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 2014/2015:  السنة الجامعیة

ارات اللغوية دور الرتبية التحضريية يف تنمية امله
دائيواملعرفية لدى تالميذ السنة األوىل ابت  

دارس مدينة مستغامن)(دراسة ميدانية مقارنة بني تالميذ التحقوا ابلرتبية التحضريية وآخرين مل يلتحقوا هبا مب  
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ید العون إلنجاح ھذا المجھود،  ن ساعدني ومد ليأتقدم بالشكر الجزیل، إلى كل م          

 أحمد قیدوموإخراجھ في أبھى صورة وأحسن حال، وأخّص بالذكر أستاذي المحترم الدكتور: 

      الحرم الجامعي تدریسا  يعلیھ من نصح و منھجیة منذ دخول بما من هللا بخل عليالذي لم ی

 و تأطیرا .

، : أ.د. قماري محمدخاصة  لماجستیرنسى أساتذة قسم علم النفس عامة وأساتذة اأدون أن  

 نالذی منصوريد.مصطفى  محمد حولة، د.الحاج أحمد ھني،د.علي طاجین، د.كریمة عالق، د.

 لھذا المشروع .  يالدعم تلو الدعم طیلة تحضیر يما فتئوا یقدمون ل

شرفنا ألعضاء لجنة المناقشة التي ست كما ال یفوتني أن نتقدّم بخالص تشكراتي              

أخي األصغر األستاذ مسكین  ، وإلىطلبة الماجستیر من دفعتي ، وكذاةرسالال ھذه بمناقشة

أستاذ نھلنا من معین  كل، وانتھ لي طیلة مشوار تحضیر ھذا العملعبدهللا الذي أشكر لھ حسن إع

وإلى كّل ناصح شقّت نصیحتھ لنا درب النّجاح، والى كّل ناقد بّصرنا بعیوبنا فاھتدینا نور   علمھ

 .السبیل

ة أن اشكر كل فریق األسرة التربویة بالمدیریة (مدیریة التربیة لوالی ىال أنس كما               

ن الذی ناتاالمتحا ، وعلى رأسھم فریق مصلحة التمدرس ومستغانم) على مدھم ید العون لي

، من أجل إنجاح ھذا تفھموا وضعیتي وأخص بالذكر زمیلي المحترم األستاذ عیسى حرشاوي

 المشروع التربوي، ومن ثّم تسھیل وتیسیر الجھد إلنجاح مشروع الرسالة.
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 الطالب الباحث :                                                 
 

 بوثلیجة رمضان                                                                                           
 

 :البحث ملخص

عت�ارها حاجة تر�و�ة اهتمام �الطفولة الم�كرة دعامة أي نهضة على المستوى العالمي ��عتبر اال

هتماما واضحا ا جتماع�ة فهي تمثل استجا�ة لحاجات الطفل المتنوعة ومهما �مكن قوله فإن الجزائر أولت ا

 .تعل�م في المرحلة ما قبل التمدرسبهذه الفئة الس�ما في القطاع التر�وي �ما �عرف �التر��ة التحضیر�ة أو ال

إلى التعرف على أثر االلتحاق  التي تهدف الدراسة الحال�ة وعلى هذا األساس قام ال�احث بهذه

، وللتمكن من إنجاز بتدائيا�التر��ة التحضیر�ة في تنم�ة المهارات اللغو�ة والمعرف�ة لدى تالمیذ السنة األولى 

، تضمن الفصل األول فصول إضافة إلى المقدمة العامة إلى ثمان�ة اقام ال�احث بتقس�مه هذه الدراسة؛

معرجا  ه،ذكر أهمیت كذلك حث، وتم ف�هدواعي وأس�اب اخت�ار ال�و  �اتإشكال�ة الدراسة مع ص�اغة الفرض

ف�حتوي  أما الفصل الثانيهم المصطلحات األساس�ة ف�ه، أل اإلجرائ�ة ر�فاتعالعلى أهدافه وحدوده ومختتما �

حیث تم سرد نبذة تار�خ�ة عن التعل�م التحضیري في الجزائر منذ  على موضوع التر��ة التحضیر�ة و�رنامجها

والتركیز على فلسفة التر��ة التحضیر�ة في تنم�ة المفاه�م العلم�ة لألطفال وفق ما ورد في برنامج  ،االستقالل

صل ، واشتمل الفالتر��ة التحضیر�ة طفلإلى الخصائص النمائ�ة ل ل الثالثوتطرق الفص التر��ة التحضیر�ة،

 لمعرف�ةه�م ااالمفو المتمثلة في: االستماع، القراءة، التعبیر والكتا�ة؛  األر�ع الثالث على المهارات اللغو�ة

فتناول الدراسات السا�قة  ، أما الفصل الخامساألساس�ة الكتساب اللغة (الجانب�ة، التوجه الفضائي والتذكر)

 المنهج�ة للدراسة المیدان�ة، حیث تطرق إلىلإلجراءات  ال�احث خصصه الموضوع، والفصل السادسحول 

خطوات الدراسة االستطالع�ة حیث تم توض�ح المنهج المت�ع وخصائص عینة الدراسة واألدوات المستعملة 

تم عرض نتائج الدراسة  وفي الفصل السا�ع تلتها إجراءات الدراسة األساس�ة،وخصائصها الس�كومتر�ة، 

 والتعلیق علیها، وفي الفصل األخیر قام ال�احث �مناقشة هذه النتائج في ضوء األدب�ات التي سبق ذكرها

 ث
 



تضمنتها الصعو�ات التي واجهت ال�احث إضافة إلى ذكر  ، واختتم ال�حث بخالصة عامةوالدراسات السا�قة

      ائمة المصادر والمراجع وقائمة المالحق.التوص�ات واالقتراحات المتوصل إلیها، ثم تلتها ق

 

 قائمة المحتو�ات
 الصفحة الموضوع 

 أ آ�ة قرآن�ة
 ب إهداء

 ت شكر وتقدیر
 ث ملخص ال�حث

 ج قائمة المحتو�ات
 ذ قائمة الجداول
 ر قائمة األشكال
 1 مقدمة ال�حث

 مدخل الدراسةالفصل األول: 
 07 أوال : تحدید اإلشكال�ة

 10 فرض�ات ال�حث ثان�ا:
 10 ثالثا: دواعي وأس�اب اخت�ار ال�حث

 10 را�عا: أهم�ة ال�حث
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 11 سا�عا: التعار�ف اإلجرائ�ة للمفاه�م األساس�ة في ال�حث
 : التر��ة التحضیر�ة و�رنامجهاثانيالفصل ال

 17 تمهید
 17 التحضیري أوال: تطور التعل�م 

I. 17 تر��ة الطفل في العصور القد�مة 
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 ج
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I. 23 تعر�فه 
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 ــ قائمة المحتو�ات ــ تا�ع
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I. 33 المحتو�ات 
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 35 الخالصة
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 37 أوال: تعر�ف النمو
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 ح
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I. 120 لدراسة االستطالع�ةأهداف ا 
 ــ قائمة المحتو�ات ــ تا�ع  

II. 120 المنهج المت�ع 
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 ال�حثمقدمة 
 

 : ال�حثمقدمة 

لقد تراكمت األدلة العلم�ة من فیز�ولوج�ة ونفس�ة، مبینة أن السنوات األولى من عمر الطفل تعتبر حاسمة 

ف�ما یتصل بتكو�ن الذكاء والشخص�ة والسلوك االجتماعي، وحسبنا هنا أن نوجز ما للتر��ة التحضیر�ة من 

 لمرحلة االبتدائ�ة وما �عدها. أثر على ح�اة الطفل المدرس�ة المستقبل�ة، وعلى تحصیله الدراسي في ا

) وأحمد صومان 1967) ولینبرغ (1964) وٕارفن (1959كدراسة تشومسكي (الدراسات  �عض كما أشارت

أن نتائج التحصیل الدراسي في المرحلة االبتدائ�ة وما �عدها لدى األطفال الذین استفادوا من  ،)2013(

ل الدراسي لدى سواهم ممن لم �ستفیدوا منها، ذلك أن التر��ة التحضیر�ة، تفوق �شكل واضح نتائج التحصی

التر��ة الم�كرة تؤدي إلى تقلیل عدد الراسبین و�التالي تز�د من المردود الداخلي للنظام التر�وي، وٕان الوقا�ة 

من المشكالت في مرحلة الطفولة أقل تكلفة من عالجها �عد ظهورها، وٕان الت�كیر في عالجها إذا ما ظهرت 

م�كر من الطفولة أجدى وأجزل فائدة؛ إضافة إلى أّن تجو�د نوع�ة التر��ة، وٕافساح المجال أمام في طور 

 ظهور القابل�ات والمواهب وتنمیتها مما �حقق تكافؤ فرص النجاح أمام جم�ع األطفال. 

المتعلق بتدابیر   2/32-08/03قم ولعل أنه من أهداف التر��ة التحضیر�ة من خالل المنشور الوزاري ر 

 تنظ�م�ة وتر�و�ة خاصة �التر��ة التحضیر�ة : 

 تطو�ر ممارسة األطفال اللغو�ة من خالل وضع�ات التواصل المنبثقة من النشاطات المقترحة ومن اللعب. -

 إكسابهم العناصر األولى للقراءة والكتا�ة والحساب من خالل نشاطات مشوقة وألعاب مناس�ة. -

 حاق �التعل�م االبتدائي.تهیئة األطفال لاللت -

لهذا فإن تر��ة اإلنسان في بیئته ین�غي أن تستهدف تمییز مهارات وقدرات التفكیر الذي تعتبر السمة 

األساس�ة والنظر�ة لإلنسان، ولكن رغم أن هدف تنم�ة قدرات ومهارات التفكیر العلمي من األهداف التي ال 

لراهن للتدر�س ال �عكس ذلك االهتمام النظري �أهم�ة تنم�ة یخلو من ذكرها أي تقر�ر علمي إال أن الوضع ا

) "أن تعلم اللغة �عد سن السادسة یتطلب جهدا 2013حیث یرى صومان ( مهارات وقدرات التفكیر العلمي،

من المتعلم ألنه �حتاج إلى معلم �كشف له قواعد اللغة الجدیدة، كما �حتاج إلى وقت طو�ل یبذله في التدرب 

 )793، ص، 2013هذه القواعد مع تعرضه للخطأ والتصح�ح من قبل المعلم" (أحمد صومان، على تطبیق 

و�ذلك تنوعت تلك النماذج وتعددت حیث فیها ما هو خاص �اكتساب المعرفة، ونماذج الكتساب المفاه�م 
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ألهداف ونماذج التفكیر االستقرائي وغیر ذلك من نماذج سلوك�ة قد تساعد المعلم في تحقیق العدید من ا

 المرغو�ة أثناء التدر�س في ظل الظروف الراهنة.

ما تزخر �ه العلوم النفس�ة من �حوث وتجارب، عدیدة ومتنوعة، تتناول الطفولة والنمو، تحتل فیها أعمال  إن

"جان ب�اج�ه" القسط األعظم ل�س فحسب من المنظور الكمي، ولكن أ�ًضا ـ و�الدرجة األولى ـ من المنظور 

تستق�م بدون دراسة عم�قة واع�ة ألعمال الك�في، ول�س من الم�الغة إذا قلنا أن أي دراسة للطفولة والنمو ال 

ب�اج�ه، فل�س هناك من علم نفس یتناول تطور األطفال بدون است�عاب لنظر�ة ب�اج�ه وأعمالـه وما استثارته 

في ال�حث الس�كولوجي من قضا�ا وآفاق ولعل أبرز دلیل على عظمة أعمال ب�اج�ه أن علماء النفس 

من حقائق یناقشونها و�تفحصونها و�حاولون مواءمتها مع واقع یجتمعون على ما استقرت عل�ه مدرسته 

�الدهم الثقافي. فیتناول ب�اج�ه النمو النفسي للمفاه�م والعمل�ات، وٕانه یتناول تطور نمو المفاه�م األساس�ة 

ل المنطق�ة والفیز�ائ�ة وغیر ذلك مما یؤلف النشاط المعرفي، ابتداء من شكلـه األدنى، األكثر عضو�ة (الشك

 الحس ـ حركي للسلوك) إلى أشكالـه األرقى من التوظیف العقلي.

دراسة جاجة محمد ، وتجمع نتائج النمو المعرفي �ما ف�ه النمو اللغوي، جزًءا أساسً�ا في نمو الطفل �عتبر

على أن سنوات الطفولة الم�كرة أكثر أهم�ة �النس�ة لـهذا  )1989) وكرم الدین (1978) والنقشبندي (1994(

الجزء النمائي، و�ؤثر النضج الفسیولوجي في النمو المعرفي، وتعل�م الطفل في الطفولة الم�كرة �فتح ال�اب 

على مصراع�ه أمام األطفال للتعرف على العالم من خالل خبراتهم مع الناس واألش�اء المح�طة بهم في 

ع األحداث والحیوانات، واألماكن، وكل ما هو مح�ط �الطفل في بیئته و�تفاعل معه، الطفل ال بیئتهم، وم

�مكن أن �عرف أو �فهم ماه�ة شيء ما دون أن یتفاعل معه  و�ختبره بنفسه سواء كانت الخبرة حق�ق�ة أم من 

من الخبرات یتعرض الطفل إلى العدید ، كما خالل صورة أو شرح أو مجسم أو حتى من خالل اللعب

والممارسات من خالل تواجده في التر��ة التحضیر�ة في مراحل ح�اته األولى و�كون الطفل فیها مرهف الحس 

سر�ع االستجا�ة شدید التأثر قلیل القدرة على االنتقاء واالخت�ار، وتجمع نظر�ات التر��ة وعلم النفس رغم 

ي هذا اإلطار جاء موضـوع �حثنا الموسوم بـ "دور اختالفها على أهم�ة هذه المرحلة من ح�اة اإلنسان؛ وف

التر��ة التحضیر�ة في تنم�ة المهارات اللغو�ة والمعرف�ة لدى تالمیذ السنة األولى ابتدائي" والذي انتهجنا في 

دراسته المنهـج الوصفي، لكي �كون سندا تر�و�ا لتقر�ب وتوحید االخت�ارات التر�و�ة لدى فئة المر�یین التي 

ي فضاءات التر��ة التحضیر�ة  وللتأكید من خالله على ضرورة انسجام الممارسات التر�و�ة في هذا تنشط ف
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فصول التي �مكن الخالل عدد من  معالجة هذا الموضوع نظر�ا وتطب�ق�ا من تمت ، ولقدالحقل التر�وي الهام

 عرضها ف�ما یلي :

ل مجموعة من األسئلة، التي ص�غت كمدخل للدراسة وتضمن طرح اإلشكال�ة من خال : الفصل األّول

الفرض�ات كإجا�ات مؤقتة لها، كما تمت اإلشارة إلى اهم�ة الدراسة وأهدافها، والتحدید اإلجرائي للمفاه�م 

 الواردة في متغیرات الدراسة.

یتناول مفهوم التر��ة التحضیر�ة و�رنامجها، وتعرضت ف�ه إلى نبذة تار�خ�ة عن التعل�م  :الفصل الثاني

التحضیري في مراحل مختلفة منذ استقالل الجزائر، مع التركیز على فلسفة التر��ة التحضیر�ة في تنم�ة 

 المفاه�م العلم�ة لألطفال، وفق ما ورد في برنامج التر��ة التحضیر�ة.

، مع التطرق إلى تكو�ن المفاه�م  خالل التر��ة التحضیر�ةلنمو لطفل : و�شمل خصائص الثالفصل الثا

 النمو المختلفة على ضوء نظر�ة جان ب�اج�ه.               مراحل

: نتعرض ف�ه إلى اللغة ومهاراتها (االستماع، القراءة، التعبیر، الكتا�ة) ثم النمو اللغوي، وٕالى را�عالفصل ال

 نمو المفاه�م المعرف�ة األساس�ة الكتساب اللغة (التوجه الفضائي، الجانب�ة، التذكر).

ومنها دراسات محل�ة وأخرى  ّم التطرق ف�ه إلى الدراسات السا�قة حول موضوع ال�حثت: لخامسالفصل ا

  عر��ة، ثم تناول دراسات أجنب�ة.

و�شتمل على اإلجراءات المنهج�ة للدراسة المیدان�ة و�ضم الدراسة االستطالع�ة؛ والهدف  سادس:الفصل ال

منها التأكد من مدى صالح�ة ودقة أداة ال�حث، ومعرفة خصائص المجتمع األصلي للعینة، ومواصفاته 

ق من مدى ومعرفة مدى وضوح بنود األداة وصدقها وث�اتها �االعتماد على �عض األسالیب اإلحصائ�ة للتحق

 صالح�ة الفرض�ات.

 .وف�ه یتطرق ال�احث إلى عرض نتائج الدراسة: �عالفصل السا

على ضوء الدراسات السا�قة مع إمكان�ة تعم�م النتائج و ف�ه یناقش ال�احث نتائج الدراسة  :ثامنالفصل ال

ثّم یت�ع ال�حث   ،الفصلهذا المحصل علیها على المجتمع األصلي للعینة من خالل ما احتوى عل�ه 

�الخالصة العامة  التي یبرز فیها أهم نتائج ال�حث مبرزا أهم�ة الموضوع ونتائجه إضافة إلى تحدید 
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صعو�ات إنجازه؛ مقّدًما �عض التوص�ات واالقتراحات؛ آمًال أن أكون قد ساهمت بهذا الجهد المتواضع في 

 ر�وي �صفة خاّصة.إضافة لبنة إلى صرح علوم التر��ة �صفة عامة واإلصالح الت
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 : تحدید إشكال�ة ال�حثأوال

)، 2013و أحمد صومان ( )1995كدراسة صابر سل�م (لقد بین االطالع على الدراسات الحدیثة       

أن هذه الدراسات سارت في اتجاهات  ،التي أجر�ت في مجال التر��ة الم�كرة وما توصـلت له مـن نتائجو 

 عدیدة نذكر منها: 

 الخصائص الممیزة لألطفال عند هـذه المرحلـة العمر�ـة والتعرف على أهمدراسات حاولت التعرف على  -

حاجاتهم النفس�ة ومیولهم، كما تمكنت هذه الدراسات من تحدید أهم الخصائص الممیزة للغتهم، وتحدیـد أهم 

 حاجاتهم النفس�ة واالجتماع�ة واالنفعال�ة وغیرها. 

