�شة؛ خالف الرَّ مت�شـــًكا واإعجاًبا بالرَّ
احلياتية واجل�شمية والعقلية والنفعاليـــة والجتماعية واخللقية واأ�شهمت يف تهيئته 

للمرحلة الدرا�شية القادمة.

و�شة احلديثة، وقـــد حظيت مكتبات  وتعـــدُّ املكتبـــة ركًنا رئي�شـــًا مـــن اأركان الرَّ
ية يف تن�شئة  ريا�ـــض الأطفال باهتمام متزايد يف خمتلـــف دول العامل؛ ملا لها من اأهمِّ
فـــل الذي هو اللبنة الأ�شا�شية لبناء �شعوب واعية مثقفة مبدعة منتجة، و لكونها  الطِّ
املكتبـــة الأوىل يف حياتـــه، وملا لها من تاأثري يف منو قدراتـــه يف جمالت خمتلفة؛ لذا 
حتر�ـــض ريا�ـــض الأطفال على توفري مكتبة ت�شم الكتـــب والق�ش�ض امل�شورة وبع�ض 

املواد ال�شمعية والب�شرية املوجهة لالأطفال.)فاخر،2013م(.

ـــة – باعتبارهـــا من اأمتـــع الفنون الأدبية – حظيـــت باهتمام بالغ على  والق�شَّ
مـــر الأزمنـــة والع�شور فهي حتمل جتـــارب الإن�شان وخرباته، وتنقلهـــا اإىل الآخرين 
ة عـــن احلقائق جمردة كمـــا هي، وهي  مغلَّفـــة باخليـــال يف معظم الأحيـــان اأو معربِّ
يف كلتـــا احلالتـــني تلقي ال�شوء على كثري من �شور احليـــاة وم�شكالتها، من هنا كان 
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ـــة دوره البـــارز الذي ي�شتمد وجوده من اأحـــداث احلياة يف كلِّ �شورة من  لأدب الق�شَّ
�شورها الإن�شانية والجتماعية والثقافية، مبا يت�شمنه من جت�شيد للمدركات العقلية 
ة اأقرب  والذهنيـــة؛ ملا يجري من الأحداث وا�شتخال�ـــض عربها، بذا يكون فن الق�شَّ

ها تاأثرًيا. )اأجمد،2004م(.  الفنون الأدبية اإىل احلياة الإن�شانية واأ�شدِّ

فولة، فـــريى بع�ض  ـــة واحلكايـــة كثـــريًا يف اأدبيـــات الطُّ وَيـــِرُد م�شطلـــح الق�شَّ
ة فرقـــًا بينهما،  ـــة واحلكاية، ويرى اآخـــرون اأنَّ ثمَّ ـــه ل فرق بني الق�شَّ املخت�شـــني اأنَّ
ومنهـــم ال�شنطي)1424هـ، �ـــض284( الذي يرى اأنَّ  احلكايـــة يف الأ�شل ذات طابع 
�شفهـــي مرتبط بـــالأدب ال�شعبي، وهي يف جانب من جوانبهـــا ذات عالقة باخلرافة 
فـــه كاتب معني  ـــة نتاج فردي يوؤلِّ والأ�شطـــورة، ولي�ـــض لها موؤلف معـــني، بينما الق�شَّ
لهـــدف معني ، وقد يكون ما ذهب اإليه ال�شنطي الأقـــرب، ل�شيما اأنَّ النَّ�ض القراآين 

�ض(. ة، كما يف قوله تعاىل: ) نحن نق�ضُّ عليك اأح�شن الَق�شَ اأورد لفظة الق�شَّ

مفهوم ق�س�س الأطفال:  
را�شـــات الأدبية  ـــة؛ حيث تناولهـــا املخت�شـــون يف الدِّ دت تعريفـــات الق�شَّ تعـــدَّ
بويون واملخت�شون يف جمـــال القراءة والنُّمو  والأق�شـــام الأكادميية،كما تناولهـــا الرتَّ
مة لالأطفال ب�شورة اأكرث  ة املقدَّ اللُّغوي،  وقد تناول �شحاتة )1414هـ، �ض99( الق�شَّ
فل باخلـــربات غري املبا�شرة لتحقيق ال�شعادة  حتديـــًدا، فهي كتاب يوؤلَّف لتزويد الطِّ
ة علـــى احلكاية، والأحـــداث، والعقدة،  فـــل، وتقوم الق�شَّ واملتعـــة والت�شليـــة لدى الطِّ

واحلل، وال�شخو�ض، والزمان واملكان، والهدف املنوط بها.

ا  ق ال�شعادة، واملتعة، والت�شلية؛ فهي توؤلَّف خ�شي�شً ة حتقِّ ونلحظ اأنَّه جعل الق�شَّ
لالأطفـــال، ولبد- من وجهة نظره- اأن حتقق هذه الأهداف، وهذا يتطلب من كاتب 
ـــة اأن يـــدرك خ�شائ�ـــض النُّمو، واحلاجـــات، وامليول التي تتـــالءم مع املرحلة  الق�شَّ

ة.  العمرية التي توؤلف لها الق�شَّ

ة فٌن جميل ميكنه حتقيق اأهدافه  ويرى اجلاجـــي)1998م، �ض118( اأنَّ الق�شَّ
م من خالل الأحداث واملواقف وال�شخ�شيات  النبيلـــة بطريق غري مبا�شرة، حني ُيقدِّ
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فل دون اأن يحرمه  ق معظم اأهدافه، فُي�ْشِهم يف بناء �شخ�شية الطِّ معظم قيمه، ويحقِّ
ة-  املتعـــة، اأو يتحـــول بها اإىل جمموعة مـــن املعلومات واملواعـــظ والنَّ�شائح. فالق�شَّ
فل مع وجود املتعة.وبالإجمال  مـــن وجهة نظره- لبدَّ اأن ُت�ْشهم يف بناء �شخ�شية الطِّ
�ض الأطفال لوٌن اأدبي ُيكتب لتحقيق اأهداف  ا �شبق اإىل اأنَّ َق�شَ ميكـــن اأن نخل�ض ممًّ
م باأ�شلوٍب ُلَغوي ممتع يتنا�شب مع املرحلـــة العمرية، يلتزم الكاتب فيه  �شاميـــة، ُيقـــدَّ

مبعايري �شرعية واجتماعية وفنية وقيمية. 

ة يف ريا�س الأطفال : ية الق�سَّ اأهمِّ
ية تربويٌة واأخالقيٌة؛ اإ�شافـــًة اإىل تنمية الرثوة  ـــة يف رو�شة الأطفـــال اأهمِّ للق�شَّ
فـــل م�شاهـــد، وخربات،  اللُّغويـــة وتنميـــة احل�ـــض اجلمايل؛ فهـــي تعر�ـــض اأمام الطِّ
ر، ويجد  ومهـــارات يتعلم منها اأمناًطـــا لل�شلوك، وي�شتطيع اأن مييز بني اخلـــري وال�شَّ
ية  احلة التي عليـــه اأن يحتذيها. ولعله ل يوجد مـــن  يقلِّل من اأهمِّ فيهـــا القـــدوة ال�شَّ
يتها ينطلق مـــن الزاوية التي  ث عن اأهمِّ بوي؛ اإل اأنَّ من يتحـــدَّ ـــة ودورهـــا الرتَّ الق�شَّ
ة يف اأدب  تهمـــه اأو تتنـــاول اهتماماته، فـــريى ال�شنطي)1424ه، �ـــض281( اأنَّ الق�شَّ
ية مـــن الناحية النف�شية، وهـــي اإعادة التوازن  الأطفـــال ترتبط مب�شاألـــة بالغة الأهمِّ
النف�شي، و�شرب اأغوار الذات، والتعرف على مالحمها، وهي ترتبط باللَّعب من حيث 
فل؛ ولأنَّها  كونهـــا ت�شخي�ض حركي لأمناط من ال�شلـــوك الإن�شاين يجذب اهتمام الطِّ
�شبة له ما ي�شبه  فل؛ فهي متثِّل بالنِّ ل عاملًا جديًدا غري موجود بالفعل يف حياة الطِّ ت�شكِّ
ابة التـــي من �شاأنَّها اأن تروح عنه، ومت�ضُّ  ه باألوان من املعرفة اجلذَّ احللـــم، وهي متدُّ

وجدانه اخلا�ض حني تعر�ض لأمناط من العواطف ومناذج من امل�شاعر الإن�شانية.

ة يف ريا�ض الأطفال كونهـــا ُت�ْشهم يف بناء  يـــة الق�شَّ وهنـــاك من ينظر اإىل اأهمِّ
بية، فتكمن اأهميتها يف م�شاعدتها -بكلِّ  فل وم�شاعـــدة الأ�شرة يف الرتَّ �شخ�شية الطِّ
بية،  دة التي تهتم بالرتَّ مـــا فيها من اأحـــداث واأ�شخا�ض-على تقريب املفاهيم املجـــرَّ
بية ب�شورة  فل، عن طريق م�شاعـــدة الأ�شـــرة يف الرتَّ ي �شخ�شيـــة الطِّ هـــا تنمِّ كمـــا اأنَّ
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اًل �شحيًحا �شليًما، وتعمل عن طريق  ل �شخ�شيته ت�شكُّ واعيـــة مدرو�شة ُت�شهم يف ت�شكِّ
الة علـــى معاجلة ما قد يقع فيه البيت مـــن اأخطاء، فهي من  قـــة الفعَّ اأ�شلحتهـــا امل�شوِّ
فـــل مبا�شيه وموروثاته، وتكوين �شخ�شيته الإن�شانية عن  اأجنع الو�شائل يف ربط الطِّ
ا ميكنه من ا�شتيعابها؛  قة املنا�شبة، ممَّ طريـــق عر�ض التاأريخ والقيم بال�شورة امل�شوِّ
فريتبـــط بدينـــه، ووطنـــه، واأمتـــه، ويتعـــرف علـــى ماآثرهـــا، واأجمادهـــا، واأبطالها 

)الظهار1424هـ،�ض152(.

يتها كونها تعمل على تنمية  ا املخت�شون يف النُّمو اللُّغوي لالأطفال فريون اأهمِّ اأمَّ
فل اللُّغوية، وت�شاعـــد على منوه اللُّغوي مبا تت�شمنه مـــن مفردات جديدة،  ثـــروة الطِّ
وعبـــارات جيدة قد يحفظ بع�شها اإىل جانب تقـــومي اأ�شلوبه، فريى اأحمد )2004م، 
فوية  �ض تكمن يف دورها البـــارز يف تنمية اللُّغة ال�شَّ ية قراءة الَق�شَ �ـــض116(اأنَّ اأهمِّ
�شية تنميـــة لغة الإر�شال  والكتابيـــة لالأطفـــال، واأنَّ الهدف من عر�ـــض الكتب الَق�شَ

وال�شتقبال لدى الأطفال من خالل الأدب الروائي.

ة ب�شورة اأكرث دقًة،  ية الق�شَّ ويذهب فطامي)2009م، �ض74( اإىل حتديد اأهمِّ
يًة كبرية يف  ف الدرا�شي، فريى اأهمِّ و�شة وال�شَّ ة يف املدر�شة والرَّ حيـــث يتناول الق�شَّ
�ض على الأطفال، تكمن  يف كونها ت�شاعد على تنمية تقدير اللُّغة، وتذوق  قراءة الَق�شَ
ا ي�شاعدهم على  م الكلمات لالأطفال �شمن �شياق؛ ممَّ اجلوانب اجلمالية، واأنَّها تقدِّ
فهم الكلمات غري املاألوفة، وتو�شعة قامو�شهم اللُّغوي من املفردات وال�شيغ البالغية، 
وت�شاعدهـــم على تنمية مهارات احلديث، وتنمية مهارات ال�شتماع، وتنمية مهارات 

ة وكتابتها. الكتابة عندما يت�شجع الأطفال على قراءة الق�شَّ

ية ل  فل واأنَّ هذه الأهمِّ ة يف تربيـــة الطِّ ية الكبرية للق�شَّ ا �شبق الأهمِّ يت�شـــح ممًّ
ميكن اأن تنح�شر يف جانب معني؛ فهي ت�شهم يف بناء الرثوة اللُّغوية للطفل يف مرحلة 
و�شـــة، وت�شهم يف بناء �شخ�شيته، وت�شهم يف اإمـــداده بالقيم،وت�شهم يف ارتباطه  الرَّ

بدينه، ووطنه، واأمته، وت�شهم يف ت�شليته واإمتاعه واإدخال ال�شرور على قلبه.
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دة لقراءة  بويون واملخت�شـــون يف القراءة اأهداًفـــا متعدِّ ويتنـــاول الباحثون الرتَّ
الق�ش�ض على الأطفال يف ريا�ض الأطفال؛  فت�شري قناوي )2009م، �ض54( اإىل اأنَّ 
فل فن  هنـــاك العديد من الأهداف التي ت�شعى اإليها ق�ش�ـــض الأطفال كاإك�شاب الطِّ
فل واإ�شعاده، وتنمية حبِّ  فل على النُّمو الجتماعي، واإمتاع الطِّ احلياة، وم�شاعدة الطِّ
ي، وال�شمو بوجدانه وعواطفه،  القراءة لديه ، وتنمية ثروته اللُّغوية، وتنمية ذوقه الفنِّ
وتنمية خيالـــه وم�شاعدته على البتكار. ويذهب ال�شيخ )1417هـ، �ض 114( اإىل اأنَّ 
ثًا،  فل �شماعًا، وحتدُّ فل يتحـــدد يف تنمية لغة الطِّ ة على الطِّ الهـــدف من قراءة الق�شَّ
وقراءًة، وكتابًة، وزيادة ثروته اللُّغوية، وتزويده باملعلومات العامة واحلقائق املختلفة 
عـــن املجتمع الذي يعي�ـــض فيه، وعن العامل مـــن حوله، وتزويده بالقيـــم والف�شائل، 
فـــات املذمومة، وتعويـــده احرتام العـــادات، والتقاليد،  وتنفـــريه مـــن الرذائل وال�شَّ
�ـــض الجتماعية، وتدعيـــم عقيدته،  والأعـــراف التـــي ت�شود املجتمـــع، كما يف الَق�شَ
يـــن والوحدانية، وربطـــه بالقراآن الكـــرمي وال�شنة  واإعطائـــه فكـــرًة وا�شحـــًة عن الدِّ
�ض الديني وغريهـــا، وغر�ض حب الوطن يف نفو�ض الأطفال  ال�شريفـــة، كما يف الَق�شَ
واملحافظـــة علـــى املرافق العامة للدولـــة والولء لها. وتدريب الأطفـــال على التذكر، 
وتركيز النتباه، والتخيل، والقدرة على حل امل�شكالت التي تواجههم، وتنمية التذوق 
الأدبي لديهم بتقـــدمي املعاين، والأخيلة، والأ�شاليب الأدبيـــة اجلميلة، والك�شف عن 

املوهوبني منهم.

ـــة مييلـــون اإىل التعميم،  وميكـــن القـــول اإنَّ اأغلـــب من كتب عـــن اأهداف الق�شَّ
ة)املوؤلف(، فما الهدف الذي يريد اأن  ويذكـــرون اأهداًفا عامة، ويهملون كاتب الق�شَّ
ـــة؟ اأي اأنَّ هناك هدًفا رئي�ًشا تنـــدرج حتته اأهداف  يحققـــه الكاتب مـــن كتابة الق�شَّ
ة تنميـــة قيمة من القيـــم كال�شدق،  فرعيـــة متعـــددة؛ فقد يكون الهـــدف من الق�شَّ
و�شتندرج عدة اأهداف �شمن هذا الهدف كاملتعة، وزيادة الرثوة اللُّغوية؛ فقد يق�شد 
دة متنوعة  املربي من قراءته للق�شة النُّمو اللُّغوي، اإل اأنَّه �شيح�شل على فوائد متعدِّ

فل. ة التي تتم قراءتها على الطِّ ح�شب م�شمون الق�شَّ
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وُتعـــدُّ الق�ش�ـــض يف مرحلة ريا�ـــض الأطفال و�شيلـــًة رئي�شة لإك�شـــاب الأطفال 
ل  مفاهيم وقيًما اإيجابية، وما مل يكن هذا الهدف حا�شًرا يف ذهن املوؤلف فقد تتحوَّ
ة اللِّ�ض ب�شورة  ـــة اإىل اأداة �شلبيـــة لتعزيز قيم غري مرغوبة؛ فقد تـــورد الق�شَّ الق�شَّ
كي، احلـــاذق ال�شجاع الـــذي يح�شن ا�شتغـــالل الفر�ض من غري  الرجـــل القـــوي، الذَّ
خت مفاهيم  ة ر�شَّ فل بهذه ال�شخ�شية، فهـــذه الق�شَّ ق�شـــد من املوؤلف؛ فيعجـــب الطِّ

فل دون اإدراك من املوؤلف.            �شلبية لدى الطِّ

د �شحاتـــة )1412ه، �ض68( �شرورة ت�شمني الق�ش�ـــض القيم الإيجابية؛  ويوؤكِّ
بوية ركًنا رئي�ًشا  ل القيم الرتَّ بية لبد اأن ت�شـــكِّ ة و�شيلًة ناجحًة للرتَّ فلكـــي تكون الق�شَّ
م دائًما  فيهـــا؛ فهي مبثابة الهـــدف الوا�شح املرغوب فيه، لذلك وجب علينـــا اأن نقدِّ
ـــُق قيم احلياة الإيجابية، وتثري الهتمام بالعلم والفن،  لالأطفال الق�ش�ض التي تعمِّ
ومن ال�شروري اأن يكون املوؤلف على وعي باجتاهات الع�شر الذي يكتب لأبنائه، وما 

فيه من قيم، ومدى منا�شبة هذه القيم  للمجتمع.

ومـــن ال�شروري عر�ـــض هذه القيم ب�شورة غري مبا�شـــرة وغري �شريحة، وهذا 
يدعـــم  متثَُّلها مـــن قبل الأطفـــال، وان�شجامها مع احلبكة الق�ش�شيـــة.واأن تتنا�شب 
م باأ�شلوب �شائـــق ي�شاعد على متثلها  القيـــم املعرو�شـــة مع اأعمار الأطفـــال، واأن تقدَّ

واكت�شابها.

ـــرات قراءة الق�ش�ـــض على جانـــب اللُّغة وم�شكالتهـــا، اأو ت�شلية  ول تتوقـــف ثمَّ
الأطفـــال واإمتاعهـــم؛ بـــل ا�شتخدمت قـــراءة الق�ش�ض كمواد عالجيـــة م�شاعدة يف 
ى فن ) الببليوثريابيـــا(، وهو حماولة عالج  الطـــب البدين والطب النف�شي مـــا ُي�شمَّ
ف�شية  عيوب ال�شخ�شية، اأو م�شاعدة الأطفال على اأن يحلُّوا م�شاكلهم ال�شخ�شية والنَّ
دة من جانب اأمني املكتبة، اأو  من خـــالل مقرتحات اأو تو�شيات بقراءة ق�ش�ض حمدَّ

املدر�ض، اأو املوجه النف�شي )احل�شري، 2009م، �ض19(.
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وقـــد ك�شفت درا�شة علميـــة اأنَّ لقراءة الق�ش�ض على الأطفـــال مردودات ذات 
اأبعـــاد اإيجابيـــة عديـــدة، ميكـــن اأن ت�شاعد على حت�شـــني الو�شع ال�شحـــي وال�شلوك 
ال�شخ�شـــي ب�شكل فّعال مع مالحظة اأنَّ فـــن )الببليوثريابيا( ل يبنى على ت�شخي�ض 
اإكلينيكـــي، ولكن على الفطنة، والب�شرية، وال�شفافيـــة، والتَّجربة الذاتية من جانب 

اأمني املكتبة، اأو الأخ�شائي الجتماعي، اأو النف�شي )عبد العاطي،2009م(.

اأنواع ق�س�س الأطفال:
يختلـــف املخت�شـــون كثـــرًيا عند حديثهـــم عن اأنـــواع ق�ش�ض الأطفـــال، وهذا 
ة لها  ث، وينطلق منها، فالق�شَّ ه اإىل الزاوية التي ينظر منها املتحـــدِّ الختـــالف مردُّ
ي لها، ولها اأنواع بالنظر  اأنواع بالنظر اإىل حجمها، ولها اأنواع بالنظر اإىل البناء الفنِّ
ة من حيث  ة. فاأنواع الق�شَّ اإىل امل�شتفيد منها، اأو الفئة العمرية التي توجه لها الق�شَّ
�ض حجًمـــا، وتتعدد فيهـــا ال�شخ�شيات،  احلجـــم تتنـــاول الرواية: وهي اأكـــرب الَق�شَ
ـــة الق�شـــرية، وهـــي تلـــي الرواية يف احلجـــم، ثمَّ  والبطـــولت، والعقـــد، ثـــمَّ الق�شَّ
الأق�شو�شة، وهي الأ�شغر حجًما، والأقل تعقيًدا، ويف الغالب حتوي �شخ�شية واحدة.

م لالأطفال يدخل يف نطـــاق الأق�شو�شة ولي�ض  وميكـــن القول اإنَّ مـــا ُيكتب ويقدَّ
م لالأطفال �شفحات معدودة،  ة، هذا من حيث احلجم؛ لأنَّ الغالب على ما يقدَّ الق�شَّ
فحة الواحدة عن خم�ض كلمات اأو اأقل. ناهيك  بل اإنَّ بع�شها ل تزيد الكلمات يف ال�شَّ

�ض امل�شورة التي تقت�شر فقط على عر�ض ال�شور.    عن الَق�شَ

ا نلحظ تبايًنا  ة من حيث احلجم اإىل امل�شمون؛ فاإننَّ وعندما نتجاوز اأنواع الق�شَّ
ن األف يف اأدب الأطفال  �ض الأطفال، بل ل يكاد يتفق اثنان ممَّ بـــني مـــن كتب يف َق�شَ
�ض، وقد يرجع جـــزء من هذا التنوع اإىل اختالف يف الت�شمية  علـــى اأنواع هذه الَق�شَ
�ض امل�شليـــة، وي�شميها اآخر الفكاهيـــة، واآخر املمتعة.  فقـــط، فيذكر بع�شهـــم الَق�شَ
ة  ة الفكاهية، الق�شَّ انيـــة: الق�شَّ وقد ح�شـــر ال�شيخ )1417ه( اأنواع الق�ش�ض يف ثمَّ
�ض العلمية  ة التاريخية، الَق�شَ ة ال�شعبية، الق�شَّ ة الجتماعية، الق�شَّ الدينية، الق�شَّ
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�ـــض احليوان والطري  �ض املغامـــرات والبطولة والألغاز، َق�شَ واخليـــال العلمي، َق�شَ
والطبيعة.

ن: الأ�شطورة،  ة تت�شمَّ يف حني يذهب الكيالين )1406هــــ( اإىل اأنَّ اأنواع الق�شَّ
ة  ـــة ال�شعبيـــة، والق�شَّ ـــة الواقعيـــة، والق�شَّ �ـــض ال�شحـــر، والق�شَّ واخلرافـــة، وَق�شَ
�ـــض املغامرات،  �ض البطولت، وَق�شَ �ض اجلـــن والأ�شبـــاح، وَق�شَ التهذيبيـــة، وَق�شَ
�ـــض احليوان واجلماد، ويـــرى الباحث �شرورة احلذر  �ـــض البولي�شية، وَق�شَ والَق�شَ
ا ما يتعلق باخلرافة، وال�شحر، واملغامرات، والأ�شباح؛  �ض خ�شو�شً مـــن بع�ض الَق�شَ
�ض ل يدركون ما تبنيه هذه الأنواع من قيم  ا من موؤلفـــي الَق�شَ حيـــث نلحظ اأنَّ بع�شً
واجتاهات وميول؛ بل قد ت�شهم بع�ض هذه الأنواع يف ت�شكيل �شخ�شية عدائية مت�شلطة 
فـــل من�شرًفا عن  اأو �شخ�شيـــة انطوائيـــة مت�شككـــة، وبع�شها قد يت�شبب يف جعل الطِّ
م الرعب واخلوف والت�شلط.  و�شة غري مقبل عليها ب�شبب هذه الق�ش�ض التي ُتقدِّ الرَّ

مـــة هذه الأنـــواع، وهي تتنـــاول املو�شوعات  �ـــض الدينيـــة يف مقدِّ وتاأتـــي الَق�شَ
�ض  الدينيـــة من عبـــادات، وعقائد، ومعامـــالت، و�شري الأنبياء وال�شاحلـــني، وَق�شَ
�ـــض ال�شحابـــة  القـــراآن، ويدخـــل فيهـــا �شـــرية النبـــي - ملسو هيلع هللا ىلص - وغزواتـــه، وَق�شَ
ـــوع اإىل تنمية القيم الدينيـــة والجتاهات الإيجابية لدى  والتابعـــني. ويهدف هذا النَّ
وع يف املكتبات، اإل  الأطفال)اأحمد،2004م،�ض65(. ومع وجود كمًّ كبري من هذا النَّ
اأنَّه يتَّ�شم يف الغالب بالركاكة وال�شعف يف �شياغته الأ�شلوبية،؛ وقد ُيردُّ هذا اإىل اأنَّ 
�شية لالأطفال  وع ينق�شهم الكتابة الأدبية ومهارة الكتابة الَق�شَ من يكتب يف هذا النَّ

حتديًدا.

�ض التاأريخية التي تتخذ من اأحداث التاأريخ اأ�شا�ًشا لها، فتعر�ض  وهناك الَق�شَ
الأحـــداث التاأريخيـــة باأ�شلوب �شائـــق ي�شاعد علـــى تقبُّلها. وترى قنـــاوي )2009م، 
ة يف تربيـــة الن�ضء؛ لذلك يلتم�ض  �ض املهمَّ �ض التاأريـــخ من الَق�شَ �ـــض200( اأنَّ َق�شَ
�ض الأ�شاليب املنا�شبـــة التي ياألفها الأطفال لالإقبال عليها، مع  املوؤلفـــون لهذه الَق�شَ



75

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

ة التاأريخيـــة اإىل نواة تاأريخية حقيقيـــة، واأن تكون املعلومات  �شـــرورة ا�شتناد الق�شَّ
ـــة زاخرة بو�شـــف م�شهب، ودقيـــق، وملـــون، واأن يكون  مـــة لالأطفـــال يف الق�شَّ املقدَّ

الأ�شلوب اللُّغوي حًيا، وجذاًبا، وم�شوًقا.

�ض  �ـــض اخليالية )Stories Fantasy(، وهي نوع من الَق�شَ ا الَق�شَ ومنها اأي�شً
ُيْعـــزى اإىل ع�شور �شابقة يدور حول احليوانات، اأو الطيور، يهدف اإىل تنمية اخليال 
�ض  فـــل. وي�شري عي�شـــى )2006م، �ـــض288( اإىل اأنَّ هذا اللَّون مـــن الَق�شَ لـــدى الطِّ
يعتمـــد على ا�شتثارة ملكة اخليـــال عند الأطفال فُيحلِّق بخيالهـــم يف اأجواء خيالية، 
وينطلـــق بهم يف ف�شاءات وا�شعة تتجاوز الواقـــع وتخرتق حدود املنطق، وهو يختلف 
م الذي ي�شعى اإىل توجيه خيال الأطفال  �ض اخليال العلمي املدرو�ض اأو املنظَّ عن َق�شَ
�شي خيايل،  توجيهًا �شحيًحا، كما يهدف اإىل تقدمي املعلومات العلمية يف �شياق َق�شَ

وربط الأطفال باملخرتعات احلديثة، وحفزهم على البتكار والإبداع.

Realistic fic� �ض الواقعية )ومن الأنواع املنا�شبة ملرحلة ريا�ض الأطفال الَق�شَ
�ض يعتمد على املو�شوعات امل�شتمدة من احلياة الواقعية،  tion(، وهو نوع من الَق�شَ

وهي يف الغالب تتناول م�شكالتهم، وت�شور اأ�شرهم واأ�شدقاءهم، فهي ت�شور احلياة 
فل  كما هي يف الغالب، ولذا يعد هذا النوع من الأنواع الق�ش�شية املهمة اإذ يربط الطِّ
بواقعـــه، وجمتمعه، وعاداتـــه، وقيمه، ومبادئه. وقد اأ�شـــار الظهار)1424�ض 125( 
اإىل اأن الأطفال يف بداية هذه املرحلة يتجهون للتحرر من التوهم، ويزداد ات�شالهم 
باملجتمـــع الواقعـــي، وتقوى رغبتهـــم يف ا�شتطالع احليـــاة احلقيقيـــة املحيطة بهم، 

وتقوى القدرة اللُّغوية لديهم اإىل حدِّ العتماد عليها اأ�شا�ًشا يف الفهم.

stories(Ad� �ض املغامـــرة �ـــض التي تتالءم مع هـــذه املرحلة َق�شَ  ومـــن الَق�شَ
�ـــض يعتمد على ال�شجاعـــة وروح املغامرة، واأبطالها  venture(، وهـــو نوع من الَق�شَ

ن ي�شاعدون رجال ال�شرطة اأو ينت�شرون للمظلومني واملقهورين، ويرى  يف العادة ممَّ
كاء  جاعـــة، واملجازفة، والذَّ هـــا تنطوي على القوة، وال�شَّ اأحمـــد )2004م، �ض97( اأنَّ
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احلـــاد، ومنـــه ما هو واقعي يحكي عن بطولة �شعب، اأو جماعـــة، اأو اأفراد، اأو فرد يف 
ي فيها رجال ال�شرطة  �ـــض البولي�شية التي يوؤدِّ مواجهـــة خطر من الأخطار، اأو الَق�شَ
اأدوار ال�شجاعـــة مـــن اأجـــل اأداء مهامهـــم مـــن مالحقاتـــه املجرمـــني والقب�ض على 

الل�شو�ض.

�ـــض العلميـــة )scientific stories(،وهي  ـــا الَق�شَ �َض اأي�شً ومـــن اأنـــواع الق�شَ
�ـــض التي يحر�ض موؤلفوها على تنمية اخليـــال العلمي، وتدور حول الك�شوفات  الَق�شَ
العلميـــة، والخرتاعات، والتنبوؤ مبا ميكـــن اأن ي�شل اإليه الإن�شان يف امل�شتقبل كثمرٍة 
لتقدم العلـــم والخرتاع، اإ�شافًة لت�شويـــر الإن�شان الآيل، وقدراتـــه الهائلة، وينفرد 
هـــذا اللون مـــن الأدب يف كونه ُيخ�شع اخليال الأدبي ملنطـــق العلم، فيعربِّ عن العلم 
ي، فاإنَّ اأدب  بال�شـــورة الذهنية احل�شية الزاهية التـــي تت�شف بالأناقة واجلمال الفنِّ
�ـــض اخليـــال العلمي يف جوهره علم م�شمـــخ باخليال الأدبي، وهـــو اأدب مطرز  َق�شَ
مبعطيـــات العلـــم النَّظريـــة والتكنولوجية الذي يعـــربِّ عن هذا التقـــدم املذهل الذي 

ن�شاهد اآثاره فيجمع فروع املعرفة )اجلاجي،1998م، �ض140(.