 والمهارات الالزم إكسابـها لألطفـال عند هـذه المرحلة إلعدادهمدراسات سعت للتعرف على أهم المفاه�م  -

للمرحلة االبتدائ�ة، وقد حددت كثیر منها بدقة أهم المفاه�م العقل�ة والعمل�ات المنطقیـة العقلیـة الالزم إكسابها 

ألساس�ة لألطفال خالل هذه المرحلة، كما استطاعت دراسات أخرى تحدید المهارات اللغو�ة واالجتماع�ة ا

 التي یلزم أن �كتسبها األطفال خالل مرحلة ما قبل المدرسة. 

، وتتأثر قدراته ومهـاراته تأثًرا م�اشًرا �ما یتلقاه في من أهم العناصر الالزمة لإلنتاج إن العنصر ال�شري �عد 

عل�م، والتي تشمل مرحلة طفولته، مما یؤكد أن نجاح الدول االقتصادي یتأثر �مدى فاعلیـة برامج التر��ة والت

مرحلة الطفولة الم�كرة، وأن فرص تحقیق التنم�ة ال�شر�ة �عتمد اعتماًدا كبیًرا على ما یوفره المجتمع من 

اهتمام ورعا�ة للطفل وال ن�الـغ إذا قلـنا: إن مرحلة الطفولة الم�كرة هي بدا�ة لفترات النمو المهمة في ح�اتنا 

 ،نصر من عناصر اإلنتاج المستقبل�ة وهو القوة ال�شر�ة (دال�ا الدهلوي جم�ًعا، وٕان هدرها �عد هدًرا ألهم ع

2008 .( 

)على أهم�ة السنوات التي ACEI(، )Frey, and Fisher, 2010وقد أكد اإلتحاد العالمي لتر��ة الطفولة (

�مظاهره المختلفة (الجسم�ة، العقل�ة، االجتماع�ة،  الطفل لمدرسة م�اشرة �شكل خاص على نموتسبق ا

االنفعال�ة والروح�ة) ، وأعرب عن ذلك �القول : "یدرك اإلتحاد العالمي لتر��ة الطفولة أهم�ة التر��ة قبل 

. لألطفال: لغو�ا، ثقاف�ا ونمائ�ا"و�شدد على البرامج ذات الجودة العال�ة التي توفر خبرات مناس�ة   المدرسة

هتم دول العالم �التر��ة ما قبل المدرس�ة اهتمامًا خاصًا، مما جعل �عضها یدخلها ضمن السلم التعل�مي كما ت

شرف علیها وزارات التر��ة وقد ت ،سنوات6و 5رة منها) أي ما بین سن المدرسي (وخاصة المرحلة األخی

ومن المالحظ أن  ،تحدة األمر�ك�ةت في الوال�ات المأو السلطات المحل�ة كإنجلترا، أو مجالس الوال�ا كفرنسا

أهداف الر�اض تتشا�ه في معظم دول العالم، حیث تهدف إلى تأمین الرعا�ة الصح�ة والتدر�ب على العادات 
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والسلوك الحسن، و�تم ذلك من خالل مناهج خاصة �األطفال، حیث تركز �عض البلدان على تعل�م األطفال 

 حلة األخیرة.الكتا�ة والقراءة والحساب في المر  م�ادئ

إال أن معظم المناهج هي مناهج أنشطة متنوعة لتعو�د األطفال على النشاط والعمل، وتقدم المناهج  

وضعها فرو�ل ومونتسوري وروسو وغیرهم من رواد التر��ة.  من خالل طرائق مستمدة من أسالیب وم�ادئ

تر�وي عال في معاهد خاصة بتر��ة وتعهد التر��ة في ر�اض األطفال إلى معلمات جرى إعدادهن بتأهیل 

على  األطفال، وفي إنجلترا �شترط أن تتوافر صفات خاصة �المعلمة إضافة إلى تأهیلها العلمي والتر�وي 

إعت�ار أن أساس التر��ة والتعل�م یرسم قبل سن الخامسة، وٕان كل ماینجز خالل هذه الفترة من عمر الطفل 

 . )1، ص1994رمتها (سنقر، من العمل�ة التر�و�ة ب %90نما �شكل إ

ومن منطلق اإل�مان �أهم�ة التر��ة قبل المدرس�ة ودورها في بناء شخص�ة الطفل و االرتقاء بتنشئته 

 2008ینایر  23المؤرخ في  04/08االجتماع�ة وتأهیله للتعل�م المدرسي، فقد أقر القانون التوجیهي للتر��ة 

من نفس  41ء من التعل�م األساسي"، كما نصت المادة ضمن فصله الثاني، "�أن السنة التحضیر�ة جز 

القانون على، "تسهر الدولة على تطو�ر التر��ة التحضیر�ة وتواصل تعم�مها �مساعدة الهیئات واإلدارات 

والمؤسسات العموم�ة والجمع�ات وكذا القطاع الخاص"، لذا واصلت وزارة التر��ة الوطن�ة مجهوداتها قصد 

 2015سنة  آفاقاإلنصاف بین الجهات وذلك في  سنوات أینما كانوا تجسیدا لمبدأ 05تعم�مها ألطفال 

)projection 2015: التعاون مع القطاع الخاص والنسیج الجمع�اتي، وقد تطورت ت�عا )19، الملحق رقم� ،

 التحضیر�ةتر��ة قبل اللذلك نس�ة التالمیذ الجدد المسجلین �النس�ة للسنة األولى ابتدائي الذین استفادوا من 

 ).22، في وال�ة مستغانم  (الملحق رقم:2014سنة   %79إلى  2003سنة  %25من 

لقد أص�حت مرحلة التر��ة التحضیر�ة في الجزائر محطة مهّمة في ح�اة الطفل التر�و�ة والنفس�ة 

التحاقه ب�اقي مراحل التعل�م واالجتماع�ة، تساعده على تقبل البیئة المدرس�ة واالستمرار في اإلق�ال علیها عند 

االبتدائي وما �عده، وهي تتماشى مع مرحلة النّمو الممتدة ما بین الرا�عة والّسادسة من العمر التي تعّد مرحلة 

 حرجة في نمو شخص�ة الطفل وتطّورها نفس�ا، اجتماع�ا، وجدان�ا ومعرف�ا .

تى اآل�اء، ألن الطفل في هذه المرحلة �كتسب كما تشكل مرحلة الطفولة اهتماما ملحوظا لدى األخصائیین وح

ت اللغو�ة والمعرف�ة التي اكثیرا من معارفه واتجاهاته ومهاراته وقدراته، ومن بین هذه األخیرة نجد المهار 

 تتضمن المهارة على الكالم والكتا�ة وفهم الرموز الشائعة في لغة الجماعة التي ینتمي إلیها الفرد .

رف�ة من المستوى العالي، فالعجز اللغوي هو من المؤشرات الم�كرة على اإلعاقة تعتبر اللغة وظ�فة مع

أو  ) وتعزى حال�ًا �أنها عدم تكون Holland, et All. 2007العصب�ة، والتي تذكر أح�انًا �أنها تأخر نمائي (
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وظائف قلة تكون ارت�اطات عصب�ة (أو ممرات) بین خال�ا الدماغ، وأح�انًا �حدث العكس، عدد من ال

الصرع، والجلطة الدماغ�ة، والتورم، والجروح الدماغ�ة  :العصب�ة المكتس�ة �مكن أن تؤثر سل�ًا في اللغة مثل 

عند ال�الغین أن وظائف   (FMRI)الناتجة عن الصدمات، وقد بینت دراسات الرنین المغناط�سي الوظ�في 

وفي المناطق الخلف�ة المسماة �اإلنجلیز�ة " "inferior frontalاللغة تكون في الجهة األمام�ة السفل�ة 

  "؛ واللغة تكتسب أهمیتها من كونها وسیلة تواصل بین الطفل و�یئته tempor-oparietal posteriorبـ"

  ومن خاللها تتشكل مفاه�مه وتصوراته عن نفسه (معرف�ا)، وعن موقف اآلخر�ن منه، وعن بیئته.

ین عامین وسن البلوغ ، واالهتمام بدراسة الطفل في أهم مظهر من إّن أفضل مراحل اكتساب اللغة  تقع ما ب

�مكننا من بناء طرق تعل�م اللغة على أساس سل�م وقو�م انطالقا من بیئة الطفل  -وهو اللغة -مظاهر ح�اته

 األسر�ة والمدرس�ة. 

جوهر�ة  و تعد هذه المرحلة الم�كرة من أخصب وأخطر مراحل العمر في ح�اة اإلنسان، وهـي مرحلة

وتأس�س�ة تعتمد على مراحل النمو األخرى، ومن خصائصها أن النمو �كون فیها سر�ًعا وحساًسا من جم�ع 

من  ٪80النواحي، فالجهاز العصبي یخضـع ألقصى سرعـة نمو له في السنوات الخمس األولى، فحوالي 

  اللغة والعاطفة والعالقات االجتماع�ة النمو العقلي یتم في هـذه المرحلـة، كما أن هـذه المرحلة هي مرحلة نمو

وأي اختالل �طرأ في هذه المرحلة وال �كشف و�عالج في الوقت المناسب �قلل من قدرات الطفل العاجلة 

واآلجلة؛ وٕاذا كانت مرحلة التر��ة التحضیر�ة مهمة النطالقة الطفل في التعل�م االبتدائي خاصة في الجانب 

والمعرف�ة، فإّن دراسة هذا الجانب �عین اآل�اء خاصة في فهم دور التر��ة المتعلق  �المهارات اللغو�ة 

 التحضیر�ة في اكتساب اللغة كأساس ل�اقي المعرفة لدى أبنائهم وتعلمها. 

و�حاول ال�احث التعرف على دور التر��ة التحضیر�ة في تنم�ة المهارات اللغو�ة والمعرف�ة لدى تالمیذ السنة 

 و�التالي فإن إشكال�ة ال�حث تمحورت في السؤال الرئ�سي التالي:األولى ابتدائي، 

 هل تؤثر التر��ة التحضیر�ة  في تنم�ة المهارات اللغو�ة والمعرف�ة  لدى تالمیذ السنة األولى ابتدائي ؟

 ومنه تفرعت األسئلة التال�ة :

للغو�ة (االستماع، هل هناك أثر لمتغیري االلتحاق �التر��ة التحضیر�ة والجنس على المهارات ا -1

 القراءة، التعبیر والكتا�ة) لدى تالمذة السنة األولى ابتدائي �مدینة مستغانم ؟

هل هناك أثر لمتغیري االلتحاق �التر��ة التحضیر�ة والجنس على المفاه�م المعرف�ة األساس�ة (التوجه  -2

 تغانم ؟ الفضائي، الجانب�ة والتذكر) لدى تالمذة السنة األولى ابتدائي �مدینة مس
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 : فرض�ات ال�حثثان�ا

هناك أثر للتر��ة التحضیر�ة في تنم�ة المهارات اللغو�ة والمعرف�ة لدى تالمذة السنة  الفرض�ة الرئ�س�ة :

 ، ومنها تفرعت إلى الفرض�ات الفرع�ة التال�ة :األولى إبتدائي �مدارس مدینة مستغانم

  والجنس على المهارات اللغو�ة (االستماع، القراءةهناك أثر لمتغیري االلتحاق �التر��ة التحضیر�ة  -1

 التعبیر والكتا�ة) لدى تالمذة السنة األولى ابتدائي �مدینة مستغانم .

هناك أثر لمتغیري االلتحاق �التر��ة التحضیر�ة والجنس على المفاه�م المعرفي األساس�ة (التوجه  -2

 ابتدائي �مدینة مستغانم .الفضائي، الجانب�ة والتذكر) لدى تالمذة السنة األولى 

 : دواعي وأس�اب اخت�ار ال�حثثالثا

 هناك دواعي ودوافع كثیرة جعلتنا نختار الموضوع نذكر منها: 

 ظهور التر��ة التحضیر�ة و بدا�ة تعم�مها . -1

 محاولة الكشف عن البرنامج الجدید المسطر للتر��ة التحضیر�ة و مدى تكامله مع برنامج السنة  -2

 ابتدائي .األولى 

 معرفة دور التر��ة التحضیر�ة �اعت�ارها مرحلة جدیدة من مراحل الهرم التعل�مي �الجزائر. -3

 مدى ارت�اط هذا الموضوع �التعل�م االبتدائي في الجزائر الذي من شأنه أن �ساعــد المر�ین على  -4

صیرهم �مختلف مجاالت اإللمام �الخصوص�ات التر�و�ة و البیداغوجیـة للسنـة التحضیر�ة وز�ادة في ت�

 األنشطة الممكنة. 

 المساهمة في إصالح النظام التر�وي الذي تشكل التر��ة التحضیر�ة نظاما فرع�ا منـه. -5

 سبب آخر شّجعنا على اخت�ار هذا ال�حث، وهو وجود صعو�ات في المیدان، ولكـون الموضوع  -6

ین في میـدان العمل مستق�ال هذا إلى جانب أّن من أبرز المواض�ع التي ستواجه المفتشین أو المشرفیـن التر�و�

الّتعر�ـف، فأردنا أن نلقـي ل هذا الموضوع حقه من الدراسـة و التر��ة التحضیر�ة حدیثـة عهـد �الجزائر ولم ین

 مز�دا من الضـوء علیـه.

 

 : أهم�ة ال�حث را�عا

المهارات اللغو�ة والمعرف�ة لدى تكمن أهم�ة الموضوع في توض�ح دور التر��ة التحضیر�ة في تنم�ة 

�كتسب الطفل  درجات السلم التعل�مي ومن خالله على اعت�ارها أولى ،تالمیذ السنة األولى ابتدائي

 مستق�ال. لمواصلة المسار التعل�ميالمقومات األساس�ة للتعلم و االستعداد النفسي 
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 : أهداف ال�حث. خامسا

 یهدف ال�حث الحالي لتحقیق ما یلي :  

التعرف على مدى أهم�ة التر��ة التحضیر�ة كحلقة وصل بین البیت والمدرسة في تنم�ة المهارات اللغو�ة  -1

 والمعرف�ة  لدى الطفل .

 هدفنا من وراء إنجاز هذا ال�حث أن �كون أداة مساعدة على قراءة المنهاج وفهمه وحسن تنفیذه. -2

المستفیدین من التر��ة التحضیر�ة في المهارات التعرف على الفروق بین التالمیذ المستفیدین وغیر  -3

 اللغو�ة والمعرف�ة .

 معرفة ماه�ة التر��ة التحضیر�ة. -4

 التعرف على برنامج التر��ة التحضیر�ة. -5

 تسل�ط الضوء على مراحل النمو و مشاكله في مرحلة الطفولة. -6
 

 سادسا : حدود ال�حث

یتحدد هذا ال�حث �العنوان الذي سیتناوله "دور التر��ة التحضیر�ة في تنم�ة المهارات اللغو�ة والمعرف�ة لدى 

تالمذة السنة األولى ابتدائي" و�العینة التي شملت تالمیذ السنة األولى ابتدائي ب�عض مدارس مدینة مستغانم 

المفاه�م  مق�اسالمهارات اللغو�ة و  مق�اسفي و�األداتین المتمثلتین ، 2014/2015خالل الموسم الدراسي 

 .إلكتساب اللغة المعرف�ة األساس�ة

 

 األساس�ة في ال�حث لمفاه�مالتعار�ف اإلجرائ�ة ل: ا�عسا
 

"هي تلك التر��ة المخصصة لألطفال الذین لم یبلغوا سن القبول اإللزامي في المدرسـة  التر��ة التحضیر�ة :

كما توفر لهم  وتعني مختلف البرامج التي توجه لهذه الفئة.فهي التي تسمح لألطفال بتنم�ة كل إمكاناتهـم،

 �قطاع التر��ة.الخاص  04/08) من القانون التوجیهي 38" المادة ( فرص النجاح في المدرسة والح�اة

"تشتمل التر��ة ما قبل المدرس�ة التي تسبق التمـدرس اإللزامي، على مختلـف مستو�ات التكفل االجتماعي 

 )من نفس القانون.38المادة()سنوات." 06)وست(03والتر�وي لألطفال الذین یتراوح سنهم بین ثالث (
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للتر��ة ما قبل المدرسة، وهي التي تحضر  "التر��ة التحضیر�ة �مفهوم هذا القانون هي المرحلة األخیرة

؛ الذي من نفس القانون  )38( المادة ) سنوات ."06)وست(05األطفال الذین تتراوح أعمارهم بین خمس(

 تهدف التر��ة التحضیر�ة �الخصوص إلى :�موج�ه 

س�ما *العمل على تفتح شخص�ة األطفال �فضل أنشطة اللعب التر�وي ؛.توعیتهم �ك�انهم الجسمي، ال

 بإكسابهم، عن طر�ق اللعب ،مهارات حس�ة و حرك�ة.

 *غرس العادات الحسنة لدیهم بتدر�بهم على الح�اة الجماع�ة.

 *تطو�ر ممارستهم اللغو�ة من خالل وضع�ات التواصل المنبثقة من النشاطات المقترحة ومن اللعب.

 اطات مشوقـة وألعـاب مناس�ة. *إكسابهم العناصر األولى للقراءة و الكتا�ة و الحساب من خالل نش

، الكشف عن كل أشكال �التنسیق مع اله�اكل الصح�ة ،ین على مسؤولي المدارس التحضیر�ةیتع

 المادةاإلعاقة الحس�ة أو الحرك�ة أو العقل�ة لألطفال و العمل على معالجتها قصـد التكفـل بها �صفة م�كرة." 