�ض الأطفال  �ـــض احليـــوان )Animal Stories( فهي من اأكـــرث َق�شَ ـــا َق�شَ واأمَّ
و�شة، وهي  �شيوًعـــا وانت�شـــاًرا  وهي من اأكـــرث الأنواع ال�شابقـــة منا�شبة لأطفـــال الرَّ
�ض البطولة واملغامرات، ومنها احلكايات ال�شعبية، ويرى اأحمد  متنوعة، فمنها َق�شَ
�ض من اأقدم الأنواع وجوًدا، ولي�ض هناك  وع من الَق�شَ )2004م، �ض95( اأنَّ هذا النَّ
جن�ـــض اأدبي يفوقه يف عامليتـــه وذيوعه، وقد اأفاد الإن�شان اإفـــادًة عظيمًة من �شفات 
�شا حُتكى  احليـــوان و�شلوكياتـــه، وقـــد اتخذ من �شفـــات احليـــوان و�شلوكياتـــه َق�شَ
ب اإىل عقـــل الإن�شان وقلبه، بع�ـــض القيـــم والآداب مثل: ال�شجاعـــة، والوفاء،  ليقـــرِّ
�ض كما يف ق�ش�ض هدهد  وع من الَق�شَ والكرم، وغريه. وقد ا�شتخدم القراآن هذا النَّ

�شليمان، والغراب، والنمل، والنحل.
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ة من درا�شات واأبحاث اإلَّ اأنَّه ل توجد درا�شة  ومع كرثة ما كتب يف جمال الق�شَّ
و�شة  لها اأطفـــال الرَّ �ض التـــي يف�شِّ علميـــة- على حـــد علم الكاتـــب- تتنـــاول الَق�شَ

�شية. ومييلون اإليها من هذه الأنواع الَق�شَ

وينبغـــي التاأكيد على �شرورة احلـــذر ال�شديد من بع�ـــض الق�ش�ض، خا�شة ما 
يتعلـــق باخلرافة، وال�شحـــر، واملغامرات، وال�شعوذة، فبع�ض مـــن يكتبون لالأطفال ل 
يهتمـــون كثـــريًا بامل�شائل التـــي تخالف العقيـــدة ال�شحيحة والقيـــم الجتماعية. مع 
�شـــرورة اأن حتر�ض املعلمـــة على الق�ش�ض التي تثري التفـــاوؤل، وال�شعادة، والبهجة، 
واحلـــب، والفـــرح، والأمـــل، وامل�شـــاواة، وتقديـــر الآخريـــن، واحلفاظ علـــى الوطن 
ومكت�شباتـــه وحمايته وحفظـــه وتقدير ولة اأمره. كما عليهـــا اأن تبتعد عن الق�ش�ض 

التي تثري الرعب، واخلوف، والياأ�ض، وتزرع ال�شك يف الآخرين.

ومـــع وجود كم ل باأ�ض به من ق�ش�ض الأطفـــال اإل اأنَّ كثرًيا من هذه الق�ش�ض 
دة  ل تتوافـــر فيها املقومات الفنية ال�شحيحة، نظرًا لأنَّ الكتابة لالأطفال عملية معقَّ
فولة،  ـــن لديهم اخلربة، واملمار�شة، والإملـــام مبتطلبات الطُّ ل ُيح�شنهـــا اإل نخبٌة ممَّ
اإ�شافـــة اإىل اأنَّ بع�ض مـــن ميار�شون هذا ال�شرب من الكتابة لي�شوا على درجة عالية 
ي لهذه الق�ش�ض،  ـــا ينعك�ض �شلًبا على البناء الفنِّ مـــن الكفاءة الأدبية والرتبوية، ممَّ
ـــا امل�شمـــون، فنالحظ ت�شابهًا كبرًيا بـــني معظم هذه الق�ش�ـــض يف اأفكارها التي  اأمَّ
غالًبـــا ما تت�شف بال�شذاجـــة، وال�شحالة، والنف�شال عن واقـــع الأطفال احلقيقي، 
ا  وم�شكالتهـــم املعا�شرة، وعدم توافقها مع املراحـــل العمرية املختلفة لالأطفال؛ ممَّ

يفقدها امل�شداقية والتوا�شل )عي�شى2007م،�ض283(.

وع من        ويرجع �شعف موؤلفي الق�ش�ض لالأطفال اإىل �شعف تاأهيلهم لهذا النَّ
الكتابة املتخ�ش�شة، التي حتتاج اإىل رغبة داخلية، واإملام بحاجات الأطفال وميولهم 
وم�شكالتهم، واإملام بالأ�ش�ض واملبـــادئ العامة وال�شوابط املتعلِّقة بالكتابة لالأطفال، 
ًها اأن يلتزم بهـــا، ويراعيها؛ ليكون  ًفـــا اأو مرِفّ التـــي يلزم على مـــن يتوجه للطفل مثقِّ
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توجهـــه ناجًحا، وفعاًل، وموؤثًرا، منها: �شـــرورة مراعاة خ�شائ�ض الأطفال ومرحلة 
منُّوهم اللُّغوي، والعقلي، والجتماعي، والنفعايل، وحاجاتهم، وميولهم عند خمتلف 
فل واإ�شعاده واإدخال البهجة على  املراحل والأعمار، و�شرورة احلر�ض على اإمتاع الطِّ
قلبـــه، وتعليمه، وتثقيفـــه كلما اأمكن، والبعد عن الوعـــظ املبا�شر، و�شرورة احلر�ض 
علـــى اأن يكون للطفل دور فاعل، و�شرورة مراعـــاة اجلوانب ال�شكلية واجلمالية عند 
ابة اجلميلة، والأ�شوات  م لهم الألوان اجلذَّ اإعداد املواد الأدبية لالأطفال، بحيث تقدَّ
املبهجة الراقية التي ت�شاعد على تنمية احل�ض اجلمايل والتذوق الفني لدى الأطفال 

بويةلدول اخلليج العربي،1431هــ،�ض21(.  )املركز العربي للبحوث الرتَّ

و�سة: مطالب قراءة الق�س�س على اأطفال الرَّ
قـــراءة الق�ش�ض علـــى الأطفال لي�شت عمليـــة نطق للحروف فقـــط؛ بل اأثبتت 
ن العديـــد من املهارات املرتابطة واملت�شابكة التي ل  را�شات اأنَّها تت�شمَّ الأبحـــاث والدِّ
ميكـــن اأن ينفك بع�شها عن بع�ض فالقراءة عملية عقليـــة ت�شمل تف�شري الرموز التي 
اها القارئ عن طريق عينيه، وتتطلب هذه العملية فهم املعاين، كما اأنَّها تتطلب  يتلقَّ
ا يجعـــل العمليات النف�شيـــة املرتبطة  الربـــط بني اخلـــربة ال�شخ�شية واملعـــاين، ممَّ
دة اإىل درجة كبـــرية؛ فمهارات القراءة يرتبط بع�شها ببع�ض، ويعتمد  بالقراءة معقَّ
بع�شهـــا على بع�ض، وعندما نتعامـــل مع مهارة ما من مهارات القـــراءة على انفراد 

يكون ذلك بق�شد التحليل لهذه املهارة فقط )عليان1421هـ، �ض41(.

فل يف  ويعـــدُّ ركـــن القـــراءة يف غرفة �شـــف رو�شة الأطفـــال اأول ما يقابـــل الطِّ
حياتـــه الثقافية، ولهذا الركن دور رئي�ض يف تنمية الجتاه الإيجابي للقراءة، وتزويد 
�ـــض املنا�شبة لأعمارهم، وميولهم، واجتاهاتهم؛ ومع  الأطفال بقدر كاٍف من الَق�شَ
و�شة، اإلَّ اأنَّ واقـــع هذا الركن يف  يـــة ركن القـــراءة يف غرفة �شـــف الرَّ الإميـــان باأهمِّ
يته، ولذا تـــربز احلاجة اإىل تبني  ريا�ـــض الأطفـــال يف كثري منها ل يتنا�شـــب مع اأهمِّ
معايـــري علميـــة وحتديـــد مطالب رئي�شـــة ت�شهم يف تزويـــد ريا�ـــض الأطفال-وب�شكل 
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دوري- بالق�ش�ض املنا�شبة واحلديثة، وت�شاعد يف احلكم على جودة تلك الق�ش�ض، 
ومـــدى منا�شبتها حلاجـــات الأطفـــال الجتماعية والنف�شيـــة والعقليـــة، اإ�شافة اإىل 

تدريب املعلمات على مطالب اختيار الق�ش�ض املنا�شبة ومهارات قراءتها.

دة؛ فهي لي�شت  و�شة مهارات متعـــدِّ وتتطلَّـــب قـــراءة الق�ش�ض على اأطفـــال الرَّ
عمليـــة اأخذ ق�شة من درج املكتبـــة وقراءتها على الأطفال؛ لأنَّ هـــذا العمل  ينعك�ض 
�شلًبـــا على الأطفـــال، وبدًل من اأن حتقق قراءة الق�ش�ض اأهدافـــًا اإيجابية؛ قد ينتج 
عنها اجتاهات �شلبية ب�شبب قلة خربة املعلمة باأ�شول ومطالب قراءة الق�ش�ض على 

الأطفال.

ومـــن املنا�شب اأن تقـــوم معلمة الرو�شـــة »باإ�شعار الآباء ببـــدء برنامج القراءة 
و�شة، وتزويدهـــم باملطويات املنا�شبـــة التي تعينهـــم على اأداء  لالأطفـــال داخـــل الرَّ
دورهـــم القرائـــي جتـــاه اأبنائهـــم، واإ�شعارهـــم بالق�ش�ـــض التـــي يحبُّهـــا اأبناوؤهم، 
وتزويدهـــم باملكتبات التـــي يتوفر فيها ق�ش�ـــض جيدة لالأطفـــال، وت�شهيل ا�شتعارة 

و�شة« )النَّ�شار،1424هـ،�ض42(. الأطفال للق�ش�ض املنا�شبة من مكتبة الرَّ

ومـــن اأجل اأن تكون عملية قراءة الق�ش�ض علـــى الأطفال عمليًة هادفًة حمققًة 
ة،  لأغرا�شهـــا؛ لبـــد من توافـــر اأربعة مطالـــب رئي�شة، هـــي: مطالب اختيـــار الق�شَّ
ـــة، ومطالب اأثناء القراءة، ومطالب بعد القراءة .و�شوف  ومطالب قبل قراءة الق�شَّ

يتم يتناول هذه املطالب ب�شيء من التف�شيل:

اأوًل: مطالب اختيار الق�س�س:
ة على اأطفالها اإيجاد         اأول مطلـــب تقـــوم به املعلمة الراغبة يف قـــراءة الق�شَّ
ة اجليدة،  ـــة املنا�شبة، وهـــذا يتطلب من املعلمة اأن تكون ملمـــًة مبعايري الق�شَّ الق�شَّ
و�شة واأمينتها، واأن تكون على توا�شل مع املكتبات  واأن تكون على توا�شل مع مكتبة الرَّ
التجارية واملكتبات العامة، ول نهمل املواقع الإلكرتونية املتخ�ش�شة لالأطفال، حيث 
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ق اأهدافها.وهنا ن�شري اإىل اأنَّ  ا متنوعة ميكن اأن تختار منها ما يحقِّ ـــن ق�ش�شً تت�شمَّ
و�شة  املعلمـــة الناجحة هي التي يكـــون لديها بنك من الق�ش�ض يف مكتبتها داخل الرَّ
اأو يف املنـــزل، تقـــوم بت�شنيفهـــا على ح�شـــب م�شتويـــات الأطفال العمريـــة، وح�شب 

مو�شوعاتها، وهذا يي�شر لها الرجوع اإليها وال�شتفادة منها.

وقد تنـــاول املخت�شون معايري احلكم على ق�ش�ض الأطفـــال، فاأوردها الظهار 
ة  ة واحلكم على جناح الق�شَّ ي للق�شَّ )1424هــــ، �ض157( يف حديثه عن البناء الفنِّ
ة، وحلبكتهـــا، وعنا�شر الت�شويـــق، وال�شراع،  مـــن خالل موا�شفـــات »لفكـــرة الق�شَّ
والنهايـــة، ومعايري خا�شة بال�شخ�شيات، ومعايري خا�شة بالأ�شلوب، ومعايري خا�شة 

بالبيئة الزمانية واملكانية«.

ـــة، اإذ اأ�شار اإىل �شروط       كمـــا اأورد قنـــاوي )2009م، �ـــض62( �شروط الق�شَّ
متعلِّقـــة باحلبكة، وهي: اأن ترتبط الأحـــداث وال�شخ�شيات ارتباًطا مقنًعا يجعل من 
ة بع�ـــض ال�شواهد، واأن تكون الأحداث  جمموعهـــا وحدة ذات دللة، واأن ت�شم الق�شَّ
ن  املوؤديـــة اإىل حل العقدة خمتارة بعناية ومقنعة ومتالئمـــة مع امل�شمون، واأل تت�شمَّ
ى باحلبكات اأو الأحـــداث املت�شابكة اأو املعقدة، واأن تكون  كثـــريًا من العقد اأو ما ي�شمَّ

ن اأحداثا موؤثرة. ابة تت�شمَّ احلبكة م�شوقة جذَّ

ة ما اأورده  ومـــن املطالب التـــي يح�شن باملعلمة اأن تلم بها عنـــد اختيارها للق�شَّ
كل مـــن : )امل�شريف،2004م(، و)�شحاتـــه،1412ه(، و)املجيدل،1425ه(، و)املركز 

بوية لدول اخلليج العربي،1431ه(، ومنها: العربي للبحوث الرتَّ

ة: اأ. مو�سوع الق�سَّ
و�شوح املو�شوع. -
منا�شبته للمرحلة العمرية. -
ـــة. وهذا يتطلب الإملـــام باأنواع الق�ش�ض  - منا�شبـــة العنوان مل�شمون الق�شَّ

وبالأكرث منا�شبة منها لأطفالها.
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ة : ب . فكرة الق�سَّ
جاذبية الفكرة. -
مدى ِجّدتها. -
تناولها للقيم. -
ف�شية،  - تنا�شبهـــا مـــع امل�شتـــوى العقلـــي لالأطفـــال، ومـــع خ�شائ�شهـــم النَّ

والجتماعية، والعقلية، واللُّغوية.
خلّوها من الأفكار املعقدة، ومن الأفكار املفجعة املزعجة املوؤملة. -

ة: ج . حبكة الق�سَّ
ب. - تتدرج من الب�شيط اإىل املركَّ
 جتذب الأطفال. -
ترابط اأحداث احلبكة. -
 الو�شوح و�شهولة التعرف عليها. -
ة   - الرتكيز على الأهداف العامة والبعد عن التفا�شيل. وعادة ما تبداأ الق�شَّ

ببداية موجزة ثم تتابع الأحداث وتنمو لت�شل اإىل العقدة ثم احلل.
مـــن املهـــم جدا اأن تكـــون النهايـــة �شعيدة مبهجـــة مفرحة للطفـــل؛ فهذه  -

النهايات املفرحة ت�شهم يف بناء �شخ�شية متفائلة مقبلة على احلياة قادرة 
على حل امل�شكالت.

ة: د . �سخ�سيات الق�سَّ
تكون ماألوفة لالأطفال. -
يتم ت�شويرها ب�شكل دقيق. -
يكون عددها منا�شبا. -
و�شـــوح اأدوار ال�شخ�شيـــات. ومـــا يجب علـــى الكاتب التنبه لـــه البعد عن  -

املثالية الزائفة والزائدة يف ر�شم هذه ال�شخ�شيات.
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اأن تكون ال�شخ�شيات خرّية، والبعد عن ال�شخ�شيات ال�شريرة العدوانية. -

ة: ه�.  بيئة الق�سَّ
ة بارزة ووا�شحة. - تكون البيئة الزمانية واملكانية يف الق�شَّ
ة. - تتنا�شب البيئة مع �شخ�شيات الق�شَّ
عر�ض الزمان واملكان ب�شورة منا�شبة. -
ترتبط بالبيئة الجتماعية التي يعي�ض فيها الأطفال. -

ة: و.  اأ�سلوب الق�سَّ
ا�شتخدام اجلمل الب�شيطة ل املركبة. -
تقدمي كلمات جديدة. -
مراعاة التنا�شب يف التباعد بني ركني اجلملة. -
منا�شبة ال�شتطراد يف العر�ض. -
منا�شبة اجلمل العرتا�شية. -
منا�شبة الألفاظ للعمر اللُّغوي لالأطفال. -

ز . ال�سرد واحلوار:
ة ولي�ض على ل�شان املوؤلف. - يتمَّ ال�شرد على ل�شان �شخ�شيات الق�شَّ
ة، -  منا�شبة طول احلوار بني �شخ�شيات الق�شَّ
م. -  يكون احلوار ب�شكل منظَّ
و�شوح احلوار وعدم تعقيده ب�شورة ترهق الأطفال.  -
فل اللغوية، واختيار  - ويح�شن اأن يت�شف ال�شرد بالآتي: مراعاة  اإمكانات الطِّ

الألفـــاظ ذات الدللة احل�شية والبعد عن الألفاظ املجردة، اختيار اجلمل 
الق�شـــرية املتنا�شبة، والبتعاد عن ال�شتعـــارات والكنايات، والبتعاد عن 

الألفاظ الأجنبية والعامية.
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ح. نهاية الق�سة: 
ينبغـــي اأن ي�شتمـــع الطفـــل اإىل نهاية �شـــارة، �شعيدة، مبهجة، مرحـــة، ل توؤذي 

م�شاعره واأحا�شي�شه بنهاية موؤملة اأو غري �شارة.

ة: ط. اإخراج الق�سَّ
فحات لعمر الأطفال. - منا�شبة عدد ال�شَّ
جودة الورق. -
جاذبية الغالف. -
توظيف الألوان ب�شكل منا�شب. -
تنا�شب بنط الكتابة مع م�شتوى الأطفال. -
عدم طغيان ال�شور على الكلمات. -
مراعاة ال�شبط بال�شكل. -
ة. - منا�شبة ال�شور داخل الق�شَّ
بة املعقدة. - البعد عن ال�شور املركَّ
مراعاة امل�شافة بني ال�شطور. -
وجود ترابط بني النَّ�ض وال�شور. -

ة: ب. مطالب قبل قراءة الق�سَّ
ـــة ب�شكل ممتع،  ة لبد اأن تتـــدرب املعلمة على ق�ضِّ الق�شَّ    قبـــل قـــراءة الق�شَّ
ل اأن ت�شتفيـــد املعلمة من املـــراآة اأو من معلِّمات  بحيـــث ي�شـــدُّ انتباه الأطفـــال، ويف�شَّ
ة اأمام زوجها واأطفالها، ويورد قطامي  ة، اأو تقـــراأ الق�شَّ اأخريـــات تقراأ عليهن الق�شَّ
توجيهـــات للمعلمني  الراغبني قراءة الق�ش�ض علـــى اأطفالهم )2009م، �ض266(، 

هي:

ة مرات عدة من اأجل املتعة يف البداية ثمَّ برتكيز اأكرث. - اقراأ الق�شَّ
اعزل نف�شك عن الأطفال وجر�ض الهاتف. -
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ة. - ث ب�شوٍت عاٍل واأنت تقراأ الق�شَّ ك وحتدَّ حترَّ
افعل كلَّ ما ت�شعر اأنَّك تريد فعله. -
�شـــع خطوًطا حتت العبارات اأو الكلمات التـــي تبدو �شعبة اأو غام�شة لدى  -

الأطفال.
ة الأ�شا�شي. - حلِّل بناء الق�شَّ
ة. - حلِّل مواطن اجلاذبية يف الق�شَّ
ل ما يحتاج اإىل تعديل. - عدِّ
ب على قراءتها. - ة على اأفراد اأ�شرتك تدرَّ اقراأ الق�شَّ

ـــة اأهدافها يجدر باملعلمـــة حتقيق عدد من  ق قـــراءة الق�شَّ  ومـــن اأجل اأن حتقِّ
املطالب اأوردهـــا كل من: )املجيدل،1425ه،�ض98(، و)قطامي،2009م، �ض235(، 
و)اأحمـــد 2009م، �ـــض112(، و) الن�شـــار، 1433هــــ(، و)املركز العربـــي للبحوث 

بوية لدول اخلليج العربي،1431ه(، ومن اأهم تلك املطالب: الرتَّ

ة داخـــل ال�شف اأو يف  -   تهيئـــة املـــكان املنا�شب، فهل �شتقـــراأ املعلمة الق�شَّ
ل اأن  و�شة �شاحة اللعـــب(، ويف�شَّ و�شة حديقـــة الرَّ مـــكان اآخر )مكتبة الرَّ
تنـــوع املعلمة بني اأمكنـــة القـــراءة )الف�شل،املكتبة، احلديقـــة، ال�شاحة( 
فـــل لال�شتماع  فتنـــوُّع الأمكنـــة ومنا�شبتهـــا ت�شهـــم يف حت�شـــني دافعية الطِّ
ة مع  ـــل اأن يتنا�شـــب مكان قـــراءة الق�شَّ للقـــراءة وال�شتمتـــاع بها، ويف�شَّ
ة تتناول احليوانات فمن املنا�شب جًدا اأن تكون  م�شمونها فاإن كانت الق�شَّ
و�شة مع �شرورة اأن يتنا�شب اجلو من حيث  درجة احلرارة  يف حديقـــة الرَّ

اأو الربودة لالأطفال.

ـــل اأن يجل�ض الأطفال على �شكل حرف U، واأن تكون املعلمة اأعلى من  - يف�شَّ
ن جميع الأطفال مـــن م�شاهدتها، واأن جتل�ض  الأطفال قليـــاًل، بحيث يتمكُّ
اأمـــام الأطفال بحيث جتـــذب انتباه اجلميع،كي يـــرى اجلميع كامل ج�شم 
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ـــة، وقد يكون من املنا�شب اأن يجل�ض الأطفال على  املعلمـــة وهي تقراأ الق�شَّ
الأر�ض بعد و�شع فر�شة منا�شبة.

ة التي  - ة، يوم القراءة، احل�شَّ تختـــار املعلمة الوقت املنا�شب لقـــراءة الق�شَّ
تتمُّ فيها القراءة، فلي�ض من اجليد اأن تقراأ املعلمة الق�ش�ض يف نهاية اليوم 
فهـــذا لن ميكـــن املعلمة من التفاعل مع القراءة ب�شـــكل جيد، فهي مرهقة 
متعبـــة قد ا�شتنفـــدت كامل قدرتها، كمـــا اأنَّ الأطفال ا�شتنفـــدوا طاقتهم 

ر يف تركيزهم ومتابعتهم وا�شتمتاعهم. ا يوؤثِّ ون�شاطهم وحيوتهم، ممَّ

تتاأكـــد املعلمـــة من اأنَّ اإ�شاءة املـــكان جيدة، ومن منا�شبـــة درجة احلرارة  -
والـــربودة، فجلو�ـــض الأطفـــال يف مكان تكـــون درجة احلـــرارة اأو الربودة 
فيـــه مرتفعـــة يقلِّل مـــن تركيزهـــم وانتباههم، بل لبـــد اأن تتاأكـــد املعلمة 
فل  مـــن منا�شبة ما يجل�ض عليـــه الأطفال من فر�ض اأو ح�شـــري فراحة الطِّ

�شرورية ملتابعته وا�شتمتاعه.

ة )اأ�شكال، ر�شوم، �شور، دمى(  - تعدٌّ املعلمة الأدوات امل�شاندة لقراءة الق�شَّ
وهذا �شي�شهـــم يف متابعة الأطفال كما �شي�شهم يف اإثرائهم. وقد يكون من 
املنا�شـــب اأن تعر�ـــض املعلمة مقطعا مرئيـــا اأو م�شموعًا،خا�شـــة اإذا كانت 

ة تتناول الغابة وما يجري فيها. الق�شَّ

ة واأ�شوات  - ـــل املعلمـــة امل�شتات اخلارجيـــة؛ فاملعلمة عندما تقـــراأ الق�شَّ تقلِّ
الأطفـــال من خارج الف�شـــل ت�شلهم بو�شوح ي�شعف مـــن تركيز الأطفال 
ة.كذلك عنـــد دخول مراقبة اأو زائرة اإىل غرفة ال�شف،  ومتابعتهم للق�شِّ
وقـــد يكـــون من املنا�شب و�شـــع لفتة على بـــاب ال�شف ت�شـــري اإىل الهدوء 

وتطلب عدم الدخول اإىل غرفة ال�شف. 

تعطـــي املعلمة تعليمات عن �شرورة النتبـــاه، والرتكيز، وح�شن ال�شتماع،  -
ـــل اأن تكون هـــذه  التَّعليمات معلَّقـــة داخل غرفة  وعـــدم الن�شغـــال، ويف�شَّ
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ـــة فتطلب مـــن الأطفال  ـــف اأو املـــكان الـــذي تتـــمُّ فيـــه قـــراءة الق�شَّ ال�شَّ
 اإدخـــال جميـــع املحتويـــات التـــي اأمامهم داخل الـــدرج كما تطـــرح عليهم 
ال�شـــوؤال عن رغبة اأحد منهم الذهـــاب اإىل دورة املياه قبل البدء يف قراءة 

ة.  الق�شَّ

ة تتناول املوؤلِّف، والنا�شر، وتاريخ  - م املعلمة بع�ض املعلومات عن الق�شَّ تقـــدِّ
فحات، وهذه املعلومات تفيد الأطفال، فتقول  الن�شـــر، والر�شام وعدد ال�شَّ
لأطفالها هذه ق�شة وعنوانها كذا، وقد األفها فالن، وهذه ال�شور ر�شمتها 
فالنـــة، وعلى املعلمـــة األ تبخل علـــى اأطفالها مبثل هـــذه املعلومات؛ فهذه 

املعلومات ت�شهم يف تكوين اجتاه اإيجابي نحو القراءة.

ة و�شورة الغالف، وتتيح لأطفالها  - تناق�ض املعلمة مع اأطفالها عنوان الق�شَّ
التنبوؤ مبـــا يف النَّ�ض من خالل العنوان، وتطلب من الأطفال احلديث عن 
فل  ال�شـــورة، وكلما دخلت املعلمـــة يف التفا�شيل فهو اأف�شل فقد يجيب الطِّ

اأ�شاهد رجاًل، فتاأتي اإجابة اأخرى اأ�شاهد رجاًل يلب�ض عمامة...

مها لأطفالها، ثمَّ تتيح  - ل اأن حت�شر املعلمة معها اأكرث من ق�شة، وتقدِّ يف�شَّ
ة التي يرغبونها ولو من الق�ش�ض القدمية التي  لهم املجال لختيار الق�شَّ
ة  �شبـــق اأن قراأتها عليهم فمجرد جعـــل الأطفال ي�شاركون يف اختيار الق�شَّ

يعزز لديهم اإبداء الراأي والت�شاور ويجعلهم اأكرث متابعًة وانتباًها.

ـــة، فهي اجل�شر الذي  - حتر�ـــض املعلمة على نقطـــة البداية يف قراءة الق�شَّ
ة؛ لـــذا يجدر باملعلمـــة اختيار  تنقـــل به املعلمـــة اأطفالها اإىل عـــامل الق�شَّ

البداية املنا�شبة قبل النطالق يف القراءة.
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مطالب اأثناء قراءة الق�س�س:
ة وتنتهي املعلمة من التدرب عليها والن�شجام معها،       عندما يتمُّ اختيار الق�شَّ
وتهيـــئ  املكان املنا�شـــب للقراءة، تاأتي مرحلـــة ال�شروع يف القـــراءة، وتتطلب قراءة 
الق�ش�ـــض من املعلمـــة اأن حتقق عدًدا من املطالـــب اأ�شار ت اإليهـــا اأبحاث متعددة، 
مثـــل: )قطامي،2009م، �ـــض235(، و)اأحمد 2009م، �ـــض112(، و)املركز العربي 
بوية لدول اخلليـــج العربـــي،1431ه(، و)الن�شـــار،1424ه، �ض،30(،  للبحـــوث الرتَّ

و)طعيمة،1430ه،�ض140(، ومن اأهمها:

ة التي تقروؤها عليهم. وهذا من  - ُتْظِهـــر املعلمة لأطفالها ا�شتمتاعها بالق�شَّ
ر هذا على ا�شتمتاع الأطفال ومتابعتهم؛ فالأطفال  اأهم املطالب؛ حيث يوؤثِّ
يدركـــون ب�شـــورة غـــري مبا�شـــرة حما�شـــة املعلمـــة ورغبتهـــا يف القـــراءة 
عليهم.وقـــد يرجع هـــذا اإىل نظرة املعلمة اإىل قـــراءة الق�ش�ض واجتاهها 
نحـــو القراءة. فالجتـــاه ال�شلبي للمعلمـــة ينعك�ض علـــى تفاعلها وحر�شها 

وا�شتمتاعها بالقراءة.

تقـــراأ املعلمة ب�شـــوت وا�شح م�شموع مـــن جميع الأطفـــال، ولي�ض املطلوب  -
ف، ول ب�شوت  من املعلمـــة اأن تقراأ ب�شوت عاٍل مزعج جملجل داخل ال�شَّ
خافـــت ي�شعـــب �شماعه.كما عليها اأن جتعـــل الأطفال الذيـــن يعانون من 
م�شـــكالت �شمعية اأو ب�شريـــة قريبني منها، واإن كان عـــدد الأطفال كبرًيا 

فقد يكون من املنا�شب ال�شتعانة مبكرب �شوت.

ة وفهمها،  - تقـــراأ املعلمة ب�شرعـــة منا�شبة ت�شمـــح لالأطفال مبتابعـــة الق�شَّ
ولي�ـــض املطلـــوب البطء املمـــل الذي ي�شاعـــد على ان�شـــراف الأطفال عن 

ة. ومن الأف�شل اأن تقراأ جملًة جملًة ل كلمًة كلمة. متابعة الق�شَّ

ة،  - ـــف املعلمة نربات �شوتها وفًقا ملتطلبـــات املوقف و�شخ�شيات الق�شَّ توظِّ
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ف�شـــوت ال�شيخ العجـــوز كبري ال�شـــن يختلف عن �شوت ال�شـــاب ال�شغري. 
و�شوت القا�شي يختلف عن �شوت الل�ض و�شوت الأ�شد ملك الغابة يختلف 
ة وتطلب  عن �شوت الثعلب، وهذا يوؤكد اأن تتدرب املعلمة على قراءة الق�شَّ

من الآخرين تقوميها.

ـــة، ول �شك اأنَّ �شيًئا  - تتوقـــف املعلمـــة عن القراءة قلياًل تبًعا لأحداث الق�شَّ
مـــن ال�شكـــون من حني لآخـــر ي�شهم يف جمع �شتـــات انتباه الأطفـــال اأثناء 
ال�شـــرد، كما �شي�شهم يف اأخـــذ املعلمة �شيًئا من الراحـــة، وينبغي األ تطيل 

هذه الوقفات ول تكرث املعلمة منها.

ـــة ح�شب املواقف  - تغـــري املعلمة من تعابري وجههـــا وفًقا ل�شخ�شيات الق�شَّ
التـــي متـــرُّ عليها؛ فموقـــف الفـــرح والبت�شامة يختلف عـــن موقف احلزن 

ويختلف اخلوف.

ة كالوقوف  - ف املعلمة عالمات الرتقيم توظيًفا �شليًما يف قراءتها للق�شَّ توظِّ
عند الفا�شلة والنقطة، وتوظيف عالمة التعجب وال�شتفهام، فُتْظِهر على 
ق�شمـــات وجهها التعجب وال�شتغـــراب، كما َيْظهر يف نطقهـــا ال�شتفهام؛ 
فنهايـــة اجلملـــة ال�شتفهاميـــة اأو التعجبيـــة تختلف عن نهايـــة الطلبية اأو 

اخلربية.

ة، فتعر�ض  - ف املعلمة ال�شور والر�شوم توظيًفا �شليًما يف قراءتها للق�شِّ توظِّ
ة  على اأطفالها بع�ض ال�شـــور وبع�ض الر�شوم، وتتيح لهم الإم�شاك بالق�شَّ

وتداولها بينهم اإن لزم الأمر.

ة، وحتر�ض على  - تتوا�شـــل املعلمة ب�شرًيا مـــع اأطفالها اأثناء قـــراءة الق�شَّ
تق�شيم نظراتها بـــني الأطفال وا�شتخدام التوا�شل الب�شري و�شيلة رئي�شة 
ة  جلـــذب انتباه الأطفال، وبع�ض املعلمات يكون ب�شرها مركًزا على الق�شَّ
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وهذا خطاأ كبري تقع فيه املعلمة �شيكون له الأثر ال�شلبي يف متابعة الأطفال 
ة. الق�شَّ

ـــة، وهذا يتطلب  - تتوا�شـــل املعلمـــة حركيًا مـــع اأطفالها اأثنـــاء قراءة الق�شَّ
حتريك اليدين والراأ�ـــض، بل متثيل بع�ض املواقف التي تتطلب ذلك ب�شكل 
مدرو�ـــض وغري مبالغ فيه تقـــوم من مكانها مت�شي قليـــال، ت�شع يدها على 

فل اأو كتفه، كل هذا �شي�شهم يف متابعة الأطفال للق�شة. راأ�ض الطِّ

ة، وقد تتوقـــف املعلمة قلياًل،  - تتيـــح املعلمة لأطفالهـــا التنبوؤ بنهايـــة الق�شَّ
وتطلـــب مـــن الأطفال اأن يتوقعوا نهايـــة للق�شة، وقد تتوقـــف عن القراءة 
وتخرب اأطفالهـــا اأنها �شتكمل يف اجلل�شة القادمـــة، فهذا �شيجعل الأطفال 

ة. متحم�شني للو�شول اإىل نهاية الق�شَّ

ـــة، خا�شة التي  - ت�شـــرح املعلمة وتف�شـــر بع�ض املعلومات الـــواردة يف الق�شَّ
يتوقـــع اأن تكـــون عائًقـــا دون فهـــم الأطفـــال ومتابعتهم للق�شـــة، كاأ�شماء 
الأماكـــن واملـــدن اأو بع�ـــض الألفـــاظ الغام�شـــة اأو اأ�شمـــاء ال�شخ�شيات اأو 
الكلمـــات الغريبـــة التي ي�شعب عليهـــم فهمها، ول مينـــع اأن تو�شح ما هو 

غام�ض باللغة القريبة من لهجة الأطفال.

ـــُد الأ�شوات واحلركات املختلفة اإذا كان ذلـــك ي�شاعد على اإ�شفاء جو  - تقلِّ
ـــة، كما اأنَّ تقليد بع�ض الأفعال، مثل الطرق على الباب  حقيقي على الق�شَّ

اأو الكتابة ي�شاعد على تفاعل الأطفال ب�شورة اأف�شل.

ة:  مطالب بعد النتهاء من قراءة الق�سَّ
م عدًدا  ة على الأطفال يتوقـــع منها اأن تقدِّ بعـــد انتهـــاء املعلمة من قراءة الق�شَّ
مـــن الأن�شطـــة التي ت�شهـــم يف حتقيق اأهـــداف قـــراءة الق�ش�ض )جابـــر،1421ه(، 

و)املجيدل،1425ه،�ض99(، و)عبدالباري،2010م(، ومنها:
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ة، ويف هذه املناق�شة تر�شيخ  - نة يف الق�شَّ تناق�ض مع اأطفالها القيـــم املت�شمَّ
للقيـــم الإيجابية وتعزيزهـــا، وتنفري من القيم ال�شلبيـــة، ومن الأف�شل اأن 
تكـــون دون تكلف وب�شورة غري مبا�شـــرة، وربط هذه القيم بحياة الأطفال 

وم�شكالتهم.

ة، وحول �شخ�شياتها،  - ـــُع الأطفال على طرح اأ�شئلة يف مو�شـــوع الق�شَّ ت�شجِّ
ة وزمانها؛ فالأطفال يدفعهم حب ال�شتطالع اإىل معرفة  وحول مكان الق�شَّ

ة، وقد يطرحون اأ�شئلة ل تتوقعها املعلمة. املزيد عن �شخ�شيات الق�شَّ

ة،  - تتيح لالأطفـــال املقارنة بني �شخ�شيتني اأو منوذجـــني اأو راأيني يف الق�شَّ
ة و�شور من واقع احلياة اأو املقارنة بني  اأو املقارنـــة بني ما �شمعـــه يف الق�شَّ

ت�شرف خاطئ وت�شرف جيد.

ة، ومـــا الذي ن�شتفيده  - تتيـــح لالأطفال ا�شتنتـــاج الدرو�ض والعرب من الق�شَّ
د ال�شواب  ة يف تعامالتنا اليومية، وحتثهم على امل�شاركة، وحتدِّ من الق�شَّ
ـــة، واأوجه النقد التي  واخلطـــاأ يف ت�شرف �شخ�شية من �شخ�شيات الق�شَّ

ميكن اأن توجه لل�شلبيات، وكيفية تعديل ال�شلوك اخلاطئ.

تطلـــب من اأطفالهـــا اقرتاح عناوين جديـــدة للق�شة، وذكـــر اأهم الأفكار  -
ة. وجتعل الأطفال يوردون بع�ض الكلمات املرادفة يف  نتها الق�شَّ التي ت�شمَّ

ة. ة. ويوردون بع�ض الكلمات املت�شادة يف الق�شَّ الق�شَّ

ة يف املنزل على الأم اأو الأب اأو الإخوة. - تطلب من اأطفالها اأن يعيدوا الق�شَّ

ة على زمالئه. - تطلب من بع�ض الأطفال اإعادة الق�شَّ

تطرح اأ�شئلة مثرية لالأطفـــال ماذا تفعل لو كنت مكان اأحد ال�شخ�شيات؟  -
ماذا تقرتح؟ مباذا تف�شر؟
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ة. - تطلب من الأطفال حتديد ال�شخ�شيات التي اأعجبتهم يف الق�شَّ

ـــة، وتن�شـــت باهتمام  - ـــع الأطفـــال لطـــرح اأ�شئلـــة يف مو�شـــوع الق�شَّ ت�شجِّ
لأ�شئلتهم  وتعليقاتهم.

خامتة :
ية      تنـــاول هـــذا الف�شل قـــراءة الق�ش�ض يف ريا�ض الأطفال مـــن حيث الأهمِّ
اللُّغويـــة واملتطلبات الرتبوية باعتبـــار الق�شة اأمتع الفنون الأدبية واأقربها اإىل نفو�ض 
الأطفـــال، وتطـــرق الف�شـــل اإىل مفهوم ق�ش�ـــض الأطفال واأهمية قـــراءة الق�ش�ض 
عليهـــم واإىل اأنواع الق�ش�ـــض املقدمة لالأطفال مع التاأكيد علـــى املتطلبات الرتبوية 
لت�شاعـــد معلمة الرو�شة على حتقيق قراءة ناجحة ممتعـــة حمققة لأهدافها؛ تتمثَّل 
ة  يف مطالـــب اختيـــار الق�شة وهذا يتطلـــب من املعلمة اأن تكون ملمـــًة مبعايري الق�شَّ
و�شة واأمينتها، واأن تكون على توا�شل مع  اجليدة، واأن تكون على توا�شل مع مكتبة الرَّ
ة كالتدرب على قراءة  املكتبات التجارية واملكتبات العامة. ومطالب قبل قراءة الق�شَّ

ة واختيار املكان وتهيئته وحتديد ح�شة القراءة وتنظيم جلو�ض الأطفال. الق�شَّ

     ومطالب اأثناء قراءة الق�ش�ض ترتكز يف املهارات القرائية كو�شوح ال�شوت 
يف عالمات الرتقيم توظيًفـــا �شليًما، وحتقيق التوا�شل  وتنغيمه ح�شب املعنـــى وتوظِّ
ا ي�شاعد على اإ�شفاء  الب�شري واحلركي، وتقليد الأ�شـــوات واحلركات املختلفة؛ ممَّ
ة؛ تتمثَّل يف تقدمي  ة.ومطالب بعد النتهاء من قـــراءة الق�شَّ جـــو حقيقي علـــى الق�شَّ
نة،  الأن�شطـــة التـــي ت�شهم يف حتقيق اأهداف قـــراءة الق�شة كمناق�شـــة القيم املت�شمَّ
وتعزيـــز القيـــم الإيجابية والتنفري مـــن القيم ال�شلبية، وت�شجيـــع الأطفال على طرح 
ـــة وزمانها؛  ـــة، وحـــول �شخ�شياتهـــا، وحول مـــكان الق�شَّ اأ�شئلـــة يف مو�شـــوع الق�شَّ
ة، وقد  فالأطفـــال يدفعهـــم حب ال�شتطالع اإىل معرفة املزيد عـــن �شخ�شيات الق�شَّ

يطرحون اأ�شئلة ل تتوقعها املعلمة.
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عنوان« املكتبة واملجتمع يف م�شر.

احليلواين، يا�شر.)1423ه( .تدري�ـــض وتقييم مهارات القراءة. الكويت: مكتبة . 7
الفالح.
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8 .http://www.google.com.sa/ العربيـــة  املواقـــع  لبع�ـــض  حتليليـــة  درا�شـــة 
search?hl

الرجـــوب، عبـــد احلفيظ �شليـــم. )2006م(. اأثـــر ا�شتخدام م�شـــرح الدمى يف . 9
ف الثَّالث الأ�شا�شي يف الأردن« ر�شالة  تنميـــة القراءة اجَلْهِرية لدى تالميذ ال�شَّ

بية، جامعة الريموك. دكتوراه غري من�شورة، كلية الرتَّ

الب املعلِّمني من . 10 ـــن الطُّ الروقـــي، را�شد حممـــد عبود .)1429هـ(. م�شتوى متكُّ
فوف الثالثـــة العليا من املرحلـــة البتدائي.  مهـــارات تدري�ض القـــراءة يف ال�شُّ

ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة. 

فل العربي درا�شـــات وبحوث. القاهرة: . 11 �شحاتـــة، ح�شن.) 1414هــــ(. اأدب الطِّ
الدار امل�شرية اللبنانية.

�شحاتة، ح�شن. )1416هـ(. قراءات الأطفال. القاهرة الطبعة: الدار امل�شرية . 12
اللبنانية.

ال�شنطـــي، حممد �شالـــح. ) 1424هـ(. اأدب الأطفال اأ�ش�شـــه وتطوره وفنونه. ، . 13
حائل: دار الأندل�ض للن�شر والتوزيع.

ال�شيخ، حممد عبد الروؤوف. )1417هـ(. اأدب الأطفال وبناء ال�شخ�شية منظور . 14
اإ�شالمي. الإمارات العربية املتحدة، دبي: دار القلم.

فل من منظور . 15 الظهـــار، جنـــاح بنت اأحمد عبد الكـــرمي. )1424هــــ(. اأدب الطِّ
اإ�شالمي درا�شة تاأ�شيلية تربوية نف�شية فنية حتليلية. جدة: دار املحمدي للن�شر 

والتوزيع.

عبداحلميـــد، هبـــة حممـــد. )2006م(. اأدب الأطفـــال يف املرحلـــة البتدائية. . 16
عمان: دار �شفاء للن�شر والتوزيع.
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عبد العاطي، اأ�شامة غريـــب. )2009م(. �شيديل املعلومات و�شيديل العقاقري . 17
الطبية:دورهمـــا يف رحلـــة ال�شفاء : العـــالج بالقراءة يف ال�شيـــاق املكتبي. ورقة 
بحثية مقدمة اإىل املوؤمتر القومـــي الثَّالث ع�شر لأخ�شائي املكتبات و املعلومات 

يف م�شر 4-6 يوليو2009م حتت عنوان« املكتبة واملجتمع يف م�شر«.

عطا،اإبراهيـــم حممد. )2010م(. احلفاظ على املـــد القرائي. املوؤمتر العلمي . 18
العا�شر 21-22 يوليو2010م، جامعة عني �شم�ض، القاهرة.

عليـــان، اأحمد فوؤاد. )1421هـ(. املهارات اللُّغويـــة. الريا�ض: دار امل�شلم للن�شر . 19
والتوزيع.

ة. دار . 20 فل، الق�شَّ عي�شـــى، فوزي . )2007م(.  اأدب الأطفال: ال�شعر، م�شرح الطِّ
الوفاء، مكتبة الإ�شكندرية.

ة يف منهـــج ريا�ض الأطفال . 21 عي�شـــوي، �شبـــاح عبدالكريـــك . ) 1425ه( . الق�شَّ
باململكة العربية ال�شعودية. ندوة الطفولة املبكرة خ�شائ�شها واحتياجاتها.

فاخر، ملى ور�شا املوا�شية. )2013م( . اجتاهات معلمات ريا�ض الأطفال بالأردن . 22
فل جملة كلية الرتبية، جامعة عني �شم�ض، العدد )37( اجلزء 1. نحو مكتبة الطِّ

قطامي، يو�شف ورىل الفرا .)2009م(. التفكري الإبداعي الق�ش�شي لالأطفال. . 23
عمان: دار امل�شرية.

فل واأدب الأطفال. القاهرة: مكتبة الأجنلو.. 24 قناوي، هدى حممد . )2009م( . الطِّ

الكيالين، جنيب . )1406هـ(. اأدب الأطفال يف �شوء الإ�شالم. بريوت: موؤ�ش�شة الر�شالة.. 25

املجيـــدل، حممد بـــن عبد اهلل. )1425هـ(. اأثر قـــراءة املعلِّمني الق�ش�ض على . 26
ـــف الثاين البتدائي يف تنمية اجتاهاتهـــم الإيجابية نحو القراءة.  تالميذ ال�شَّ
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بية. جامعة امللك �شعود،الريا�ض. ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة.كلية الرتَّ

املركـــز العربـــي للبحـــوث الرتبوية لـــدول اخلليـــج العربـــي. )2010م(. تطوير . 27
فل، دليل املركز العربي للبحوث الرتبوية  م�شتـــوى التاأليف والإبداع يف اأدب  الطِّ

لدول اخلليج.

املركز العربي للبحوث الرتبوية لـــدول اخلليج العربي. )2009م(. ندوة اإعداد . 28
معلِّمي اللَُّغة العربية ورفع كفاياتهم: درا�شة تقوميية لربامج اإعداد معلِّمي اللَُّغة 
العربية ورفع كفاياتهم يف الدول الأع�شاء يف �شوء معايري علمية عاملية لتطوير 

الكفايات املهنية.

امل�شريف، ان�شراح اإبراهيم . )2004م(. اأدب الأطفال مدخل للرتبية الإبداعية. . 29
الإ�شكندرية: موؤ�ش�شة حور�ض للن�شر والتوزيع.

بية العربي لدول اخلليج. )1431هـ(.الكفايات الأ�شا�شية للمعلِّمني«) . 30 مكتب الرتَّ
اللَُّغة العربية( اململكة العربية ال�شعودية، الريا�ض.

بيـــة العربي لـــدول اخلليج. )1423هــــ(. واقع القـــراءة احلرة لدى . 31 مكتـــب الرتَّ
ال�شباب« الريا�ض.

بية العربي لدول اخلليج .)1428هـ( . وثيقة كفايات القراءة والكتابة . 32 مكتب الرتَّ
ف ال�شاد�ض البتدائي، الريا�ض. لنهاية ال�شَّ

فوف الأولية . 33 النَّ�شار، �شالح بن عبد العزيز. )1423هـ(. اجتاهات معلِّمي ال�شُّ
بية، جامعة امللك �شعود. نحو القراءة للتالميذ. مركز بحوث كلية الرتَّ

النَّ�شار، حممد بن عبد العزيز. )1425هـ(. واقع اأداء معلِّمي اللَُّغة العربية من . 34
فوف الأولية. بحث ماج�شتري غري من�شورة.كلية  املتخ�ش�شـــني وغريهم يف ال�شُّ

بية. جامعة امللك �شعود،الريا�ض. الرتَّ
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الفصـل الرابع

التقومي اللغوي يف ريا�س الأطفال
الأ�ساليب والأدوات 

د. حممد فوؤاد احلوامدة)*()1)

اأ�شتاذ م�شاعد، ق�شم الرتبية البتدائّية، كلية الرتبية، جامعة الريموك، الأردن .  )*(
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مقّدمة:
تعّد مرحلة ريا�ض الأطفال من اأهم املراحل املوؤّثرة م�شتقباًل يف حياة الإن�شان، 
وحيـــاة جمتمعه الـــذي يعي�ض فيه فكّل دعامـــة واأ�شا�ض تربوّي �شليـــم ُيوؤ�ّش�ض يف هذه 
املرحلـــة، فللخـــربات الجتماعّية واحل�شّيـــة واحلركّية والإدراكّيـــة والعقلّية واللغوّية 
ال�شليمـــة اآثار اإيجابّية يف تكوين �شخ�شية الطفـــل ومنوه ال�شوي يف خمتلف اجلوانب 

ا وانفعاليًّا واجتماعيًّا ولغويًّا... عقليًّا وج�شديًّ

وقـــد اأظهـــرت كثري من الدرا�شات اأهمية مرحلة ريا�ـــض الأطفال يف بناء النمو 
اللغوّي لدى الأطفـــال )احلوامدة وعا�شور، 2013؛ Share & Blum, 2005( بحيث 
متثل التهيئة اللغوّية يف ريا�ض الأطفال مفتاح التعّلم احلقيقّي الذي يبدو اأثره الفّعال 

يف بقية املراحل.

فمـــن الوظائف الأ�شا�شّية لريا�ض الأطفـــال تعهد مناء الأطفال بالرعاية تعهًدا 
حقيقيًّا من خالل تنمية ا�شتعدادتهم لتعّلم املهارات اللغوّية وتطويرها. وهذا يتطلب 
ـــا �شلًبا مـــن قبل املعلمة األ وهـــو اأن كّل الأطفـــال ي�شتطيعون الو�شول  موقًفـــا اأ�شا�شيًّ
اإىل م�شتويات عليا من ال�شتعـــداد اللغوّي؛ اإذا وّفرنا لهم الظروف والبيئة التعليمّية 

التعلمّية املنا�شبة؛ وذلك ميّكنهم من تعّلم اللغة ب�شهولة يف ال�شفوف الأوىل.

مـــن هنـــا، فـــاإنَّ التغريات التـــي ح�شلـــت يف وظيفة ريا�ـــض الأطفـــال اأدت اإىل 
تغـــرّي مماثـــل يف عملية التقـــومي، اأعطت التقـــومي ُهوّيته اجلديـــدة يف بع�ض البلدان 
Structur� )املتقّدمـــة، وميكن حتديديها يف اأمريـــن اأ�شا�شيني: التغيـــريات البنيوّية 
al(، والتغيـــريات املفاهيمّيـــة )Conceptual(، فالتغيريات البنيوّيـــة تتعلق باإدماج 

التقـــومي يف �شلب العمليـــات التعليمّية، واأّمـــا التغيريات املفاهيمّيـــة فتتعلق مبفهوم 
التقـــومي ووظائفه، واأ�شاليبه واأدواتـــه، وغاياته، وما يتفرع عنها من �شيا�شات واأفكار 

وا�شرتاتيجّيات وممار�شات )ال�شيداوي، 2004(. 
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رت عمليــــة التقــــومي اللغــــوّي )Language Evaluation( يف ريا�ض   فقــــد تطــــوَّ
الأطفــــال مــــن النتقاء والت�شفيــــة اإىل التنمية والتطوير للمهــــارات اللغوّية من خالل 
فهــــم كفايات الطفــــل اللغوّية وم�شادر تنميتها، والقائمني علــــى رعايتها لتعزيز تعلُّم 
الطفل بكامل العقل واجل�شد. فغدا ال�شعار الذي ينبغي اأن ن�شعه ن�شب اأعيننا عندما 
نقــــوم بعملية التقومي اللغــــوّي لالأطفال: كيف ميكن اأن يكون التقــــومي و�شيلة لإحداث 
تعّلــــم لغوّي اأف�شل؟ مبعنــــى اأنه لي�ض قيا�ًشا للتعّلم Assessment of Learning  ولكنه 

.Evaluation for Learning و�شيلة لإحداث تعّلم

 ).. Evaluation, Assessment, etc( مـــن هنـــا، ل نكتفـــي بتعريـــف التقـــومي
تعريًفـــا حكميًّا يقول: اإن التقومي عبارة عن ا�شتق�شاء قيمة الن�شاط اأو ال�شيء املراد 
تقوميـــه علـــى اأ�شا�ض حمّكات م�شروحة ومـــرّبرة اأو احلكم على نوعيتـــه، بل تتجاوزه 
 Authentic( اإىل مقاربـــات اأخرى متعـــّددة تدور حول التقومي احلقيقـــّي اأو الواقعّي
Evaluation(. وملّـــا كان التقومي احلقيقّي مرتبًطا ارتباًطـــا ع�شويًّا ل انف�شام فيه 

مع التعّلـــم والتعليم احلقيقيني؛ ولبّد اأن يتّم كا�شتكمـــال طبيعّي لهما )ال�شيداوي، 
2004(. لـــذا مّت الرتكيـــز يف هـــذا الف�شل على التقـــومي احلقيقـــّي، فاحلاجة باتت 
ما�ّشـــة لتقومي قومي، يبنى على تعليـــم �شليم ويوؤدي اإىل تعّلم حقيقّي قابل لال�شتمرار 

والتطّور.

:(Evaluation( مفهوم التقومي
كلمـــة التقـــومي يف اللغة م�شتقة مـــن الفعل الثالثي )َقاَم( الـــذي اأ�شله )َقَوَم(. 
وقـــد وردت يف القراآن الكرمي يف اأكرث من اآية ومبعاٍن متعّددة، منها قوله تعاىل)َلَقْد 
َخلَْقَنا الإْن�َساَن ِف اأَْح�َسِن َتْقِومٍي( )�شورة التني، اآية 4(، اأي يف اأكَمِل َتعِديٍل واأح�شِن 
ـــوَرٍة. وقوله تعاىل ) اإِنَّ هَذا اْلُق���ْراآَن َيْهِدي ِللَِّتي ِهَي اأَْق���َوُم( )�شورة الإ�شراء، اآية  �شُ
9(، اأي للحالـــة التـــي هـــي اأَْقَوُم احلالِت وهـــي َتوِحيُد اهلل و�شهـــادُة اأن ل اإله اإل اهلل 

والإمياُن بُر�ُشله والعمل بطاعته.
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رهـــا، وقّوم ال�شيء فهو قـــومي اأي م�شتقيم،  ْلعة وا�ْشَتقامها: َقدَّ َم ال�شِّ ونقـــول َقـــوَّ
ورمـــح َقِومٌي وَقواٌم َقِومٌي اأَي م�شتقيم، وال�ْشِتقامُة: الْعتداُل، يقال: ا�شَتقاَم له الأمر. 
والَقواُم: الَعْدل، وِقواُم الأمر: ِنظاُمه وِعماده. والقيمة: ثمن ال�شيء بالتَّْقِومي. ويقال: 

كم قامت ناقُتك اأي كم بلغت؟ )ابن منظور، ل�شان العرب، مادة: قوم(.

اأّمـــا يف ال�شطالح فقد تعددت تعريفات مفهوم التقومي )Evaluation( ح�شب 
تعّدد برامج التقومي ومناذجه واأغرا�شه، اإل اأنها جميًعا ت�شري اإىل اأن عملية التقومي 
عمليـــة منظمة جلمـــع املعلومـــات وحتليلها بغر�ـــض حتديد درجة حتقـــق الأهداف، 

واتخاذ القرارات املنا�شبة ب�شاأنها. ومن هذه التعريفات:

• التقـــومي: عملية اإ�شـــدار احلكم على نوعيـــة عمل الأطفـــال بالرتكاز اإىل 	
معايري مو�شوعة م�شبًقا )وزارة الرتبية والتعليم الأردنّية، 2006، 26(.

• التقـــومي: العمليـــة التـــى ُيحَكم بها على مـــدى جناح العمليـــة الرتبوّية فى 	
حتقيـــق الأهداف املن�شـــودة اأى معرفة مدى حتقق التغـــريات املرغوبة فى 
�شلـــوك املتعلمني، اأو معرفة مـــدى تقدمهم نحو الأهـــداف الرتبوّية املراد 

حتقيقها )الزيود وعليان، 1998، 13(.

• التقـــومي: عمليـــة اإ�شـــدار حكم بنـــاًء على معايـــري معينة يف �شـــوء بيانات 	
اأو معلومـــات )كميـــة اأو كيفيـــة( عن فكـــرة اأو ظاهرة اأو موقـــف اأو �شلوك 

)احلوامدة والعدوان، 2012(.

• التقـــومي: عمليـــة م�شتمـــرة و�شاملة ول تقـــف عند جمرد اإعطـــاء درجة اأو 	
تقديـــر واإمنا ترتبط باإ�شدار اأحكام على �شـــوء اأهداف اأو معايري حمّددة 

)حبيب، 2002، 9(.

• التقـــومي: اإ�شدار حكم لغر�ض ما على قيمة الأفكار والأعمال لتقدير مدى 	
كفاية الأ�شياء ودقة فعاليته )ملحم، 2015، 40(.
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• 	 Moore,( التقومي: عملية تف�شري البّينات واإ�شدار حكم حول تقّدم الطلبة
.)1998, 4

• التقـــومي: بيـــان قيمة ال�شـــيء وي�شتخـــدم يف املجال العلمـــّي لو�شف عملية 	
اإ�شـــدار حكم ما من اأجـــل غر�ض معني يتعلق بقيمة القـــدرات واملعلومات 
والأفـــكار والأعمال واحللـــول والطرق واملواد، وذلـــك با�شتخدام املحكات 
)Criteria( وامل�شتويـــات )Standard( واملعايري )Norms( لتقدير مدى 

.)Bloom, 1971( كفاية الأ�شياء واخل�شائ�ض ودقة فعاليتها

• التقـــومي: مـــدى حتقيق الربنامـــج لأهدافـــه املو�شوعة لـــه يف �شياق معني 	
)Context( اأو يف ال�شيـــاق الـــذي يحدث فيه، حيـــث اإن هذا ال�شياق يركز 
علـــى اأربعـــة اأنـــواع رئي�شـــة، هـــي: الأداء )Performance(، واملعلومـــات 
 To Learn The( ومعرفـــة فوائد الربنامـــج ،)Information( املكت�شبـــة
Wes�( )How To Improve It( وحت�شـــني نواجت الربنامـــج ،)Benefits

.)tin, 2005, 25

ن�ستنتج من التعريفات ال�سابقة اأّن:
التقومي جزء ل يتجزاأ من العملية التعليمّية. -
التقـــومي عملية ت�شمل جمـــع البّينات وتدوينها وتبويبهـــا وعر�شها ب�شورة  -

قابلة للدرا�شة.
التقومي عملية اإ�شدار اأحكام واتخاذ القرارات.  -
التقومي عملية منظمة ولي�شت ع�شوائية ول ارجتالية تتطلب ت�شميم اأدوات  -

التقومي وبناَءها.
التقومي و�شيلة ولي�ض غاية. -
الهدف من التقومي هو التح�شني والتطوير ب�شكل م�شتمّر للعملية التعليمّية. -
من اأهداف التقومي الك�شف عن جوانب التمّيز لدى الأطفال والإرتقاء بها  -

وتطويرها، وكذلك جوانب التح�شني وعالجها.
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تتعّدد اإ�شرتاتيجيات التقومي واأدواته. -

مـــن هنا ميكـــن القول، اإنَّ التقـــومي اللغـــوّي يف ريا�ض الأطفال عمليـــة نظامّية 
ترمـــي اإىل حتديد مدى حتقق ومنو مهـــارات ال�شتعداد للتعّلم اللغوّي لدى الطفال، 
وحتديـــد نواحي القوة ونواحـــي التح�شني يف جوانب ال�شتعداد اللغـــوّي جميًعا؛ حّتى 
ا عن اختبار الأطفال حتتاج  يتـــّم عالج نواحي ال�شعف وتعزيز نواحي القـــوة، فعو�شً
م اأداَءهـــم اللغوّي يف مواقف و�شياقات متعـــددة وخمتلفة. فكلمة التقومي  اإىل اأن تقـــوِّ
 To Sit( مبعنـــى: يجل�ض بجانب )Assidere( بالأ�شل م�شتّقـــة من الكلمة الالتينّية
Down To( فاأف�شـــل م�شاعـــدة ميكـــن اأن يتلقاهـــا الطفـــل اأن تكـــون املعلمة جتل�ض 

بجانبـــه، وتعمـــل جنًبا اإىل جنب معـــه، الأمر الذي ميّكنها مـــن مالحظة ما يقوم به 
الطفـــل بالفعل )Spandel, 2011(، من هنـــا، فالتقومي تابع للتعليم يرفده ويدعمه، 
وبالتايل ل يتحكم فيه ول ي�شيطر عليه لأ�شباب انتقائّية ت�شفوّية، ويجدر باملعلمة اأن 
ت�شع ذلك ن�شب عينيها، وهذه الق�شية على ب�شاطتها تعّد م�شاألة جوهرية؛ لئال تتيه 
يف جماهـــل التعليم والتقومي؛ نا�شية اأو غافلة عن مـــدى ح�شول التعّلم املن�شود لدى 

الأطفال )ال�شيداوي، 2004(.

العالقة بن التقومي والتقييم والقيا�س:
 )Evaluation( يخلـــط اأو يدمج كثري مـــن الباحثني بـــني م�شطلحي التقـــومي
والتقييـــم )Assessment(، ففريـــق يـــرى اأن التقومي والتقييـــم مفهومان خمتلفان 
)Moore, 1998(، ويعتقـــد فريق اآخر اأن املفهومني يعطيان املعنى ذاته، خا�شة اإذا 
كان احلديـــث يتعلق بتقـــومي الربامج اأو امل�شروعات اأو املناهـــج، وعلى الرغم من اأن 
امل�شطلحـــني يفيدان يف بيان قيمـــة ال�شيء، فاإن كلمة التقـــومي �شحيحة لغويًّا، وهي 
الأكـــرث انت�شاًرا يف ال�شتعمال بني الباحثني، كمـــا اأنها تعني بالإ�شافة اإىل بيان قيمة 

ال�شيء، تعديل اأو ت�شحيح ما اْعوجَّ منه. 
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اأّمـــا كلمة التقييم تدل على اإعطـــاء قيمة لل�شيء فقط، يف حني اإن كلمة التقومي 
اأعـــّم واأ�شمل من كلمة التقييم؛ حيث ل يقف التقومي عند حد بيان قيمة �شيء ما، بل 
لبّد كذلك من حماولة اإ�شالحه وتعديله بعد احلكم عليه )عالم، 2006(. فالتقييم 
يقت�شـــر على اإ�شدار احلكم على قيمة الأ�شيـــاء، ا�شتناًدا اإىل معيار معني )كوافحة، 
ا كو�شيلة ملتابعة تقـــدم الطالب. با�شتخدام جمموعة  2003(. ويعـــّرف التقييـــم اأي�شً

.)Moore, 1998( متنوعة من الأ�شاليب يف �شياقات متعددة

ويف هـــذا الف�شـــل مّت ا�شتخـــدام م�شطلـــح التقـــومي مبـــا يتنا�شـــب مـــع حدود 
ا ونحن نتحدث عـــن التقومي اللغوّي لالأطفال بهدف  الوظيفـــة التي يوؤديها، خ�شو�شً
���م الطفل  اإتخـــاذ القرار مـــن اأجل التح�شـــني والتنمية. فباإمكاننـــا القول »نحن ُنقيِّ

.)We Assess A Child to Evaluation Him/Her(»مه لُنقوِّ

فاإذا كان يراد بيان قيمة اأو م�شتوى حتقق مهارات ال�شتعداد القرائي والكتابّي 
ومنـــو مهارتـــي ال�شتماع واملحادثـــة فهو تقييـــم، واإذا اأريد به ت�شحيـــح م�شار تنمية 
مهـــارات ال�شتعـــداد اللغوّي لـــدى الأطفـــال بتعظيم نقـــاط القـــوة، ومعاجلة نقاط 
التح�شـــني، ول اأقـــول ال�شعـــف؛ لأن احلديث عن الأطفـــال يقت�شي اختيـــار الألفاظ 
الدقيقـــة يف التعبري عـــن امل�شمون، فالأطفـــال يف مرحلة النمو اللغـــوّي واأي م�شتوى 

ي�شل اإليه الطفل هدف بحّد ذاته يطمح العاملون مع الأطفال اإىل الرتقاء به.

اأّما كلمة القيا�ـــض )Measurement( فتعّرف لغًة باأنها م�شتّقة من الفعل قا�َض 
ره على مثاله،  ذا قدَّ �شه اإِ اأي قّدر، ويقال قا�َض ال�شيء يقي�شه َقْي�ًشا وقيا�ًشا واْقتا�شه وَقيَّ
اأو رّد ال�شـــيء اإىل نظريه )ابن منظور، ل�شان العـــرب، مادة: قا�َض(. ويف ال�شطالح 
هـــو الو�شف الكمّي املو�شوعّي لالأداء. اأّمـــا التقومي فهو احلكم الكيفّي الو�شفّي على 
الدرجـــة ممثـــاًل يف التقدير النوعّي لالأداء، وهذا احلكـــم يفيد يف اتخاذ قرار معني 
ب�شاأن املتعلم الذي ح�شل على الدرجة اأو اقرتاح اإجراء منا�شب له )عالم، 2006(. 
فالقيا�ـــض هـــو اإعطاء قيمة رقمّية ت�شـــري اإىل كمّية ما توجـــد يف ال�شيء من اخلا�شة 
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املَُقا�ِشـــة وفق مقايي�ض مدّرجة )كوافحـــة، 2003؛ الدو�شري، 2000(. وال�شكل الآتي 
يو�شح العالقة بني التقومي والتقييم والقيا�ض.