 من نفس القانون. )39(

 تهدف إلى مساعدة أطفال ما قبل المدرسة على تحقیـق األهـداف التر�و�ة التال�ة:فالتر��ة التحضیر�ة 

التنم�ة الشاملة والمتكاملة لكل طفل في جمیـع المجاالت العقلیـة والجسمیـة والحركیـة واالنفعال�ة  -1

  ادات والمستو�ات النمائ�ةواالجتماعیـة والخلق�ة. مع األخذ �عیـن االعتبـار الفروق الفردیـة في القـدرات واالستعد

إكساب األطفال المفاه�م والمهارات األساس�ة لكل من اللغة العر��ة والر�اض�ات والعلـوم والفنون  -2

 والموس�قى والتر��ة الحرك�ة والصحة العامة والنواحي االجتماع�ة

 التنشئة االجتماع�ة السل�مة في ظل ق�م المجتمع وم�ادئه.  -3

ومطالب النمو الخاصة بهذه المرحلة من العمر لتمكن الطفل من ان �حقق ذاته ومساعدته تلب�ة حاجات  -4

 . على تكو�ن شخصیته السو�ة القادرة على تلب�ة مطالب المجتمع

االنتقـال التدر�جي من جو األسرة إلى جو المدرسـة  �كل ما یتطل�ه ذلك من تعـود على النظام وتكو�ن  -5

�ین والزمالء، وممارسة أنشطة التعل�م تتفق واهتمامـات الطفل ومعدالت نموه في شتي عالقات إنسان�ة مع المر 

 المجاالت.

 ).8، ص 2004وزارة التر��ة الوطن�ة، ( نظامي �مرحلة التعل�م االبتدائيتعبئة الطفل للتعل�م ال -6
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 اللغو�ة :  اتالمهار 

، البد المتعلم على االستماع والقراءة والتعبیر والكتا�ةهي مهارة قبل التطرق إلى مهارات الغة األر�ع  والتي 

 من تعر�ف المهارة، وذلك كما یلي :

هي األداء المتقن القائم على الفهم واالقتصاد في الوقت والجهد المبذول، وتعرف المهارة في  المهارة :

حرك�ة المعقدة، بدقة موسوعة علم النفس الحدیث:"هي القدرة على األداء المنظم والمتكامل لألعمال ال

) 277، ص2002(موسوعة علم النفس الحدیث، وسهولة، مع التكیف مع الظروف المتغیرة المح�طة �العمل"

 قتصاد  في الجهد.اوهي السهولة والسرعة والدقة في أداء عمل ما �عد تعلمه مع 

 :أما مهارات اللغة فتعرف كما یلي  

اهه للمعنى العام من خالل معرفة االستماع قدرة المستمع على توج�ه انت� مهارة تتطلب مهارة االستماع:

 وتتمثل في مهارة المتعلم على االستماع، لكلمات التي �سمیها، ومن المعاني األساس�ة للغة التي �فهمهاا

 )67، ص 2009(كر�مان بدیر،  للزمالء أو المعلم أثناء الحدیث

ث �قوم الطفل بتحو�ل الخبرات التي �مر بها إلى رموز لغو�ة مفهومة، وفي الحدی :(الحدیث)  مهارة التعبیر

تحمل رسالته من حوله وٕالى ما حوله، فهو یتحدث لألفراد عما �عرف وعما یر�د وعما �شعر �ه، ولذلك �مثل 

 وتتمثل في مهارة المتعلم، حیث �أتي الحدیث مقابل االستماع الحدیث الجانب االیجابي في التواصل اللغوي 

 على إنتاج أكبر عدد ممكن من األفكار في تحر�ر موضوع ما.

هي نشاط عقلي وفكري �ستند إلى مهارات آل�ة واسعة تقوم على اإلست�صار، والفهم، وتفاعل  مهارة القراءة:

بین مخارج الحروف وتشكیل وهي مهارة المتعلم على قراءة نص �طالقة والتفر�ق القارئ مع النص المقروء 

 ). 89، ص 2000دیر وصادق،(ب الكلمات

كلمات أو جمال ذات معنى وظ�في، والطفل في بدا�ة تعلمه القراءة والكتا�ة هي رموز تكون  مهارة الكتا�ة:

یتعلم الحروف األساس�ة عن طر�ق أصوات اللغة، ولكنه ال �ستط�ع الكتا�ة غال إذا إكتمل النضج العصبي، 

وهذا الیتأتى دون التحكم في الق�ض على القلم وفي حركات ید�ه یتعلم رسم الرموز الكتاب�ة،  أوالوانه 

أثناء تحر�كهما وتآزر حركة العین مع الید، أي إن الطفل ال �ستط�ع الكتا�ة إال إذا وصل إلى  واصا�عه

م على كتا�ة حروف أو جمل أو وتتمثل في مهارة المتعل مستوى من النضج العقلي �مكنه من تعلم الكتا�ة،

 ).139، ص 2000ر وصادق،(بدی فقرة
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 وتعرف المهارة اللغو�ة إجرائ�ا في ال�حث �الدرجة التي �حصل علیها التلمیذ في االستب�ان المعد لق�اسها .

 :  إلكتساب اللغةف�ة األساس�ة المفاه�م المعر 

 نمو مفهومي الزمان والمكان عند الطفل . التوجه الفضائي :

تماثل الوظ�في التي  الالجانب�ة �أنها " مجموعة الخصائص وحاالت ال Azmar�عرف " أزمار " الجانب�ة :

الجسم ( ید، عین، رجل) والتي تترجم عن طر�ق ه�منة عضو ما مقابل نفس ء ظها على مستوى أعضاحنال

العضو من الجهة األخرى من الجسم خالل الحركات العفو�ة أو الموجهة، تكمن الجانب�ة في التنظ�م 

 له�منة.التدر�جي لهذه ا

م اإلنساني، �النس�ة وتعرف الجانب�ة في معجم األرطفون�ا �أنها الغل�ة أو اله�منة الوظ�ف�ة، لجزء من الجس

 ,Le Robert d’aujourd’hui )في وظ�فة جزئي الدماغ الكرو�ي. ن الذي له عالقةللجزء اآلخر 

ADGP, Paris, 1997, p822) 

 هو عمل�ة اكتساب المعلومات وتخز�نها ثم استدعائها عند الحاجة إلیها.  التذكر:

وتعرف المفاه�م المعرف�ة األساس�ة إجرائ�ا في ال�حث �الدرجة التي �حصل علیها التلمیذ في االستب�ان المعد 

  لق�اسها.

 یتعرف الطفل على كل أعضاء جسمه (الرأس، الجذع، األطراف ...) المخطط الجسدي :

 عناصر تلتقي أین اإلحصائ�ة ول�ست الدینام�ك�ة المعاشة الصورة هو الجسدي التخط�ط أو المخطط نإ" 

 ونطقنا عضالتنا حركة كل فینا توقظ �الح�اة نشعر خاللها من التي الحساس�ة هذه وعقل�ة، �صر�ة لمس�ة،

 .(Chirpaz ;1976 :65) ."الحاضر �الجسد وجود تسم�ة طر�قة إال هو ما الجسدي فالتخط�ط

هو محور العمل�ة التعل�م�ة التعلم�ة و�عرفه معروف، �أّنه "الشخص الذي استعّد وتهّ�أ لمرحلة تعل�م�ة  التلمیذ:

معینة من حیث المستوى العقلي والزمني، وذلك مما �ملكه من معطى وراثي ومعطى بیئي واجتماعي" 

 ).91، ص 2006(معروف، 

و�عرف التلمیذ في الدراسة الحال�ة �أنه كل من یدرس �قسم السنة األولى ابتدائي �مدارس مدینة مستغانم  

 .2013/2014خالل الموسم الدراسي 
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) المعلم �أنه "المسؤول األّول عن تناول المادة الدراس�ة وتوفیر الجو المناسب 2002�عرف ز�دي ( المعلم:

 ذ واالستفادة منها على أفضل صورة، ط�قا ألهداف المنظومة التعل�م�ة"  الستغاللها لتحقیق نمو التالمی

 ).46، ص 2007(ز�دي، 

و�عّرف المعلم في الدراسة الحال�ة �أنه المكلف بتدر�س قسم السنة األولى ابتدائي خالل الموسم الدراسي  

)2013/2014.( 
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 تمهـــید :

ه وتعد كل تلك األنشطة هامة لنمو  ، واللعب،االستكشاف لتحدث، ونفسه �ا طفل التر��ة التحضیر�ة�شغل 

عندما �حین الوقت  وس�حتاج الطفل إلى مهارات تواصل نام�ة �شكل جید، وتطوره، ولتعلم مهارات التواصل

تواصل في تعلم القراءة والكتا�ة، فمهارات ال علم أش�اء جدیدة، و�بدأو�ت   لبدء الدراسة، لكي �كون صداقات

 واإلسماعتلعب دورا هاما في النمو المستمر للتواصل لدى طفلك،  وكما أنك هامة للغا�ة لمستقبل الطفل، 

على بناء تلك المهارات التي �حتاج إلیها للنجاح في  قبل المدرسة التعل�م ما إل�ه، واللعب معه س�ساعده

 المدرسة وفي ح�اته.

و�دون  ارات الكالم واللغة الطب�ع�ة،ة أطفال إلى المساعدة في تنم�ة مه�حتاج طفل من بین كل عشر و 

  حصوله على تلك المساعدة، فإنه س�عاني من أجل أن �سمع و�تكلم، وس�كون من الصعب عل�ه تعلم القراءة

طفل ما قبل المدرسة  لذا أص�ح من الضروري اإلشراف على؛ ب عل�ه اللعب مع األطفال اآلخر�نومن الصع

، و�ما أن الطفل التعل�مي ر قاعدة الهرم التر�وي وعن طر�ق إلحاقه �التعل�م التحضیري �اعت�ار هذا األخی

، حیث االجتماعي خصیته وتوافقه النفسي وفان بناءه البیولوجي یؤثر في ش اجتماع�هوحدة جسم�ة نفس�ة 

وهنا سنحاول التطرق إلى  ،الخارج�ة ومح�طه المدرسيع بیئته یتمكن الطفل من صقل قدراته والتكیف م

 .ماه�ة التر��ة التحضیر�ة

 لتعل�م التحضیري تطور اأوال: 

تعتبر الطفولة من أهم المراحل التي �مر بها اإلنسان في ح�اته، ففیها تشتد قابلیته للتأثیر �العوامل 

ن شخصیته، �صورة تترك أثرها ف�ه طیلة المختلفة التي تح�ط �ه مما یبرز أهم�ة السنوات الخمسة في تكو�

ح�اته. وتجعل تر�یته في هذه المرحلة أمرا �ستحق العنا�ة ال�الغة، وان هذا االهتمام �الطفل وتغییر �حدث 

فجأة وٕانما جاء نتیجة لتطور كثیر من اآلراء واألفكار التر�و�ة. التي أوردتها كثیر من المر�ین على مر 

 ذه األفكار:العصور وسنعرض ف�ما یلي ه

I. :تر��ة الطفل في العصور القد�مة 

التر��ة في ر�اض ، لعل مصر كانت أكثر بلدان الشرق القد�م عنا�ة �التر��ة. كما �قول (ماسیرو

ففي سن الرا�عة �ع�ش الطفل مع ألعا�ه من دمى وتماثیل ، ولم تكن تر�یته رخوة لسنه فمنذ ) 31،صاألطفال
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القدمین حلیق الرأس وتقدم له أمه تدر�ج�ا �عض الم�ادئ الدین�ة السنة األولى من عمره �سیر عار 

واألخالق�ة. و�دخل �عدها المدارس الول�ة التي یتعلم فیها  م�ادئ الدین وآداب السلوك والقراءة والكتا�ة 

 الر�اضات البدن�ة. والحساب والس�احة و

ة أو السا�عة، تحت رعا�ة مرضعة أو رقی�ة أما �النس�ة للیونان فقد كان الفتى الثان�ة ی�قى حتى سن السادس

في السا�عة یذهب إلى مدرسة النمو أو الر�اضة و�تعلم في السنوات األولى من عمره مشقة  حك�مة 

و�ؤكد"   الخشونة،الر�اضة تحمل األلم واإلنصاف �أخالق الرجال وهكذا فقد اعتبر الیونان الطفل رجال صغیرا

ن یه�أ لح�اة الك�ار منذ وقت م�كر ف�ما بین الثالثة والسادسة �مكن أن یتلقى أفالطون" �قوله أن الطفل �مكن أ

مالئمة ، و�قسم" أرسطو "التر��ة إلى مراحل أولها التر��ة الجسم�ة ، التي تنتهي   الطفل تر��ة خلق�ة تعل�م�ة

ها الطفل في في سن السادسة تقر��ا و�ن�غي أن یرافقها تدر�ب على التمر�نات العقل�ة سوف ینصرف إلی

 المرحلة التال�ة لها ،أما التر��ة الخلق�ة والفكر�ة فال یجوز أن تبدأ قبل الخامسة.

أما �النس�ة للرومان فإنهم لم �عرفوا المدارس حتى نها�ة القرن الثالث قبل الم�الد ومن أشهر المر�ین 

الن االنط�اعات الرومان<< كوان تل�ان >> الذي یري وجوب تخیر المرضعات الفاضالت حك�مات 

(التر��ة  "س�شرون  "أبدا ب�اضها األول وقد أیده في ذلك  ثار فالصوف إذا ما ص�غت لم تستعداألولى،تترك آ

فنكثر من األسئلة ونعط�ه  علینا أن نجعل الدراسة للطفل كاللعب "وهو �قول ). 32ص في ر�اض األطفال،

 . "المكافئات 

الحروف قبل أن �عرفوا أشكالها، �ستحسن استعمال الحروف و�رى أن الخطأ تعلم األطفال أسماء 

 العاج�ة التي یلذ الطفل لمسها ورؤ�تها وتسمیتها وللتدر�ب علیها.

II.  :تر��ة األطفال في العصور الوسطى 

قد بدأت الد�انة المس�ح�ة �االنتشار في أوائل العصر الروماني حیث تم االعتراف بها كد�انة   

الكن�سة بتعدیل النظام التر��ة الذي كان مت�عا أ�ام الیونان والرومان ألنه �مثل تراث  رسم�ة حیث ، طالب �ا�ا

 وثن�ا وال یتالءم مع األهداف و الغا�ات التي ترمى إلیها الد�انة.

المسح�ة حیث أدت إلى ضرورة تركیز وتر��ة حول األمور الدین�ة، تعتبر مسؤول�ة الوالدان حیث یبلغ  الطفل 

 سن السادسة أو السا�عة یلتحق �عدها �الد�ار أو الكن�سة لیتلقى م�ادئ الدین والقراءة على ید الراه�ات. 
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�أطفالها الصغار ورعایتهم لكي تتمكن من  و�مرور الزمن أدركت الكن�سة أهم�ة مرحلة الطفولة، فوالت عنا�ة

غرس الم�ادئ الدین�ة في عقولهم في وقت م�كر وكانت مدارس األطفال ما قبل السادسة تقام داخل الكن�سة 

 )107( نظم ر�اض األطفال في الدول العر��ة واألجنب�ة" ، ص . نفسها في أماكن ذلك 

III. :التر��ة عند العرب والمسلمین 

سالم انتشار الكتاتیب التي دعت إلى الضرورة في ظهورها النتقال العرب من رافق لظهور اإل  

الحالة البدائ�ة إلى الح�اة الحضار�ة وتأتي أهم�ة، في أن المكان الرئ�سي لتعل�م الصغار القرآن وقد كان 

 للكتاب نوعان هما:

 نوع لتعل�م القرآن والكتا�ة �قام في منازل المعلمین. -1

م�ادئ الدین اإلسالمي ، وكان مكانه المسجد وف�ه یتم تعل�م القرآن والحدیث نوع لتعل�م القرآن و  -2

واألخ�ار و�عض األحكام الدین�ة ،وقد �ضاف إلى ذلك الشعر وقواعد النمو. أما السن الذي یدخل ف�ه الطفل 

أحرار، فلم �قیدوا �سن معینة إلرسال  اآل�اءإلي الكتاب ل�س ثابت �مكن أن یبدأ من السن الخامسة. وقد ترك 

وهكذا فقد  أطفالهم للكتاب ،ولم تفرض علیهم تعل�م أبنائهم، اكتفوا �أن اعتبروا لتعل�م فرض من الفروض الدین�ة 

كانت الكتاتیب تقوم مقام ر�اض األطفال في العصر األموي والع�اسي ، وكان �عضها  خاصا �أبناء سواء 

 .�قة العل�اصا  ألبناء الطالشعب و�عضها اآلخر مخص

إلى جانب األوقات المخصصة للتعل�م كان المفكرون �طالبون أن یتم تخص�ص وقت معین لألطفال �قضونه 

في اللعب ، والر�اضة خصوصا في أوساط النهار و�عد انصرافهم من الكتاب ، و�قول الغزالي :"ین�غي أن 

جم�ال ل�ستر�ح إل�ه من تعب ،وال �كون لع�ه تعب شدید  �أذن للطفل �عد االنصراف من الكتاب أن یلعب لع�ا

عدنان عارف مصلح ،  (،فالر�اضة تحفظ الصحة وتنفي الكسل وتطرد ال�الدة وت�عث النشاط وتزكي النفس 

و�رى" الغزالي" أنه من المفید الت�كیر في تعو�د الطفل على الخصال الحمیدة وهو �قول : "الصبي ؛ )35ص

قل�ه الطاهر جوهرة نفس�ة ساذجة خال�ة من كل نفس وصورة ، وهو قابل لكل من ینقش أمانة عند والد�ه ف

عل�ه ،ومائل إلى كل ما �حال إل�ه "وقد أدرك الغزالي أهم�ة اللعب ألن منعه وٕارهاقه �التعل�م �میت القلب 

 ).107شبیل بدران ، ص( و��طل الذكاء
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IV. :تر��ة الطفل في العصور الحدیثة 

المر�ین الذین �طالبون بتر��ة األطفال �شكل یختلف عن األسلوب الذي كانت تط�قه ظهر عدد كبیر من  

الكن�سة المس�ح�ة، نتیجة ذلك ظهر عدد من األفكار والمؤلفات التر�و�ة التي كانت ممهدة لظهور ر�اض 

ب األطفال �شكلها الحدیث.ومن أشهر المر�ین الذین ظهروا في عصر النهضة "ابراسموس" الذي ألف كتا

"آداب الطفولة " كما نشر رسالة عنوانها "التر��ة الحرة لألطفال"وقد �حث في طب�عة الطفولة وهو �حي 

 ، و�حارب النظام القاسي في تر�یتهم. �استخدام الطرق المشوقة في تعل�م األطفال

 راء " كومینیوس" حول تر��ة الطفل:ــ آ 1 

  17المر�ي الشهیر" كومینیوس" الذي كان ألرائه أثر كبیر في البدء �افتتاح مدارس األطفال في القرن  