العالج والإثراءالتقومي

الت�سخي�س
التقييم

القيا�س

يظهر مّما �شبق اأن هناك عالقة ع�شوّية بني القيا�ض والتقومي، فالقيا�ض ما هو 
اإل مقّدمـــة لعملية التقومي، ويهتّم القيا�ض بو�شف ال�شلـــوك و�شًفا كميًّا، اأّما التقومي 
فاإنه يحكم على قيمة هذا ال�شلوك وي�شفه و�شًفا كميًّا ونوعيًّا، فالتقومي اأعم واأ�شمل 
ه  مـــن مفهـــوم القيا�ض، ويف املقابـــل، يعّد القيا�ض اأكـــرث مو�شوعّية مـــن التقومي، لكنَّ
اأقـــّل منه قيمة من الناحية الرتبوّية؛ نظًرا لأن معرفـــة النتائج بدقة ومو�شوعّية من 
رت قيمتها يف �شوء  رت النتائج وُقـــدِّ غـــري تقديـــر لقيمتها ل يعني �شيًئا. اأّمـــا اإذا ُف�شِّ
معايري حمّددة، واتِخذت نتائج هـــذا التقومي بو�شفها اأ�شا�ًشا مل�شاعدة الأطفال على 
النمـــو فاإنها ت�شبـــح ذات فائدة كبرية، وهـــذا ما تقوم به عمليـــة التقومي )العدوان 

واحلوامدة، 2008؛ الدو�شري، 2000(.

اأهداف التقومي اللغوّي يف مرحلة ريا�س الأطفال:
اإن التقـــومي للمهـــارات اللغوّية )Language Skills( يعـــّد اأكرث �شعوبة منه يف 
تعّلم املواد الدرا�شّية الأخرى. فتعليم اللغة وتعّلمها هو يف الأ�شا�ض اكت�شاب للمهارات 
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اللغوّية )ال�شتماع واملحادثة، والقراءة، والكتابة(. فتقومي اكت�شاب املهارات اأ�شعب 
مـــن تقـــومي اكت�شـــاب املعلومـــات )Hughes, 2009(. ومـــن جهة اأخـــرى، اإن تقومي 
الأطفـــال ال�شغار معّقد للغاية، ولي�ض هناك تقومي واحـــد اأو مقيا�ض واحد من �شاأنه 

تلبية جميع اأهداف التقومي اللغوّي. فمن اأهداف التقومي اللغوّي: 
الك�شف عن حاجـــات الأطفال وميولهم وقدراتهـــم وا�شتعداداتهم اللغوّية  -

التـــي ينبغـــي اأن تراعـــى يف برامـــج ريا�ـــض الأطفـــال؛ لتقـــدمي املعاجلـــة 
التح�شينّية اأو الإثرائّية ال�شرورية.

احلكم على درجة كفاية ال�شرتاتيجّيات والطرائق والأ�شاليب التي متار�شها  -
املعلمة يف تنمية مهارات ال�شتعداد اللغوّي لدى الأطفال.

توفـــري بّينـــات �شروريـــة للتنبـــوؤ مب�شتـــوى الأداء اللغوّي لـــدى الأطفال يف  -
امل�شتقبل.

توزيـــع الأطفال يف جمموعات متفاوتة يف القـــدرات وال�شتعدادات اللغوّية مّما  -
يوؤدي اإىل التقليل من امل�شاكل الناجتة عن الفروق الفردّية.

اأغرا�س التقومي اللغوّي ووظائفه يف مرحلة ريا�س الأطفال:
اإن التطّور احلا�شل يف اأغرا�ض التقومي ت�شمن حتوًل عن الروؤية التقليدّية التي 
اقت�شـــرت على اإ�شدار اأحكام تخ�ّض الأطفـــال، ومقارنتهم ببع�شهم بع�شا اإىل روؤية 
ـــا يف العملية التعليمّية، تتطلـــب بّينات نوعّية  اأو�شـــع جتعل مـــن التقومي مكوًنا اأ�شا�شيًّ
وكمّيـــة لو�شـــف تقدم الأطفـــال اللغـــوّي وتقييم اأدائهـــم، ومن ثم اتخـــاذ القرارات 
التعليمّيـــة املنا�شبـــة، ويلّخ�ض ال�شكل التـــايل اأربعة اأغرا�ض متثل جمـــالت اأ�شا�شّية 

لإ�شالح املمار�شات التقوميّية.
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مـــن هنا ميكن القـــول، اإنَّ اأهم وظائف التقومي اللغـــوّي يف ريا�ض الأطفال هي 
الوظائـــف الك�شفيـــة الإثرائّية التي تهـــدف اإىل تقدمي املعلومـــات ال�شرورّية للمعلمة 

والآخرين ذوي العالقة عن قابلية الأطفال لالإفادة من اخلربات اللغوّية التعليمّية.

فالتقـــومي اللغـــوّي يف ريا�ـــض الأطفال هو تقومي لغـــوّي بنائّي، مـــن اأجل التعّلم 
)Evaluation for Learning( ويحـــدث يف اأثنـــاء التعّلـــم )Formative(، وخـــالل 
التفاعـــل بـــني املعلمـــات والأطفال، من اأجـــل متابعة منـــو الأطفال اللغـــوّي، ومن ثم 
تقريـــر ما ميكن تقدميه من م�شاعدة لهم، وغالبا يتّم اأكرث من مرة، ولي�ض يف نهاية 
املطـــاف. يفهم الأطفال بال�شبط اإىل اأيـــن و�شلوا، وما هو متوقع منهم، ويتّم تقدمي 
التغذيـــة الراجعـــة وامل�شورة حول كيفيـــة حت�شني عملهم، وذلك ينعك�ـــض اإيجاًبا على 
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دافعية الأطفال نحو التعّلم. ففي التقومي من اأجل التعّلم، ت�شتخدم املعلمات التقييم 
كاأداة للبحـــث والتمحي�ـــض )Investigable(؛ مل�شاعدتهن ب�شـــكل وا�شح عّما يعرفه 
الأطفـــال، وما هـــي ا�شتعداداتهم للتعّلم اأو اجلوانب التي حتتـــاج اإىل تنمية ورعاية. 

واتخاذ القرارات ب�شاأن ال�شرتاتيجّيات التعليمّية، واملوارد، واأدوات التقومي.

اأهمية التقومي اللغوّي يف مرحلة ريا�س الأطفال:
تـــربز اأهميـــة التقـــومي اللغـــوّي يف ريا�ـــض الأطفال مـــن اأهميـــة الأهداف  -

والأغرا�ض التي يحققها يف حتديد درجة ا�شتعدادات الأطفال ومهاراتهم 
للبـــدء بالتعّلم اللغـــوّي، وما م�شتوى اخلربات ال�شابقـــة عند الأطفال فيما 
يت�شل بنواجت التعّلم اللغوّية املزمع تنفيذه؟ فالتقومي خطوة اأ�شا�شّية ومهمة 

من اأجل التخطيط ملنهاج لغوّي منا�شب لالأطفال يف مرحلة الرو�شة.

يدعم التقومي ا�شتمرار تعّلم الأطفال من خالل املنهاج املعّد. -

يحدد التقومي و�شع الأطفال النمائّي وميولهم، ويعطي املعلمة ب�شرية عن  -
اأمناطهم التعلمّية.

يعطـــي التقومي املعلمة فكرة وا�شحـــة عن مدى حتقيق املنهاج لأهدافه، اأو  -
مدى فاعلية الربنامج والأن�شطة يف حتقيق الأهداف.

يعطـــي التقومي املعلمة فكرة وا�شحة عن م�شـــكالت جمموعة من الأطفال  -
الذين تتعامل معهم.

معرفـــة تقّدم كّل طفل يف املهارات اللغوّية، تلـــك املعرفة التي ت�شاعد على  -
اتخاذ قـــرارات اأف�شل للتخطيط للمنهاج، وعلى تهيئـــة البيئة واإعدادها، 

وعلى حتفيز منو كّل طفل. 

ي�شاعد التقومي املعلمة على و�شع خطة توجيهّية فردّية وجماعّية ت�شاعدها  -
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علـــى التوا�شـــل مـــع الأهل؛ من اأجـــل دعم العالقـــة الت�شاركّيـــة بني الأهل 
واملعلمـــة و�شوًل اإىل حتقيق الفائدة الق�شـــوى لالأطفال )الزعبي اآخرون، 
2007(، فالوالدان واأفراد الأ�شرة يعّدون اأول املعلمني لأطفالهم واأهمهم. 
لذلك ينبغي على الوالدين واأفراد الأ�شرة اأن يكونوا على وعي تام مبراحل 
تطـــّور اللغة لـــدى اأطفالهم، واأن يعـــوا كذلك اأن باإمكانهـــم اأن يلعبوا دوًرا 
 Christie, Enz, & Vukelich,( مهًمـــا قي منو مهـــارات اأبنائهم اللغوّيـــة

 .)1997, 35

اأدوار التقومي:
للتقومي دوران رئي�سان، هما: 

اأحيان��ا  وي�س��مى   (Formative Evaluation( التكوين��ّي  التق��ومي  اأوًل- 
التقومي امل�ستمر:

وهـــو التقومي الذي يرافق العملية التعليمّيـــة التعلمّية من بدايتها حّتى نهايتها، 
فهو يتّم يف �شياق اأن�شطة التعّلم ويتخلل األوان الن�شاط املختلفة؛ بهدف حتديد درجة 
تقـــدم الأطفال نحـــو الأهداف اللغوّية املن�شـــودة اأو درجة منو املهـــارات ال�شتقبالّية 
)Receptive Skills( واملهارات الإر�شالّية اأو الإنتاجّية )Productive Skills(؛ بغية 
ت�شحيح م�شار عملية التعليم وحت�شينها من خالل ت�شجيل مالحظات وتقديرات لها 
معنـــى، ولي�شت جمرد اأرقام �شماء، ت�شّجلها املعلمة يف املواقف وال�شياقات املختلفة، 

لتكون وجًها من وجوه تقومي اأداء الطفل اللغوّي الإجمايّل.

وحتّلـــل البّينات كجزء مـــن عملية م�شاعـــدة الطفل على التعّلـــم والك�شف عّما 
تعّلمـــه ومـــا حّققه من مهارات لغوّية اأو ي�شعى اإىل حتقيقها؛ وهنا لبّد من التاأكيد اأن 
هـــذا النوع من التقومي ينبغـــي اأن ل ي�شتخدم لأغرا�ض ت�شنيفّيـــة بل من اأجل تنمية 
املهـــارات اللغوّية وتطويرها. وهنا ي�شبح باإمـــكان معظم الأطفال اأن يبلغوا امل�شتوى 
اللغوّي املن�شود، اإذا ا�شتعانـــوا مبزيٍد من الوقت والجتهاد ومب�شاعدة املعلمة اأحياًنا 

اإذا تطلب الأمر ذلك )احلوامدة والعدوان، 2012(.
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فعندمـــا ن�شتخدم التقومي التكوينّي على امتـــداد �شل�شلة من مهام التعّلم، تزيد 
ن�شبة الأطفال الذين يبلغون م�شتوى الإتقان املن�شود فقد ت�شل اإىل 80% اأو حّتى %90 
اأو اأكـــرث. ويف املقابل، يت�شاءل مقدار امل�شاعـــدات الت�شحيحّية التي تقّدمها املعلمة 
لالأطفـــال يف مهـــام التعّلم املتتالية حّتـــى ينح�شر الأمر يف النهايـــة بحالت خا�شة 

وقليلة جًدا )ال�شيداوي، 2004(.

فطبيعـــة النمـــو اللغـــوّي لالأطفال يف مرحلـــة ريا�ض الأطفـــال زادت من اأهمية 
اعتماد املعلمات على التقومي التكوينّي يف �شياقات حقيقّية واقعّية بالن�شبة لالأطفال، 
فهو يزيد من اهتمامهم بعملية التعّلم، ومن ثقتهم يف قدرتهم على التعّلم، ويجعلهم 
ي�شتخدمـــون مزيًدا مـــن الوقت يف النخـــراط يف الأن�شطة، ويف الوقـــت نف�شه يقّدم 
التقـــومي التكوينـــّي البّينات للمعلمة عن م�شتوى التقـــّدم احلا�شل لالأطفال يف اإتقان 
املهـــارات اللغوّيـــة، مّمـــا ميّكنها مـــن اتخـــاذ القـــرارات الإجرائّيـــة الت�شحيحّية اأو 

الإثرائّية الالزمة.

ا يف التقومي اللغوّي لالأطفـــال الإفادة مّما قّدمته النظرية  ومـــن املهم هنا اأي�شً
الجتماعّيـــة البنائّية للتعّلـــم التي طورها فيجوت�شكـــي )Vygotsky( على ما ي�شمى 
Zone of Proximal De� ا بامل�شتوى التعليمّي  )الو�شيك، وت�شمى اأي�شً مبنطقة النمو 
velopment�ZPD(، ويعّرفها فيجوت�شكي باأنها ما يكون الطفل قادًرا على القيام به 

ب�شـــكل تعاوين اليوم، �شيكون قادًرا على القيام به ب�شكل م�شتقل غًدا، واأّن الختالف 
بني ما ميكن اأن يقوم به الطفل مبفرده وما ميكن اأن يقوم به مب�شاعدة من هم اأكرب 
ـــا منـــه، واأن منطقة النمو الو�شيك هـــي املنطقة التي يح�شل فيهـــا عملية التعّلم  �شنًّ
وهـــذه املنطقة هـــي التي حتتاج فيها املعلمة اأن جتد الأطفـــال لكي تزيد من قدرتهم 

.)Vygotsky, 1987( على التعّلم
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وميكن القول، اإنَّ اأبحاث فيجوت�شكي تطلب اإىل املعلمات اأن يتّم تعليم الأطفال 
وفًقا مل�شتويات ال�شتعداد والقدرات لديهم. وقد حّذر فيجوت�شكي من و�شع الأطفال 
يف جمموعـــات بحيث ُيطلـــب اإليهم اأ�شياء لي�شوا م�شتعدين للقيام بها، حيث اإنهم لن 
ي�شتطيعـــوا اأن يتعلموا مـــن الآخرين ب�شبب اأن خرباتهـــم التعليمّية لي�شت يف منطقة 

النمو الو�شيك.

ا على اأهمية التقومي الفردي مـــن اأجل حتديد م�شتوى   فالبـــّد من التاأكيـــد اأي�شً
التطـــّور اللغوّي الفعلي لكّل طفـــل )Level of Actual Development(، اأو بب�شاطة 
اأكـــرث، ما ميتلكه الطفـــل من مهارات لغوّيـــة ب�شكل م�شتقل دون احلاجـــة اإىل تدّخل 

الآخرين.

فاكت�شـــاب املهـــارات اللغوّيـــة مـــن قبـــل الأطفـــال يحدث مـــن خـــالل التفاعل 
الجتماعـــّي، الذي يظهر معه احلاجـــة اإىل ا�شتخدام اللغة مـــع الآخرين يف مواقف 
حقيقّيـــة، فمن اأهـــم مظاهر الأداء اللغوّي عند الأطفال اأنهـــم يتحدثون عّما يفعلون 
ا عّما �شيفعلونـــه يف امل�شتقبل، فالأطفال  يف الأكل واللعـــب واجلري، ويتحدثـــون اأي�شً
ي�شتخدمـــون خيالهم املفعـــم باحليوّية، ويعرفون اأن العامل حمكـــوم بقواعد ورمّبا ل 
يدركـــون هذه القواعد اإل اأّنهـــم يعرفون اأّن عليهم اخل�شوع لهـــا؛ لذا لبّد من توافر 
املواقـــف وال�شياقات احلقيقّية الوظيفّية التي ميار�ض فيها الأطفال املهارات اللغوّية، 

وبالتايل مالحظة اأدائهم يف تلك املواقف.
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:(Summative Evaluation( ثانًيا- التقومي التلخي�سّي اأو اخلتامّي
هو تقومي مقدار التعّلم، وياأتي هذا النوع من التقومي يف نهاية الف�شل الدرا�شّي 
اأو نهاية الربنامج؛ فهو يزّودنا باأ�شا�ض لو�شع الدرجات اأو التقديرات بطريقة عادلة 
لالأطفال، وميكن اأن يزّودنـــا ببّينات ميكن على اأ�شا�شها اإعداد التقارير وال�شهادات 
لالأطفـــال )Bailey & Heritage, 2008(. ولبّد هنا من التاأكيد اأن اعتماد التقومي 
التلخي�شـــّي يف احلكم على اأداء الأطفال اللغـــوّي يف مرحلة الرو�شة يعرّب عن نظرة 

تقليدّية جائرة يف احلكم على النمو اللغوّي لالأطفال؛ ل�شببني:

• ف باأّنـــه منو �شريع وُمّطرد من طفل 	 اأن النمـــو اللغوّي يف هذه املرحلة ُيو�شَ
اإىل اآخـــر فمرحلة الطفولة تعّد مرحلة حرجة )Critical Stage( بالن�شبة 

للنمو اللغوّي.

• اإن الرتبيـــة امل�شتدميـــة يف القرن احلـــادي والع�شرين ل توؤمـــن باأّن هناك 	
ا اأو نهائيًّا. فالتعّلـــم اللغوّي عملية ن�شطة  تعّلًمـــا اأو تعليًمـــا اأو تقومًيا ختاميًّ
وم�شتمـــرة، وعملية حتتـــاج لوقت، فالتعّلم ل يحدث ب�شـــكٍل اآين مبا�شر بل 
هـــو ن�شاط لغوّي اجتماعّي يحتاج الطفل فيه اإىل اإعادة التاأكيد على اأفكار 

معينة وتاأّمل املعاين اجلديدة وا�شتخدامها يف مواقف حياتّية متنّوعة.

الأط��ر املرجعّية للتقومي اللغوّي يف مرحلة ريا�س الأطفال التي تعتمد 
عليها اأحكام التقومي:

تزودنـــا عملية التقومي اللغوّي لالأطفال بكثري من البّينات عن تقدمهم اللغوّي، 
وال�شـــوؤال املهم كيف ميكـــن تف�شري هذه البّينات؟ اأو ما الأطـــار املرجعّي الذي ميكن 

ا�شتخدامه يف تف�شري البّينات؟ لكي نتمكن من اإ�شدار الأحكام مبو�شوعّية. 

ومـــع اأن من ال�شائع ت�شنيـــف اأدوات التقومي على اأ�شا�ض تنـــوع الأطر املرجعّية 
)حمكيـــة املرجع، معيارّية املرجـــع...( فيندر اأن جند يف اأدبيـــات القيا�ض والتقومي 
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ا كلمة  حتديًدا ملفهوم الإطار املرجعّي، الذي هو اأ�شا�ض معيارّي للمقارنة واحلكم. اأمَّ
اإطـــار )Framework( فاإنهـــا ت�شتعمل مبعنى املدى الذي متتـــد فيه �شفة معينة من 
حيـــث درجات امتالكها وتنوعاتهـــا، اأو جمموعة العنا�شر التي ي�شتمل عليها مو�شوع 
معني )ملكاوي، 2010(. من هنا، فالإطار املرجعّي ي�شكل اأ�شا�ًشا للت�شنيف واملقارنة 
واحلكم، حيث ت�شري اأدبيات التقومي اإىل اجتاهني رئي�شني يف حتديد الأطر املرجعّية 

للتقومي ح�شب طريقة تف�شري النتائج، هما:

-  ،)Norm Referenced( املعيار ال�سيكومرتّي: وهو معيار جماعّي املرجع
حيـــث يقـــارن اأداء الأطفال اللغوّي املقي�ض بـــاأداء جمموعته املعيارّية؛ كاأن 
تقـــارن م�شتوى ال�شتعداد للقراءة لدى طفل يف مهـــارة الإدراك الب�شرّي 
علـــى اختبار لقيا�ض ذلك على اأنه اأعلى من )85%( من جمموعة الأطفال 
يف �شّفه؛ اأو اأن تقول عالمة الطفل على املقيا�ض اأعلى من متو�شط عالمات 

�شّفه.

املعي���ار الأديوم���رتّي )التفري���دّي(: وهـــو معيار فـــردّي اأو حمكي املرجع  -
)Criterion Referenced(، حيـــث يقـــارن اأداء الطفـــل املقي�ـــض مب�شتوى 
معني يتم حتديده ب�شرف النظر عن اأداء جمموعته، اأو يف �شوء املحكات 
املو�شوعّية واملق�شودة؛ كاأن تقول اإن م�شتوى ال�شتعداد للقراءة لدى طفل 
يف مهـــارات الإدراك الب�شـــرّي بلـــغ )80%( من املهـــارات الالزمة لتمكن 

الطفل من القراءة.

وبالرغـــم من ذلك فاإّن التقومي اللغوّي لالأطفال يّتجه اإىل التو�شع يف ا�شتخدام 
Tan�( )Criterion Referenced( حمكـــي املرجع )املعيار الأديومرتي )التفريدي
ner, 2001(، الأمـــر الـــذي يدعونا للتاأكيد مـــرة اأخرى على اأهميـــة اعتماد التقومي 

التكوينـــّي يف تقـــومي الأداء اللغـــوّي لالأطفـــال، واأن يرتبط التقومي باإتقـــان املهارات 
اللغوّيـــة يف �شـــوء حمكات وموؤ�شـــرات منائّية تتنا�شـــب واملرحلة العمريـــة لالأطفال، 
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دون الرتبـــاط مُبَهٍل زمنّيـــة تقليدّية اأ�شبوع اأو �شهر... ومـــن اأجل تفعيل هذا املدخل 
يف التقـــومي اللغوّي لالأطفـــال يف مرحلة الرو�شة، لبّد من ا�شتخـــدام ا�شرتاتيجّيات 

واأدوات التقومي الواقعّي املختلفة.

اأ�س�س ومبادئ التقومي اللغوّي يف ريا�س الأطفال: 
ت�شتنـــد عملية التقـــومي اللغـــوّي يف ريا�ض الأطفـــال اإىل جمموعة مـــن الأ�ش�ض 
واملبـــادئ املتعلقـــة بخ�شائ�ض اللغـــة وطبيعتها، التـــي ينبغي على املعلمـــة اأن تعيها؛ 
ل�شمـــان اإجراء عملية التقومي اللغوّي ب�شكل �شحيـــح، وبالتايل احل�شول على بّينات 

اأكرث دّقة ومو�شوعّية، ومن هذه الأ�ش�ض واملبادىء:

• اللغـــة كّل متكامـــل تعني اأنَّ مهـــارات اللغة العربّية جميًعـــا، ينبغي اأن تعّلم 	
كّلهـــا يف �شياق واحد وتخ�شع لتقومي م�شرتك، فالأهداف الأ�شا�شّية للتعّلم 
اللغـــوّي يف ريا�ض الأطفال اكت�شاب املهـــارة اللغوّية )املهارات ال�شتقبالّية 

والإنتاجّية( )احلوامدة وعا�شور، 2009(.

• ـــا معقـــًدا ينجـــم عـــن عوامـــل خمتلفة 	 يعـــّد التعّلـــم اللغـــوّي حدًثـــا نف�شيًّ
ف�شيولوجيـــة واجتماعّية ونف�شّية. وملا كان تعّلـــم اللغة العربّية ل يتحقق اإل 
باإتقان مهاراتها الأربعة )ال�شتمـــاع واملحادثة والقراءة والكتابة(، فالبّد 
من الوقـــوف على مدى اكت�شاب الطفل لهذه املهـــارات اأو درجة ا�شتعداده 
لتعّلمهـــا. فتلك املهارات تتكامل مـــع بع�شها، وبالتايل، فاإّن على املعلمة اأن 
يكـــون تقوميها لالأطفال �شامـــاًل لكّل جانب من هذه املهـــارات، فال تهمل 
جانًبا اأو ترتكه دون تقومي، واأن ُيراعى ال�شياق النف�شّي والجتماعّي للطفل 

يف اأثناء تقوميه اللغوّي.

• القـــراءة والكتابة عمليتـــان متالزمتان، توؤثر اإحداهمـــا يف الأخرى وتقّدم 	
الطفـــل يف اإحداهمـــا و�شيلـــه لتقدمـــه يف الأخـــرى؛ لـــذا جنـــد اأن معظم 
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الدرا�شـــات اللغوّيـــة اأ�شارت اإىل طرائق تعّلم القـــراءة والكتابة مًعا، فلي�ض 
 .)Share & Blum, 2005( هناك طريقة مفردة لتعّلم القراءة اأو الكتابة
كمـــا يوؤكد بع�ـــض الرتبويني اأن اأّية عملية قرائّيـــة اأو تفكريّية راقية لبّد اأن 
تتّم يف اإطار كتابّي، ويـــرى اآخرون اأن ا�شتخدام الأطفال لن�شاطات كتابّية 
خالل ممار�شتهم الن�شاط اللغوّي هو موؤ�شر دال على اأّنهم قّراء جيدون. 

• مهارتـــا )ال�شتمـــاع والتحـــدث( همـــا الو�شيلتـــان الأ�شا�شّيتـــان للتعّلم يف 	
ال�شنـــوات الأوىل، واإتقـــان مهارات التحـــدث اأو اللغـــة ال�شفوّية هو املدخل 
املنطقّي لتعّلم بقية املهـــارات اللغوّية الأخرى كالقراءة والكتابة واإتقانها، 
والرافد الأ�شا�شّي لتنمية الرثوة اللغوّية كًما ونوًعا لدى التالميذ فيما بعد.

• بيـــان املواقـــف العملية التـــي ُت�ْشَتْخَدُم مهـــارات اللغة فيها ب�شـــكل وظيفّي 	
متكامـــل، يـــربز من خاللها الهـــدف املوحد واملهمـــة الأ�شا�شّيـــة يف الأداء 
اللغوّي يف احلياة الإن�شانّية ب�شكل عام، فذلك اأ�شمن ل�شرعة التعّلم واأقدر 
على تنمية اإدراك املتعّلم لوظيفة كّل فّن لغوّي )طعيمة، 1998(، وبالتايل 
ينبغي تقومي تلك املهارات يف املواقف العملية التي ُت�ْشَتْخَدُم مهارات اللغة 
فيها ب�شـــكل وظيفّي متكامل، ول يتحقق ذلك اإل با�شتخدام ا�شرتاتيجّيات 

واأدوات التقومي الواقعّي.

• ينبغي تقومي )املهارات ال�شتقبالّية والإنتاجّية( با�شتخدام ا�شرتاتيجّيات 	
واأدوات التقـــومي الواقعّي للك�شف عن القدرات اخلا�شة لكّل طفل، على اأن 
الأمـــر اجلدير بالذكر اأن تدرك املعلمة اأّن عمليـــة التقومي لي�شت هدًفا يف 
حّد ذاتها، واإمّنا هي و�شيلة لك�شف مناحي التح�شني والتنمية عند الأطفال 
يف تعّلـــم هذه املهـــارات؛ بق�شد معاجلتهـــا، والوقوف علـــى جوانب القوة 

والتمييز لتعزيزها وتنميتها.
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• مـــن اأف�شـــل الطرائق لتقومي الأطفـــال ا�شتخـــدام الأ�شاليـــب الطبيعّية اأو 	
الأ�شيلـــة يف مهام احلياة احلقيقّيـــة )Real�life(، ومالحظة الأطفال يف 
بيئـــات طبيعّية، فدرجات التقـــومي كّل يوم متيل اإىل اأن تكون انعكا�شا اأكرث 
دقـــة عن قدراتهـــم. ومن الأف�شل اأن يتّم مالحظـــة الطفل يف بيئة الرو�شة 
مـــن قبل الأ�شخا�ض الذين اعتاد على روؤيتهم. فالأطفال عندما ُيطلب اإليهم 
تنفيـــذ مهمة جديـــدة، والتفاعـــل مع �شخ�ـــض غريب )غري ماألـــوف يف بيئة 
الرو�شـــة اليومّيـــة( غالًبا مـــا يتفاعلون بطريقـــة غري طبيعّيـــة اأو م�شطنعة 
 Scott�Little & Niemeyer,( وبالتايل ل تعرّب عن ا�شتجاباتهـــم احلقيقّية

.)2001

• تقـــومي املهارات اللغوّية للطفل يعنـــي ر�شد درجة امتالكه لها اأو ا�شتعداده 	
لتعّلمها، وفًقـــا ملعايري وحمكات معينة، اأي مقارن���ة اأداء الطفل مع نف�سه 
وا�شتعداداتـــه  قدراتـــه  مقارنـــة  ولي�ـــض   )Intra�Child Comparison(
بقدرات وا�شتعدادات زمالئه، وهـــذا يتطلب اأن تتّم عملية التقومي اللغوّي 
ب�شكل فردّي لكّل طفـــل يف ريا�ض الأطفال على حدة، وجمع املعلومات من 
اأكرث من م�شدر واحد، وباأكرث من ا�شرتاتيجّية واأداة )تنويع ا�شرتاتيجّيات 
التقـــومي واأدواته(، وال�شتعانـــة فى ذلك باأجهزة الت�شجيـــل والفيديو وكّل 

الإمكانات املتاحة.

• 	 Pencil( دة بالقلـــم والورق ينبغـــي احلذر عند ا�شتخـــدام اختبارات موحَّ
 Scott�Little( مـــع اأطفـــال الرو�شة )and Paper Standardized Tests

Niemeyer, 2001 &(، بـــل ينبغي ا�شتخدام كتابات الأطفال ور�شوماتهم 

.)Emergent Literacy( كموؤ�شر على تطّور اأو تفّتح مهارة الكتابة لديهم

• التقـــومي اللغـــوّي عملية ناميـــة وم�شتمرة، تتـــّم اأكرث من مـــرة وعلى مدى 	
فـــرتات خمتلفة من الوقت؛ لإعطـــاء الطفل عّدة فر�ـــض لإظهار املهارات 
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اللغوّيـــة التـــي اأتقنها اأو التي يخطو باجتاه اإتقانهـــا، مّما ميّكن املعلمة من 
تكويـــن �شورة �شاملة اأكرث م�شداقّية عن مهـــارات الطفل اللغوّية وقدراته 

وا�شتعداداته.

• ينبغـــي تعّقـــب التغيريات يف النمو اللغـــوّي لالأطفال مع مـــرور الوقت، وبالتايل 	
توفـــري البّينـــات التي ميكن ا�شتخدامهـــا لتقومي الربنامـــج وحت�شينه وتطويره. 
الأمـــر الذي يدعو للقول اإذا كان الغر�ض هنا مـــن التقومي اللغوّي لالأطفال هو 
جمـــع بّينات لتقومي فعالية الربنامـــج، يجب اأن تكون تلـــك البّينات واحدة من 
.)Scott�Little & Niemeyer, 2001( عّدة اأنواع من البّينات التي يتّم جمعها

• الأطفـــال جميًعـــا قـــادرون على التعّلـــم اللغـــوّي اإذا مّت حت�شريهـــم ب�شكل 	
منا�شـــب وتوّفرت البيئة التعليمّيـــة التعلمّية املنا�شبة، فعنـــد تقومي املعلمة 
اللغـــوّي لالأطفال ينبغي اأن ت�شـــع ن�شب عينيها اأن عملية التقومي وظيفتها 
الأ�شا�شّيـــة حت�شني تعّلم الأطفال، فينبغي على املعلمة ترجمة البّينات التي 
حت�شـــل عليها با�شتخدام ال�شرتاتيجّيات واأدوات التقومي اللغوّي املختلفة 
اإىل خطـــة عمل تهدف اإىل تنمية قدراتهـــم وا�شتعداداتهم لتعّلم املهارات 

اللغوّية.