لقب الم�شر األول للتر��ة الحدیثة ، وقد طرح كثیرا من  )1671ـ1592 (لذالك  أطلق على  "كومینیوس"

ر من النجاح ، لذا ادعى ضرورة اآلراء ، فهو یرى أن الطفولة تمثل الراحة التي تحقق بها التر��ة اكبر قد

ـ المدارس  2 ـ ر�اض األطفال،1مراحل:  توافر المدارس التي تعتني بهذه المرحلة ، وقسم التعل�م إلى

والطفل في مرحلة ر�اض األطفال �قضي وقته في  ـ الدراسة العل�ا  4 ـ المدارس الثانو�ة،3ة، االبتدائ�

ولى التي یتلقى فیها الطفل حتى سن السادسة الدروس التي مدارس األمهات، حیث تكون األم المعلمة األ

سوف �ستعملها في االبتدائي ، و�رى أن یتم توج�ه الطفل منذ نعومة أظافره  نحو األش�اء التي تح�ط �ه 

ل�كتسب من ذلك الخبرة والمعرفة  فیتعلم الطفل مثال : معاني الماء ، الهواء ، النار ، المطر ، و�بدأ التمییز 

اللیل) ، وطلب" كومینیوس" أن ته�أ لألطفال  وفي تكو�ن  فكرة الزمن (الیوم ، النهار ،لنور والظالما بین

 وسائل اللعب المفیدة  وغیر المؤذ�ة ،الن قلة النشاط  والحركة أكثر ضرر للعقل والجسم من أي شيء آخر

 ).39(عدنان عارف مصلح ،  ص

 راء" جون جاك روسو" التر�و�ة :    ــ آ 2

 ألف "روسو" كتا�ه الس�اسي الشهیرً العقد االجتماعيً كما ألف إمیل الذي أحدث ثورة في المفاه�م التر�و�ة 

قد وضع األسس  )1778ـ1712 (وقد نفذ  صوته إلى أور�ا معلنا حقوق الطفل و�ذلك �كون" روسو"

�و�ة الجدیدة ، وٕامیل اسم الصح�حة للنظر�ة الحدیثة في التر��ة، ووضح من خالل كتا�ه إمیلً  أرائه التر 

لطفل لن یجید حتى السن الثاني عشر إال  الركض والقفز �النمو البدني ،وتر��ة الحواس على أساس أن 
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نح�ط الطفل �الوسائل التي نر�د منه أن یتعلم من خاللها ، دون أن نثیر شكوكه وهو �قول " ال �قدموا 

ف وال�الغة والمجاز واكتفوا أن تعرضوا عل�ه األش�اء خط�ا ، ال �ستط�ع سماعها ودعوا الوص أداءللطفل 

 )41(التر��ة في ر�اض األطفال ، ص   حینها"

 راء" �ستالوتزي" التر�و�ة بدا�ة تأس�س ر�اض األطفال:ــ آ 3

اهتمامه حول تأس�س مدرسة األطفال  1827ـ1746لقد ركز" �ستالوتزي" الذي ظهر في ألمان�ا وعاش 

الغر�اء وهدف التر��ة �ظهر لنا من خالل قولهً  أن أخلص التر��ة من أیدي الطب�عة القاس�ة وان انجح في 

ع�سى، ( كون قد تحققت جعلها فنا ینسج مع أنبل القوى المتحل�ة في عقولنا ونفسنا ،فان معظم أمالي ت

فال األیتام  �سو�سرا،وحاول تطبیق أرائه �شكل عملي ، والنظام وقد فتح مدرسة لألط ) 20ص 2006جالل، 

 الخاص �المدرسة خصص للعمل الیدوي ،الممتد من السادسة حتى الثامنة . 

مودة، والتعاون من و�جب أن تكون العالقة بین المعلم و تالمیذه على أسس إنسان�ة ملیئة �المح�ة وال

 أهم توص�اته:

 ین�غي أن �عرف الطفل كیف یتكلم قبل أن یتعلم القراءة. -

 ین�غي أن یرسم الطفل قبل أن �كتب. -

 ین�غي أن �ستفید من األحرف المتحركة الملصقة على الوجه. -

 ین�غي أن �ستعین �األش�اء المحسوسة لتعلم الحساب. -

 العقلي.ین�غي أن یتقن العمل الیدوي �العمل  -

V. :التعل�م التحضیري في الجزائر  

  (الدلیل في التشر�ع المدرسي    سوف نتطرق إلى المراحل التي �مر بها. التعل�م التحضیري الجزائري  

 )16للتعل�م التحضیري األساسي والثانوي ، ص

 مرحلة الستینات:ـــ  1

لمواجهة العدید من المشاكل المدرس�ة، وخاصة النقص الملحوظ لألقسام الدراس�ة.حولت المدارس  

  التحضیر�ة إلى مدارس ابتدائ�ة، ماعدا �عض ر�اض األطفال التي كانت تدار من طرف الجمع�ة الدین�ة

 . 1976والتي واصلت استق�الها لألطفال دون السادسة من العمر حتى جوان سنة 
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 حلة الس�عینات:مر ـــ  2

إن التطور االقتصادي واالجتماعي للجزائر سمح لعدد من النساء �الدخول إلى عالم الشغل تاركین بذالك  

وهي  1992أكتو�ر  13ـ382ـ92التكفل التر�وي �األطفال دون السا�عة. فقد صدر مرسوم تنفیذي رقم 

 درسة التحضیر�ة.ینص على تنظ�م وظ�فة الم 70ـ76كالتالي : مرسوم رئاسي رقم 

و بنص على تنظ�م التكو�ن  والتر��ة �عنوان التعل�م  1976بتار�خ أفر�ل  35ـ76مرسوم رئاسي رقم 

 التحضیري .

�حدد شروط إنشاء مراكز التعل�م التحضیري ،وهذه النصوص تعنى  1976جوان16ب�ان وزاري بتار�خ

 نیته .�المدارس التحضیر�ة و لم تأ�ه  ف�ما یخص الطفل وسنه وٕامكا

 مرحلة الثمان�ات:ــ  3

وفي هذه المرحلة أص�ح التعل�م التحضیري جزء من النسق التر�وي ،�ما انه �عمل على إثراء ه�اكل  

الجهاز التر�وي ،وذلك من اجل إرساء التعل�م األساسي ، وقد حدد أ�ضا شكله االجتماعي �ما انه �عمل 

من المرسوم   23ـ22ـ21ـ20ـ19على تحر�ر المرأة ، والتخفیف عنها من مشاكل الطفولة إن المواد 

قد حدد �صفة دق�قة النقاط التال�ة: أن سن األطفال الذین لهم الحق في مزاولة التعل�م  35ـ47الرئاسي 

 سنوات.5و4التحضیري، یتراوح ما بین 

(وث�قة تر�و�ة    أماكن استق�ال هؤالء هم ر�اض األطفال ، الحضانة ، ومدارس األطفال ولغة العر��ة

 یوضع هذا التعل�م تحت الوصا�ة التر�و�ة للوزارة المكلفة )05.ص1990ري ، مرجع�ة التعل�م التحضی

 �التر��ة.

 التسعینات: ــ  4

تم تشكیل ونشر �صفة رسم�ة مجموعة من التوجیهات التي سمت �التطبیق الفعلي للوصا�ة  1990في 

البیداغوج�ة، و�التالي تحقیق االنسجام الوحید في السیر البیداغوجي ألقسام التعل�م التحضیري ،وكان في ذلك 

لد�ات والمؤسسات الوطن�ة صفحة . وهذا التطور الجدید في نظامنا التر�وي جعل من كل الب 90كتیب �ضم 

اإلنتاج�ة تسعى إلى تكو�ن مدارس الحضانة ور�اض األطفال، لرعا�ة أبناء السیدات والعامالت فقط.ولكن ال 

رعا�ة لألطفال الذین هم في حاجة إلى رعا�ة نفس�ة اجتماع�ة وتر�و�ة واضحة في مرحلة الطفولة الم�كرة 
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ومرسوم تنفیذي  ) 06ص، 1990وزارة التر��ة الوطن�ة،  ( التي تعتبر من أهم مراحل الطفولة وأخطرها

على استق�ال وحضانة الطفولة الصغرى إذا أص�حت تنظم نشاطات وألعاب تر�و�ة لطفل ما قبل 1992

 )16، ص وزارة التر��ة الوطن�ة(   السنة السادسة

 التعل�م التحضیري:ماه�ة ثان�ا: 

I. هتعر�ف: 

�منح التعل�م التحضیري في مؤسسات موضوعة تحت الوصا�ة التر�و�ة للوز�ر الموكل �التر��ة. والمقصود   

�التعل�م التحضیري " إعداد الطفل لمرحلة ما قبل المدرسة وتنشئته قبل السن اإللزامي للدخول للمدرسة وتلق�ه 

والحس�ة والحرك�ة والعنا�ة الصح�ة.  �عض الخبرات والمعلومات إضافة إلى محاولة تنم�ة قدراته العقل�ة

 ) .16نفس المرجع ،ص وزارة التر��ة الوطن�ة،(   و�عض م�ادئ القراءة والكتا�ة والحساب

�عتبر ظهوره تغییرا أساس�ا في سلم الهرم التعل�مي �الجزائر حدد المرسوم الرئاسي الصادر في الجر�دة 

مرحلة التعل�م التحضیري عامین قبل االلتحاق �المدرسة مدة الدراسة في 1976أفر�ل  10الرسم�ة بتار�خ 

من المرسوم الرئاسي �منح  11االبتدائ�ة. أما لغة المدرسة التحضیر�ة اللغة العر��ة وحدها حیث نصت المادة 

التعل�م التحضیري �اللغة العر��ة فقط و ترك الحر�ة المطلقة للمؤسسات والهیئات العموم�ة والجماعات 

 لجماهیر�ة التي تر�د المساهمة في مدارس التعل�م التحضیري، أن أطلق علیها اسم الذي تر�ده.والمنظمات ا

II. :قسم التعل�م التحضیري في الملحقة 

یجوز لمفتش التر��ة للمرحلة األولى والثان�ة أن �طلب فتح قسم التعل�م التحضیري في الملحقة و�رسل  

 متحانات)�عد ما یتأكد المفتش من:الطلب إلى مدیر التر��ة (مصلحة الدراسات واال

 طفل على األقل. 15عدد األطفال    -

وجود معلمة ذات كفاءة مهن�ة تتسم �الصبر والحنان وحب الصغار. �سجل مقر فتح قسم األطفال    -

سنوات كاملة  5في خر�طة المدرسة الملحقة ، قبول التالمیذ �قبل األطفال الذین تتراوح أعمارهم بین 

شهادة -3كشف الحالة المدن�ة  -2طلب خطي  -1تقدم عند التسجیل هي كاآلتي: والوثائق التي

 شهادة العمل (األم و األب). -5صورتان شمسیتان  -4التعل�م 
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اغرة لألطفال الذین على األقل من األماكن الش% 20على كل مؤسسة للتعل�م التحضیري أن تخصص 

  1983، وزارة التر��ة الوطن�ة(   یئة المسیرة للمدرسةهم للقطاع المهني الذي تت�ع له الهال ینتمي أ�اؤ 

 )28ص

III. : أهداف التعل�م التحضیري 

إن المدرسة التحضیر�ة ال �مكن أن تكون بد�ال عن البیت ،وٕانما هي مكملة له في أداء المهمة �النس�ة 

األقران و�قع للطفل ألنها تعمل على تزو�ده بخبرات فر�دة وجدیدة عن طر�ق فرص االختالط المنظم مع 

 على عاتقها بلوغ األهداف التر�و�ة التال�ة :

أن تنمي في الطفل شعوره �الثقة في نفسه وفي اآلخر�ن بتوفیر الفرص له للتعبیر عن نفسه �حر�ة دون   -

 أن تشعره �عقدة الذنب إذا كان تعبیره ال یتفق مع ق�م الك�ار.

شخص قادر على أن �قرر ما یتعلق بنفسه على أن  أن تنمي في الطفل نزوعه إلى االستقالل وتشعره أنه  -

تعلمه في نفس الوقت أن هناك حدود ال �ستط�ع تخطیها وأش�اء هي من حق غیره ول�س من حقه ،وأن 

 . هناك آداب عامة وقواعد سلوك�ة یلتزم بها الك�ار

فالطفل یبدأ �معرفة بیئته أن توفر للطفل المواد المناس�ة التي یتمكن بواسطتها استكشاف بیئته ومح�طه،   -

الغیر �ممارستها، فهو یتفحص و�ختبر بإرادته كل جدید �شغف  من خالل التجارب التي �مارسها، أو یراقب

 زائد.

أن تنمي في الطفل رغبته في الع�ش مع اآلخر�ن والمشاركة في نشاطاتهم ثم یتعلم أن �كون له دور في   -

فكرة التعاون والمشاركة و�بتعد عن األنان�ة والفرد�ة ومع ازد�اد كل نشاط واآلخرون دورهم أ�ضا ، ف�قبل 

ثروته اللغو�ة �ص�ح أقدر على اإلفصاح عن حاجاته ورغ�اته على االتصال �اآلخر�ن وتوض�ح أفكاره 

 وعلى حل مشاكله.

 .�الخبرة والمعرفة عن أبنائهم فدورهم ال ینتهي �مجرد دخوله المدرسة التحضیر�ة اآل�اءأن تزود   -

من مهام المدرسة التحضیر�ة أن تمأل نفوس األطفال �حب كل ما هو جمیل في الح�اة وفي الفنون،   -

 فتثري عالم الطفل العقلي وتسمو بخ�اله وشعوره.
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أن تعد الطفل وتهیئه لح�اته الدراس�ة المقبلة ، وكل تخط�ط في المدرسة التحضیر�ة یجب أن �قوم على   -

ى توفیر المناخ المالئم الذي �كشف عن قدرات الطفل ومواه�ه و�ساعده هذا األساس، فالطفل �حاجة إل

على التفكیر المنظم و�عنى �صحته الجسم�ة والنفس�ة والعنا�ة الالزمة كما �عمل على إزالة ما قد �شعر �ه 

 من خوف أو ره�ة حیث یترك البیت.

المناس�ات التي تجعله �ألف أن تنمي في الطفل حب العطاء من نفسه ومما �ملك، وأن تنمي من حوله  -

 مبدأ األخذ والعطاء في الح�اة.

أن تعنى المدرسة التحضیر�ة بتطو�ر العمل، على تعو�د الطفل كیف �عتني �صحته و�صونها من  -

 المرض وٕاكسا�ه عادات صح�ة �حیث تص�ح العنا�ة بجسمه عادة یوم�ة.

اكه وانت�اهه، وعلى تخیله وتفكیره أن تعنى بتنم�ة قوى الطفل العقل�ة وتضع ثقلها على تطور إدر  -

 �اإلضافة إلى تطور لغته.

أن تنمي قدرة الطفل على التعبیر سواء كانت قدرة لغو�ة أو �الرسم أو الموس�قى والتمثیل، على أن أكثر   -

 اهتمامه في هذا المجال �قوم على التركیز في تنم�ة القدرة على التعبیر اللغوي.

د األطفال وتعمل على إفهام الطفل �أن الك�ار هم أناس �عملون معه بوعي أن تنمي االتجاه العاطفي عن  -

 و�روح المساعدة االیجاب�ة �أنهم �حبونه. 

IV. التحضیر�ة التر��ة برامج : 
  النفس وعلم التر��ة علماء أكده ما حسب وهذا الطفل، بها �مر مرحلة أهم الم�كرة الطفولة مرحلة تعتبر  

 األساس�ة والحس�ة الحرك�ة العقل�ة و االجتماع�ة الطفل لقدرات نس�ة أكبر نمو فیها یتم التي المرحلة ألنها

 الغن�ة البیئة توفیر هذه المرحلة أطفال رعا�ة على والقائمین المهتمین على استوجب ما وهذا .سر�ع و�شكل

 .النمو في ومتطل�اته حاجاته خالل تلب�ة من طب�عي �شكل الطفل نمو على تساعد التي والمعدات �الوسائل

 فقط المؤسسات هذه إنشاء ولكن ، هؤالء األطفال الستق�ال التحضیر�ة للتر��ة مؤسسات إنشاء تم فقد ولذلك

 .والخبرات وتزودهم �المعارف األطفال تفید ثر�ة برامج لها تكن لم إذا �كفي ال

 الطفل متطل�ات لتلب�ة مهمة أنها رأوا برامج إعداد على المدرسة قبل ما طفل بتر��ة المهتمون  عمل فقد ولهذا

 .؟ أهمیته وما هي یتمثل و في ماذا �البرنامج المقصود فما .للنمو
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 :البرنامج مفهومـــ  1

 : یلي ما منها نذكر مفاه�م عدة للبرنامج

 وتحقیق الطفل، حاجات إش�اع أجل من الصف غرفة داخل تتم التي واألسالیب األنشطة مجموع �ه �قصد"

 �البرنامج �قصد "كذلك األطفال طرف من واأللعاب األنشطة هذه وتنجز البرنامج، من المنشودة األهداف

 والخبرات المعلومات وتقد�م حاجات الطفل إش�اع في المعلمة تت�عه الذي األسلوب أو التكت�ك التر�وي 

 (نظمآل�اته  خالل من تحق�قها إلى البرنامج �سعى التي المنشودة األهداف تحقیق إلى وصوال ، لهم المناس�ة

 )62 ص ، 2003 مقارن، تحلیل واألجنب�ة العر��ة الدول في األطفال ر�اض

 المعلمة إشراف تحت الطفل بها �قوم التي والممارسات واأللعاب األنشطة من مجموعة" إال ما هو والبرنامج

  السل�م.  التفكیر أسالیب على تدر��ه في تسهم اتجاهات – مفاه�م – خبرات اكتساب في �سهم �ما

خارجها  أو الصف غرفة داخل الطفل �مارسها التي واأللعاب األنشطة مجموع عن ع�ارة هو فالبرنامج إذن

 إشراف تحت والنشاطات األلعاب هذه وتنجز األطفال بها �قوم التي الز�ارات خالل أو المؤسسة حد�قة في

 تم الم�كرة، الطفولة تر��ة في طرف متخصصین من لألطفال والنشاطات األلعاب هذه اختیرت وقد  المر��ة

 . المجاالت كل األطفال في قدرات بإنماء تسمح �طر�قة وتنظ�مها إعدادها

 تحلیل واألجنب�ة العر��ة الدول في األطفال ر�اض نظم(هي:  أنواع أر�ع إلى لألطفال الموجهة البرامج وتنقسم 

 )63ص ، المرجع نفس 2003 مقارن،

   السنو�ة الخطة أو السنوي  البرنامج -  الشهري  البرنامج -  األسبوعي البرنامج -  الیومي البرنامج

 �قضیها التي الفترة خالل ، الیوم في األطفال بها �قوم التي واألنشطة األلعاب مجموع هو : الیومي فالبرنامج

  .التر�و�ة المؤسسة في

 الفترات في األسبوع، أ�ام كل خالل األطفال ینجزها التي واأللعاب األنشطة في یتمثل : األسبوعي البرنامج

 . التر�و�ة المؤسسات في �قضونها التي

 �قضیها التي الشهر أ�ام خالل األطفال بها �قوم التي والممارسات األلعاب كل في یتمثل : الشهري  البرنامج

 .التر�و�ة المؤسسة في

 السنة خالل األطفال ینجزها التي واألنشطة األلعاب مجموع فهي : السنو�ة الخطة أو السنوي  البرنامج

 .المر��ة إشراف تحت الدراس�ة

  )269 ص  وآخرون، الط�طي (محمد   : مایلي التحضیر�ة التر��ة ألطفال أعدت التي البرامج شملت وقد
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 .وحركاته الطفل حواس تطو�ر عمل�ات -

 . الطفل لغة تطو�ر عمل�ات -

 ...التركیز ، االنت�اه التذكر، : مثل العقل�ة القدرات أو العقلي النمو عمل�ات -

 ...ور�اض�ة فن�ة ترفیه�ة، نشاطات في وتتمثل واالجتماعي النفسي النمو عمل�ات -

 : التحضیر�ة التر��ة برامج أهم�ةــ  2
 : یلي ف�ما تتمثل �الغة أهم�ة المدرسة قبل ما طفل لبرامج

 ما مدارس في خاص نحو على تتوافر التي معارفه وٕاثراء لنموه مالئم جو في والتغذ�ة �األمن الطفل تزو�د

 من �ستفیدون  سوف األطفال فإن خاصة �صورة و یومه من جزء الطفل فیها �مضي التي المدرسة قبل

 )  07ص 2004 .الم�كرة، الطفولة في التعل�م إلى مدخل (  المنزل. في علیها �حصلون  ال قد التي الخبرات

 األساس�ة �الم�ادئ والمهارات تزو�ده خالل من وذلك الرسمي، التعل�م من الموال�ة المرحلة لدخول الطفل تهیئ

 إلى ذاته على االعتماد من مراحل لینتقل واجتماع�ا نفس�ا تهیئه كما ، التعل�م لذلك االستعداد لد�ه تكون  التي

 المراحل في التعل�م�ة العمل�ة أساس نجاح هي المدرسة قبل ما مرحلة وألن اآلخر�ن مع وتعامله تفاعله

 �قوم وما الطفل على �ظهر ما كل على ت�قى مسؤولة المرحلة هذه في الطفل بها �مر التي والخبرات  الموال�ة

 من المرحلة لهذه المقدمة للبرامج المكونة العلم�ة �عض األنشطة هدفت فقد ، المستقبل في سلوكات من �ه

 : إلى الطفولة

 . المالحظة على الطفل تدر�ب   -1

 . وظ�ف�ة �طر�قة المعلومات اكتساب على تدر��ه -2

 . تفكیره في العلمي األسلوب استخدام على تدر��ه -3

 . العلم�ة التجارب ممارسة خالل من الجماعي أو الفردي العمل على تعو�ده   -4

  مهاراته العلم�ة  وتكو�ن میوله تنم�ة في الحیو�ة �الموضوعات المرحلة هذه في الطفل اهتمام استغالل -5

 )11ص ، 1995 المدرسة، قبل ما لطفل العلم�ة (األنشطة 

 والخبرة   اللغوي  النمو بناء في والمتمثلة الطفل عند األكاد�م�ة الخبرة لبناء المتین األساس توفیر -6

 عدس،مرجع الرح�م عبد محمد ( والحساب �الكتا�ة االهتمام ف�ه تثیر أن شأنها من التي واألنشطة القرائ�ة،

 ) 97ص ، سابق
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 األنشطة هذه وتمثلت واالست�عاب الفهم على الطفل قدرات لبناء أنشطة عدة على البرامج هذه اعتمدت وقد

 خالل من التعلم - السا�قة والخبرات التجارب عن الشفوي  التعبیر - العقل�ة والخبرات التجارب - في 

ال  لكنها والكتا�ة القراءة یتعلم أن للطفل �مكن أنه یرى  من هناك أنه إال:والكتا�ة القراءة - واإلصغاء السماع

 ) 97ص ، سابق عدس،مرجع الرح�م عبد محمد (  .ال�عید المدى فعال�ة على ذات تكون 

 وقت في لها بین وتعلمهم ما یتراوح ذكائهم معدل" أن ذلك القراءة �استطاعته الخامسة ابن أن یرى  من وهناك

 عند مفكرة قوة خاصة بناء �فوائد أجرتها دراسات حسب Delores Durkin 170-82، علیهم �عود م�كر

   خالل: من �كون  وذلك الطفل

 .والتعبیر واإلصغاء االستماع طر�ق عن وذلك : اللغة في اإلبداع�ة الخبرات

 الخامسة وأبناء.الحروف، ومعرفة الرموز، لحل كاستعداده السا�قة الطفل خبرات على یبنى : القرائي االتجاه-

 . اإلشارات أو اإلعالنات مثال ل�عض قراءتهم �سبب قارئین أنهم إال اإلتقان درجة إلى �صلون  ال

 .ذلك على وتشج�عه بنفسه مشاكله حل على الطفل مساعدة في وتتمثل : المفكرة القوة-

 االجتماع�ة العقل�ة قدراتهم جم�ع إنماء في مهما دورا تلعب التحضیر�ة التر��ة ألطفال المعدة فالبرامج

 فهناك  ومتطل�ات األطفال رغ�ات مع تتماشى مختلفة نشاطات على اشتملت ولذلك الحرك�ة، والحس�ة

 والتكنولوج�ا والعد مثل الحساب علم�ة نشاطات وهناك والكتا�ة والقراءة الشفوي، التعبیر مثل لغو�ة نشاطات

 .وغیرها البدن�ة الموس�قى، التر��ة الرسم، المسرح، : مثل ترفیه�ة نشاطات توجد كما وغیرها،

 الطفولة  في دراسات سلسلة ( : هي ثالث نواح في الطفل تساعد أنشطة التحضیر�ة التر��ة برامج تضم كما

 )286 ص المدرسة ، قبل ما مرحلة في للطفل التر�وي  البرنامج تصم�م

 . الطب�عة دن�ا عن معلومات إكسا�ه -

 .اإلن�ات : مثل جوهر�ة و�عمل�ات الجاذب�ة، مثل أساس�ة �قوانین توعیته  - 

 .والق�اس األفكار تحقیق في العلم�ة الطرق  تعل�مه  -

 لألطفال تقدم �معنى الفرد�ة، الصورة لها تعطى أن األطفال برامج تخط�ط في و�نصح

 .الطفل ف�ه �كون  الذي الموقف حسب ، التعقید في الز�ادة أو للت�س�ط قابل البرنامج من یجعل وهذا كأفراد،

 الطفولة ،تصم�م في دراسات سلسلة (  فیها یرغب التي اللع�ة أو النشاط اخت�ار في حقه الطفل إعطاء و�جب

 )300 ص المدرسة ،نفس المرجع ، قبل ما مرحلة في للطفل التر�وي  البرنامج

28 

 



 وبرامجھا التربیة التحضیریة                                                                 ثانيالفصل ال

 

 الفرد�ة الفروق  كذلك وتراعي ، األطفال واهتمامات میول تراعي أن یجب ذكرنا وأن سبق كما فالبرامج إذن

 فالطفل .والجسم�ة والمعرف�ة العقل�ة قدراتهم أو للمعلومات است�عابهم مستوى  حیث من سوءا بینهم الموجودة

 و�ذلك معها و�تفاعل علیها یواظب فإنه والفرح �الرضا إحساس �عط�ه ما إل�ه المقدمة األنشطة في وجد إذا

 .والخبرات المعارف من �الكثیر تزوده

 على �عیدة تكون  سوف فإنها وروحه، وجسمه الطفل عقل لتغذي واختلفت األنشطة هذه تنوعت مهما لكن

 األنشطة تقد�م �معنى اللعب، من كبیر جانب �ط�عه خاص �شكل للطفل تقدم لم إذا ، إل�ه تصبوا ما تحقیق

 :الموالي العنصر في أهمیته نبین سوف ما وهذا ألعاب، صورة في

 : لألطفال الموجهة البرامج في اللعب أهم�ة ــ 3
 النظام�ة المدارس في توجد وال أسرته، في یتلقاها ال بتر��ة یزود أن یجب الطفل �أن "فرو�ل" یؤمن كان لقد

 على قامت لذلك و�میلون إل�ه ف�ه یرغبون  ما لألطفال تقدم أن لبرامجه أراد لذلك �عد، ف�ما بها یلتحق التي

 كبیرة أهم�ة من للعب لما ونظرا  .وتنمیتها الطفل شخص�ة تطور في كثیرة فوائد من للعب لما نظرا  اللعب

 منه. تخلو ال التحضیر�ة  التر��ة مؤسسات برامج فإن الطفل ح�اة في

 أن العلماء و�رى  )63ان، صر بد لیشب (  الفعال والنشاط التعلم وسیلة "اللعب في یرون  المر�ین أن كما 

 وتعطیهم التعل�م في تفیدهم وهو وسیلة دائما، اللعب إلى حاجة في فهم األطفال، كل تجمع خاص�ة هو اللعب

 فهو الطفل، نمو جوانب لكل جدا اللعب مهم أن هو كله ذلك من واألكثر  ف�ه �ع�شون  الذي للعالم معنى

 .ك�انه �كل یتعلق نشاط عن ع�ارة

 كثیرة فوائد وللعب والنمو، الح�اة في حقوقه من حق عل�ه أنكر فكأنما اللعب في حقه الطفل على أنكر ومن

 من لغته ینمي كما في التفكیر، الطفل قدرات تتسع اللعب خالل فمن ، المعرفي الطفل نمو على تحفیزه منها

 و�نمي للطفل، جسمي نشاط اللعب أ�ضا و�تضمن لع�ه، أثناء جدیدة مفردات استخدام على تشج�عه خالل

 لألطفال �النس�ة اللعب أهم�ة على یؤكد وما للخ�ال للتعبیر، لالكتشاف  وسیلة "�عتبر كما  اإلبداع  روح لد�ه

 لأللعاب دول�ا معرضا نظمت حیث العالمي، الطفل عام �مناس�ة 1979 عام الیون�سكو منظمة �ه قامت ما

    ملل دون  ونر��ه نعلمه أن �مكننا لع�ه فمن الطفل، ح�اة في مهم دور �مثل فاللعب إذن �ار�س في واللعب

 .األول الموضوع في اللعب من رغبته أش�ع كلما لع�ه مواض�ع و�غیر �استمرار یلعب إكراه فالطفل أو

  االجتماع�ة التنشئة عوامل من عامل اللعب و�عتبر جدید، شيء خبراته إلى الطفل �ضیف موضوع كل ومع

 وعدم الغیر أمالك على المحافظة یتعلم كما رفاقه، مع لع�ه خالل والم�ادرة التعاون  حب �كتسب فهو
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 وسیلة اللعب في نجد أننا حیث غیر ذلك  إلى الك�ار وطاعة الجماعة، حب لد�ه ینمي كما علیها االست�الء

 وهنا مثال �أكل أن �حب ال األح�ان �عض في مثال فهو والنوم كالغذاء الضرور�ة الطفل حاجات لتلب�ة أ�ضا

 تر��ة في كثیرة فوائد للعب أن كما، طعامه لیتناول اللعب خالل من طفلها على تتحایل أن إال األم على ما

 ).35، ص1994(سنقر،  هذا �حثنا في ذكرها بوسعنا ل�س الطفل

 :التحضیر�ة التر��ة طفل تر��ة برامج تنظ�م م�ادئــ  4
 العقل�ة الطفل جوانب من جانب بإنماء اهتم برنامج وكل المدرسة قبل ما طفل لتر��ة برامج عدة صممت لقد

 وتقد�م تنظ�مها من یخلو البرامج لم هذه تصم�م لكن والعاطف�ة، واالجتماع�ة والحرك�ة والحس�ة والمعرف�ة

 أخرى  إلى فكرة من أومن عنصر إلى آخر(التدرج)  االنتقال ك�ف�ة �معنى ، لألطفال لتقد�مها وطرق  م�ادئ

 .)50،  49العناني،  صص الحمید عبد حنان(   : هي الم�ادئ وهذه

 : المجرد إلى المحسوس من االنتقالأ ـــ 
  المواض�ع هذه حول األساس�ة أفكاره تتكون  حتى �ه �حس وما یراه ما �كل الطفل تعل�م في نبدأ أن �معنى

 أي المجرد إلى �ه ننتقل ثم �حسها، التي األش�اء إال یدرك ال الم�كرة الطفولة مرحلة في الطفل ألن

 في و�ساعد فقط عقله في یتصورها أو یتخیلها ولكنه بها �حس أو یراها أن �مكنه ال التي المجردة المعلومات

 تذكر من أحسن لین وآخر �ا�س شيء لمس :فمثال  تعلمه خالل من كونها التي السا�قة المعلومات ط�عا هذا

 .لین وآخر �ا�س شيء

 : المعقد إلى ال�س�ط من التدرجب ـــ 
  فهمه تعیق تعقیدات على تحتوي  وال واإلدراك للفهم السهلة ال�س�طة �األش�اء األطفال تعل�م في دائما نبدأ

 أن المر�ین والمشرفین على فیجب معقدة یتلقاها أن الطفل على یجب التي المعلومات كانت إن و  وحتى

 المعقدة المعلومات �الطفل إلى نصل أن إلى التعقید في تدرج �كون  ذلك �عد الم�سط �شكلها لألطفال �قدموها

 أن الطفل على السهل من :فمثال  السا�قة المعلومات است�عاب من تمكن إذا �ستوعبها أن بإمكانه والتي ،

      .في الطول متقار�ین شیئین بین �فرق  أن عل�ه صعب لكنه والقدم الید بین �فرق 
 

 : المفاه�م إلى الحقائق من االنتقالت ــ 
 التي الحقائق خالل هذه فمن الح�اة، في خبراته أنها �معنى و�حسه �ع�شه ما كل هي للطفل �النس�ة فالحقائق

 .واألحداث األش�اء للعالقات بین فهمه خالل من الطفل عند تنمو والمفاه�م الجدیدة مفاه�مه یبني �ع�شها
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 : المجهول إلى المعلوم من االنتقالث ــ 
    مح�طه في یوجد ما كل هو الطفل عند والمعلوم له، �النس�ة معلوم هو �ما یبدأ أن من البد الطفل فتعل�م

 التي الطفل بیئة على �عید أو یوجد ال الذي المجهول إلى �ه ننتقل ثم فیها، �ع�ش التي البیئة في یراه ما أو

  .فیها �ع�ش

 صغار تخص ال عامة م�ادئ فهي ، كذلك الك�ار تعل�م في مت�عة الم�ادئ هذه أن هو هنا المالحظ ومن

 .استثناء دون  والدراس�ة العمر�ة المستو�ات لكل صالحة ولكنها فقط السن

 : التحضیري  التعل�م مؤسسات في المط�قة البرامج أنواعــ  5
 التعل�م مؤسسات في استخدامها �ش�ع التي المعاصرة البرامج أهم �عض ذكر یلي ف�ما نحاول سوف

 .) 77،76صص، العناني ، الحمید عبد (حنان  المتقدم. العالم في التحضیري 

 فقط  المعرف�ة الناح�ة من للتعلم الطفل دفع إلى یهدف الذي البرامج من نوع وهو : التقدم�ة البرامجأ ــ 

 .للطفل الوجداني الجانب إهمال مع

 بیئة  في الموجود القصور أو النقص تعو�ض هو البرامج هذه من والهدف : الممتازة البدا�ات برامجب ــ 

 �ع�شون  الذین بزمالئهم اللحاق من لیتمكنوا والكتا�ة والحساب اللغة تعلم على األطفال تدرب كما األطفال،

 .علیهم بها یتفوقون  �معارف تزودهم بیئات في

  عن وتعوضه الطفل حاجات إش�اع إلى تهدف التي البرامج من نوع وهو : التعو�ض�ة البرامجت ــ 

 .منه �عاني الذي العاطفي الحرمان

 تساعدهم  التي المهارات مختلف إكسابهم أجل من لألطفال تقدم برامج هي : الم�كر التدخل برامجث ــ 

 حیث ومن اإلمكان�ات حیث من ثر�ة بیئات من قدموا والذین سنهم نفس في هم الذین �األطفال اللحاق على

 .أ�ضا الثقافة

 المعارف استق�ال في أهم�ة من لها لما نظرا الطفل حواس بتنم�ة تهتم : حرك�ة الحس�ة البرامجج ــ 

 .الطفل عقل إلى ونقلها

  الحروف على الطفل لتدر�ب األختان استعملته وقد : "ماكم�الن مارجر�ت" و "راشیل" برنامجح ــ 

 .الطفل خبرات لتكامل یلزم ما وتوفیر الكلمات وعلى
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 إلى �النظر الطفل ولكن جوانب من بجانب االهتمام إلى تهدف أخرى  برامج هناك البرامج هذه إلى إضافة

 سوءا ، الطفل من مجاالت مجال إنماء أو االهتمام إلى یهدف برنامج فكل متكاملة أنها نجد البرامج هذه

 سل�ما نموا لینمو مجاالته �كل رعا�ة وعنا�ة إلى �حتاج الطفل أن و�ما الوجدان�ة، أو حرك�ة الحس�ة أو العقل�ة