• اإيجـــاد احلافـــز الإيجابـــّي للنجـــاح والتقـــّدم بحيث يكـــون الدافـــع للتعّلم 	
والذهـــاب اإىل ريا�ـــض الأطفال هـــو الرغبة يف النجـــاح ولي�ض اخلوف من 
ِنيب  الف�شـــل يعد اأمـــًرا مهًما جـــًدا. فالتقومي عمليـــة اإن�شانّية، وينبغـــي جَتْ
الأطفال الآثار النف�شّيـــة الناجتة عن الرتكيز عـلى التناف�ض، وال�شعور باأن 

درجات اأدوات التقومي هي الهدف من التعليم.

• ت�شميـــم اأدوات التقـــومي اللغوّي لأغرا�ض حمّددة وينبغـــي األ ُت�شتخَدم اإل 	
للغر�ض الـــذي �شممت من اأجله؛ نظـــًرا ل�شعوبة تقـــومي الأطفال والقيود 
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املفرو�شـــة على معظم اأدوات القيا�ض، فمن النـــادر اأن جتد اأداة ميكن اأن 
حتقـــق اأكرث مـــن غر�ض واحد، خا�شـــة اأن البّينات حتتـــاج اإىل اإثبات اأنها 
Scott�Little & Nie� )على درجة عالية من املو�شوعّية وال�شدق والثبات 

.)meyer, 2001

• ينبغي اأن تتمتع اأدوات التقومي اللغوّي بال�شدق والثبات واملو�شوعّية. ومن 	
اجلديـــر بالذكر هنـــا اأنه من ال�شعب حتديـــد درجة عالية مـــن املوثوقية 
)ال�شـــدق والثبـــات واملو�شوعّية(، عنـــد احلديث عن �شالحيـــة التدابري 
والإجـــراءات التقوميّية التي ت�شتخـــدم مع الأطفال حتت �شـــّن ال�شاد�شة، 
لذلك فاإن املوثوقّية وال�شالحّية هي من الق�شايا احلرجة لتقومي الأطفال 

.)Scott�Little & Niemeyer, 2001( يف ريا�ض الأطفال

• 	fair� )الأ�شا�ـــض الأول والأكـــرث اأهمية مـــن اأي عملية تقومي هـــو الإن�شاف 
ness(. فـــاإذا كان التقومي عادًل، فاإن ذلك يزيد من �شدق وثبات التقومي 

.)Tanner, 2001(

• املحافظة على �شرّية البّينات التي يتّم جمعها خالل عملية التقومي اللغوّي 	
للطفـــل، واأن حتفظ يف مكان اآمن بحيـــث ل تن�شر هذه البّينات التقوميّية، 

واأن تناق�ض مع اأولياء الأمور.

• 	 )Exchange of Information( اعتمـــاد ا�شرتاتيجّية تبـــادل املعلومـــات
واإ�شـــراك ويّل الأمر يف عملية التقومي وذلك مـــن خالل تزويده مبعلومات 
عـــن املهـــارات املطلـــوب اإتقانها وعـــن ال�شعوبـــات التي تعرت�ـــض الطفل 
وتو�شيـــح دوره يف كيفية التغلب عليها. بالإ�شافـــة اإىل اأن هناك كثرًيا من 
املعلومـــات التـــي حتتاجها املعلمة ل ميكـــن احل�شول عليهـــا اإل من خالل 

م�شاعدة الوالدين.
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دورة القيا�س والتقييم والتقومي: 

 

٩٤ 
 

مي و تقكان الإذا  ف. )fairness( مي هو اإلنصافو تقعملية  يأاألول واألكثر أمهية من  األساس •

  ).Tanner, 2001(التقومي  صدق وثباتفإن ذلك يزيد من ، عادالً 

 للطفل، وأن حتفظ يف  •
ّ
 مجعها خالل عملية التقومي اللغوي

ّ
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ّ
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ّ
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ّ
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ّ
  وإشراك) Exchange of Information(اعتماد اسرتاتيجي

ّ
 عملية يف األمر ويل

 اليت الصعوبات وعن إتقاا املهارات املطلوب عن مبعلومات تزويده خالل من وذلك التقومي

ا من املعلومات . عليها التغلب كيفية يف دوره الطفل وتوضيح تعرتض
ً
باإلضافة إىل أن هناك كثري

 .اليت حتتاجها املعلمة ال ميكن احلصول عليها إال من خالل مساعدة الوالدين
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استخراج 

ةالبّينات الثبوتيّ 

البّينات تفسير

القيام بعمل 

 أو 
ّ
تصحيحي

 
ّ
إثرائي

التخطيط لعملية 

التقويم

يظهـــر من الر�شم التو�شيحّي اأّن عملية القيا�ض والتقييم والتقومي لأداء الطفل 
اللغوّي تعمل يف دائرة واحدة متكاملة ومرتابطة منطقيًّا، وهي كما يلي: 

اخلطوة الأوىل: التخطيط لعملية التقومي:
 اأ�شبـــح التخطيـــط جزًءا ل يتجزاأ مـــن العملية التعليمّية ويعّد مهـــارة اأ�شا�شّية 
مـــن املهـــارات التي لبّد ملعلمة ريا�ض الأطفال مـــن اأن متتلكها، حّتى ت�شتطيع القيام 
بعملهـــا بفاعلّية، وروؤية جميع عنا�شر العمليـــة التعليمّية التعلمّية، وما يقوم بني هذه 
العنا�شـــر مـــن عالقات متداخلة واأ�شاليـــب تعليمّية واأن�شطة مرافقـــة وما يتبعها من 
اأ�شاليـــب التقومي املختلفـــة يف وقت واحد. فالتقومي اجليد يحتـــاج اإىل تخطيط جيد 
يحـــّدد متى وكيف يتّم جمع البّينـــات عن اأداء الأطفال اللغـــوي؛ ولأن عملية التقومي 
هـــي عملية دائرّية ديناميكّية كما يّت�شح من ال�شكل ال�شابق فاإن خطة التقومي تراجع 

وتعّدل با�شتمرار يف �شوء حتليل نتائج التقومي.
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اخلطوة الثانية: ا�ستخراج البّينات الثبوتّية: 
البّينة الثبوتّية هي اإنتاج اأو اأداء لغوّي يقوم به الأطفال يف �شياق معني، ويف وقت 

معني. وهي على نوعني:

النوع العمـــدّي اأو الغر�شّيـــة )Purposive(: وهي املهمات اللغوّيـــة )�شفوّية اأو 
كتابّيـــة( التي تطلبها املعلمة وعلى الأطفال القيام بها، وهنا تواجه املعلمة يف ريا�ض 
الأطفـــال م�شكلـــة الإف�شاح )Disclosure( عـــن اخلربة واملهارة مـــن قبل الأطفال 
ا بالرتكيز  لأ�شباب كثرية يف مقّدمتهـــا الأ�شباب النفعالّية والعقلّية املتعلقة خ�شو�شً

والنتباه.

النوع العفوّي اأو العر�شّية )Incidental(: وهي البّينة الطبيعّية امل�شتمرة، والتي 
ت�شـــدر عن الأطفال عندمـــا يختارون من تلقاء اأنف�شهم ا�شتخدام قدرة اأو مهارة يف 
�شيـــاق معني اأو يف عّدة �شياقـــات، وهنا قد تواجه املعلمة يف ريا�ـــض الأطفال م�شكلة 
�شمان ح�شول ذلك يف وقت معني، وقد يطول بها الزمن حّتى حت�شل وهذه امل�شكلة 

.)Portfolio( قد حتّل من خالل ملف اأعمال الطفل

اخلطوة الثالثة: تف�سري البّينات:
In� )ل تعطي البّينة معلومات عن م�شتوى الطفل اللغوّي اإل بعد اأن يتّم تاأويلها 
terpretation( مـــع العلـــم اأن البّينة ذاتها ميكن اأن يكون لها تاأويالت خمتلفة تخدم 

ـــا متباينة، ولكن هـــذه التاأويالت لي�شت �شوى و�شائل مـــن اأجل غايات معينة  اأغرا�شً
ولي�شت هي الغايات.

اخلطوة الرابعة: القيام بعمل ت�سحيحّي اأو اإثرائّي:
اإذا مل يح�شـــل اأي فعـــل اأو اإجراء مـــن قبل املعلمة كنتيجـــة للتقومي، فال داعي 
للقيـــام بذلك التقـــومي، من هنا، لبّد مـــن اأن ت�شتخدم البّينـــات الناجتة عن عملية 
التقـــومي وبعد تاأويلهـــا يف معاجلـــة اأو راأب ال�شدع بني الأداء القائـــم للطفل والأداء 
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 )Prescription( رة و�شفــــًة اللغــــوّي املن�شــــود، وهنا لبّد من اأن حتــــدد البّينات املُف�شَّ
حتــــّدد ما يجب القيام به لإغالق الفجوة، ولــــدى حماولة اإغالق الفجوة نح�شل على 
بّينات جديدة نعاود تاأويلها ونتخذ اأفعاًل ت�شحيحّية اأو اإثرائّية ب�شاأنها فنعاود التعليم 
والتقــــومي وتتكرر دورة التعليم والتقومي حّتى يحقق الأطفال امل�شتوى اللغوّي املن�شود. 
وهــــذا ما يجعــــل عمليــــة التقــــومي تكوينّيــــة )Formative( اأو و�شيلة لإحــــداث التعّلم 

.Wiliam & Black, 1996( ال�شيــــداوي، 2004؛( )Evaluation for Learning(

ا�سراتيجّيات التقومي اللغوّي واأدواته يف ريا�س الأطفال:
اإن توّجه كثري مـــن الأنظمة التعليمّية عامليًّا نحو املدر�شة املعرفّية، وما �شاحبه 
مـــن تطـــّور يف ا�شرتاتيجّيات التعّلم والتعليم، اقت�شى مـــن املعلمني، حتوًل جذريًّا يف 
نظرتهـــم لعمليـــة تقومي تعّلـــم الطلبة وتعليمهـــم، التي كانت ُتعنى فقـــط مبا اختزنه 
املتعلـــم يف ذهنه من معلومات حمّددة مل تعد تتالَءم مع متطلبات هذا الع�شر، بكّل 

ما مييزه من تطّور معريّف وتكنولوجّي )وزارة الرتبية والتعليم الأردنّية، 2006(.

الأمـــر الذي يقت�شـــي ا�شتخـــدام ا�شرتاتيجّيات واأدوات جديـــدة يف تقومي تعّلم 
الأطفال وتعليمهم، تركز على ما يجري داخل عقل الطفل من عمليات عقلّية، وتهتم 
بعمليـــات التفكري وتقـــومي ما يتعلق مبهـــارات الطفل احلياتّية احلقيقّيـــة، فغالًبا ما 
انُتِقَد التقومي التقليدّي ب�شبب النقطاع بني جمموعة املهارات التي تعّلم يف الف�شول 
.)Prestidge & Glaser, 2000( الدرا�شية، وما يواجه الأطفال يف »العامل احلقيقّي

Authentic Edu� )فالتقومي احلقيقّي هو الذي يحقق �شروط التعليم احلقيقّي 
cation(، الذي يقوم على اأ�شا�ض الأداء والواقع؛ فعملية التعّلم والتعليم تنطوي على 

م�شتويات متعددة من العالقات بني املعرفة والتفاعل الجتماعّي؛ ل�شمان اأنَّ ما يتّم 
 .)Campbell, 2000( قيا�شه هو التعّلم املق�شود

ووفًقا للرابطة الوطنية الأمريكية لتعليم الأطفال ال�شغار )NAEYC( ينبغي 
عنـــد تقومي الأطفـــال اأن ُيوؤخـــذ بالعتبار �شّنهـــم، ومنّوهم، وخرباتهـــم، واأن يعتمد 
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تقـــومي الأطفال ب�شكل كبري علـــى نتائج املالحظات لنموهـــم، ومالحظات تف�شيلّية 
لت�شرفاتهـــم و�شلوكهـــم وا�شتجابتهم، وجمموعـــات العمل التمثيلـــّي لأداء الأطفال 
 Bredekamp & Copple, 1997,( خـــالل الأن�شطة احلقيقّية يف ريا�ـــض الأطفـــال
21(. ويوؤكـــد جرونالنـــد )Gronlund, 2001( �شـــرورة اأن يتّم تقـــومي الأطفال من 

خـــالل املالحظة، وال�شجـــالت الق�ش�شّية، وعينات من اأعمالهـــم، واأن تكون عملية 
التقومي م�شتمرة لكّل طفل؛ لذا تّبنت كثري من الأنظمة الرتبوّية عامليًّا ا�شرتاتيجيات 

واأدوات تقوميّية جديدة، �شّميت با�شرتاتيجّيات التقومي الواقعّي اأو احلقيقّي.

:)Authentic Evaluation( التقومي الواقعّي اأو الأ�سيل
نظـــًرا حلداثـــة مفهوم التقـــومي الواقعّي اأو احلقيقـــّي اأو الأ�شيـــل؛ فقد تعددت 
امل�شطلحـــات التـــي ت�شري اإليه، فمـــن خالل الرجـــوع اإىل اأدبيات القيا�ـــض والتقومي 
الرتبـــوّي نلَحـــُظ كثرًيا مـــن امل�شطلحـــات، اأو املفاهيم املرادفة لهـــذا املفهوم، مثل: 
Perfor� والتقـــومي القائم علـــى الأداء ،Alternative Evaluation  التقييـــم البديـــل
 ،Portfolio Evaluation التقييـــم مبلفـــات التعّلـــم ، mance�based Evaluation

املعر�ض Evaluation Exhibition وغريها، اإل اأن مفهوم التقومي الواقعّي اأو الأ�شيل 
اأكرث هذه املفاهيم �شيوًعا، واأكرثها عمومية.

فالتقومي الواقعّي اأو الأ�شيل: هو اأ�شلوب يقي�ض اأداء املتعلم يف مهمات ذات معنى 
اأقرب ما تكون من مواقف احلياة الواقعّية )مندور، 2006، 276(. واأن التقومي يكون 
ا اإذا قام املتعلمون باأداء مهام مفيدة وذات معنى ودللة، وهذه املهام  اأ�شياًل اأو واقعيًّ
التقوميّيـــة تكون مماثلة لأن�شطـــة التعّلم ولي�شت اختبـــارات تقليدّية )عالم، 2004، 
34(. كمـــا يعّرف باأنه التقـــومي الذي يعتمد على اأدوات قيا�ض اأ�شيلة ذات م�شداقّية 
وموثوقّيـــة )Credibility(، واختبـــارات تقي�ـــض قدرات تفكري عليـــا بالن�شبة ملواقف 
حقيقّيـــة وواقعّية، ولي�ـــض جمرد قيا�ض قدرات تذكر وحفظ وحـــّل م�شائل وم�شكالت 

روتينّية ُمقولبة ومكّررة )عبيد، 2004، 300(. 
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ويعّرف باأنه التقومي الفعلي لالأداء؛ لأننا بذلك نعلم اإذا ما كان الأطفال قادرين 
علـــى ا�شتخدام ما تعلموه يف مواقف احليـــاة املدر�شية التي تقرتب كثرًيا من مواقف 
احليـــاة الفعليـــة، واإذا ما كانوا قادرين على التجديـــد والبتكار يف املواقف اجلديدة 

.)Wiggins, 1998, 24(

وي�شـــري هن�شون واإيلـــر)Henson & Eiller, 1999, 491( اأن التقومي احلقيقّي 
ُيهّيـــئ الأطفال للحياة، فهـــو واقعّي؛ لأنه يتطلب من الطالـــب اإجناز مهام لها معنى 
ويحتاجهـــا فى حياته الواقعّية. ويوؤكد فيت�ـــض )Fitch, 2007( اأن ا�شتخدام اأ�شاليب 

التقومي الأ�شيل ي�شاهم يف حت�شني اأداء الأطفال. 

كمـــا اأن ا�شتخـــدام هذا التقـــومي احلديث مـــن �شاأنه اأن ي�شاهـــم يف حتقيق كّل 
طفـــل ملحكات الأداء املطلوبة وتوفري التغذية الراجعة الفورية. واأن العمليات العقلّية 
ومهـــارات الكت�شـــاف والتق�شـــي غايات يجـــب رعايتها عنـــد الأطفـــال والتاأكد من 
اكت�شابهـــم لهـــا. اإ�شافة اإىل اأنه يوؤكد علـــى اأن اإجنازات الأطفال هـــي مادة التقومي 
الواقعـــّي ولي�ض حفظهـــم للمعلومات وا�شرتجاعهـــا. كما اأنه يهتـــّم مبراعاة الفروق 
الفردية بني الأطفال يف قدراتهم واأمناط تعلمهم ) وزارة الرتبية والتعليم الأردنّية، 

.)2006

 )Nakamura, 2002( ونكامورا )Morris, 2001( يف حني اأّكد كّل من موري�ض
بـــاأن ا�شتخدامها ي�شاهم يف خلق دافعية لدى الطلبـــة وي�شجعهم على تطويراأدائهم، 

بالإ�شافة اأنه يوؤدي اإىل زيادة م�شاركة الأطفال وجعل التعّلم اأكرث اأهمية. 

ويعـــّد التقومي الواقعـــّي اأو الأ�شيل منا�شًبـــا ومهًما يف التقومي اللغـــوّي لالأطفال، 
فتعّلم اللغـــة يت�شمن جانبني: اجلانب ال�شخ�شّي واجلانـــب الجتماعّي؛ فالأول ينبثق 
مـــن داخل الطفل ويت�شّكل بح�شب حاجته للتوا�شل مـــع الآخرين، والثاين مكت�شب من 
املجتمع الـــذي يعي�ض فيه الطفل ويت�شّكل بح�شب معايري هـــذا املجتمع، فاللغة ُتكت�شب 
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عندمـــا يتعّلمها الأطفال من خـــالل �شياق احلديث احلقيقّي واأثنـــاء القراءة والكتابة 
 .)Goodman, 2006(

وقـــد اأظهـــر املجل�ض الوطني للبحوث يف وا�شنطـــن اأن )70%( من النمو اللغوّي 
 National Research Council and(لـــدى الأطفال ياأتي نتيجة تفاعلهم مـــع الكبار
Institute of Medicine, 2000( ، واأن �شماع الطفل كالم الآخرين )اللغة ال�شفوّية( 

اأو روؤيته للمواد املطبوعة )اللغة املكتوبة( يكون باعًثا على التفكري الذي يتبعه التعبري 
ال�شفوّي عن الأفكار، ف�شاًل عن تو�شيع مداركه وت�شوراته للعامل املحيط به.

اأ�س�س ومبادئ التقومي الواقعّي اأو الأ�سيل:
بالإ�شافة اإىل اأ�ش�ض ومبادئ التقومي اللغوّي يف ريا�ض الأطفال، التي مّت الإ�شارة 
لها �شابًقا يف هذا الف�شل، يقوم التقومي الواقعّي على عدد من الأ�ش�ض واملبادئ التي 

ا عند التطبيق، ومن اأبرزها:  يجب مراعاتها اأي�شً
التقـــومي الواقعـــّي هـــو تقومي يهتـــم بجوهر عمليـــة التعّلم ومـــدى امتالك  -

الأطفال للمهارات املن�شودة بهدف م�شاعدتهم جميًعا على التعّلم يف �شوء 
حمكات اأداء مطلوبة. 

العمليـــات العقلّية ومهارات الكت�شاف يجب مراعاتها عند الأطفال وذلك  -
باإ�شغالهـــم بن�شاطـــات ت�شتدعي حـــّل امل�شـــكالت وبلورة الأحـــكام واتخاذ 

قرارات تتنا�شب وم�شتوى ن�شجهم. 

التقومي الواقعّي يقت�شي اأن تكون امل�شكالت واملهام اأو الأعمال املطروحة واقعّية  -
وذات �شلة ب�شوؤون احلياة العملية التي يعي�شها الطفل يف حياته اليومية. 

اإجنـــازات الأطفال هي مـــادة التقومي الواقعّي ولي�ـــض حفظهم للمعلومات  -
وا�شرتجاعهـــا، ويقت�شـــي ذلـــك اأن يكون التقـــومي الواقعّي متعـــدد الوجوه 

وامليادين متنوًعا يف اأ�شاليبه واأدواته. 



125

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

مراعـــاة الفـــروق الفرديـــة بـــني الأطفـــال يف قدراتهـــم واأمنـــاط تعّلمهم  -
وخلفياتهـــم وذلك من خالل تفريد ن�شاطات التقومي التي يتّم من خاللها 

حتديد الإجناز الذي حققه كّل طفل. 

التقومي الواقعّي يقت�شي جتنـــب املقارنات بني الأطفال والتي تعتمد اأ�شال  -
علـــى معايـــري اأداء اجلماعة والتي ل مـــكان فيها للتقـــومي الواقعّي )وزارة 

الرتبية والتعليم الأردنّية، 2006؛ العب�شي، 2010(.

خ�سائ�س التقومي الواقعّي اأو الأ�سيل ومميزاته:
يقـــوم على ال�شياقات احلقيقّيـــة للتعّلم، كما اأنه يعك�ـــض طريقة ا�شتخدام  -

املعرفة واملهارات يف العامل احلقيقّي.

يجعل الطفل اأكرث اإيجابية يف اأن�شطة التعّلم. -

ميار�ض فيـــه الأطفال اأن�شطة واأعماًل ذات معنـــى وقيمة، ترتبط بحياتهم  -
الواقعّية.

ي�شاحـــب عملية التعّلم والتعليم يف جميـــع مراحلها، بحيث تبداأ مع بداية  -
الربنامج التعليمّي وت�شتمر با�شتمرار فعالياته.

يحكـــم على اأداء الطفل ومـــدى جناحه يف اإجناز املهـــام التعليمّية املحّددة  -
لـــه، وحتقيق النواجت التعليمّيـــة املتوقعة منه يف اإطـــار جمموعة من املعايري 

املو�شوعّية التي متثل م�شتويات الأداء املقبول.

ل روح العمل يف فريق؛ فهو ي�شرك الطفل وويل  - يعتمـــد على التعاون، ويوؤ�شّ
اأمره يف عمليات التقومي مّما يجعل اجلميع يتقبل النتائج مبو�شوعّية.

يوّفـــر للمعلمـــات والإدارة والأطفال التغذية الراجعـــة الفورّية والفر�ض التي  -
با�شتطاعتهم ا�شتخدامها ملرجعة اأدائهم بالن�شبة لالأعمال التي يقومون بها.
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يقـــوم على مهمـــات اأ�شيلة؛ تعّلـــم الأطفال الأعمال التـــي تواجه الكبار يف  -
جمال عملهم.

حتقيق �شدق معايري التقومي عن طريق املحاكاة لقدرات الطفل يف اأو�شاع  -
.)Wiggins, 1998( حقيقّية

ا�سراتيجّيات التقومي الواقعّي واأدواته يف ريا�س الأطفال:
Performance�( اأوًل- ا�سرتاتيجّي���ة التق���ومي اللغ���وّي املعتم���د عل���ى الأداء

:)based Evaluation

تتيح هذه ال�شرتاتيجّية للطفل القيام بتو�شيح تعّلمه، من خالل توظيف مهاراته 
يف مواقـــف حياتّية حقيقّية، اأو مواقف حتاكي املواقـــف احلقيقّية، اأو قيامه بعرو�ض 
عمليـــة يظهر من خاللها مـــدى اإتقانه ملـــا اكت�شب من مهارات، يف �شـــوء النتاجات 
 Adams & Hsu, التعليمّية املراد اإجنازها )وزارة الرتبية والتعليم الأردنّية، 2006؛
1998(. ويندرج حتت هذه ال�شرتاتيجّية عدد من الفعاليات التي ميكن اأن تعّد مثاًل 

مالئًما لتطبيق هذه ال�شرتاتيجّية يف التقومي اللغوّي لالأطفال:
التقـــدمي )Presentation(: عر�ـــض خمطط له ومنظـــم، يقوم به الطفل،  -

اأو جمموعـــة من الأطفال ملو�شوع حمـــّدد، ويف موعد حمّدد، لإظهار مدى 
امتالكهـــم ملهارات حمـــّددة؛ كاأن يقـــّدم الطفل �شرًحا عـــن الأعمال التي 
قـــام بها هو وجمموعتـــه يف الحتفال بيوم ال�شجـــرة مدّعًما ذلك بال�شور 

والر�شومات...

العر�ض التو�شيحـــّي )Demonstration(: عر�ض �شفوي اأو عملي يقوم به  -
الطفل اأو جمموعة من الأطفال لتو�شيح مفهوم اأو فكرة وذلك لإظهار مدى 

قدرة الطفل على اإعادة عر�ض املفهوم بطريقته بلغة �شليمة ووا�شحة.

الأداء العملّي )Performance(: جمموعة من الإجراءات لإظهار املعرفة  -
واملهـــارات والجتاهـــات مـــن خـــالل اأداء الطفـــل ملهمـــات لغوّيـــة حمّددة 
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ينفذهـــا؛ كاأن ُيطَلـــب اإىل الطفـــل اإنتاج بطاقـــة معايدة لأّمـــه، م�شتخدًما 
الر�شم والكتابة وال�شور.

احلديث )Speech(: يتحدث الطفل اأو جمموعة من الأطفال عن مو�شوع  -
معـــني خالل فرتة حمـــّددة وق�شرية، وغالًبا ما يكـــون هذا احلديث �شرًدا 
ـــة، اأو اإعـــادة لروايـــة، اأو اأن يقـــّدم فكرة لإظهار قدرتـــه على التعبري  لق�شّ
والتلخي�ض، وربط الأفكار؛ كاأن يتحدث الطفل عن رحلة قام بها، اأو ق�شة 
قراأهـــا، اأو حـــول فكـــرة ُطِرَحت يف موقـــف تعليمّي، اأو ملخ�ـــض عن اأفكار 

جمموعته لنقلها اإىل جمموعة اأخرى.

املحـــاكاة ولعب الأدوار )Simulation, Role– Playing(: ينفذ الطفل اأو  -
جمموعة من الأطفال حواًرا اأو نقا�ًشا بكّل ما يرافقه من حركات واإمياءات 
يتطلبهـــا الـــدور يف موقف ي�شبه موقًفـــا حياتيًّا حقيقيًّا لإظهـــار مهاراتهم 
املعرفّيـــة واللغوّية، ومدى قدرتهم على اتبـــاع التعليمات والتوا�شل وتقدمي 

القرتاحات و�شنع القرارات من خالل مهمة اأو حّل م�شكلة.

مثال تطبيقّي على التقومي املعتمد على الأداء:
بعد ا�شتماع الأطفال اإىل الأن�شودة من خالل قراءة املعلمة اأو من خالل امل�شجل، 
يتـــّم تكليف الأطفال ب�شرد الق�شة التي ت�شمنتهـــا الأن�شودة التي مّت ال�شتماع اإليها، 
ثـــّم مناق�شة واإ�شافة تفا�شيـــل اإىل الق�شة وتو�شيعها، وقد ي�شـــع الطفل نف�شه مكان 
�شخ�شيـــة الق�شة ويتخيل ويتنبـــاأ باحلّل الذي يراه منا�شًبا مـــن وجهة نظره وي�شعر 
بنف�ـــض �شعور هذه ال�شخ�شية، واقرتاح بع�ض البدائل للق�شة م�شتوحاة من مفردات 

الأن�شودة.
ا اأمام الأطفـــال باإعادة �شرد  - ـــا �شفويًّ نتـــاج التعّلـــم: اأن يقدم الطفل عر�شً

الق�شـــة التي ت�شمنتها الأن�شودة التي ا�شتمع اإليهـــا، واإ�شافة تفا�شيل اإىل 
الق�شة وتو�شيعها.
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- .)Speech( الفعالية: احلديث
مـــا يراد تقوميه: مهارات التعبري ال�شفـــوي من خالل اإعادة �شرد الق�شة،  -

اإ�شافة تفا�شيل اإىل الق�شة وتو�شيعها.
اأداة التقومي : �شلم تقدير من ثالثة م�شتويات. -

(Speech( سلم تقدير مقرح لتقومي اأداء الأطفال يف مهارة احلديث�

الدرجة املهارات
�سعيفةمتو�سطةكبرية

اأوًل- اجلانب الفكرّي:
ي�شتهل الطفل كالمه مبقدمه م�شوقة.1
يعرّب الطفل عن حاجاته وم�شاعره واأفكاره. 2
يقّدم الطفل اأدلة متنوعة لتدعيم اأفكاره.3
يقّدم الطفل حلوًل ومقرتحات.4
يبدي الطفل راأيه يف اأحداث �شاهدها اأو ا�شتمع اإليها.5

ثانًيا- اجلانب اللغوّي:
ي�شتخدم الطفل كلمات منا�شبة لل�شياق.6
ي�شتخدم الطفل جماًل �شحيحة فى تراكيبها.7
ي�شتخدم الطفل عبارات ال�شالم وال�شكر والتحية.8

ثالًثا- اجلانب ال�سوتّي:
يتحّدث الطفل ب�شوت وا�شح، بثقة فى النف�ض دون ارتباك. 9

ي�شتخدم الطفل طبقة �شوتّية منا�شبة )التنغيم(.10
يتحّدث الطفل ب�شرعة منا�شبة.11
ينطق الطفل احلروف نطًقا �شحيًحا 12

باإخراجها من خمارجها.
رابًعا- اجلانب امللمحّي )مهارات ح�سن الأداء):

ي�شتخدم الطفل تعبريات وجهه وفق املعنى املُعربَّ عنه.13
يحّرك الطفل اأع�شاء ج�شمه وفق املعنى.14
يواجه الطفل امل�شتمعني ويجول بنظره فى الأركان.15
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:)Pencil and paper( ثانًيا- ا�سراتيجّية التقومي اللغوّي بالقلم والورقة
كمـــا اأ�شرنـــا �شابًقا يف هـــذا الف�شل عنـــد احلديث عن اأ�ش�ض ومبـــادئ التقومي 
دة بالقلم  اللغـــوّي يف ريا�ـــض الأطفال ينبغي احلذر عنـــد ا�شتخدام اختبـــارات موحَّ
Scott�( مـــع اأطفال الرو�شة )Pencil and Paper Standardized Tests( والـــورق
Little & Niemeyer, 2001(، نظـــًرا لأّن الطفـــل مل يتقـــن القـــراءة والكتابة بعد، 

بل ينبغـــي ا�شتخدام كتابات الأطفال ور�شوماتهم كموؤ�شـــٍر على تطّور اأو تفّتح مهارة 
الكتابة لديهم )Emergent Literacy(. وبالرغم من ذلك تعّد ا�شرتاتيجّية التقومي 
 اللغوّي بالقلم والورقة جزًءا مهما من برنامج التقومي اللغوّي يف ريا�ض الأطفال، من 

خالل:

1- اأدوات التق��ومي املعتم��دة على الأن�س��طة الكتابّية التي يق��وم بها الطفل، ولي�ض 
ـــا يف الطرح. ومن  عمليـــة الكتابـــة باملعنى الر�شمّي حّتـــى ل ُيفَهـــم اأن هناك تناق�شً

الأمثلة على ذلك: 
اأن�شطة تعّرف الأ�شياء والكائنات من �شورها. -
اأن�شطة املزاوجة: ويق�شد بها و�شل خّط بني �شورتني اأو ر�شمة وكلمة توجد  -

بينهما عالقة.
ـــور اأو الر�شوم اأو احلرف  - اأن�شطـــة الختيـــار من متعّدد: ويق�شد بهـــا اإحاطة ال�شّ

الذي يختاره الطفل لإجابته بدائرة وترك الباقي خارج الدائرة.
اأن�شطـــة تو�شيل النقط: ويق�شد بها تو�شيـــل الطفل النقط؛ ليح�شل على  -

�شورة ل�شيء اأو حرف.
اأن�شطـــة اإكمال ال�شكل وتلوينه: ويق�شـــد بها �شورة اأو ر�شم حلرف اأو كلمة  -

يطلب اإىل الطفل اإكمال اجلزء الناق�ض حّتى تكتمل.
اأن�شطـــة اإكمـــال النمط: ويق�شـــد بها اإكمال �شكل احلـــرف بر�شم احلرف  -

وتلوينه.
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تعـــّد اختبـــارات   ,)Standardized Tests( 2- الختب���ارات املقّنن���ة باأنواعه���ا 
القراءة املقّننة من اأهم الختبارات التح�شيلّية التعليمّية، فهي تطّور وتخترب وتنّقح؛ 

وميكن اأن تنق�شم اإىل: 
اختبـــارات ال�شتعـــداد اأو التهيوؤ )Readiness(: تطبق هـــذه الختبارات؛  -

لتحديد درجة ا�شتعداد الطفل لتعّلم القراءة والكتابة.