 الهدف تحقیق أجل من بها والعمل التعل�م التحضیري  مؤسسات في البرامج هذه كل استغالل وجب وكامال

 .المدرسة قبل ما واالهتمام �طفل المؤسسات هذه إنشاء وراء من المنشود

 : المدرسة قبل ما طفل بتر��ة و التحضیري  �التعل�م الدول اهتمامثالثا: 

 العنا�ة �ضرورة خاللها من نادوا التي و المدرسة قبل ما طفل تر��ة في المختصین المر�ین �عض أفكار أثرت

 العاطف�ة و الفسیولوج�ة إش�اع حاجاتهم في تساهم التي المناس�ة البیئة توفیر على العمل و ، األطفال بهؤالء

 األخرى  هي تساهم أن حاولت ق�ام مؤتمرات و جمع�ات  ظهور إلى أدى مما كله، العالم على العقل�ة و

 .المدرسة قبل ما �طفل االهتمام في �أعمالها

 �األطفال العنا�ة بوجوب " م 1939 عام ( 17 )عشر السا�عة دورته في للتر��ة الدولي المؤتمر أوصى فقد

 الحت�اجاته ت�عا تك�فه الطفل و نشاط على �قوم مرن  برنامج تطبیق ضرورة و المدرسة، قبل ما مرحلة في

     )7ص عدس ، الرح�م عبد محمد میزر، أبو (جمیل الفسیولوج�ة  و والعاطف�ة العقل�ة

 تر�و�ة مؤسسات إنشاء على المسئولة السلطات تشج�ع �ضرورة " 1961 عام نفسه المؤتمر أوصى كما

 عبد محمد میزر، أبو (جمیل المؤسسات هذه استحداث في التوسع مع المدرسة دخوله قبل �الطفل تعتني

     )7ص عدس، الرح�م

 قبل األطفال یتلقاها التي التر��ة" �أن م 1971 عام الثالثین و الثالثة دورته في نفسه المؤتمر وأوصى

 جعله و ، تطو�ره االبتدائي و قبل التعل�م توفیر المهم من غدا لذلك و ، كبرى  أهم�ة ذات المدرسة دخولهم

 جم�عهم لألطفال �مكن الطر�قة بهذه و ......سواء حد على المدینة و الر�ف في األطفال جم�ع متناول في

 )246بدران ، ص لی( شب �المساواة  تتصف بدا�ة دراستهم في البدء

 أكثر االهتمام زاد و غیرها و الیون�سیف و الیونسكو مثل الدول�ة المنظمات �عض اهتمامات إلى إضافة

 .نموه و الطفل نفس علم في المتكاثرة األ�حاث و الدراسات نتیجة

 توفیر �ضرورة ، و األولى ح�اته سنوات في �الطفل العنا�ة بوجود الوعي ازداد فقد كله لذلك نتیجة و

 العالم في المؤسسات بإنشاء هذه االهتمام زاد بهذا و ، األطفال هؤالء تستقبل التي التحضیر�ة المؤسسات

 .الدول الغر��ة جانب إلى االهتمام هذا في نصیب كذلك العر��ة لل�الد كان و كله،
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  :منهاج التر��ة التحضیر�ةرا�عا: 

 )2009، 1تم اقت�اس هذا الجزء من الكتاب المدرسي تعلماتي األولى (ط 

I.  : المحتـو�ـــــــــــــــات 

 �حــــــــدد المنهاج مضامین أول�ة قلیلــــة ألنشطــــة اللغــــــــة و هي كالتالـــــــــــي :  

 جمل اسم�ة �س�طـــــــــــة -  التــــــــــــواصــــل : -1-

 جمل فعل�ة �س�طـــــــــــــة -                        

 أدوات االستفهام ( من  ،  ما  ،  هل ) -                        

 هي ) –هو  –أنت  –أنت  –الضمائـــر ( أنا  -                        

 الصفـات ( كبیر ، صغیر ، جمیل ، قب�ح ، طو�ل ، قصیر ) -                       

 األلـوان ( أب�ض ، أزرق ، أحمر ، أصفــــــــر ) -                       

 ظروف المكـــــــــــان ( أمام ، وراء ، فوق ، تحت ) -                       

 ما ، ل�س ) النفــــــــي  ( ال ، -                       

 أسماء اإلشارة ( هذا ، هذه ) -                      

 جمل اسمیـــــــــة مركبــــــــــــة  -                      

 جمل فعلیــــــــــة مركبــــــــــــة -                      

 زمن الماضي ( كان ، ل�س ) -                      

 حروف العطـــــــف ( و  ،  ف  ،   ثم  ) -                      

 األسمــــــاء الموصولــــــــة ( الذي ،  التي ) -                     
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 أدوات االحتجـــــــــاج ( ألن ،    لكي  ) -                    

استثمار كل السندات المكتو�ة الكراسات الخاصة �الطفل،  قصص ،  نشاط التهیئــــة للقـــــراءة : -2-

 حروف هجائیـــــــة قلیلــــــــــة ، ةكلمات مألوفــــــــــ،  رسائل ،  جمل �س�طة ،  مجالت ، كتب األطفال ،جرائد

 الیدین  -الرجلین    - الجذع   -الرأس    -* وضعیــــــــة الجســـــــــــــم  نشـاط التخطیــــــــــط : -3- 

* رسم حر ، خطوط دائر�ة ، خطوط منحن�ة ، خطوط منكسرة ، خطوط                             

 مستق�مة ،  خطوط أفقیـة ، خطوط عمود�ة ،  خطـــــــــوط مائلـــــــــة

كال ، كلمات * رسم موجه ، رسم نفس الخطوط �معلم ، رسم أقواس و أش                            

 مألوفـــــــــــــة .

 * الحروف : ب ـ ت ـ ر ـ س ـ ز ـ م ـ ف ـ ش ـ ق ـ ع ....                            

II. : استراتیجیــــــــات ووضعیـات التعلم  

 مثـارة أو تخط�ط�ة . وأحق�ق�ة  وضع�اتیركز المنهاج أساسا على استراتیج�ات اللعب في 

 /* في التعبیر الشفوي : 1    

 و العرائـــــــــس .اداة ، لعب أدوار ، المسرح استثمار وقائع الح�اة الیوم�ة ، االستق�ال ، المنـــــــــــ -  

 �س�طة اغتنام وضع�ات فك ألغاز –ثراء الرصید لى المشروع كطر�قة إلإاللجوء  -   

 سرد قصص عاشوها في مح�طهم األسري قبل االلتحاق �المدرسة أو في فضــاء التعلــــــــــــــــــم  -  

 استخدام المشاهد و الصور و تدر�بهم على قراءتهـــــــــــــا . - 

 /* في نشـاط التهیئة للقــراءة : 2    

 ــها( النشاط )تكل�فـــــهم بترتیب كتب مكت�ة القسم حســـب موضوعاتـــــ - 

 تكلیف �عضهم �عرض كتاب أو قصة على زمالئهم - 
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 اللعب ب�طاقات تتضمن كلمات أو جمـــــــــــــــــــال -

 تفكیـــــك كلمــــــــات أو جمــــــــــــــــــــــــــــــــل  -

 المقارنة بین كلمات أو جمـــــــــــل متشابهـــــــــــة  -

 المقارنـــــــــــة تكون في نهایــــــــــة الفصل الثالث -

 /* أما في نشاط التخط�ط ینصب االهتمام على :3       

 * وضع�ة الجــــــــــذع على المقعــــــد تموضع الجسم :   -1

 * ضم الرجلین ووصفهما على األرض                      

 الیدین على الطاولـــــــة* وضــــــــــع                       

رسم خطوط في الفضاء ، رسم على السبورة ، رسم على اللوحة ، رسم على  تمار�ن یدو�ة : -2

 الكـــــراس

 �العجینة ، �المقص ، �الدهـــــــن  تشكیل حروف : -3

في الفضاء ، على السبورة  ، على اللوحة ، على الكراس ، تشكیل كلمة  كتا�ة الحروف : -4

            كتا�ة كلمـــــة                       

 :الخالصة

دت أوجه للطفل أهم�ة كبرى في ح�اة كل المجتمعات ، فكلما تقدم في مضمار الحضارة ، كلما زا

، وال یخفى علینا  حلقات ، یؤثر فیها حاضره على مستقبلهمتصلة السلسلة  الرعا�ة التي نقدمها  له ، فح�اته

العالم  بین ، وقدأن مرحلة ما قبل المدرسة لها دور فعال ، حیث تترك �صماتها على شخص�ة الطفل وأدائه

من ذكاء الفرد �حصل قبل سن الخامسة و رأى ب�اج�ه أن للسنین األولى من ح�اة اإلنسان  %50بلوم أن 

بهذه  االهتماموتنم�ة الذكاء، ودعا �ستالوتزي إلى  تكو�ن المفاه�م و�ناء المخططات العقل�ةاصة في خأهم�ة 

المرحلة ألنها تضمن للطفل تر��ة حق�ق�ة وتطورا في قواه العقل�ة والخلق�ة والجسم�ة �حیث �مكن له أن �ح�ا 

 .   كما یجب راض�ا عن نفسه وعن غیره
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 تمهیـــد:تمهیـــد:

إن الطفل هو محور العمل�ة التعل�م�ة، وعلى التر��ة أن تنطلق في استراتیج�اتها من واقعه، وأن تستجیب 

 .لخصائص نموه واحت�اجاته في كل مرحلة من مراحل هذا النمو

ولقد عمد علماء النفس إلى تقس�م مراحل الطفولة إلى خمس مراحل، و�عد هذا التقس�م على أساس النمو 

  الجسمي للطفل، وما یواكب هذا النمو من خصائص نفس�ة ونمو عقلي ولغوي وهذه المراحل هي :

 .مرحلة الطفولة األولى: وتبدأ من الوالدة حتى سن ثالث سنوات -1

 .مرحلة الطفولة الم�كرة ( الطفولة الثان�ة ): من ثالث إلى ست سنوات -2

 .): من ست إلى تسع سنوات مرحلة الطفولة المتوسطة ( الطفولة الثالثة -3

 .مرحلة الطفولة المتأخرة: وتمتد من سن التاسعة إلى الثان�ة عشرة -4

 .مرحلة المراهقة: التي تبدأ من سن الثالثة عشرة -5

بین نها�ة الطفولة الم�كرة و�دا�ة  ،سنوات 06إلى  04وعلى ضوء هذا التقس�م �قع أطفال الفئة العمر�ة من 

للتعرف على مالمح  كان لزاما التعرف على خصائص هذه المرحلة، ومن هذا المنطلق لطفولة المتوسطة

  .شخص�ة تلمیذ المرحلة االبتدائ�ة وسماتها

و�مكن عرض خصائص النمو ومتطل�اته من خالل مرحلتي الطفولة المتوسطة والمتأخرة ( تالمیذ المرحلة 

فة تطب�قات تر�و�ة خاصة �ه یجب أن یدركها المعلم االبتدائ�ة ) إال أن لكل مظهر من مظاهر النمو المختل

 .أو من �قوم �عمل�ة التدر�س لهؤالء التالمیذ في تلك المرحلة
 

 تعر�ف النموتعر�ف النموأوال: أوال: 

النمو سلسلة متتا�عة متماسكة من تغیرات تهدف إلى غا�ة واحدة ، وهي إكمال النضج ومدى استمرار و�دأ 

فجأة ، وال �حدث خ�ط عشواء ، بل یتطور �انتظام خطوة إثر خطوة  انحداره ، فالنمو بهذا المعنى ال �حدث 

 و�سفر في تطوره هذا عن صفات عامة تحدد میدان أ�حاثه، وللنمو مظهران رئ�سان نلخصهما في:

II..  :النمو التكو�ني:النمو التكو�ني  

نمو ونعني �ه نمو الفرد الجسم والشكل والوزن والتكو�ن نتیجة لنمو طوله وعرضه وارتفاعه ، فالفرد ی       

 ككل في مظهره الخارجي العام ، و�نمو داخل�ا ت�عا لنمو أعضائه المختلفة.
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IIII..  : النمو الوظ�في :النمو الوظ�في  

ونعني �ه نمو الوظائف الجسم�ة والعقل�ة واالجتماع�ة لتسایر تطور ح�اة الفرد واتساع نطاق بیئته           

البهي  فؤاد(  �ة طب�ع�ة نفس�ة اجتماع�ةو�دلك �شمل النمـو �مظهـر�ه الرئ�سییـن على تغیـرات ك�م�ائ�ة فسیولوج

  )30ص ،1998السید، 

  سنوات:سنوات:  66--44خصائص نمو الطفل في السنخصائص نمو الطفل في السنثان�ا: ثان�ا:   

II..  :المجال الحسي الحركي:المجال الحسي الحركي  

منظمة (( الحواس أدوات أساس�ة یتعرف بها الطفل على عالمه المادي و االجتماعي  المجال الحسي:المجال الحسي:ــ ــ   11

 حیث تتمثل في: )65الیونسیف، ص 

یتمیز إ�صار الطفل في هذه المرحلة �طول النظر إذ �صعب عل�ه رؤ�ة األش�اء القر��ة  حاسة ال�صر: -أ

الصغیرة الحجم ، و یتعب الطفل في هذا السن عندما یبذل جهدا مركزا وطو�ال في النظر لألش�اء ، كما 

 یتعب في إخضاع حركة العین لمجال الرؤ�ة الضیق.

حوالي سن الثالثة عشر، وهي مفتاح الطفل الكتساب �ستمر نمو حاسة السمع إلى  حاسة السمع: -ب

 اللغة ومعرفة الخصائص الصوت�ة لمكونات المح�ط والتمییز بین أصواتها المختلفة.

�ساعد المر�ي(ة) الطفل على تنم�ة حاسة السمع بتهیئة الظروف المساعدة على إنمـاء القدرة على التمییز بین 

 صوات الحیوانات وتقلید األصوات المختلفة.    األنشطة كاالستماع إلى المسجالت عن أ

تنمي الحاسة اللمس�ة ، بتمكین األطفال من استعمال األش�اء المختلفة ، الخصائص  حاسة اللمس: -ت

كلمس الورق المقوى والنسیج الصوفي والكتاب والخشب المصقول وغیر المصقول وأنواع المعادن وكل ما هو 

 .)103منظمة الیونسیف، ص (  موجود في مح�ط األطفال.

سنوات تمییز المذاقات األساس�ة كالحامض  6إلى  5�ستط�ع الطفل من  حاستا الشم والذوق: -ث

الحلو والمر بدرجة عال�ة جدا وهما حاستان تصن�فان معلومات كبیرة عن البیئة التي �ع�ش فیها   المالح

 )102منظمة الیونسیف ، ص (  الطفل و�نم�ان السلوك التك�في كسلوك االستعداد والتوقع والرؤ�ة
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  المجال الحركي:المجال الحركي:ــ ــ   22

یهدف النمو الحركي إلى التحكم في حركة العضالت المختلفة و�بدأ الطفل في تجاوز االعتماد على   

سنوات حیث �عتمد على العضالت الصغیـرة  5-4عضالت الجسم الكبیر كما الشأن �النس�ة للطفل من 

ء الحركات قبل التعلم سنوات �ستط�ع أدا 6-5كاألصا�ع، والحركـة تتأثر كثیرا �النمو الجسمي والعقلي، فطفل 

فالوقوف على قدم واحدة لمدة تز�د عن ثمان�ة ثواني ، ل�س وخلع مال�سهم مستقلین هي إمكان�ات تتطلب من 

 المر�ي أن �عمل على تحسینها كما تتطلب منه إتاحة الفرصة لألطفال �االستقالل�ة.

IIII..  :المجال العقلي المعرفي:المجال العقلي المعرفي  

سنوات لنموه في السنوات السا�قة، و�مكن  6-5صاه في سن یتطور النمو العقلي المعرفي ل�صل أق      

اعت�ار هذا السن إلى حد ما نها�ة العمل�ات العقل�ة العمل�ة قبل االنتقال إلى العمل�ات الفكر�ة المنطق�ة 

        )2009رافع، عماد،   (وتصنف مرك�ات المجال المعرفي �ما یلي

  االنت�اه:االنت�اه:ــ ــ   11

ن من االنت�اه اإلرادي �مدى معتبر ل�صل إلى عشر�ن دق�قة لألحداث یتمكن الطفل في هذا الس    

والمواقف التي �شخصها المر�ي خاصة التي لها صلة برغ�اته واهتمامه ، لذا �حسن على المر�ي أن 

 :)97ص 2009رافع، عماد،   ( یراعي

 اخت�ار المواقف و الوضع�ات لدى األطفال مع تنظ�مها �شكل یجذبهم إلیها. -

 األنشطة الممارسة كاالنتقال من ألعاب التركیب والتفك�ك أو الخروج لفضاء المدرسة.توز�ع  -

  إدراك الزمن:إدراك الزمن:ــ ــ   22

       سنوات للزمن ف�صل �ه إلى إدراك األ�ام وعالقتها �األسبوع  6-5یتعمق إدراك الطفل       

 .  )110الیون�سیف ، ص منظمة (  و فصول السنة، كما �ستط�ع المدى الزمني للدق�قة والساعة
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  التذكر:التذكر:  ــــ  33

أرقام �مجرد نطقها مرة أو مرتین و�نمي المر�ي عمل�ة  5و4�ستط�ع هذا الطفل أن یتذكر ما بین    

 التذكر بتكرار المحاوالت لنطق الكلمات أو الجمل التي �ستعملها األطفال.