اختبـــارات امل�شح )Survey(: ت�شتخدم يف معرفة م�شتوى القدرة القرائية  -
لدى الأطفال.

اختبـــارات الت�شخي�ـــض )Diagnostic(: ت�شتخـــدم يف تعيـــني نقاط القوة  -
ونقـــاط ال�شعـــف التي يعـــاين ب�شببها املتعلمـــون من م�شـــكالت تعليمّية اأو 

نف�شّية.

والذي يهمنا عند احلديث عن التقومي اللغوّي يف ريا�ض الأطفال هو اختبارات 
ال�شتعداد اأو التهيـــوؤ )Readiness(، والتي تعّرف باأنها: �شل�شلة من الأعمال املقننة 
هدفهـــا اإعطـــاء تقدير كمي لقـــدرة الطفل على الإفـــادة من التدريـــب. فهناك عّدة 
اختبـــارات لقيا�ـــض جوانـــب منو الطفـــل اللغوّي يف �شـــورة بطاقات م�شـــورة تتناول 
مثال تقـــومي مهـــارات ال�شتعداد لتعّلـــم القراءة والكتابـــة، وتقّوم هـــذه الختبارات 
املهـــارات الأ�شا�شّيـــة الالزمـــة لتعّلم القـــراءة والكتابـــة التي ت�شمل مهـــارات اإدارك 
الكلمـــات وتعريفهـــا، والإدراك الب�شـــرّي، والإدراك ال�شمعـــّي، والوعـــي ال�شوتـــّي، 
والوعي الكتابّي، والتعبري، وتف�شري ال�شور، والتذّكر، والتاآزر الب�شرّي اليدوّي، ومنو 

الع�شالت الكربى وال�شغرى..

وتاأتـــي اأهمية هذه الختبارات من اأهمية الأهداف التي ميكن اأن حتققها، ومن 
هـــذه الأهداف حتديد اإتقان الأطفـــال للمهارات الأ�شا�شّية، الالزمـــة لتعّلم القراءة 
والكتابـــة، بهـــدف حت�شينها والرتقـــاء بهـــا، بالإ�شافـــة اإىل اأنها تقـــّدم الإر�شادات 
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ا يف  للتخطيـــط والتدخـــالت التعليمّية للربامـــج اللغوّيـــة لالأطفال، وت�شتخـــدم اأي�شً
التحّقـــق من مدى التقّدم الذي حّققه الأطفال من خالل مقارنة نتائج الأطفال على 

الختبار قبل وبعد املرور بالربنامج. 

ومن الختبارات الأجنبّية لك�سف ال�س��تعداد لتعّلم القراءة والكتابة، 
الختبارات الآتية:

1- اختب���ارات جيت����ض )Gates Reading Readiness Tests(: وهـــو مقيا�ـــض 
فـــردّي وجماعّي، يهـــدف اإىل قيا�ض التهيوؤ للمبتدئني للقـــراءة وتقدير التنبوؤ لغر�ض 
تطويـــر القـــدرات القرائّية وت�شخي�ض حاجـــات الأطفال ال�شرورّيـــة لتعّلم القراءة، 
ويت�شمـــن قيا�ض التعرف على الأ�شـــكال وال�شور والقدرة علـــى تف�شريها، ومزاوجة 
الكلمـــات، ومتييـــز الأ�شـــوات املت�شابهة للكلمـــات واحلروف، واملزاوجـــة بني الكلمة 

والبطاقة، وال�شجع وقراءة احلروف والكلمات.

2- اختب���ارات مرتوبوليتان )Metropolitan Readiness Tests(: ُيْعَطى هذا 
الختبـــار لالأطفال من �شـــن 4 اإىل 7 �شنوات، ويتكون من م�شتويـــني؛ امل�شتوى الأول: 
فـــردّي يهـــدف اإىل تقومي املهـــارات الالزمة قبل واأثنـــاء ريا�ض الأطفـــال. وامل�شتوى 
الثـــاين: جماعـــّي يهدف اإىل تقومي املهـــارات الالزمة من منت�شـــف ريا�ض الأطفال 
اإىل بدايـــة ال�شف الأول. ويت�شمن الختبار معنى الكلمة، والتذكر ال�شمعّي، واختبار 
التمييـــز الب�شرّي وال�شمعّي واختبار ال�شورة التـــي تعرّب عن اجلملة، وفهم الق�شة، 

والأعداد، ون�شخ الأ�شكال والرموز.

3- اختب���ارات مون���رو )Monroe›s Reading Aptitude Tests(: وهو مقيا�ض 
فـــردّي وجماعّي، يت�شمن قيا�ض القدرة الب�شرّيـــة، وال�شمعّية، واللغوّية، واحلركّية، 
والقدرة على نطق الكلمات من حيث الدقة وال�شرعة، والتذكر الب�شرّي، واجتاهات 

الأ�شكال، ومتييز الكلمات امل�شموعة.
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ومن الختبارات واملقايي�س العربّية يف هذا املجال : 
حمم��د ر�س��وان )1973) الذي قـــدم و�شًفا لختبار مـــدى ا�شتعداد الطفل . 1

لتعّلم القراءة وي�شتمل على اختبارات فرعّية، هي: 
اختبار املفردات: ويت�شمن التعرف على الكلمات عن طريق �شورها،  -

واإدراك الكلمـــات عـــن طريق القيا�ـــض، واإدراك الكلمـــات عن طريق 
الت�شاد. 

اختبار تفهم معاين اجلمل: يقي�ض مدى قدرة الطفل على التعبري عن  -
ال�شورة بجملة. 

اختبـــار الإدراك الب�شـــرّي: يقي�ض مـــدى قدرة الطفل علـــى التمييز  -
بـــني املوؤتلـــف واملختلف مـــن الأ�شكال واحلـــروف والكلمـــات واجلمل 

الق�شرية.
اختبـــار الجتاهات: يقي�ض مـــدى قدرة الطفل علـــى حتديد )اأمام-  -

خلف، فوق- حتت...(.
اختبار املعلومات: لقيا�ض معلومات الطفل من خرباته ال�شابقة. -
اختبـــار ال�شمـــع: لقيا�ـــض مدى قـــدرة الطفل علـــى متييـــز العنا�شر  -

ال�شوتّية. 
اختبارات النطق: لقيا�ض مدى �شالمة النطق وال�شمع مًعا.  -

اختبار قراءة الكلمات )النا�شف، 1996(. -

�س��عد عبد الرحمن واإميان حممد )2002): اأعـــّدا اختباًرا لقيا�ض املهارات . 2
الالزمة لال�شتعداد لتعّلم القراءة يتكون من �شبعة اختبارات فرعية، هي: 

اختبار املفردات اللغوّية: ي�شمـــل اإدراك الكلمات عن طريق الت�شاد،  -
وعن طريق ال�شور. 

اختبـــار التمييـــز الب�شـــرّي: ي�شمل متييـــز الت�شابـــه والختالف بني  -
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)ال�شور والأ�شكال والكلمات( والربط بني احلرف والكلمة التي تبداأ 
به.

اختبار التمييز ال�شمعّي: ي�شمل متييز وتقليد بع�ض الأ�شوات، ومتييز  -
احلروف املت�شابهة يف اآخر الكلمة ويف اأول الكلمة. 

اختبـــار املعلومـــات واإدراك العالقـــات: ي�شمـــل معلومـــات الطفل من  -
خرباته ال�شابقة، والعالقات )املكانّية، والتالزمّية، واجلزء بالكل(. 

اختبار التعبري وتف�شري ال�شور.  -
اختبـــار النتباه والتذكر: ي�شمل التذكـــر الب�شرّي، والتذكر ال�شمعّي،  -

وتذكر �شل�شلة من الأحداث والأفكار.
اختبار التاآزر الب�شرّي اليدوي )عبد الرحمن وحممد، 2002(.  -

را�س��ي الوقفي وعب��د اهلل الكي��الين )1998): اأعّدا جمموعـــة الختبارات . 3
الإدراكّيـــة لالأطفال ما بـــني اأعمار )6 – 16 �شنـــوات(، وتتكون املجموعة 

من �شبعة اختبارات فرعية، هي: 

اختبـــار التمييـــز ال�شمعّي: لتقييم القـــدرة على التمييـــز بني اأ�شوات  -
اللغة. 

اختبار مهارات التحليل ال�شمعّي: لتقييم القدرة على متييز الأ�شوات  -
يف الـــكالم املنطـــوق، والتعرف اإىل مـــدى ال�شتعداد لتعّلـــم القراءة 

والتهجئة والإمالء. 

اختبار �شعة الذاكرة ال�شمعّية: لقيا�ض القدرة على تذكر �شال�شل من  -
الكلمات متدرجة يف الطول بدون ترتيب. 
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الذاكـــرة ال�شمعّية التتابعّية: لقيا�ض القدرة على تذكر �شال�شل اأرقام  -
متدرجة يف الطول بنف�ض الرتتيب. 

التداعـــي الب�شرّي احلركّي: لقيا�ض القـــدرة على ن�شخ اأ�شكال رمزية  -
من الذاكرة ق�شرية املدى. 

التكامـــل الب�شرّي احلركـــّي: ويقا�ض بدللـــة اأدائه يف ر�شـــم اأ�شكال  -
هند�شّية متدّرجة يف ال�شعوبة. 

مهـــارات التحليل الب�شـــرّي: لقيا�ض املهـــارات الب�شرّية – احلركّية  -
الإدراكّيـــة متمثلة يف القدرة على حتليل الأ�شكال وحماكاتها ور�شمها 

)الوقفي والكيالين، 1998(.

ولكن يف املقابل، اإّن اإ�شاءة ا�شتخدام اختبارات ال�شتعداد، والقرارات التي قد 
ترتتـــب عليها، مثل: اإذا كان م�شموًحا للطفل التحرك اإىل ال�شف الأول، اأو يو�شع يف 
ف�شل انتقايل، اأو يبقى يف الرو�شة، �شيكون ملثل هذه املمار�شات اآثار مدمرة ملفاهيم 
الـــذات لدى الأطفال؛ لـــذا ينبغي اأن تراجع هذه الختبـــارات بعناية، ول يطبقها ول 
يف�ّشر نتائجها اإل املوؤهلون وذوو الكفاءة، ول يتم اتخاذ قرار رئي�شي يتعلق باللتحاق 
اأو الحتفـــاظ اأو التعيـــني يف برنامج عالجّي بناء على اختبـــار واحد، ولكن ت�شتخدم 

م�شادر متعّددة من املعلومات لهذا الغر�ض )عي�شى، 2004(. 

 :(Observation( ثالًثا- ا�سراتيجّية التقومي اللغوّي املبني على املالحظة
تعـــّد ا�شرتاتيجّية املالحظة مـــن ال�شرتاتيجّية الرئي�شـــة يف التقومي اللغوّي يف 
ريا�ض الأطفال ولها اأدواتها واأ�شاليبها املتعددة، وت�شتعمل طريقة املالحظة يف متابعة 
الأداء اللغـــوّي لأحـــد الأطفال، اأو تكـــون مالحظة لأكرث من طفـــل اأو للمجموعة ككل 
وكعمل جماعّي. فمعلمات الأطفال ي�شتخدمن املالحظة كطريقة لك�شب ال�شتب�شار 
 .)Wortham, 1990( يف الأوجه املتنوعة لتطّور الطفولة يف اأوقات و�شياقات خمتلفة
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فاملالحظة تعّرف: باأنها النتباه املق�شود واملوجه نحو �شلوك فردي اأو جماعي معني 
بق�شـــد متابعتـــه ور�شد تغرياته. وهـــي و�شيلة تقوميّية لعتمادهـــا على ر�شد �شلوك 
املتعلـــم يف املواقـــف املختلفة. وميكـــن اأن تزّودنـــا املالحظة مبعلومـــات مف�شلة عن 
مهـــارات الطفل اللغوّية، وت�شاعدنا على فهمها؛ فهـــي تقّدم الأ�شا�ض للتنبوؤ بامل�شتوى 

اللغوّي للطفل.

الطرق امل�ستخدمة يف مالحظة ال�سلوك اللغوي عند الأطفال:
هنـــاك طـــرق وخيارات عديـــدة للقيام بعملّيـــة مالحظة حمـــّددة، اأو مالحظة 
ت�شتهـــدف طفاًل واحـــًدا اأو اأكرث، وميكن علـــى �شبيل التعـــداد اأن ي�شتخدم الت�شوير 
الفوتوغـــرايّف اأو الت�شويـــر بالفيديو اأو الت�شجيل ال�شوتـــّي، وتعتمد هذه الطرق على 
ـــل فيها؛ فهي تتـــّم يف اأثنـــاء اأداء الأطفال ملهامهم  املالحظـــة الطبيعّيـــة التي ل تطفُّ
واأن�شطتهـــم، وتعّد املعلومات التي حت�شل عليها املعلمـــة نتيجة املالحظة من اأ�شدق 
املعلومـــات واأهّمها عن الطفل وت�شرفاتـــه؛ لأن الطفل يف الغالب ل ينتبه اإىل معّلمته 

وهي تراقبه فيت�شرف على طبيعته. ومن هذه الطرق: 

العينـــة الزمنّيـــة )Time Sampling(: ت�شتخـــدم هـــذه الطريقـــة يف مالحظة 
ن�شـــاط، اأو طفـــل اأو جمموعة اأطفـــال، يف حميط معني، وبفا�شـــل زمني منتظم بني 

املالحظة واأخرى.

عينـــة التكـــرار اأو العينـــة الوتريّيـــة )Frequency Sampling(: نختـــار �شلوًكا 
ـــا نرغب يف مالحظته ون�شتخدم هذه الطريقـــة لت�شجيل عدد املرات التي يظهر  لغويًّ
فيهـــا هذا ال�شلوك خالل فـــرتة زمنّية حمـــّددة، مثال ذلك: اأن ت�شّجـــل املعلمة عدد 
املـــّرات التي بادر بها الطفـــل اإىل التحدث مع املعلمة بلغة �شليمة بني ال�شاعة الثامنة 

والعا�شرة �شباًحا.

عّينـــة املـــّدة اأو العّينة من اأمـــد الن�شـــاط )Duration Sampling(: متّكن هذه 
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الطريقة املعلمة من مالحظة املدة اأو الفرتة التي يق�شيها الطفل يف ن�شاط معنّي، اأو 
يف �شلوك معنّي يثري اهتمامه. 

يجدر النتباه اأن ما تقّدم ل ي�شمل كّل طرق املالحظة، اإل اأنه ميكن الّدمج بني 
اأكـــرث من طريقة من طـــرق املالحظة املختلفة وذلك ح�شب اأهـــداف املالحظة ومْن 

نالحظ؟ وماذا؟ ومتى؟ )�شفري وجليك�ض، 2002(.

اأنواع املالحظة:
ميكن تق�سيم املالحظة اإىل اأنواع عّدة، من اأهمها:

املالحظـــة التلقائّية: عبـــارة عن �شور مب�شطة من امل�شاهـــدة وال�شتماع بحيث 
يقوم املالحظ فيها مبالحظة ال�شلوكات كما حتدث تلقائيًّا يف املوقف احلقيقّي.

املالحظـــة املنّظمـــة: وهي املالحظـــة املخطط لهـــا م�شبًقا وامل�شبوطـــة �شبًطا 
دقيًقـــا، ويحّدد فيها ظروف املالحظة كالزمان واملكان واملعايري اخلا�شة للمالحظة 

)وزارة الرتبية والتعليم الأردنّية، 2006(.

خطوات ت�سميم املالحظة:
ل ت�شتطيع املعلمة مالحظة الأطفال جميًعا يف الوقت نف�شه، ول ميكنها الوقوف 
علـــى مهارات الطفـــل اللغوّية جميًعا يف موقف واحد؛ لذا لبـــّد من التخطيط اجليد 

لعملية املالحظة، بحيث يتّم:
حتديد الغر�ض من املالحظة. -
حتديد املهارة اللغوّية املراد مالحظتها. -
حتديد املمار�شات وموؤ�شرات الأداء الدالة على املهارة اللغوّية. -
ترتيـــب املمار�شـــات وموؤ�شـــرات الأداء الدالة علـــى املهـــارة اللغوّية ح�شب  -

الت�شل�شل املنطقّي.
ت�شميـــم اأداة ت�شجيل املمار�شـــات وموؤ�شرات الأداء )�شّلـــم تقدير، قائمة  -

ر�شد، �شجل ق�ش�شّي....( )وزارة الرتبية والتعليم الأردنّية، 2006(.
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حتديد جمال املالحظة وبيان مكانها وزمانها.  -
الأف�شل ت�شجيل ما تالحظه املعلمة يف اأثناء املالحظة، ل اأن توؤجل ت�شجيل  -

مـــا تالحظـــه اإىل ما بعد انتهـــاء املالحظة. فمن املفيد حمـــل املعلمة قلمًا 
واأوراقًا عنـــد العمل مع الأطفال لت�شهيل تدويـــن املالحظات ال�شريعة، ثّم 
و�شعها جانًبا ويف نهاية اليوم تقوم ب�شياغتها ب�شورة نهائّية يف ال�شجالت 

اخلا�شة لذلك. 

اأمور يجب مراعاتها عند ا�ستخدام بطاقة املالحظة:
حّتـــى حتّقـــق املالحظة اأغرا�شهـــا لبّد للمعلمـــة اأو املاُلِحظ مـــن معرفة بع�ض 
الأ�ش�ـــض واملبـــادىء العلمّيـــة للمالحظـــة املو�شوعّيـــة، فاملالحظة علم وفـــّن يتطلب 
مهـــارات يجب علـــى املاُلِحظ التدرب عليهـــا، فمن الأمور التي ينبغـــي مراعاتها يف 

اأثناء املالحظة ما يلي:
ت�شجيـــل اأداء الطفـــل فـــى اأثناء املالحظـــة اأو فور النتهاء منهـــا على نحو  -

مو�شوعّي ودون حتيز.
عدم اإ�شعار الطفل بعملية املالحظة. -
مراعاة و�شف ال�شلوك اللغوّي املالحظ بدقة واإتقان، بالإ�شافة اإىل و�شف  -

الإ�شارات غري اللفظّية )اللغة اجل�شمّية(.
مالحظة الطفل يف اأثناء قيامه بعمل معني. -
متابعة احلالة النف�شّية للطفل يف اأثناء العمل. -
ا�شتمرارية املالحظة. -
مقارنة نتائج املالحظ بالنتائج ال�شابقة. -
تفريغ نتائج بطاقة املالحظة بدقة ومو�شوعّية. -
كتابة التقارير املرتبطة باملالحظة كتابة كاملة وبكّل و�شوح. -
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ولكي تكون املالحظة مو�سوعّية، يجب مراعاة معيارين اأ�سا�سين، هما:
و�شـــف الأعمال التي مّتت مالحظتها عند حدوثهـــا فقط، وعدم ا�شتماله  -

على تعميمات للدوافع وال�شلوكيات والأحا�شي�ض املتعلقة مبواقف اأخرى.
وجوب عدم تقومي املعلومة اأو �شبب ح�شولها، واإمنا �شردها فقط. -
وهنا، يجب على املعلمة جتّنب التف�شري، باأّن ما حدث كان خطاأ اأو �شواًبا،  -

وعدم اإ�شدار الأحكام، اأو ا�شتخال�ض النتائج يف اأثناء ال�شرد، واإمنا يجب 
عليها تدوين املالحظات بّدقة ومن غري تعليق.

اأدوات التقومي اللغوّي املعتمد على الأداء:
:)Anecdotal Records( 1- ال�سجالت الق�س�سّية اأو ال�سردّية

اإن اأب�شـــط �شبـــل املالحظة املبا�شرة هو �شرد وقائع �شلـــوك لغوّي معنّي، ويدعى 
ذلـــك ال�شّجل الق�ش�شّي، وهو و�شف خمت�شر اأو »�شورة الكلمات« حلدث اأو �شلوك، 
وفيـــه ت�شرد املعلومـــات اللغوّية عن الطفل بـــاأي ترتيب، ول ي�شتدعـــي هذا النوع من 
ا؛ اإذ حتتاج املعلمة اإىل ورقة وقلم فقط؛ لكتابة ما حدث فعليًّا  املالحظة تدريًبا خا�شً
بطريقـــة مو�شوعّيـــة، ويف هذا النوع ميكـــن اأن تكون املالحظـــة ذات نهاية مفتوحة، 
وت�شتمـــر حّتـــى اإثبات حقيقة لغوّيـــة معّينة. ولبّد من كتابة الوقائـــع بّدقة ويف الوقت 

املنا�شب، ومن حمتويات ال�شجاّلت الق�ش�شّية:
التعريف بالطفل وبيان مرحلته العمرّية. -
كتابة تاريخ اليوم، ووقت املالحظة، ومكانها. -
ن املالحظة. - ا�شم ُمَدوِّ
ا عن اأعمال الطفل وما يقوله خالل حمادثاته. - كتابة حقائق دقيقة جدًّ
اإ�شافة ردود فعل الأطفال الآخرين اأو الرا�شدين. -

وعلـــى املعلمـــة يف اأثناء املالحظة و�شـــف طريقة ات�شال الطفـــل اللفظّي وغري 
اللفظـــّي بالأطفال الآخرين، وكتابة كيف يبدو الأطفـــال، وماذا يعملون؟ وحركاتهم 

اجل�شدّية، وتفا�شيل تفاعلهم مع املواد والأ�شخا�ض وت�شجيل ذلك.
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وبعد ت�شجيل املعلومـــات الق�ش�شّية، تبداأ العملية الثانية، وهي تف�شري البّينات 
وتت�شمـــن تف�شـــري ال�شلـــوك اللغوّي الذي ح�شـــل واإعطـــاءه معنى، علًما بـــاأن عملية 

املالحظة ل تعني �شيًئا من غري تف�شري ال�شلوك احلقيقّي وترجمته.

وحتتاج عملية تف�سري البّينات اإىل:
معرفة باملهارات اللغوّية الالزمة لأطفال الرو�شة وطبيعتها. -
معرفة اخل�شائ�ـــض النمائّية اللغوّية لأطفال الّرو�شـــة، وكيف يتطّورون؟  -

وينبغي الرتكيز عليها يف تف�شري املالحظة.
مراقبة حثيثة مدة من الزمن. -

ولكـــن التف�شري يجب اأن يتّم التعهد به على نحو واٍع، فال�شلوك الإن�شايّن معقد، 
ول ي�شّنف ب�شهولة، ويوجد خطر من تف�شري حما�شي مفرط عندما يوجد منط اأبرز 
يف عقـــل املاُلِحـــظ مّما ميثل الطفـــل بالفعل)عي�شى، 2004(، فمـــن غري املعقول اأن 

تتو�شل املعلمة اإىل تقومي الأداء اللغوّي للطفل من جمرد مالحظة اأولية. 

اأّما اأهم مزايا ال�شجالت الق�ش�شّية؛ فهي �شهولة ا�شتعمالها وتطبيقها، وعدم 
حاجتهـــا اإىل ترتيب خا�ـــضّ اأو اإطار زمني معنّي، ولكن ُيوؤَْخـــذ عليها اأنها تعتمد على 
اهتمامـــات املاُلِحظ، كمـــا اأن التقارير قد ل تكون دقيقة متاًما، فلو قّرر املالحظ اأن 
يكتب تقريًرا يف نهاية اليوم وذاكرته ل ت�شعفه، فاإنه قد ين�شى بع�ض املعلومات املهّمة 

)احلوامدة والعدوان، 2012(.
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منوذج املالحظة الق�س�سّية
ا�شم الطفل:          التاريخ:
عمر الطفل:          ال�شاعة:

املكان الذي مّتت فيه املالحظة: ................................................
ا�شم املالحظة:..................................................................
احلادثة: ........................................................................
تف�شري احلادثة: ................................................................

مثال تطبيقّي على ال�سجالت الق�س�سّية:
الن�س��اط: حفـــظ الأطفال لأن�شودة من اأنا�شيد الطفولـــة، وين�شدونها جمتمعني 

ومنفردين.

املكان الذي مّتت فيه املالحظة: داخل ال�شف.

احلادث��ة: مالحظـــة املعلمة اأداء كّل طفـــل منفرًدا و�شمـــن املجموعة يف اأثناء 
الن�شيـــد. فقـــد يكون لبع�ـــض الأطفال عند اأداء هـــذه الأن�شودة انفعـــالت خا�شة، اأو 
ا�شتجابـــة ل تظهر عنـــد الآخرين، كانفعالت احلّب والتـــوّدد والحرتام وغري ذلك، 
مّمـــا يدّل على تفاعله مع الن�شيد. وقد يكون لـــدى بع�شهم قدرات معينة يف التمثيل 
والأداء ال�شوتـــّي اجلميل. وقد يظهر اأّن بع�ض الأطفال ل يرغبون يف الأداء اجلمعّي 
اأو ل يتفاعلون معه، يف حني اأنهم ُيوؤّدون ب�شورة فردية اأداًء جيًدا. وقد يكون بع�شهم 
علـــى نقي�ض ذلك متاًمـــا؛ فتجدهم يرغبون يف الأداء اجلمعـــّي، ويعزفون عن الأداء 
الفردّي اأو يرتّددون يف تقبله. هذه املظاهر ال�شلوكية اللغوّية وانعكا�شاتها الجتماعّية 

تدل على �شخ�شية الطفل، وعلى املعلمة اأن تبادر اإىل تدوين ذلك كله.

تف�س��ري احلادثة: بعد تدويـــن املالحظة تقوم املعلمة بتف�شري املوقف اأو احلادثة 
وحتديـــد املهـــارات اللغوّيـــة للطفل بالتعـــاون مع بع�ـــض املتخ�ش�شـــني ذوي العالقة 

)ا�شتيتية، 2010(.
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:)Check list( 2- قوائم الر�سد
تنّظم هـــذه القوائم لت�شجيل وجود مهـــارات لغوّية معيّنـــة اأو غيابها، وتت�شّمن 
قوائـــم الر�شد يف العادة مهارات لغوّية معيّنة جتري مراقبتها على �شكل قائمة. وقد 
يتّم اإعداد القوائم مل�شح خا�ض بكّل طفل اأو مبجموعة من الأطفال، فاملهارات اللغوّية 
املطلـــوب مالحظتها يف قوائم الّر�شد واملوؤ�شرات الدالة عليها تعدُّ بطريقة مت�شل�شلة 
ـــا، ومرتبـــة بحيث يكون الت�شجيـــل لوجود املوؤ�شر الدال عليهـــا اأو عدم وجوده  منطقيًّ

اأمًرا �شهاًل. وذلك باختيار اإحدى الكلمتني من الأزواج الآتية:

غالًبا اأو نادًرانعم اأو ل
منا�شب اأو غري منا�شبموافق اأو غري موافق

ُمر�ٍض اأو غري ُمر�ٍض�شح اأو خطاأ

ميزات قوائم الر�سد:
ل تتطلب وقًتا معّيًنا مـــن املاُلِحظ، للقيام بت�شجيل املالحظة، فاملعلومات  -

اللغوّية تكون �شهلة الت�شجيل وتّتم يف اأثناء الربنامج اليومي.
ميكن ا�شتخدامها يف مواقف متنوعة. -
يتّم فيها حتليل البّينات ب�شهولة. -

�سد: عيوب قوائم الرَّ
لة؛ فهناك لئحة حمّددة �شلًفا حتتوي على اجلوانب  - غياب املعلومات املف�شّ

التي يجب قيا�شها.
يتّم من خاللها مراقبة بع�ض اجلوانب، وقد تغفل جوانب اأخرى. -
علـــى املعلمـــة اأن تالحظ فقط وجـــود املوؤ�شر الدال على املهـــارة اللغوّية اأو  -

عدم وجودها.
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مثال تطبيقّي على قوائم الر�سد:
 وعي الطفل بالعادات ال�شحيحة املتبعة عند القراءة.

ا�شم املدر�شة: .......................................................

ا�شم الطفل:...............   عمر الطفل: ...... �شنوات ....... �شهور.

تاريخ املالحظة:................... ا�شم املالِحظة: ..................

لنعم وعي الطفل بالعادات ال�سحيحة املتبعة عند القراءةم
مي�شك الكتاب بال�شكل ال�شحيح1-
يعرف اأّن اللغة العربّية تبداأ من اليمني اإىل الي�شار2-
يقّلب الكتاب بال�شكل ال�شحيح3-
يدرك اأن املواد املطبوعة ت�شتخدم احلروف والكلمات وال�شور4-
يدرك اأن املواد املطبوعة تت�شمن معلومات5-

:)Rating Scale( 3- �سالمل التقدير
اإحـــدى اأدوات التقومي التي ت�شمل على اأو�شـــاف ل�شلوكيات اأو �شفات اأو �شمات 
حمـــّددة، وُيطَلـــب اإىل َمن يقوم بعمليـــة التقدير اأن ي�شدر حكًما مـــن بني اأحكام قد 
تكـــون ثالثة اأو خم�شـــة اأحكام اأحياًنا، بحيـــث ي�شري احلكم اإىل مـــدى، ودرجة توفر 
ال�شفـــة اأو ال�شمـــة، اأو ال�شلوك لدى الفرد، ولكّل درجة وزن رقمّي يتّم و�شعه من قبل 

وا�شع �شلم التقدير )اأبو حويج واآخرون، 2002(.

وت�شتعمل �شالمل )درجات( التقدير لت�شجيل درجة وجود مهارة لغوّية اأو املوؤ�شر 
الدال عليها، وهي ت�شتدعي اأن تقوم املعلمة باحلكم على املهارة. والفرق بني �شالمل 
ح وجود املهارة اأو عدم وجودها، بينما  التقدير وقوائم الر�شد اأن قوائم الر�شد تو�شّ
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�شـــالمل التقدير تو�شح مدى امتالك الطفل للمهارة اللغوّية )يف ما اإذا كان كثرًيا اأو 
قلياًل( )Wortham, 1990(. وقد ي�شتخدم يف ذلك:

�سّلم تقدير عددي
مثال: ي�شمي احلروف العربّية يف مواقعها املختلفة

123

.(Rubric( سّلم تقدير لفظي�
مثال: يكتب الكلمات متتبًعا النموذج املنقط

نادًرااأحياًنادائًما
مثال اآخر: فهم اللغة ال�شتقبالية )ال�شتماع(

يجد �شعوبة 
يف فهم الكالم 

امل�شموع

ي�شتوعب معظم 
ما يقال اإذا 

قيل ببطء مع 
التكرار

ي�شتوعب كّل ما يقال 
من الكالم العادي، وقد 
يحتاج اأن يعاد الكالم 

على م�شامعه اأحيانا

ي�شتوعب كّل ما 
يقال يف حديث 
عادي يف غرفة 
ال�شف وخارجها

مميزات �سالمل التقدير:
• �شهولة ال�شتعمال.	
• تتطلب القليل من الوقت لتعبئتها.	
• بع�ض �شالمل التقدير تت�شّمن مدى رقميًّا وبع�شها يت�شمن مدى لفظيًّا.	

عيوب �سالمل التقدير:
• العيب الوحيد لهذه ال�شالمل هو اقت�شارها فقط على حتديد درجة امتالك 	

الطفل للموؤ�شر ال�شلوكّي الدال على املهارة اللغوّية.
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مثال تطبيقّي على �سالمل التقدير:
ميار�ض الطفل القراءة مبا ينا�شب املرحلة

ا�شم املدر�شة: ........................................................

ا�شم الطفل:...............   عمر الطفل: ...... �شنوات ....... �شهور.

تاريخ املالحظة:................. ا�شم املالِحظة: .....................

123ميار�س الطفل القراءة مبا ينا�سب املرحلةم
يقراأ احلرف باحلركات الثالث الق�شرية.1
يقراأ احلرف باملدود الثالثة.2
يقراأ الكلمات التي متّر يف خربته وميّيزها.3
يقراأ الكلمات ال�شائعة متكررة الظهور يف الأماكن التي يرتادها.4

1- حتققت           2- يف طور النمو          3- تتطلب الهتمام اأكرث

)Communication( رابًعا-  ا�سراتيجّية التقومي بالتوا�سل
ُيّعد التوا�شل مبفهومه العام ن�شاًطا تفاعليًّا يقوم على اإر�شال وا�شتقبال الأفكار 
واملعلومات با�شتخدام اللغـــة. وميكن تعريف التقومي بالتوا�شل باأنه »جمع املعلومات 
مـــن خـــالل فعاليات التوا�شل عن مـــدى التقّدم الذي حّققه الطفـــل، وكذلك معرفة 
طبيعة تفكريه، واأ�شلوبه يف حّل امل�شكالت )وزارة الرتبية والتعليم الأردنّية، 2006(. 

وتندرج حتت ا�شرتاتيجّية التوا�شل الفعاليات الآتية:

• املقابلـــة )Interview(: لقـــاء بني املعلمـــة والطفل، ويت�شمـــن �شل�شلة من 	
الأ�شئلـــة املعـــّدة م�شبًقـــا، للح�شـــول على معلومـــات تتعلق باأفـــكار الطفل 
واجتاهاتـــه، وميكـــن للمعلمة من خاللهـــا تقومي مهارات الطفـــل اللغوّية، 

باحلكم على اأدائه اللغوّي يف اأثناء املقابلة.
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• الأ�شئلـــة والأجوبـــة )Questions and Answers(: جمـــع معلومـــات عـــن 	
طبيعـــة تفكري الطفـــل، واأ�شلوبه يف حّل امل�شكالت، وتكـــون يف �شورة اأ�شئلة 
مبا�شـــرة مـــن املعلمة اإىل الطفل، وتختلف عن املقابلـــة يف اأن هذه الأ�شئلة 
وليـــدة اللحظـــة واملوقف ولي�شت بحاجـــة اإىل اإعداد م�شبـــق. ويتطلب هذا 
النـــوع من الأ�شئلـــة اأن يقوم الطفل با�شتك�شاف مو�شـــوع معني اأو احلديث 
عـــن مو�شوع ما �شفويًّا، فقـــد تطلب املعلمة اإىل الطفـــل و�شف مالحظاته 

وم�شاهداته حول جتربة معينة قام بها اأو زيارة اأو رحلة اإىل مكان ما.

• الجتمـــاع )Conference(: تقـــومي مدى تقـــدم الطفـــل يف م�شروع معني 	
اإىل تاريـــخ معني، من خالل عقـــد لقاء بني املعلمة والطفل. ومثال ذلك يف 
التدريب على مهارة املحادثة: قد ُتوّجه املعلمة للطفل بع�ض الأ�شئلة، مثل:

ما الأن�شطة التي �شاركت بها خالل اليوم؟ -
ما الن�شاطات التي ا�شتمتعت بها؟ وملاذا؟ -
ما الن�شاطات التي مل تعجبك؟ وملاذا؟ -
اأّي الن�شاطات وجدتها اأكرث �شعوبة؟ وملاذا؟ -
يف اأّي ن�شاطات املحادثة كنت اأف�شل؟ وملاذا تعتقد ذلك؟ -

مـــن هنـــا، اإن وعـــي املعلمات مبـــا تت�شّمنـــه هـــذه ال�شرتاتيجّية مـــن فعاليات 
)الجتمـــاع، واملقابلة، والأ�شئلـــة والأجوبة( واأدوات تقومي ترتبط بها، ميكن اأن يفيد 
يف التخطيـــط الأمثل لتنمية ال�شتعـــداد لتعّلم املهارات اللغوّية لـــدى الأطفال، وفقا 
مل�شتوياتهـــم وقدراتهم، كمـــا قد ميّكن الأطفال من احل�شول علـــى التغذية الراجعة 
والت�شجيـــع اللذيـــن ي�شاهمان يف ت�شخي�ـــض حاجاتهم؛ مّما يعزز مـــن قدرتهم على 

مراجعة الذات وانعكا�ض ذلك على اأدائهم اللغوّي.
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خام�ًس��ا- ا�س��راتيجّية التق��ومي اللغ��وّي املعتمدة عل��ى مراجعة الذات 
:)Reflection Evaluation strategy(

تعـــّد هذه ال�شرتاتيجّية مفتاًحا مهًما لإظهار مـــدى النمو اللغوّي للطفل، حيث 
اإن تزامـــن مراجعة الـــذات مع تقدمي دليل على التعّلم يعّد موؤ�شًرا على حتقق مرحلة 
مهمة مـــن مراحل النمو اللغوّي للطفل. تقوم هـــذه ال�شرتاتيجّية على حتويل التعّلم 
ال�شابـــق اإىل تعّلـــم جديد، وذلـــك بتقومي ما تعّلمـــه الطفل من خـــالل تاأّمله اخلربة 
ال�شابقـــة، وحتديد نقاط القوة والنقاط التـــي بحاجة اإىل حت�شني، وحتديد ما �شيتّم 
Port�( للحقا. ومن فعالياتها: يوميات الطفل، وتقـــومي الذات، وملف الطف تعّلمـــه 
folio(. ونظـــًرا لطبيعة وم�شتـــوى النمو اللغوّي للطفل يف مرحلـــة الرو�شة ميكن اأن 

يقت�شر ا�شتخدام اأدوات هذه ال�شرتاتيجّية على ملف الطفل. 

:(Portfolio( ملف الطفل اأو امللفات الراكمّية
جاءت امللفـــات الرتاكمّية ملعاجلة �شلبيات اأدوات التقـــومي التقليدّية، وحماولة 
لالنتقـــال اإىل النظـــرة الكلّية بدًل من النظـــرة اجلزئّية للطفـــل والتعامل مع جميع 
جوانـــب �شخ�شيتـــه. فملف الطفـــل هو »عبارة عـــن �شجالت للتعّلـــم والتقومي جتمع 
فيهـــا عينات ممثلـــة من اأعمال الأطفال التي تو�شح تقدمهـــم وجهدهم وما اأجنزوه 
مـــن ن�شاطـــات لغوّيـــة« )Gelfer & Perkins, 1996, 5(. كمـــا يعـــّرف باأنه »حقيبة 
اإجنازات وخمتارات الطفل، ويجب اأن يت�شّمن جمموعة م�شاركة الأطفال يف اختيار 
حمتويـــات ومعايـــري الختيار ومعايـــري للحكم على اجلـــدارة، ودليل التاأّمـــل الذاتّي 

.)Fogarty, 1998, 10(»للطفل

فما تقـــوم املعلمة بتجميعه من مواد بو�شفها جزًءا من عملية التقومي امل�شتمر، 
يجـــب اأن حُتفـــظ يف امللف الرتاكمـــّي للطفل، فامللفـــات توّفر اإطاًرا حمـــّدًدا لتنظيم 
املعلومـــات املقتطعة، وتعطـــي نبذات عن تقّدم الطفل ومنائه مـــع مرور الوقت، فهي 
�شجـــّل تطـــّور مهارات الطفـــل اللغوّية خـــالل الن�شاطـــات ال�شفّية العادّيـــة، وتوثيق 

حقيقّي لأعمال الطفل.
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اإّن عمليـــة توثيق التعّلم مهارة مهّمة جـــًدا، وعلى املعلمة اأن تطّور معرفتها بها، 
كما اأّن ملف الطفل يكون يف ازدياد م�شتمّر ويزوّدنا بتقومي م�شتمّر له، ويحتوي امللف 

الرتاكمّي على:
مالحظات جمعتها املعلمات يف اأثناء عمل الطفل )�شالمل تقدير، اأو قوائم  -

ر�شد...(.
تعليقات الأهل، وا�شتبانات مّتت تعبئتها. -
�شل�شلة من اأعمال الطفل الكتابّية مو�شوعة وفق املدة الزمنّية. -
�شور للطفل تبنّي مهاراته اأو انهماكه يف الأن�شطة اللغوّية املختلفة. -
اأ�شرطـــة فيديـــو اأو ت�شجيـــل ل�شـــوت الطفل وهـــو يتكّلم اأو ين�شـــد اأو ي�شرد  -

ا. ق�ش�شً
لة للطفل. - لئحة بالكتب والأنا�شيد واملعزوفات املف�شّ
-  Gelfer & Perkins,( الق�ش�ـــض التي ي�شردهـــا الطفل وتكتبهـــا املعلمـــة

.)1996

اإيجابيات ا�ستخدام ملف الطفل: 
يحقـــق الهدف الأ�شا�شـــّي من عملية التقومي اللغـــوّي لالأطفال، فهو يعطي  -

الدليل على منو وتقّدم الأطفال يف املهارات اللغوّية.

يعمل على حتديد نقاط القوة ونقاط التح�شني لدى الأطفال. -

يعمل على الربط بني نقاط الإخفاق يف اأداء املهارات اللغوّية والأداء الذي  -
قام به.

يعطي معلومات متنوعة عن و�شع الطفل اللغوّي وامل�شتوى الذي و�شل اإليه. -

توجيـــه برامج التخطيط اللغـــوّي لالأطفال، فهو يبنّي عمليـــة التعّلم ولي�ض  -
فقط نتائج التعّلم.
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يح�ّشن تقدير الطفل لذاته، ويعمل على بناء ثقته بنف�شه. -

يزود الأطفال بالتغذية الراجعة. -

ميثل ملف الطفل املرجع الأ�شا�شّي لالآباء كم�شدر للمعلومات اللغوّية حول  -
.)Fogarty, 1998 اأبنائهم )الآغا، 2005؛

ماآخذ ا�ستخدام ملف الطفل: 
طبيعـــة املهـــارات اللغوّية لالأطفـــال و�شعوبـــة قيا�شها بال�شـــكل ال�شحيح  -

وال�شليم.
ل يوجد اتفاق حول حتديد حمتويات ملف الطفل. -
�شعوبة حتديد الأدوات والو�شائل امل�شتخدمة يف ملف الطفل. -
عدم وجود معايري مقّننة ل�شتخدام ملف الطفل. -
�شعوبـــة حتديـــد ال�شدق والثبـــات لـــالأدوات امل�شتخدمة يف ملـــف الطفل  -

.)Carol & Bower, 2000; Edigor, 2000(

اأخالقيات التقومي اللغوّي لالأطفال:
اإن لـــكّل عمل اأو مهنة اأخالقياتها، وللتقـــومي اللغوّي اأخالقياته التي ينبغي على 

م املحافظة عليها، نذكر منها: املقوِّ

املحافظـــة علـــى الأ�شـــرار واخل�شو�شّيـــة: للطفـــل احلـــّق يف الحتفـــاظ  -
م اأن ل ُي�شّهر بالطفل اأو ين�شر  باملعلومات ال�شخ�شية عن نف�شه، وعلى املقوِّ
اأو يذيع نتائج التقومي، اأو يجرح �شعوره لتدين منو اأو تطّور مهاراته اللغوّية، 

بل يجب اأن تبقى هذه املعلومات �شّرية.

م �شمان �شرية  - املحافظـــة على �شّريـــة نتائج التقومي: من حّق الطفـــل املقوَّ
املعلومات التي مّت تقومي اأدائه بها، واأن حتفظ يف مكان اآمن بحيث ل تن�شر 

هذه املعلومات التقوميّية.
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احل�شـــول على املوافقـــة امل�شبقة من اأحد الوالديـــن اأو ويل الأمر لعمليات  -
�شة، مثـــل: التقومي الذي يجرى با�شتخـــدام الختبارات  التقـــومي املتخ�شّ
املقّننـــة؛ لتحديد ال�شتعداد لتعّلـــم القراءة والكتابـــة اأو ت�شخي�ض م�شكلة 

.)Scott�Little & Niemeyer, 2001( لغوّية لدى الطفل

م اأن يتحرى الدقة واملو�شوعّية  - املو�شوعّيـــة وعدم التحيز: من �شفات املقوِّ
يف تقوميه.

العـــدوان  -  ( والثبـــات  بال�شـــدق  والقيا�ـــض  التقـــومي  اأدوات  تّت�شـــف  اأن 
واحلوامدة، 2008(.
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خامتة:
يعـــّد التقومي عملية منهجّية تتطلب جمع بّينات مو�شوعّية و�شادقة من م�شادر 
ل اإىل  متعـــّددة با�شتخـــدام اأدوات متنّوعة يف �شـــوء اأهداف حمّددة؛ بغر�ـــض التو�شّ
تقديـــرات كمّيـــة واأدلة و�شفّيـــة ي�شتند اإليها يف اإ�شـــدار الأحكام واتخـــاذ القرارات 
املنا�شبـــة. فمـــن املتوّقـــع مع تطبيـــق وا�شتخـــدام املعلمـــات ل�شرتاتيجّيـــات التقومي 
الواقعـــّي واأدواته يف التقومي اللغوّي لالأطفال يف مرحلـــة الرو�شة، والتطّور احلا�شل 
يف اأغرا�ـــض التقـــومي اأن ن�شمـــن حتوًل عـــن الروؤيـــة التقليدّية التـــي اقت�شرت على 
اإ�شـــدار اأحكام تخ�ّض الأطفال، ومقارنتهم ببع�شهم بع�شا اإىل روؤية اأو�شع جتعل من 
التقـــومي مكّوًنا اأ�شا�شيًّا يف العملية التعليمّية، فقـــد غدا التقومي يف كثري من الأنظمة 
الرتبوّيـــة امل�شتنرية تابًعا للتعليم يرفده ويدعمـــه، وبالتايل ل يتحكم فيه ول ي�شيطر 
عليه لأ�شباب انتقائّية ت�شفوّية. فمن اأهم وظائف التقومي اللغوّي يف ريا�ض الأطفال 
الوظائـــف الك�شفّية الإثرائّية، التي تتطّلب بّينات نوعّية وكمّية لو�شف تقّدم الأطفال 

اللغوّي وتقومي اأدائهم.

ويف املقابل، اإّن التطّور احلا�شل يف النظرة اإىل التقومي اللغوّي يحتاج اإىل اأ�ش�ض 
ومبـــادىء �شلبة ومتينـــة ُي�شتند اإليها؛ ل�شمـــان اإجراء عملية التقـــومي اللغوّي ب�شكل 
�شحيـــح، وبالتايل احل�شول على بّينات اأكرث دّقـــة ومو�شوعّية. واأول هذه الأ�ش�ض هو 
الفهم العميق للغة وخ�شائ�شها ومهاراتها )ال�شتماع واملحادثة والقراءة والكتابة( 
والعالقـــة بينهـــا، ثّم فهـــم طبيعة النمـــو اللغوّي لـــدى الأطفال يف مرحلـــة الرو�شة، 
والغايـــة الأ�شا�شّية من تعّلم اللغة، فالتقومي اللغـــوّي لالأطفال هو تقومي لغوّي بنائّي، 
Forma�( ويحـــدث يف اأثناء التعّلم )Evaluation for Learning )مـــن اأجل التعّلم 
tive(، وخـــالل التفاعل بـــني املعلمات والأطفـــال. وهذا ما اأّكدنا عليـــه يف اأكرث من 

مو�شع يف هذا الف�شل. 
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ويف غ�شـــون ذلك، عّرج هـــذا الف�شل علـــى بع�ض الق�شايـــا املرتبطة بالتقومي 
اللغـــوّي، فبحـــث يف اأدوار التقـــومي، و�شّدد على �شـــرورة اهتمام املعلمـــات بالتقومي 
التكوينـــّي، بدًل مـــن التقـــومي التلخي�شّي، وعقد مقارنـــة بينهما، كما تنـــاول الأطر 
املرجعّية للتقومي اللغوّي يف مرحلة ريا�ض الأطفال التي تعتمد عليها اأحكام التقومي، 
ح دورة القيا�ض والتقييم والتقومي، كما عر�ض هذا الف�شل لأهم ا�شرتاتيجّيات  وو�شّ
التقـــومي الواقعّي يف ريا�ض الأطفال، وهـــي: ا�شرتاتيجّية التقومي اللغوّي املعتمد على 
الأداء، وا�شرتاتيجّيـــة التقومي اللغوّي بالقلم والورقـــة، وا�شرتاتيجّية التقومي اللغوّي 
املبني على املالحظة، وا�شرتاتيجّية التقومي بالتوا�شل، وا�شرتاتيجّية التقومي اللغوّي 
املعتمدة على مراجعة الذات، وقّدم مناذج تطبيقّية لأدوات التقومي الواقعّي املنبثقة 
عن تلك الإ�شرتاتيجيات، بحيث متّكن املعلمات اإذا ما ا�شتخدمت بحكمة ودراية من 

تقومي اأداء اأطفالهن اللغوّي الفعلّي واحلقيقّي.
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الفصل الخامس

التوجهات البحثية يف جمال تعليم اللغة العربية 
بريا�س الأطفال

د.اأمل بنت عبداهلل بن عبدالرحمن اخل�سري)*()1)

)*(  اأ�شتـــاذ م�شاعد بق�شم املناهج وطرق التدري�ض، كلية العلوم الجتماعية، جامعة الإمام حممد 
بن �شعود الإ�شالمية.
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املقدمة : 
اإن املتتبـــع للتوجهات البحثية يف تعليم اللغـــة العربية لريا�ض الأطفال – �شواء 
يف جمـــال علم اللغة النف�شي املتمثـــل يف اكت�شاب اللغة الأوىل، اأو يف جمال علم اللغة 
التطبيقـــي املتمثـــل يف اكت�شاب اللغة الثانيـــة – يجد اأنها تباينـــت باختالف العلماء 
والباحثـــني يف نظريـــات التطور اللغوي. فبينما يـــرى البع�ض اأن اللغـــة عملية عقلية 
تخ�شـــع لنظريات التعلم املعروفة، يرى اآخرون باأن لهـــا جذورا فطرية تكوينية يولد 
الطفـــل مزودا بهـــا، يف حني يقف اآخرون موقفـــا توفيقيا حيث يـــرون اأن اللغة تتاأثر 

بالعوامل الفطرية كما تتاأثر بالعوامل البيئية.

كما اأجمعت الأبحاث والدرا�شات على �شرورة ا�شتغالل مرحلة ريا�ض الأطفال 
يف عمليـــة التهيئـــة لتعلـــم العربيـــة؛ لأن الطفل يف هـــذه املرحلة يتميـــز بحب البحث 
وال�شتطـــالع وال�شتق�شـــاء؛ ولـــذا لبـــد من ا�شتغـــالل جميع جوانب النمـــو لديه يف 
ذلك با�شتغالل املهارات والقـــدرات احلركية والرتبية الفنية، حيث ي�شهم الهتمام 

باجلانب اجل�شمي باأ�شلوب علمي تطبيقي يف حتقيق هذا الهدف.

كمـــا اأن الهتمـــام مبلكة ال�شـــوؤال وا�شتثارة العمليات العقلية لـــدى الطفل يثمر 
تنميـــة القدرات واملهـــارات الإبداعية بتمكينه من حرية التعبري عـــن اآرائه واأفكاره. 
عالوة على اأن الرتكيز على الأن�شطة الجتماعية والك�شفية والعلمية والفنية وت�شجيع 
العمـــل يف جمموعات له الـــدور البارز يف تهيئة الأطفال يف هـــذه املرحلة لتعلم اللغة 

العربية. 

وتعـــد الدرا�شـــات يف جمال تعليم اللغة العربية يف ريا�ـــض الأطفال قليلة اإذا ما 
قورنـــت بالدرا�شـــات يف ذات املجـــال يف املرحلـــة البتدائية؛ ممـــا اأدى اإىل اأن يكون 
الواقع التعليمي واللغوي للتلميذ العربي ي�شري �شريًا معاك�شًا لطبيعة اخللق؛ لأنه اأول: 
ل يتقن لغة املعرفة وهي اللغة العربية قبل �شن ال�شاد�شة اأي يف الفرتة الفطرية لتعلم 
اللغات، وثانيا: لأنه يتعلم لغة املعرفة وهي اللغة العربية بعد بدء �شمور قدرة الدماغ 
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علـــى تعلم اللغات؛ فيبذل جهـــدًا كبريًا لتعلم لغة املعرفـــة  يف وقت هو بحاجة ما�شة 
لتعلم املعرفة ؛ وهكذا يبقى �شعيفا يف اللغة العربية )الدنان،2000، �ض172(.

ومـــن خالل م�شـــح تتبعي للدرا�شـــات والأبحاث العربية التـــي ن�شرت بني عامي 
1995-2014م يف جمال التعليم اللغوي يف ريا�ض الأطفال جند اأنه ميكن اأن ت�شّنف 
اإىل عـــدد من املجـــالت بناء على اأهـــداف تلك الدرا�شات، مع مالحظـــة اأن بع�شها 
ميكـــن عر�شه يف اأكـــرث من جمال نظرًا لطبيعة الأهداف التـــي ت�شعى اإىل حتقيقها. 

وتتمثل تلك املجالت يف الآتي: 

اأوًل: مهارات اللغة العربية عامة: 
ويف هـــذا املجال يربز التوجه البحثي يف بناء وت�شميم برامج تعليمية وتدريبية 
لتنمية املهارات اللغوية تقوم على بع�ض ال�شرتاتيجيات التدري�شية، اأو توظيف بع�ض 
الأن�شطـــة والو�شائل والتقنيـــات التعليمية، اأو ال�شعي للتكامل بـــني الأ�شرة والرو�شة، 
كما جند يف هذا املجـــال بع�ض الدرا�شات التقوميية التي حتلل املناهج لتعّرف مدى 

ت�شّمنها تلك املهارت، ويف هذا ال�شياق تاأتي الدرا�شات الآتية: 

درا�شـــة )البطوطـــي، 1996(، وهدفـــت اإىل التحقـــق من كفـــاءة وفاعلية . 1
برنامج تنمية املهارات اللغويـــة يف رفع م�شتوى املهارات الأ�شا�شية اللغوية 

لأطفال ماقبل املدر�شة.

درا�شـــة )عمـــارة، 1999(، التـــي هدفـــت اإىل توظيـــف ال�شـــور والر�شوم . 2
التعليمية يف اإك�شاب بع�ض املهارات اللغوية لأطفال ماقبل املدر�شة.

درا�شـــة )خليـــل، 2003(، وهدفت اإىل قيا�ض فاعليـــة برنامج يف الأن�شطة . 3
التعبريية لتنمية بع�ض املهارات اللغوية لدى طفل الرو�شة.
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درا�شـــة )عيد،2003( التي هدفت اإىل تعـــّرف اأثر ا�شتخدام الكمبيوتر يف . 4
اإك�شاب  اأطفال الريا�ض بع�ض املهارات اللغوية.

درا�شـــة )حممد، 2006( التي هدفت اإىل جتريـــب ا�شتخدام ا�شرتاتيجية . 5
التعلم التعاوين يف تنمية املهارات اللغوية والجتماعية لطفل الرو�شة.

درا�شـــة )الر�شيـــد، 2010(، وهدفـــت اإىل قيا�ـــض فاعليـــة برنامج مقرتح . 6
للتكامـــل بني معلمـــات ريا�ض الأطفـــال والأ�شرة يف تنميـــة بع�ض املهارات 

اللغوية لدى طفل الرو�شة.

درا�شـــة )بني عمـــر،2010( وهدفت اإىل درا�شة حتليليـــة للمنهاج الوطني . 7
التفاعلي املطور لريا�ض الأطفال يف الأردن لتعرف درجة متثيله للمهارات 

اللغوية. 

ثانيًا: ال�ستماع:
يظهـــر يف هذا املجـــال التوجه نحو بناء برامج تعليميـــة وتدريبية لتنمية مهارات 
ال�شتماع بالتكامل مع بع�ض املهارات الأخرى، وجند يف هذا املجال الدرا�شات الآتية: 

درا�شـــة )نقـــول، 1996(، وكان هدفهـــا الك�شف عن مـــدى فاعلية برنامج . 1
تدريبـــي يف تنمية مهارات التوا�شل اللفظـــي ومهارتي التحدث وال�شتماع 

لدى عينة من اأطفال مرحلة ريا�ض الأطفال.

درا�شـــة )الطحان، 2002(، وهدفـــت اإىل اإعداد برنامـــج لتنمية مهارات . 2
ال�شتماع والتحدث لدى اأطفال ما قبل املدر�شة .

درا�شة )�شهبـــو، 2003( وهدفت اإىل الك�شف عـــن فعالية برنامج تدريبي . 3
ملهارة ال�شتماع لطفل الرو�شة يف جمال النمو املعريف.
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درا�شة )اأحمد، 2005( وهدفت اإىل تعّرف فاعلية برنامج مقرتح لدرا�شة . 4
اأثـــر بع�ض اأنواع الق�ش�ض يف تنمية مهارتي ال�شتماع والتعبري اللغوي لدى 

طفل الرو�شة.

درا�شـــة )حممد، 2012( وهدفـــت اإىل قيا�ض كفاءة برنامـــج يف الأن�شطة . 5
اللغويـــة قائم على املدخل الدرامـــي لتنمية بع�ض مهارات التمييز ال�شمعي 

والب�شري يف اللغة العربية مبرحلة ريا�ض الأطفال .

ثالثًا: التحدث:
توّجـــه البحـــث الرتبوي يف هذا املجـــال اإىل بناء الربامـــج التعليمية والتدريبية 
التـــي تنمـــي هذه املهارة، ما عدا درا�شة واحدة اهتمـــت باإبراز العالقة بني منو اللغة 
ال�شكليـــة يف ر�شـــوم الأطفال ومنو اللغة اللفظية لديهم، ومـــن الدرا�شات التي تنتمي 

اإىل هذا املجال: 
درا�شـــة )نقول، 1996( التي هدفـــت اإىل الك�شف عن مدى فاعلية برنامج . 1

تدريبـــي يف تنمية مهارات التوا�شل اللفظـــي ومهارتي التحدث وال�شتماع 
لدى عينة من اأطفال مرحلة ريا�ض الأطفال.

درا�شة )الهـــواري، 1998(، وهدفت اإىل تعّرف مهارات التحدث املنا�شبة . 2
لطفـــل ما قبـــل املدر�شة وبنـــاء برنامج لتنميتهـــا يف �شوء املـــواد ال�شمعية 

والب�شرية.

درا�شـــة )الزيـــات، 2003(، وهدفـــت اإىل ك�شـــف العالقـــة بني منـــو اللغة . 3
ال�شكلية يف ر�شوم الأطفال ومنو اللغة اللفظية لديهم.

درا�شــــة )توفيق، 2006( التي هدفت اإىل بناء برنامج قائم على ا�شتثارة ارجتال . 4
الأطفال مبواقف خمتلفة وذلك لتنمية احل�شيلة اللغوية لديهم والتعبري اللفظي 

لطفل ما قبل املدر�شة من خالل الرجتال.
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رابعًا: القراءة: 
يعـــد هذا املجـــال من اأكـــرث املجالت التـــي تناولهـــا البحث مقارنـــة بغريه من 
املجالت الأخرى، ونظرًا لطبيعة تنوع املهارات القرائية امل�شتهدفة بالدرا�شة فيمكن 

اأن منّيز بني ثالثة جوانب للبحث يف هذا املجال:

اأ- ال�ستعداد للقراءة، ويف هذا اجلانب جند الدرا�سات الآتية:
درا�شة )ح�شـــني،2000( وهدفت اإىل التعرف على عالقة بع�ض املتغريات . 1

الأ�شرية املختلفة مب�شتوى ا�شتعداد الطفل للقراءة.

درا�شـــة )جودة، 2001( التي هدفت اإىل تعرف واقع دور الأ�شرة امل�شرية . 2
مـــن اأجـــل تنميـــة ال�شتعداد للقـــراءة لدى طفـــل الرو�شـــة وحتديد بع�ض 

العوامل الأ�شرية املوؤثرة يف تنمية ا�شتعداده للقراءة.

درا�شـــة )برغـــوت، 2002( وهدفت اإىل بناء برنامـــج ي�شمل جمموعة من . 3
الأن�شطة لتنميـــة بع�ض مهارات ال�شتعداد للقراءة والكتابة لالأطفال ذوي 

�شعوبات التعلم يف ريا�ض الأطفال.

درا�شة )�شرف، 2003( وهدفت اإىل تعرف اأ�ش�ض برامج تنمية ال�شتعداد . 4
للقـــراءة وكيفيـــة ال�شتعداد للقـــراءة وتعرف اأهميـــة الكمبيوتـــر كو�شيلة 

تعليمية فعالة.

درا�شـــة )�شالـــح، 2005( التـــي هدفـــت اإىل حتديـــد مهـــارات ال�شتعداد . 5
للقـــراءة ومن ثـــم الك�شف عن مدى توافرهـــا لدى اأطفـــال الرو�شة وبناء 

برنامج لتنميتها ومعرفة اأثره.

درا�شة )الق�شـــاة، 1427هـ( التي هدفت اإىل معرفـــة اأثر برنامج تدريبي . 6
قائـــم على ا�شرتاتيجيتي لعب الدور والق�شـــة يف تنمية ال�شتعداد للقراءة 

لدى اأطفال ما قبل املدر�شة.
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درا�شـــة )ر�شوان، 2008(، وهدفـــت اإىل قيا�ض فعاليـــة ا�شتخدام كل من . 7
الألعـــاب التعليمية واألعـــاب الكمبيوتر يف تنمية مهـــارة ال�شتعداد للقراءة 

لطفل الرو�شة.

ب- يف جمال القراءة امل�سورة:
درا�شـــة )م�شعود،2001( التي هدفت اإىل تنمية الجتاهات الإيجابية نحو . 1

القراءة امل�شورة لدى اأطفال ما قبل املدر�شة.

درا�شـــة )رجب، 2009( التي هدفـــت اإىل التعرف علـــى فعالية ا�شتخدام . 2
الق�ش�ض امل�شـــورة املقدمة لأطفال الريا�ض يف تنمية القدرات الإبداعية 

لديهم، وهذه القدرات متمثلة يف )الطالقة، واملرونة، والأ�شالة(.

ج- جم��ال تعليم القراءة: درا�س��ة )النابل�س��ي، 1995) التي هدفت اإىل 
ت�سميم حقيبة تعليمية لتعليم القراءة يف اللغة العربية لأطفال الرو�سة. 

خام�سًا: ال�ستعداد للكتابة:
هـــذا املجال هو اأقـــل جمال املهارات اللغوية الأربع ظهـــورًا يف البحث الرتبوي، 

ومن الدرا�شات فيه ما ياأتي: 

درا�شـــة )برغـــوت، 2002( وهدفت اإىل بناء برنامـــج ي�شمل جمموعة من . 1
الأن�شطة لتنميـــة بع�ض مهارات ال�شتعداد للقراءة والكتابة لالأطفال ذوي 

�شعوبات التعلم يف ريا�ض الأطفال.

درا�شـــة )احلوامـــدة وعا�شـــور، 2013( وهدفت اإىل معرفـــة درجة تقدير . 2
معلمـــات ريا�ض الأطفـــال ممار�شتهن يف تنمية مهـــارات ال�شتعداد لتعلم 

الكتابة لدى الأطفال.

درا�شـــة )اجلنيدي، 2006( التي كان من اأهدافهـــا التعرف على دور بيئة . 3
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الأركان التعليمية يف تنمية ا�شتعداد طفل الرو�شة للكتابة، كما هدفت اإىل 
التعـــرف على دور بيئـــة الأركان التعليمية يف تنمية توافق الطفل اجتماعيا 
يف الرو�شة، والتعرف على اأهمية تنظيم بيئة الرو�شة اإىل اأركان تعليمية، 
وتقـــدمي برنامـــج لتنمية ال�شتعـــداد للكتابـــة والتوافـــق الجتماعى لطفل 
الرو�شـــة با�شتخـــدام بيئـــة الأركان والتعـــرف علـــى اأ�شاليـــب تنظيم بيئة 

الأركان يف الرو�شة.

�ساد�س��ًا: توظي��ف التكنولوجي��ا يف تعلي��م وتعل��م اللغ��ة العربية: ومن 
الدرا�سات يف هذا املجال:

درا�شـــة )فـــرج ، 2000( وهدفـــت اإىل قيا�ـــض فاعليـــة التعلـــم با�شتخدام . 1
الو�شائط التعليمية املتعددة يف تنمية املفاهيم اللغوية لطفل الرو�شة.