  التخیل:التخیل:  ــ ــ   44

ونقل مزاعمة التر��ة ومطال�ه األطفال اآلخر�ن سنوات ببدأ الخضوع للواقع  6-5یتـم خ�ال الطفل    

مما یجعله یبدأ في التخلي عن األلعاب الوهم�ة كالق�ام بلع�ة الشرطي و�حسن �المر�ي مساعدة الطفل 

النتقال تدر�ج�ا إلى الواقع ، فینتقل �ه عن سرد القصص الخ�ال�ة إلى الواقع�ة مع طرح تساؤالت حول 

 .)111منظمة الیون�سیف ، ص(  القصص الخ�ال�ة لتصح�حها

  التفكیر:التفكیر:ــ ــ   55

في هذا السن مازال التفكیر متمركز حول ذات الطفل، إذ �عتمد تفكیره على الحدس والتخمین و�مكن     

للمر�ي أن �ساعد الطفل بتوفیر خیرات متنوعة تساعده على الخروج من التمركز حول الذات كطرح أسئلة 

واالجتماع�ة المح�طة �الطفل للر�ط بین األش�اء ، وكإجا�ة الطفل على  التفسیر والتعلیل للظواهر الماد�ة

 .)257(رافع، عماد، ص ةحواض تساؤالته بإجا�ات �س�طة و

IIIIII..  :المجال التواصلي اللغوي:المجال التواصلي اللغوي  

كلمة، تشمل على األفعال واألسماء  2500و 2000یتراوح الرصید اللغوي لطفل هذا السن ما بین           

والحروف والضمائر، وتتكون الع�ارات مما �قارب خمسة كلمات تطغى علیها الع�ارات االستفهام�ة، أي 

 )176منظمة الیونسیف ، ص (  اإلكثار من طرح األسئلة التي تز�د من معرفتهم نحو العالم المح�ط بهم

 من أجل رعا�ة الجانب التواصلي اللغوي، على المر�ي (ة) العمل �التعل�مات التال�ة:

 أن ینوع الع�ارات المتداولة حیث تكون الجملة الفعل�ة وأح�انا غیر فعل�ة. -

رة أن یت�ح الفرص للنشاط الجماعي للت�ادل األطفال الحوار و�التالي تنم�ة القدرة على المحاو  -

 والمحادثة.

 أن �شجع األطفال على التساؤل و�عطیهم األجو�ة المناس�ة و�در�هم على ك�ف�ة االستفسار. -
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 أن �ستعمل الع�ارات المفهومة المأخوذة من مح�ط الطفل ألنها أ�سر على التذكر. -

كذا أن یهدف إلى خلق االنسجام اللغوي بین األطفال كل الفئات االجتماع�ة �االهتمام بها جم�عا و  -

األطفال ضع�فوا ال�صر الذي �میلون إلى طرح األسئلة الكثیرة مثلهم مثل ضعفاء السمع الذي 

�ستعملون الجمل القصیرة الموجودة بها العیوب اللغو�ة لهذا السن، ألنه السن الذي تزول ف�ه هذه 

 .)232، ص2009رافع، عماد، (   العیوب عند األطفال العادیین ومن العیوب اللغو�ة

 قلب الراء إلى الالم و السین إلىإبدال الحروف كنطق "السمش" بدال من "الشمس"، العلة في الكالم و  -

تاء والتردد في الفاء والتاء ، وٕادخال الكالم في �عضه ال�عض ، و�تطلب هذا منه االكتشاف أس�اب هذه 

جعة إلى عیوب في العیوب والتعاون على عالجها مع الطبیب والوالدین، وقد تكون هذه العیوب را

الحنجرة أو اللسان، أو صعو�ة التمییز بین األصوات المتقار�ة أو الصمم الجزئي أو الكلي، أو إلى تعلم 

 لغتین في وقت واحد أو إلى تأخر عقلي أو ضعف الذكاء أو تقلید نماذج لغو�ة خاطئة.

  وتكو�ن المفاه�م :وتكو�ن المفاه�م :  ههنظر�ة ب�اج�نظر�ة ب�اج�ثالثا : ثالثا : 

النفساني "جان ب�اج�ه" في تنم�ة المفاه�م، البد من التعر�ف بهذا الصرح قبل التطرق إلى نظر�ة العالم 

في   1896ت من عام أو  09، ولد في العالم السو�سري جان ب�اج�ه العلمي الكبیر، هو "جان ب�اج�ه"

. حصل على الدكتوراه في العلوم 1980سبتمبر من عام  16مدینة نیو شاتیل في سو�سرا وتوفي في 

عاما. نشر العدید من ال�حوث في علم األح�اء. و نشر أول  22وعمره اقل من  1918الطب�ع�ة عام 

عن الذكاء، ثم توالت دراسته عن الطفولة والنمو المعرفي والمعرفي  1921دراسة له في علم النفس عام 

احتل العدید من المناصب األكاد�م�ة واإلدار�ة �الجامعات ومنها جامعة  االجتماعي �شكل خاص . 

بنظر�ته في النمو المعرفي والتي جعلت منه واحدا من أهم  "ب�اج�ه"اشتهر  یوشتیل وجنیف والسر�ون.ت

وقد استخدم في  ید من ال�احثین والمنظر�ن من �عده،المؤثر�ن في علم النفس المعاصر ووجهت العد

تمد على المواجهة دراساته للنمو المعرفي واالجتماعي للطفل الطر�قة اإلكلین�ك�ة (الع�اد�ة) التي تع

حیث  والمناقشة لألطفال �أسئلة عن كثیر من المفاه�م وقد بدأ بدراساته على بناته الثالث في �ادئ األمر

 كانت تهدف دراساته إلى تفهم الطر�قة أو الك�ف�ة التي یتفاعل بها الطفل مع بیئته الطب�ع�ة واالجتماع�ة .

للنمو العقلي المعرفي حیث أن تنم�ة  "ب�اج�ه"یجدر عند التحدث عن تعلم المفاه�م الرجوع إلى نظر�ة      

، ونظرا لكون أن المرحلة المفاه�م العلم�ة وتعلم األطفال یرت�ط ارت�اطًا م�اشرًا �مستوى نضجهم العقلي
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عدم التقدم في  ارتأیناه العمر�ة من ح�اة الطفل موضوع الدراسة أخذت قسطها من التنو�ه في نظر�ت

 .)87، ص2000زكر�اء، �سر�ة، ( ال�حث دون التطرق إلیها

I.  :جوانب : ةتشتمل على ثالثوجوانب نظر�ة ب�اج�ه 

 مراحل النمو العقلي (التطور المعرفي): ::الجانب األول الجانب األول ــ ــ   11

 :) 83، ص2000زكر�اء، �سر�ة، ( مراحل هذه المراحل إلى أر�ع هقسم ب�اج�

 الحس�ة الحرك�ة (من الم�الد إلى سنتین): المرحلةأ ــ 

یبدأ الطفل التعلم �طر�قتین هما : اإلحساس والحركة حیث تتشكل انط�اعات الطفل عن العالم من حوله عن     

طر�ق الحواس الخمسة وعن طر�ق الحركة كما �كون الطفل في هذه المرحلة مخططًا ذهن�ًا لكل حركة �قوم 

 ) .  أفعال تظهر �طر�قة منتظمة ( طات �أنهابها وقد عرف ب�اج�ة المخط

 وتنقسم المرحلة الحس�ة الحرك�ة إلى ست مراحل فرع�ة :

  األول، وفي هذا الطور �مارس الطفل المنعكسات �متد من الوالدة وحتى نها�ة الشهر :الطور األول •

 .المص، والتلو�ح �الیدین والرجلین التي ولدت معه، وأهمها أفعال

منعكساته  و�متد من بدا�ة الشهر الثاني إلى نها�ة الشهر الرا�ع، وف�ه ینسق الطفل بین :الطور الثاني •

الصوت، و�نجح في الوصول  واستجا�اته، إذ تتسق حركة الیدین مع العینین، كما یلفت الطفل نحو مصدر

  .إلى األش�اء واإلمساك بها ووضعها في فمه

الشهر الثامن، وف�ه یبدأ الطفل بتوقع نتائج  إلى نها�ة و�متد من بدا�ة الشهر الخامس :الطور الثالث •

 شيءم الخارجي، حیث یبدأ �ال�حث عن �االهتمام �موضوعات العال األش�اء �ما في ذلك أفعاله، كما یبدأ

 .رآه ثم اختفى

الشهر الثالث عشر، وف�ه �میز الطفل بین  و�متد من بدا�ة الشهر التاسع إلى نها�ة : الطور الرا�ع •

 .خ�أها بوسائل مفیدة الوسائل والغا�ات.. فهو ی�حث عن لعبته التي
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بدا�ة الشهر الرا�ع عشر إلى بد�ة الشهر الثامن عشر، وف�ه یلجأ الطفل إلى  و�متد من :الطور الخامس •

طر�ق  واالكتشاف والتنو�ع والتعدیل في سلوكه، فهو �سقط األش�اء لیراها تقع، و�شد لع�ة عن التجر�ب

 .ر�طها �ه... الخحبل 

وف�ه تبدأ  و�متد من نها�ة الشهر الثامن عشر إلى نها�ة السنة الثان�ة من العمر، : الطور السادس •

وأفكاره، وتنتهي هذه المرحلة  االستجا�ة لألش�اء التي �الحظها أمامه والتفكیر فیها. كما تتوسع تخ�الته

  هر�ظهور درجة �س�طة من التذكر والتخط�ط والتخیل والتظا

 سنوات):7-2مرحلة ما قبل العمل�ات (من  ب ــ

واللغة كوسیلة لتمثیل المؤثرات البیئ�ة. كما أن في مقدوره إعادة  تتمیز هذه المرحلة �ظهور الوظائف الرمز�ة

األفعال التي جرت أمامه قبل ساعات، و�فكر الطفل في هذه المرحلة تفكیرًا غیر  تكو�ن أو تقلید �عض

یراه  أعطیناه مشكلة حس�ة فإنه �حاول حلها من خالل التجر�ة والخطأ، أي أنه �فكر ف�مافإذا  منطقي،

العتماده على  و�حسه، وهذا یوقعه في الخطأ في المواقف المتصلة �العدد والحجم والوزن بوجه خاص

 الحواس .

  مرحلتین فرعیتین :  وتقسم هذه المرحلة إلى

  سنوات): 4-2من (  مرحلة ما قبل المفاه�م ت ــ
ال�س�طة حسب مظهر واحد كمظهر الحجم مثالً   �ستط�ع الطفل الق�ام �عمل�ات التصنیف ةفي هذه المرحل

ما �سمى �التفكیر  ةغه الراشدون . و�سود هذه الفتر �.و�كون الطفل غیر قادر على ص�اغة المفهوم كما �ص

و�تصف تفكیر الطفل في هذه  ،أطفاًال مثالً جامدة فالدمى تص�ح األرواحي وهو إعطاء الح�اة لألش�اء ال

 المرحلة �ما یلي :

بدا�ة تطور اللغة وتكون اللغة متمركزة حول الذات أي أن الطفل ینسب االخر�ن له وال یرى سوى وجهة  •

 نظرة فقط .

عدم القدرة على فهم ث�ات االحتفاظ مثل ث�ات الوزن حیث �عجز الطفل على إدراك أن وزن كرة صغیرة من  •

 الحدید أثقل من وزن كرة كبیرة من القطن .
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�عجز الطفل عن إدراك المجردات و�تمیز �عدم القدرة على انعكاس�ة التفكیر أي أن یتا�ع الفرد حدوث   •

 عمل�ة معینة ثم یرجع بها ذهن�ًا من النها�ة إلى البدا�ة وٕادراك العالقة العكس�ة .

 ال �ستط�ع التمییز بین الواقع والخ�ال .  •

 وتتمیز هذه المرحلة �التالي:): 7-4المرحلة الحدس�ة من ( ث ــ

 أن تطور اللغة عامل مهم في نمو الطفل . هتطور اللغة و�عتبر ب�اج� -1

�عتمد الطفل على اإلدراك الحسي الم�اشر و�ستط�ع تكو�ن صور عقل�ة لكثیر من األش�اء أي  -2

 �عطیها اسمًا مثل األم واألب .

 ال�س�طة .�مكنه الق�ام ب�عض التجارب  -3

ال �ستط�ع الطفل أن �كون صورًا ذهن�ة لعدة نقاط أو أفكار وال �ستط�ع أن �فكر في أكثر من وجه  -4

 للمشكلة الواحدة .

یبدأ مفهوم الزمن والفراغ �النمو فالزمن هو الماضي ال�عید والفراغ ل�س فقط ما هو موجود وٕانما یتعدى  -5

 . )87، ص2000(زكر�اء، �سر�ة،  ذلك إلى المنزل الذي �ع�ش ف�ه ومنازل الجیران

 سنة)12-7العمل�ات المحسوسة (من  مرحلة ج ــ

  وتتمیز هذه المرحلة �التالي :

 التخلص من التمركز حول الذات �حیث �ص�ح الطفل قادر على تفهم وجه نظر اآلخر�ن . •

 �حل اللعب الجماعي بدًال من اللعب الفردي و�بدأ بتكو�ن صداقات . •

 األش�اء ومفهوم المعكوس�ة . یتطور مفهوم ث�ات •

تتطور العمل�ات العقل�ة مثل التصنیف و التجم�ع وتكو�ن المفاه�م طالما أنها قائمة على الخبرات  •

 المحسوسة لكنة غیر قادر على ذلك �شكل مجرد .

 و�ستط�ع الطفل التفكیر في أكثر من �عد واحد للمشكلة . •
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 ر):سنه فأكث12مرحلة العمل�ات المجردة (من ح ــ 

  وتتمیز هذه المرحلة �التالي :

 والشرف.قدرة األطفال على التفكیر المجرد مثل الصدق واألمانة  •

 استخدام القوانین في حل المشاكل . •

 �شكل مجرد . واالستنتاج االستداللالقدرة على  •

 العقل�ة.�حلل و�ركب و�عمم وهي أرقى العمل�ات  •

  الوظائف المعرف�ة : ::الجانب الثاني الجانب الثاني ــ ــ   22

  :التمثلــ  أ
هي عمل�ة تحو�ل أو تغییر ما یواجهه الطفل من أشكال معرف�ة أو أش�اء تناسب أبنیته المعرف�ة الحاضرة 

أو تالئمها.. فهي عمل�ة یتم من خاللها تشو�ه األش�اء لكي تتناسب مع ما یوجد لد�ه من خبرات وهي 

 عمل�ة تتجه من الخارج إلى الداخل .

  : المواءمةــ  ب
عمل�ة تحو�ل أو تغییر البنى المعرف�ة الحال�ة المتوافرة في خبرات الطفل، وتطو�رها �شكل یناسب هي 

 وهي عمل�ة تتجه من الداخل إلى الخارج .  المنبهات أو المدركات التي یواجهها الطفل

  التنظ�م :ت ــ 
المعلومات السا�قة الموجودة تحدث عمل�ة المواءمة بین المعلومات الجدیدة التي حصل علیها الطفل و�ین 

 لدى الطفل وهذه المعلومات السا�قة �عاد تشكیلها مع كل نعلم جدید وهذا ما �سمى �التنظ�م .

و�طلق على عملیتي التمثل والمواءمة �عمل�ة التكیف حیث أن التكیف هو التوازن األساسي في سلوك 

 الفرد . 

أن العمل�ات الثالث السا�قة تسیر في تسلسل فكلما انتهت العمل�ة التعل�م�ة �التنظ�م فإنها  هو�ؤكد ب�اج�

 ستبدأ مرة أخرى �التمثل في نوع آخر من النشاط . 
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  البن�ة الذهن�ة (المعرف�ة): :: الجانب الثالثالجانب الثالثــ ــ   33

و�فترض أن هذه البن�ة وهي حالة التفكیر التي تسود ذهن المتعلم في مرحلة من مراحل النمو المعرفي. 

تنمو وتتطور مع العمر عن طر�ق التفاعل مع الخبرات والمواقف، ألن الخبرة تتضمن التفاعل...و�ترتب 

على ذلك أن الطفل كلما نما وتطور وتفاعل مع المواقف والخبرات أدى ذلك إلى تغیر في حالة البن�ة 

 اء الذهني المعرفي الذي �ملكه الطفل .إذ أن كل جزء �سهم في تطور حالة البن الذهن�ة المعرف�ة

وتمثل البنى المعرف�ة للطفل استعدادات توجد لكل طفل، وهي �مثا�ة قوالب فارغة لدى الطفل الولید 

والطفل �قوم �ملئها �موجودات هي ع�ارة عن تفاعالت وخبرات ومعارف. لذلك تشكل البن�ة المعرف�ة 

 للطفل..

راثة في تشكیل البن�ة الذهن�ة للفرد حیث �كتسب الطفل من الوراثة فقط دورًا كبیرًا للو  هوال �ضع ب�اج�

 ص�غًا موروثة تمكن الطفل من إنشاء بنیته الذهن�ة بنفسه من خالل تفاعله مع البیئة .

II. �79، ص2000(زكر�اء، �سر�ة،  هخصائص نظر�ة ب�اج(:  

  نظر�ة جین�ة:-1

 بیولوج�ة لها جذور في تكو�ن الجهاز العصبي للفرد . أن�اتفالعمل�ات العقل�ة تنتج من  

  نظر�ة نضج�ة :-2

 ألن عمل�ات تكو�ن المفهوم تت�ع نمطًا ثابتًا خالل مراحل متعددة ولها عمرًا معینًا كي تظهر ف�ه . 

  نظر�ة متسلسلة هرم�ًا :-3

 ألن هناك مراحل یجب أن �عبرها الفرد وفق ترتیب معین . 
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III. هفي تأمین ظهور مراحل النمو العقلي عند ب�اج� العوامل ذات األهم�ة         

  : )8079،صص، 2000زكر�اء، �سر�ة، (

 تتعلق �البناء الجسدي وهي مسئولة عن انتظام المراحل التي اقترحها ب�اج�ة . عوامل بیولوج�ة : -1

وهي المسئولة عن الفروق التي تظهر بین األطفال لوصولهم إلى المراحل التي   الخلف�ة الثقاف�ة : -2

 اقترحها ب�اج�ة وتتعلق �البیئة المح�طة والمستوي الثقافي في األسرة .

 أي النشاطات التي �مارسها األطفال مما ینعكس على نموهم ذات�ًا . الفعال�ات واألنشطة : -3

عن ممارسة عمل�ات حس�ة في البیئة واستكشاف العالقات  وهذه الخبرة ناتجة  الخبرة الجسم�ة : -4

 الكامنة بین أجزائها عن طر�ق هذه العمل�ات الحس�ة .

هي نتاج الخبرة الحس�ة ولكنها تدور على مستوى العقل فتستخدم الرمز�ة والعالقات  الخبرة العقل�ة : -5

 . هالعل�ا وهذه العمل�ات هي قمة النمو المعرفي عند ب�اج�

وهي تساهم في النمو المعرفي عند الطفل من خالل التفاعل مع األفراد اآلخر�ن   االجتماع�ة :الخبرة  -6

في المجتمع و�هذه الخبرة یتخلص الطفل من التمركز حول الذات و�التالي التخلص من التفكیر الملموس 

 أي له دور كبیر في تشكیل طب�عة الفرد في المجتمع .