درا�شـــة )�شـــرف، 2003( التـــي هدفـــت اإىل تعـــرف اأ�ش�ض برامـــج تنمية . 2
ال�شتعـــداد للقراءة وكيفيـــة ال�شتعداد للقراءة وتعـــرف اأهمية الكمبيوتر 

كو�شيلة تعليمية فعالة.

درا�شة )عيد، 2003( وهدفـــت اإىل التعرف على اأثر ا�شتخدام الكمبيوتر . 3
يف اإك�شاب  اأطفال الريا�ض بع�ض املهارات اللغوية.

درا�شـــة )ر�شوان، 2008( التي هدفت اإىل قيا�ض فعالية ا�شتخدام كل من . 4
الألعـــاب التعليمية واألعـــاب الكمبيوتر يف تنمية مهـــارة ال�شتعداد للقراءة 

لطفل الرو�شة.

درا�شة )يو�شف، 2008(، وكان هدفها بناء ت�شور مقرتح لتوظيف التعليم . 5
الإلكـــرتوين لتنميـــة املهارات اللغوية لـــدى طفل ما قبـــل املدر�شة يف �شوء 

خ�شائ�ض منوه.
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�سابعًا:  حتليل حمتوى املناهج: 
توجهت بع�ض الأبحاث اإىل تقومي منهاج ريا�ض الأطفال من خالل حتليل حمتواها 

يف �شوء معايري حمددة، ويف هذا املجال جند الدرا�شتني الآتيتني:
درا�شـــة )جنـــم، 2001(، التي هدفـــت اإىل حتليل اأغـــاين واأنا�شيد اأطفال . 1

الرو�شة يف �شوء اأهداف الرتبية اللغوية واملو�شيقية.

درا�شـــة )بني عمر، 2010( وهدفت اإىل درا�شـــة حتليلية للمنهاج الوطني . 2
التفاعلي املطور لريا�ض الأطفال يف الأردن لتعرف درجة متثيله للمهارات 

اللغوية.

ثامنًا:  تقومي الأدوات:
تتنـــوع الأدوات امل�شتخدمة يف التعليم اللغوي يف ريا�ض الأطفال، وتلك الأدوات 
حتتـــاج اإىل تقـــدمي درا�شات تك�شف اأهميتها واإ�شهامها يف النمـــو اللغوي، ومع اأهمية 
هـــذا املجـــال اإل اأن الدرا�شات فيه �شحيحـــة، ومنها:  درا�شة )زيـــن الدين، 2008( 
التـــي هدفت اإىل تقـــومي بطاقات اللغة العربية يف �شف الرو�شـــة الثانية يف املدار�ض 

الر�شمية يف �شاحية بريوت اجلنوبية للعام 2008-2007.

تا�سعًا: توظيف الأن�سطة التعليمية يف تعليم وتعلم اللغة العربية: 
تعـــد الأن�شطـــة اللغويـــة من اأهـــم املرتكـــزات التي تقـــوم عليها مناهـــج ريا�ض 
الأطفـــال، ولذا برز التوجه البحثي يف هذا املجال يف ت�شميم اأن�شطة متنوعة وقيا�ض 
فاعليتها يف تنمية بع�ض املهارات اللغوية، ومن الدرا�شات التي ُعنيت بهذا اجلانب:  

درا�شـــة )حممـــد، 1995( التـــي قامت ببنـــاء برنامج مقـــرتح يف الن�شاط . 1
اللغوي لريا�ض الأطفال وقيا�ض فاعليته.

درا�شـــة )برغـــوت، 2002( وهدفت اإىل بناء برنامـــج ي�شمل جمموعة من . 2
الأن�شطة لتنميـــة بع�ض مهارات ال�شتعداد للقراءة والكتابة لالأطفال ذوي 

�شعوبات التعلم يف ريا�ض الأطفال.
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درا�شـــة )خليـــل، 2003( وهدفـــت اإىل قيا�ض فاعلية برنامـــج يف الأن�شطة . 3
التعبريية لتنمية بع�ض املهارات اللغوية لدى طفل الرو�شة.

درا�شة )عبد املح�شن، 2006( وكان هدفها قيا�ض فاعلية اأن�شطة م�شاحبة . 4
لرواية الق�شة يف تنمية الذكاء الجتماعي لدى اأطفال ما قبل املدر�شة.

درا�شـــة )عـــودة، 2012( وهدفـــت اإىل قيا�ـــض فاعلية برنامـــج قائم على . 5
الأن�شطة يف تنمية املهارات اللغوية لدى اأطفال الرو�شة واملرحلة الأ�شا�شية 

بالأردن.

درا�شـــة )حممد، 2012( التي هدفت اإىل التعـــرف على كفاءة برنامج يف . 6
الأن�شطـــة اللغوية قائم على املدخل الدرامي لتنمية بع�ض مهارات التمييز 

ال�شمعي والب�شري للغة العربية يف مرحلة ريا�ض الأطفال.

عا�سرًا: توظيف الق�سة يف تعليم وتعلم اللغة العربية:
تعـــد الق�شة من اأبـــرز الأ�شاليب امل�شتخدمة لتنمية املهـــارات اللغوية يف ريا�ض 
الأطفـــال، ولـــذا كان الهتمام بهـــا كبريًا لـــدى الباحثني، وخا�شة يف بنـــاء الربامج 
املرتكـــزة عليها وقيا�ض فاعليتها يف تنمية املهارات اللغوية املختلفة، ومن الدرا�شات 

التي ركزت على هذا املجال:   
درا�شـــة )مو�شـــى، 1997( التـــي هدفـــت اإىل تقومي املفاهيـــم امل�شمنة يف . 1

الق�ش�ض املقدمة لطفل ريا�ض الأطفال.

درا�شـــة )حممـــد، 2001( وهدفـــت اإىل تنميـــة خيـــال الطفـــل با�شتخدام . 2
اأ�شاليب عر�ض الق�شة.

درا�شـــة )حممـــد، 2001( وهدفـــت اإىل معرفـــة اأثـــر �شخ�شيـــات الق�شة . 3
يف تنميـــة بع�ض القيـــم الأخالقية لـــدى طفل الرو�شة من خـــالل برنامج 

ق�ش�شي مقرتح.
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درا�شة )عبد احلافظ، 2003( التي هدفت اإىل قيا�ض فاعلية قراءة الق�شة . 4
على الأطفال مقابل روايتها يف تنمية املفردات اللغوية لطفل الرو�شة.

درا�شـــة )عـــوف، 2004( وكان هدفها هـــو حتديد فعاليـــة برنامج مقرتح . 5
لتنمية قدرات الإبداع يف جمال الق�شة لأطفال مرحلة الريا�ض.

درا�شـــة )اأحمد، 2005( وهدفـــت اإىل التعرف على فاعلية برنامج مقرتح . 6
لدرا�شـــة اأثر بع�ـــض اأنواع الق�ش�ـــض يف تنمية مهارتـــي ال�شتماع والتعبري 

اللغوي لدى طفل الرو�شة.

درا�شـــة )�شالـــح، 2005( التي هدفت اإىل التعرف علـــى فعالية ا�شتخدام . 7
الق�ش�ض امل�شـــورة املقدمة لأطفال الريا�ض يف تنمية القدرات الإبداعية 

لديهم، املتمثلة يف مهارات )الطالقة، واملرونة، والأ�شالة(. 

درا�شـــة )�شالـــح،2005 ( وهدفـــت اإىل قيا�ـــض اأثـــر ا�شتخـــدام الق�ش�ض . 8
اخلياليـــة يف تنمية التفكري البتكاري لـــدى اأطفال مرحلة ما قبل املدر�شة 

) 4-6( �شنوات.

درا�شة )عبداحلليم، 2006( التي هدفت اإىل معرفة اأثر برنامج ق�ش�شي . 9
يف تنمية بع�ض جوانب ال�شلوك الإجنازي لدى اأطفال الرو�شة.

درا�شة )عبداملح�شن، 2006( وهدفت اإىل قيا�ض فاعلية اأن�شطة م�شاحبة . 10
لرواية الق�شة يف تنمية الذكاء الجتماعي لدى اأطفال ما قبل املدر�شة.

درا�شـــة )عبد املطلـــب، 2006( و�شعت اإىل معرفـــة فاعلية برنامج مقرتح . 11
يف تنميـــة بع�ض مهـــارات التذوق الأدبي لدى طفـــل الرو�شة من خالل فن 

الق�شة )احلركية وال�شعرية(.

برنامـــج . 12 فاعليـــة  قيا�ـــض  وكان هدفهـــا  درا�شـــة )عبدال�شـــالم، 2008( 
با�شتخدام الق�ش�ض لتنمية الذكاء الوجداين لأطفال الرو�شة.
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حادي ع�سر: توظيف الأنا�سيد يف تعليم وتعلم اللغة العربية:
حتتـــل الأنا�شيد مكانة مهمة يف التعليم اللغوي لـــدى اأطفال الرو�شة، لكن هذه 
الأهميـــة يقابلها ق�شور كبري يف التوجـــه البحثي املتعلق بها، ومن الدرا�شات التي مّت 

ح�شرها يف هذا املجال:    

درا�شة )جنم،2001( التي اهتمت بتحليل اأغاين واأنا�شيد اأطفال الرو�شة . 1
يف �شوء اأهداف الرتبية اللغوية واملو�شيقية.

درا�شـــة )ب�شيـــوين، 2002(، وكان هدفهـــا قيا�ـــض فاعلية البنـــاء اللحني . 2
لالأغنية والن�شيد يف تنمية بع�ض القدرات اللغوية لدى طفل الرو�شة.

ثاين ع�سر: مهارات التفكري: 
العالقة بني التفكري واللغة عالقة تالزمية، وال�شعي اإىل تنمية مهارات التفكري 
املختلفـــة لدى اأطفال الريا�ض يكـــون اأثره يف النمو اللغوي بـــارزًا، وقد توجه البحث 
الرتبـــوي اإىل الهتمام بتنميـــة التفكري ومهاراتـــه املتعددة وبخا�شة مـــا يتعلق منها 

بالتفكري الإبداعي، ويف هذا املجال جند الدرا�شات الآتية:
درا�شة )حممـــد، 2001( التي هدفت اإىل تنمية خيـــال الطفل با�شتخدام . 1

اأ�شاليب عر�ض الق�شة.

درا�شـــة )عوف، 2004( وكان هدفها حتديد فعالية برنامج مقرتح لتنمية . 2
قدرات الإبداع يف جمال الق�شة لأطفال مرحلة ريا�ض الأطفال.

درا�شـــة )غرام، 2004( و�شعت اإىل الك�شف عـــن تاأثري التاأهيل التخاطبي . 3
على ذكاء ولغة الأطفال متاأخري النمو اللغوي.

درا�شـــة )�شالح، 2005(، وهدفت اإىل تعـــّرف فعالية ا�شتخدام الق�ش�ض . 4
امل�شـــورة املقدمـــة لأطفال الريا�ض يف تنمية قـــدرات الطالقة ، واملرونة ، 

والأ�شالة لديهم. 
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درا�شـــة )�شالـــح، 2005( وهدفـــت اإىل قيا�ـــض اأثـــر ا�شتخـــدام الق�ش�ض . 5
اخلياليـــة يف تنمية التفكري البتكاري لـــدى اأطفال مرحلة ما قبل املدر�شة 

)من 4-6( �شنوات.

درا�شة )عبداملح�شن، 2006( وهدفت اإىل قيا�ض فاعلية اأن�شطة م�شاحبة . 6
لرواية الق�شة يف تنمية الذكاء الجتماعي لدى اأطفال ما قبل املدر�شة.

درا�شـــة )عمـــارة، 2006( وهدفـــت اإىل الك�شـــف عـــن تاأثـــري ا�شتخـــدام . 7
اإ�شرتاتيجية اخلربة اللغوية يف تنمية مهارات التفكري الأ�شا�شية لدى طفل 

الرو�شة وتن�شيط ذكائه اللغوي.

برنامـــج . 8 فاعليـــة  قيا�ـــض  وكان هدفهـــا  درا�شـــة )عبدال�شـــالم، 2008( 
با�شتخدام الق�ش�ض لتنمية الذكاء الوجداين لأطفال الرو�شة.

ثالث ع�سر: معلمة ريا�س الأطفال:
يقع علـــى عاتق معلمة ريا�ض الأطفال العبء الأكـــرب يف تنمية املهارات اللغوية 
لـــدى الأطفال، ولـــذا كان ل بد من توجيـــه الهتمام نحو اإعدادهـــا وتدريبها لتوؤدي 
ر�شالتهـــا علـــى اأمت وجه. وعلى الرغم مـــن اأهمية هذا املجال، وكونـــه جماًل خ�شبًا 
للبحـــوث الرتبوية الت�شخي�شيـــة والتقوميية والتطويريـــة اإىل اأن التوجه البحثي كان 

قا�شرًا عنه، ومن الدرا�شات التي اهتمت به:   

درا�شة )حبيب وال�شرباوي، 2010( التي كان هدفها قيا�ض فاعلية تدري�ض . 1
منهـــج اأن�شطة الرو�شة القائم على اخلـــربات اللغوية والريا�شية املتكاملة  
يف اكت�شـــاب مهارات التخطيط والتنفيذ واإدارة مواقف التعلم وتطبيقاتها 

لدى الطالبة املعلمة بريا�ض الأطفال.

درا�شـــة )كنعان، 2012( وهدفت اإىل معرفـــة مدى اإ�شهام معلمات ريا�ض . 2
الأطفال يف مواجهة حتديات العوملة لإق�شاء اللغة العربية 
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ومـــن خالل العر�ض ال�شابق ملجـــالت التوجهات البحثية يف تعليم اللغة العربية 
لريا�ـــض الأطفال ميكـــن حتديد الوزن الن�شبـــي لتلك لتوجهات كمـــا يبينها اجلدول 

الآتي: 

الوزن الن�سبي للتوجهات البحثية يف جمال تعليم وتعلم اللغة العربية 
لريا�س الأطفال

الوزن الن�سبيالعددالتوجه البحثيم
10.44 %7مهارات اللغة العربية عامة1
7.46 %5ال�شتماع2
5.97 %4التحدث3
10.44 %7ال�شتعداد للقراءة4
2.98 %2القراءة امل�شورة5
1.49 %1القراءة6
4.47 %3ال�شتعداد للكتابة7
7.46%5توظيف التكنولوجيا يف تعليم وتعلم اللغة العربية8
2.89 %2حتليل حمتوى املناهج9

1.49 %1تقومي الأدوات10
8.95 %6توظيف الأن�شطة يف جمال تعليم وتعلم اللغة العربية11
17.91 %12توظيف الق�شة يف تعليم وتعلم اللغة العربية12
2.98 %2توظيف الأنا�شيد يف تعليم وتعلم اللغة العربية13
11.94%8تنمية مهارات التفكري14
2.98 %2معلمة ريا�ض الأطفال15

100%67املجموع

وميكـــن تو�شيح التوازن بني التوجهـــات البحثية يف جمال تعليـــم اللغة العربية 
مبدار�ض ريا�ض الأطفال بال�شكل التايل:
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كمـــا يو�شح ال�شـــكل التايل اأبرز التوجهات البحثيـــة التف�شيلية يف جمال تعليم 
اللغة العربية مبدار�ض ريا�ض الأطفال:
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حتليل التوجهات البحثية: 
لوحـــظ تركيـــز الدرا�شات علـــى ال�شتعـــداد للقـــراءة وعلى املهـــارات الالزمة 
لال�شتعـــداد القرائـــي، والدليـــل على ذلـــك الهتمـــام بالتمييز ال�شمعـــي والب�شري 
ومهـــارات التعبري ال�شفهي، والتي هي من اأهـــم تلك املهارات )الع�شاف واأبو لطيفة، 
2009، �ـــض50-51(، ولكن مل تهتم الدرا�شات ببقيـــة املهارات حيث اأهملت التذكر 
الب�شـــري واملهـــارات احل�شية واحلركيـــة والرغبة وامليـــل للقـــراءة ومهارتي التذكر 

والنتباه، حيث مل يظهر اأثرها على ال�شتعداد القرائي لدى الطفل. 

كما تبني الهتمام بالتمييز ال�شمعي والب�شري من منطلق اأهميتهما يف مرحلة 
ريا�ـــض الأطفـــال، حيث اأ�شـــارت الدرا�شـــات اإىل اأن من اأ�شباب تـــدين م�شتوى قدرة 
الأطفـــال على القراءة يف املدر�شة؛ اأنهم مل ميروا بخـــربات تدربهم على ال�شتعداد 
لها قبل التحاقهم باملدر�شة )بدير، 2004، �ض82(، فمن اأبرز خ�شائ�ض النمو لدى 
الطفـــل يف هذه املرحلة: عدم قدرتـــه على التمثيل الرمزي؛ لـــذا يجب الرتكيز على 

الإعداد والتهيئة للقراءة والكتابة. 

كما اأ�شارت درا�شة كل من )حممد، 2012، �ض5، وعبدالرحمن وزكي، 2002، 
�ـــض19( اإىل اأن من اأهم الأمور التي يدرب عليهـــا اأطفال الرو�شة، التمييز ال�شمعي 
والب�شـــري، واللغـــة ال�شفهية، والقـــدرة على النتبـــاه، والتذكر، واملهـــارات احل�شية 
واحلركيـــة. اإل اأنه لوحظ – بتتبـــع الدرا�شات- اإهمال اللغـــة ال�شفهية والقدرة على 

النتباه والتذكر واملهارات احل�شية واحلركية. 

كمـــا مت الرتكيـــز علـــى مهارتـــي ال�شتمـــاع والقـــراءة لكونهما ممثلـــني جلانب 
ال�شتقبال اللغوي »وهو اجلانب الأهم؛ لأن ال�شتقبال اجليد ي�شمن الفهم والتفاهم، 

ويوؤدي اإىل ح�شن الإر�شال« )حممد، 2012، �ض3(.

ورغم ارتباط ال�شتماع بالتحدث لأنهما دعامة الأ�شلوبني الطبعي وال�شتيعابي 
يف تعلـــم اللغة، حيث العالقـــة بينهما تفاعلية، فالطفل يتعلم الـــكالم والإ�شغاء قبل 
اأن يتعلـــم القراءة والكتابة )ف�شل اهلل، 2001، �ض19( اإل اأن الرتكيز يف الدرا�شات 
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والأبحاث كان على ال�شتماع دون التحدث؛ ولعل ذلك لأن اخلطاأ يف تعليم ال�شتماع 
�شوف ينتج �شعوبات وم�شكالت يف الكالم معظمها م�شكالت نطق ومنو لغوي )يون�ض 

واآخرون ، 1999، �ض92-91( .

ومت تركيـــز الدرا�شات على املهارات اللغوية ب�شكل عام ودون متييز بع�شها عن 
الآخـــر، حيـــث تتمثل يف اأربـــع مهارات هي: ال�شتمـــاع والتحدث والقـــراءة والكتابة، 
وذلـــك بو�شفها اأ�شا�شـــا لنمو قدرات الطفل اللغوية واأ�شا�شـــا لنمو كثري من املهارات 
والقدرات املتنوعة لديه؛ لأن الجتاه احلديث لتعليم اللغة ينادي ب�شرورة تعليم اللغة 
يف �شـــورة مهـــارات؛ كي ي�شتطيع الطفل ا�شتخدامهـــا ا�شتخداما �شحيحا يف مواقف 
احليـــاة املختلفة )عبدالر�شيد، 2010، �ض10(. كمـــا اأن تنمية املهارات اللغوية هي 
الركيـــزة الأوىل يف ال�شيطـــرة على اللغة، فاإذا امتلك املتعلـــم املهارات اللغوية كانت 

لديه القدرة على ا�شتعمال اللغة دون م�شقة اأو عناء )قطامي، 2000، �ض82(.

واجلدير بالذكـــر اأن الكتابة لدى الطفل متر بثالث مراحل: مرحلة ال�شتعداد 
لهـــا، ومرحلـــة الكتابـــة، ومرحلـــة اإتقانها. ومتثـــل مرحلـــة ريا�ض الأطفـــال مرحلة 
ال�شتعداد للكتابة اأو مرحلة ماقبل الكتابة »مبعنى اأن الطفل يحتاج اإىل اأن�شطة عدة 
ذات �شلـــة بالكتابـــة قبـــل البدء فيها، علـــى اأن يتم ذلك وفق خطـــوات خمطط لها، 
وعلـــى اأن يتوافر النموذج املقلد الذي ميكن للطفـــل تقليده وتذكر �شكله » )الع�شاف 
واأبـــو لطيفه، 2009، �ض128(؛ مما يوؤكد �شـــرورة البحث يف كافة ال�شبل التي توفر 
للطفـــل الأن�شطة التي ت�شاعده على ذلك من خـــالل الرتكيز على الر�شم الت�شويري 
والتخطيـــط التلقائي مب�شتوياتـــه احلركية والإداركية والت�شويريـــة، وبالرتكيز على 
حتويـــل مرحلة املحاكاة عن بعد اإىل اأ�شاليب اإجرائية تالئم الطفل يف هذه املرحلة، 
اإل اأن املتتبـــع للتوجهـــات البحثيـــة التـــي تناولت تعليـــم اللغة لريا�ـــض الأطفال يجد 
اأن الهتمـــام مـــن قبل الباحثني متثـــل يف اإجراء الدرا�شات وبنـــاء الربامج اخلا�شة 
بال�شتعداد للقراءة، اأما ال�شتعداد للكتابة فلم يكن يف م�شتوى الهتمام بال�شتعداد 
للقراءة، رغم اأن الكتابة ل تقل اأهمية عن القراءة حيث يتوقف تعليم الكتابة للطفل 

على ا�شتعداده لها.
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كمـــا لوحظ اأن اهتمام الباحثـــني يف تلك الدرا�شات وجه لتفعيل دور الق�شة يف 
تنميـــة اللغة العربية لدى الطفل؛ ولعل ذلك من منطلق اأن من اأهم خ�شائ�ض النمو 
لدى الطفل يف هـــذه املرحلة: �شعة اخليال والذي يت�شح من خالل اللعب والق�ش�ض 

والر�شم.

ولكن ينبغي اأن يدرك الباحثون اأن الطفل يف هذه املرحلة قد ل يفرق بني الواقع 
واخليال؛ ولذا كان لزاما التوجه اأول لك�شف واقع مدى توافر مهاراتهم اخليالية عرب 
الدرا�شات الت�شخي�شية، خا�شة واأن الطفل يف هذه املرحلة مييل اإىل الكالم والتعبري 
عن الق�ش�ض والأحداث مع التعميم الزائد وعدم القدرة على التمييز بني املفردات 

امل�شتعملة وال�شاذة.  

كمـــا ميكن مالحظة عدم وجود خطة منهجية علميـــة للتوجهات البحثية؛ مما 
اأدى اإىل عـــدم و�شوح الروؤية امل�شتقبلية لتعليم اللغـــة العربية لريا�ض الأطفال، رغم 
اأهميتهـــا يف القدرة على حتويلهـــا اإىل ا�شرتاتيجية تنموية طويلـــة الأجل. حيث لبد 
اأن يو�شـــع يف احل�شبـــان اإمكانية التنفيـــذ الفعال لأولويات هذه اخلطـــة على امتداد 
التخطيـــط ال�شرتاتيجي طويل الأجل .فالفتقار اإىل وجود خطة منهجية علمية اأدى 
بـــدوره اإىل �شعوبة حتديـــد املجالت التـــي اأهملت يف البحـــوث والدرا�شات، وكذلك 
اختـــالل التوزيع املتوازن فيها حيث قلـــت يف ال�شنوات الأخرية؛ مما يتنافى مع مبداأ 
ال�شتمراريـــة واإهمـــال املنهـــج الكيفـــي الذي ي�شعـــى اإىل ا�شتك�شـــاف مظاهر اخللل 

وال�شتعداد ال�شرتاتيجي لتعليم اللغة العربية لهذه الفئة يف امل�شتقبل.

وات�شح الهتمام البحثي مبجال دون الآخر؛ مما يدل على تدين م�شتوى النوعية 
واإبـــراز دور اجلهات العلمية وتعاونها ، وتدين م�شتوى توحيد اجلهود النظامية؛ مما 
يتنافـــى مع املبادئ العلمية مبـــا يف ذلك ال�شمول والتكامل، ومن مظاهر ذلك افتقار 
الدرا�شات اإىل الهتمام باإنتاج وتفعيل املعايري اخلا�شة بتعليم اللغة العربية لريا�ض 
الأطفـــال وموؤ�شراتها وربطها بخ�شائ�ـــض النمو لدى الطفل يف هذه املرحلة رغم اأن 

ذلك من متطلبات حتقيق اجلودة . 
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وبذلـــك فقد نـــادت الدرا�شات والأبحاث يف جمال تعليـــم اللغة العربية لأطفال 
ريا�ض الأطفال بتنمية مهارات: 

ال�شتماع با�شتخدام املدخل الدرامي. -
التحدث با�شتخدام املواد ال�شمعية والب�شرية. -
ال�شتعـــداد للقراءة بتفعيل دور الق�شة ولعـــب الأدوار والأ�شرة وا�شتخدام  -

احلا�شب الآيل لكونه و�شيلة تعليمية لتنميتها.
اخليـــال لـــدى الطفـــل والقـــدرات الإبداعية با�شتخـــدام اأ�شاليـــب عر�ض  -

الق�شة.

اأمـــا بالن�شبـــة ملناهـــج البحث فيمكـــن تو�شيح مـــدى التنـــوع يف ا�شتخدامها يف 
التوجهـــات البحثية يف جمـــال تعليم اللغة العربية مبدار�ض ريا�ـــض الأطفال بال�شكل 

التايل:

 

ا������ن ا�و��� وا�������

ا������ن ا�و��� و��� ا���ر���

ا����� ا�و��� ا�����

ا������ن ا�و��� وا�������

ا������ن ا�و��� و��� ا���ر���

ا����� ا�و��� ا�����

ويالحـــظ مـــن اجلدول ال�شابـــق تركيز الدرا�شـــات على ا�شتخـــدام املنهج �شبه 
التجريبي، واإهمال كل من املناهج التالية: ال�شببي املقارن، والتاريخي، والإكلينيكي، 

ودرا�شة احلالة، ومنهج الدرا�شة الطولية، واملنهج امل�شتقبلي، والنقدي التحليلي .
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اأهم املجالت التي حتتاج اإجراء درا�سات يف جمال تعليم اللغة العربية 
لريا�س الأطفال:

لبـــد مـــن التخطيط اللغـــوي وهو« ن�شـــاط ر�شمي ت�شطلـــع به الدولـــة ويتطلب 
درا�شات اجتماعية و�شيا�شية واقت�شادية ولغوية، وهدفه و�شع م�شروع خطة للتحكم 
يف الف�شـــاء اللغـــوي يف البـــالد وتهيئتـــه يف �شـــورة ت�شمـــن امل�شالح العليـــا لالأمة » 

)القا�شمي، 2009، �ض42(.

هـــذا يدل علـــى اأن التوجهات البحثية يف جمـــال تعليم اللغـــة العربية مبدار�ض 
ريا�ـــض الأطفـــال اأهملت التخطيـــط اللغوي، حيـــث ركزت على اجلوانـــب العالجية 
ملهـــارات حمدودة دون الرتكيز علـــى الت�شخي�ض للواقع اأو و�شـــع املعايري والكفايات 
الالزمـــة؛ ولذا ينبغي اأن تنطلـــق مما ينطلق منه التخطيط اللغـــوي وذلك بـــ: ر�شد 
واقـــع ا�شتخـــدام اللغة يف املجتمع عامة ويف ريا�ض الأطفـــال خا�شة، ثم التفاق على 
اللتزام باللغة العربية الف�شيحة يف ريا�ض الأطفال وموؤ�ش�شات اإعداد معلماتهم، ثم 
و�شـــع حد اأدنى للكفايات اللغوية ملعلمات ريا�ض الأطفال ولالأطفال يف هذه املرحلة؛ 
حيـــث ت�شمـــن احلفاظ علـــى ا�شتخدام اللغـــة يف املوؤ�ش�شـــة الر�شمية. كمـــا يت�شمن 
حتديـــد دور اجلهات املعنية يف و�شع معايري ل�شمان جودة ا�شتخدام اللغة يف ريا�ض 
الأطفال، مع مراقبة و�شائل الإعالم وحتليل حمتواها والعمل على اإجراء الدرا�شات 
حـــول جدوى تعليم اللغـــة العربية لريا�ض الأطفـــال باأ�شاليب ع�شريـــة، وتفعيل دور 

الأ�شرة يف تنميتها وحتديث لغة التفاعل واحلوار الثقايف واحل�شاري.

كمـــا لبد اأن توجه الأبحاث والدرا�شـــات اإىل الهتمام ب�شحافة الطفل وتنمية 
اللغة من خاللها �شواء متثلت باملجالت اأو الربامج التلفزيونية اأو الربامج احلا�شوبية.

عالوة علـــى �شرورة البحـــث يف الو�شائل املالئمة لتحقيـــق التكامل بني ريا�ض 
الأطفال والتعليم املدر�شي فيما يتعلق بتعليم اللغة .

ومـــن العوامل التي لبد اأن تركز عليها الدرا�شـــات لنمو ال�شتعداد اللغوي عند 
الطفـــل: عامل الن�شـــج الوجداين لدى الطفـــل وذلك بالك�شف عـــن م�شتوى التزان 
النفعـــايل والعاطفـــي لديه، والبحث عـــن العوامل التي ت�شاعد علـــى غر�ض الثقة يف 
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نف�شـــه؛ ممـــا ي�شاعده على التحدث ومترينـــه على ال�شيطرة علـــى التنف�ض ال�شحيح 
ومنو الرئتني وع�شالت ال�شدر واحلنجرة واأوتار ال�شوت والل�شان. 

هذا وياأتي الهتمام بتعليم اللغـــة العربية مبرحلة ريا�ض الأطفال وبالتوجهات 
البحثية له لأن هذه املرحلة من املراحل اخل�شبة يف تكوين اأ�شا�ض مهم من اأ�شا�شيات 
�شخ�شية الطفل، األ وهو اجلانب اللغوي بدعم الرتكيز على �شرورة حتقيق النمو يف 
هذا املجال؛ نظرا حلاجته اإىل التجديد والتطوير والهتمام البحثي. حيث الهتمام 
بتعليـــم اللغـــة العربية مبرحلـــة الطفولـــة يف جمتمع مـــا اهتمام مب�شتقبـــل لغة هذا 
املجتمـــع؛ وعليه اأ�شبـــح الطفل حمور اهتمام وتفكري يف امل�شتـــوى البحثي والتنفيذي 

من اأجل حتقيق اأهداف املجتمع وطموحاته.

خامتة: 
تناول هذا الف�شل التوجهات البحثية يف جمال تعليم اللغة العربية يف ريا�ض الأطفال 

من خالل م�شح تتبعي للدرا�شات والأبحاث العربية ما بني عامي 1995م و2014م.

وك�شـــف هذا امل�شح عن �شّح الدرا�شـــات والأبحاث يف هذا املجال، وقّلتها اإذا ما 
قورنت بالدرا�شات املتعلقة بالتعليم اللغوي يف بقية املراحل التعليمية، كما ك�شف عن 
توجـــه الهتمام البحثـــي اإىل حماور حمددة كان اأهمها: توظيـــف الق�شة يف التعليم 
والتعّلم اللغوي، وتنمية مهارات التفكري، وتوظيف التقنيات لتنمية املهارات اللغوية. 
اأما ما يتعلق باملهارات اللغوية الرئي�شة )ال�شتماع والتحدث والقراءة والكتابة( فقد 

برز الهتمام بالقراءة وال�شتعداد لها، ثم بال�شتماع على بقية املهارات.

ويف حماولـــة للفت انتباه الباحثني اإىل املجالت البحثية املهملة يف جمال تعليم 
اللغـــة العربية بريا�ض الأطفـــال فقد َعَر�ض الف�شُل لأهم املجـــالت التي حتتاج اإىل 

تغطية بحثية، مع تاأكيده على �شرورة توظيف التخطيط اللغوي يف ذلك.   
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