IV. �همراحل تكو�ن المفهوم عند ب�اج:  

وهي تجم�عات تتكون دون االلتفات إلى صفات المواد التي بین أیدینا و�كون  المجموعات الخط�ة :-1

الش�ة التشكیل ألس�اب فرد�ة للتسل�ة والمتعة أي أن هذه التجم�عات ال تحدث نتیجة تحكم الطفل �أوجه 

  وتنقسم هذه المرحلة إلى ثالث مراحل ثانو�ة :، واالختالف بین تلك المواد

  الصفوف الجمع�ة : -أ

وفیها �ضع الطفل المواد سو�ًا في خط مستق�م  فیوجد �عض أوجه الش�ة بین األش�اء التي یتم تجم�عها 

 ولكن ل�س هناك أي تخط�ط مسبق أو توقع �أن النتیجة ستكون مجموعة من المواد المتشابهة .
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  األش�اء الجمع�ة : -ب

حیث �كون الطفل مجموعة من المواد أكثر تعقیدًا وفي أكثر من �عد واحد فهو �ستجیب لمظاهر الش�ة  

 على نحو أكثر انتظامًا .

  المواد المعقدة : -ت

حیث یجمع الطفل مجام�ع أكثر تناسقًا ومدلوًال ولكن ما تزال المجموعة الشاملة أهم من أوجه الش�ة  

 الداخل�ة بین المواد .

  :الالخط�ة المجام�ع-2

یبدأ الطفل في هذه المرحلة بتجم�ع المواد حسب صفة واحدة من صفاتها و�واصل هذه العمل�ة بدون 

 أنه ال �صرف ذهنه عن قاعدة التصنیف كما �حدث سا�قًا . أيانحراف عنها 

  ة :�المفاه�م الحق�ق-3

وهي تختلف عن المجام�ع الالخط�ة من حیث الدرجة ال النوع حیث �كتسب الطفل المرونة و�غیر  

أساس التصنیف متى شاء و�قصد و�ن�ة واضحة . ف�مكن للطفل أن �صنف مجموعة ما ت�عًا للشكل ثم 

المدارك الحس�ة �عد ذلك �صنفها ت�عًا للون . ففي هذه المرحلة النهائ�ة ینتقل الطفل من الفكر القائم على 

 .)75، ص 2000(زكر�اء، �سر�ة، إلى الفكر القائم على التجر�د 

V. �في تدر�س العلوم : هأهم�ة نظر�ة ب�اج  

یجب على المعلمین أن �حددوا العمل�ات العقل�ة التي �ستط�ع طالبهم أن یؤدوها قبل أن �قوموا  -1

 تطور التفكیر لدیهم .بتعل�مهم أي مادة جدیدة وأن یهیئوا فرصًا تعل�م�ة تنسجم مع 

ین�غي أن تصنف المفاه�م إلى مفاه�م حس�ة تقدم لألطفال في مرحلة العمل�ات الحس�ة ومفاه�م  -2

 مجردة تقدم لألطفال في مرحلة العمل�ات المجردة .

 .وضع محتوى مناسب لكل مرحلة عمر�ةتساعد معرفة مراحل النمو المعرفي مصممي المناهج على  -3
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�ة العمل الجماعي واألنشطة الجماع�ة حتى یتحرر الطفل من التمركز حول تؤكد النظر�ة على أهم -4

 الذات . 

VI. �واالختالف  بین نظر�تي ب�اج�ة وفیجوتسكي : هأوجه الش  

  أوجه الش�ه :ــ  1

 یتفق ب�اج�ة وفیجوتسكي على أن النمو یتم في مراحل حیث یهتما �التفاعل بین الفرد و�یئته . أ ــ 

أن الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة غیر قادر على تكو�ن مفاه�م علم�ة واع�ة ألن تنم�ة الوعي ب ــ 

 تتطلب عمل�ات عقل�ة غیر متاحة للطفل في هذه المرحلة النمائ�ة   

 أن نمو المفاه�م یتم في عدة مراحل .ت ــ 

  أوجه االختالف :ــ  2

یؤكد فیجوتسكي على أن النمو یبدأ من الخارج في التفاعل یؤكد ب�اج�ه على النمو الداخلي للفرد بینما أ ــ 

فهو ال یرضى �مفهوم التفاعل بین الفرد والبیئة �اعت�ارهما عنصران منفصالن عن �عض بل التفاعل لد�ه 

ینصب على الفرد في البیئة وخاصة البیئة ال�شر�ة . و�ضرب فیجوتسكي مثاًال لذلك في تعلم الكتا�ة فهو 

ین یبدأ تعلم الكتا�ة ال تكون الزظائف العقل�ة الالزمة قد وصلت لتمام النضج ولكنها تكون یرى أن الطفل ح

 في مرحلة االستعداد والتهیؤ .

�م العلم�ة عند ب�اج�ه وهناك ثمة اختالف حول طب�عة العالقة بین المفاه�م التلقائ�ة والمفاه .ب

 :وفیجوتسكي

من داخل الطفل وأما المفاه�م العلم�ة فتفرض عل�ة  یرى ب�اج�ه أن المفاه�م التقائ�ة هي التي تنمو •

من الخارج بینما یرى فیجوتسكي أن المفاه�م العلم�ة تن�ع من المفاه�م التقائ�ة وأن كالهما �مثل 

 تفكیر الطفل .
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یرى ب�اج�ه أنه ال یوجد تأثیر مت�ادل بین المفاه�م التلقائ�ة والمفاه�م العلم�ة ألن المفاه�م التلقائ�ة  •

 ولذلك بینهما حاجز كبیر . �الراشدینة �الطفل والمفاه�م العلم�ة خاصة خاص

بینما یرى فیجوتسكي أن بناء المفاه�م العلم�ة �عتمد على المفاه�م التلقائ�ة المبن�ة فعًال لدى الطفل 

 .العلم�ةه�م التلقائ�ة والمفاه�م والمستخدمة أثناء التفاعل االجتماعي وأن هناك عالقة تفاعل بین المفا

یرى ب�اج�ة أن هناك مقاومة وتضاد بین المفاه�م التلقائ�ة والمفاه�م العلم�ة وأن مفاه�م الراشدین تحل    •

�قوة محل المفاه�م التلقائ�ة بینما یؤكد فیجوتسكي أن المفاه�م العلم�ة ال تفرض على الطفل من الخارج 

المفاه�م العلم�ة �صاحبها تفاعل مع المفاه�م  وال تحل محل المفاه�م التلقائ�ة ولكن حین تتكون منظومة

دة بناء المفاه�م فتتغیر التلقائ�ة ومع األش�اء المرت�طة �الح�اة الیوم�ة و�ؤدي هذا التفاعل إلى إعا

 .  طب�عتها

 ملمح الطفل في نها�ة مرحلة التر��ة التحضیر�ة: را�عا: 

یندرج الملمح ضمن منطق نمو الشخص�ة و �قصد بها مجموعة صفات و الخصائص التي یتمیز بها طفل  

 2008، (وزارة التر��ة الوطن�ة :التر��ة التحضیر�ة في هذه المرحلة العمر�ة، و یتجلى هذا الملمح ف�ما یلي

 .)16ص

I.  مجال الحسي الحركي:الفي 

 و جزئ�ة) بتناسق و دقة و مرونة. ینفد أنشطة من حركات شاملة و دق�قة( كل�ة -

 یتموقع في الزمان و المكان حسب معالم الخاصة �ه. -

 یتعرف على إمكاناته الجسم�ة وحدوده الحس�ة والحرك�ة.  -

II. عرفي:مفي المجال العقلي ال 

 �ظهر اهتمامه وفضوله لمكونات المح�ط االجتماعي والفیز�ائي والعلوم التكنولوج�ة. -

      یوظف تفكیره في مختلف المجاالت( �ستكشف، �مارس، �ستعمل المعلومة، یوظف حكم النقدي  -

 و �حل المشكالت).
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 یوظف الفكر اإلبداعي. -

 �ظهر اللبنات األولى في بناء المفاه�م( الزمن، المكان، المقدار، الكم�ة، الق�اس، الحجم، الوزن  -

 وازن، الصوت...).الشكل، المساحة، اللون، المادة، الجمال، الت

III.  مجال االنفعالي االجتماعي:الفي 

 �كتشف ذات�ه و فردانیته.  -

 یت�ادل مشاعره وأحاس�سه مع اآلخر. -

 �ظهر استقاللیته من خالل األلعاب واألنشطة والح�اة الیوم�ة داخل القسم وخارجه. -

 �ستعمل الوسائل المالئمة لالستجا�ة لحاج�اته و میوله و رغ�اته و اهتمامه. -

IV.  المجال التواصلي اللغوي:في 

 یتحدث و �عبر �صفة سل�مة. -

 ی�حث و یتساءل و مدلوالت الكلمات. -

�ستعمل الجمل االسم�ة و الفعل�ة المفیدة متجاوزا استعمال الكلمة/الجملة ( ینطق كلمة و �قصد  -

 الجملة).

 مشاكل النمو في مرحلة الطفولة خامسا: 

المشكلة في النمو هي عدم قدرة على التوافق بین اإلمكانات الفرد واستعداداته من ناح�ة، و�ین مطالب النمو  

وتوقعات البیئة الماد�ة واالجتماع�ة منه من ناح�ة أخرى، وتتركـز مشكالت الطفولة الم�كرة في الخوف 

ر) صعو�ات النطق والتهتهة، وضعف الثقة في النفس، الحركات العصب�ة (مص األصا�ع، وقضم األظاف

 )99سهیر كامل أحمد، ص( . المیل للتشاجر، الغیرة، التبول الالإرادي  الكذب، السرقة

ومن خالل التحدث عن النمو االنفعالي االجتماعي سا�قا تطرقنا لتناول مشكلة الغیرة عند األطفال        

كالت أخرى والتي تعتبر من بین المشكالت وكذا العدوان�ة والخوف، وسوف نعرض في هذا الجانب ثالث مش

 السائدة بین األطفال في هذه المرحلة العمر�ة وهي :مشكلة التبول الالإرادي ، مشكلة الكذب ، مشكلة التهتهة.
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I. :مشكلة التبول الالإرادي 

تعودوا ض�ط كثیرا ما نجد األطفال یتبولون أثناء نومهم �اللیل في سن كان ینتظر منهم فیها أن �كونوا قد 

 جهازهم البولي.

وسن ض�ط الجهاز البولي تختلف من طفل ألخر، اختالفات كبیرة یرجع �عضها إلى حساس�ة الجهاز       

وٕالى حجم المثانة وسعتها وسن ض�ط هذا الجهاز تقع �التقر�ب في الثالثة من العمر ، ولو أن �عض   البولي

 اآل�اءاستمر الطفل یتبول وهو نائم  إلى ما �عد الرا�عة فعلى  األطفال �ض�طون قبل سن الثالثة �كثیر ، وٕاذا

 )99(سهیر كامل أحمد، ص  أن �فكروا جد�ا في األمر

النفس�ة نجد الخوف، فقد  األس�ابوقد تتعدى أس�اب هذه المشكلة من جسم�ة ونفس�ة ، ومن بین        

اع قصة مزعجة ... وقد یدخل في تركیب �كون قائما بذاته كالخوف من الظالم أو من التهدید أو �عد سم

انفعال آخر معین... ففي حالة مجيء مولود جدید في األسرة قد یهتم �ه الوالدان و�همالن من قبله، ف�صحب 

 ذلك شعور�ا �النقص وكثیرا ما �صحب الغیرة من مولود جدید بتبول أثناء النوم.

  و�مكن أن نجد �عض القواعد التي یجب أن تراعى مع الطفل الذي لد�ه حالة التبول وهي كما یلي     

 )99(سهیر كامل أحمد، ص

 إت�اع نظام دقیق جدا لمواعید التبول وللوقا�ة �مكن تنفیذ هذا النظام من األشهر األولى.  .1

 وقات ذها�ه للتبول نهارا.تعو�د الطفل نهارا ض�ط نفسه مدة كاف�ة وذلك �الم�اعدة بین أ .2

 منع تناول السوائل �كم�ات كبیرة قبل النوم. .3

      إذا كان یخاف الظالم فل�كن في غرفة نومه ضوء �س�ط جدا أو إناء خاص �ه للتبول   .4

 أو فل�صاح�ه أحد الك�ار المح�طین إلى دورة الم�اه.

 ز�ادة ساعات النوم والراحة للطفل الذي یتبول في أثناء النوم. .5

توفـیر ما یـؤدي إلى إش�اع الطفل حاجاته النفس�ة األول�ة من امن وتقدیر وعطف  .6

 وحر�ة...الخ.  
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II. :مشكلة الكذب 

هناك نوع من الكذب أساسه سعة الخ�ال وهو �سود مرحلة الطفولة الم�كرة وهذا النوع من الكذب ل�س له 

الطفل وتوض�ح األمور له خاصة وأن خطورة في سلوك الطفل وغال�ا ما یزول هذا الكذب �مجرد توج�ه 

العوامل الكائنة وراء هذا النوع مرت�طة �مستوى معین من النمو العقلي واإلدراكي وتنتهي بوصول الطفل إلى 

  .)103سهیر كامل احمد ، ص  ( مستوى أعلى من النمو

أما النوع الثاني فهو الذي توجد وراءه دوافع نفس�ة مختلفة حیث یوجد الطفل في بیئة تخلق لد�ه �عض        

 الدوافع السلب�ة التي تدفعه إلى الكذب.

 

 .)104سهیر كامل احمد ، ص ( وهذه أهم فروع هذا النوع و تعرف بدوافعها الكائنة وراءها

�ستط�ع  الكذب االنتقامي: وف�ه �كذب الطفل لیوقع األذى �طفل أخر كنوع من االنتقام إذا كان ال  -1

مواجهة هذا الطفل و یرت�ط هذا الكذب �ضعف األنا األعلى (الضمیر) و یلجا كثیر من أطفال 

ون و م�ال إلى عقاب بد لشاك�اهمر�اض األطفال إلى هذا النوع إذا وجدوا من المعلمة استجا�ة 

 التحقق من المخطئ.

الكذب الدفاعي: وف�ه �كذب الطفل لیدفع عن نفسه األذى، وهو أكثر أنواع الكذب انتشارا في هذه   -2

      المرحلة فالطفل �سرع إلى اإلنكار عند مواجهته بخطأ ارتك�ه أو �عمل أتاه ترتب عل�ه إفساد 

 أو إتالف �عض األش�اء.

       �عوض شعورا �النقص �عاني منه سواء كان هذا النقص حق�ق�االكذب اإلدعائي: وقد �كذب الطفل ل  -3

أو متوهما و�لجأ إل�ه األطفال الدین ال یجدون مجاال یؤكدون ف�ه دواتهم وهو ما نشاهده أ�ضا عند 

 الك�ار.

الكذب األناني: وف�ه �كذب الطفل لتحقیق مصلحة لنفسه أو ل�ضع نفعا لطفل أخر و�رت�ط هذا   -4

رجة النمو األخالقي عند الطفل ونوع النموذج أو القدوة التي كانت متاحة أمامه ممثلة النوع أ�ضا بد

 في الوالدین.
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  اآل�اءولكل حالة فرد�ة نوع خاص من العالج یتوقف على ظروفها ، ولكن هناك �عض الم�ادئ توجه إلى    

 )105( سهیر كامل احمد ، ص  :والمعلمین وهؤالء األطفال في حاجة إلى

توفیر جو من المح�ة والشعور �األمن لألطفال حتى ال تتولد لدیهم الكراه�ة التي تدفعهم إلى  -1

 الكذب االنتقامي.

عدم عقاب الطفل العقاب الشدید الن من الخوف العقاب من أهم الدوافع التي تلجئ الطفل إلى  .1

 الكذب.

لفرصة نعط�ه ا إنأال �سمح للطفل أن �فلت �كذ�ه بل یجب أن تعلمه إننا عرفنا سلوكه و  -2

یتدعم سلوك الكذب لد�ه كوسیلة لتحقیق رغ�اته و التخلص من المأزق  لتجنب الكذب حتى ال

 التي �قع فیها.

التسامح مع األطفال في �عض المواقف مع شرح أخطائهم لهم و إعطائهم فرصة لتصح�ح ما  -3

   عون ف�ه من أخطاء أو سلوك غیر مرغوب ف�ه.�ق

III. :مشكلة التهتهة 

و�مهد   أكدت ال�حوث والدراسات المختلفة أن صعو�ات النطق تشترك فیها عوامل جسم�ة وعوامل نفس�ة 

تكو�نه، وهذه �شترك فیها عوامل �عضها وراث�ة و�عضها بیئ�ة... والعامل  لظهورها طر�قة نمو الشخص و

       النفسي األساسي في التهتهة هو التوتر النفسي المصاحب للقلق أو الخوف أو فقدان الشعور �األمن 

أو الشعور �النقـص ، وأكد ال�احثون أن كالم الطفل المصاحب �التهتهة ال یختلف في األصل عن كالم 

طفل العادي ، ولكن األهل الذین الحظوا شیئا من التهتهة الطب�ع�ة عند طفلهم وراحوا �عتبرون أن طفلهم ال

غیر قادر على التكلم �شكل طب�عي ، تنتقل فكرتهم هذه إلى الطفل نفسه دون شعور منه ، فهو أ�ضا �ص�ح 

لى نطقه �شيء من القلق وعدم ظانا أنه ال �ستط�ع التكلم كاآلخر�ن وأنه مصاب �علة أو نقص ، فینظر إ

الرضا ، وأن األطفال �مرون سر�عا و�شكل تلقائي خالل فترات التهتهة التي تنتابهم طالما أن أحدا لم ینتبهم 

  )105سهیر كامل احمد ، ص (  أو �الحظ علیهم ذلك
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و�عدم محاولة األهل ومعالجة هذه المشكلة تكون بتجاهلها تماما و�إیجاد جو من السعادة واالطمئنان للطفل ، 

وٕاذا ما استمرت العلة لما �عد السنة الرا�عة ف�حسن اللجوء إلى أخصائي لتعل�م  –بذل أي جهد في تصح�حها 

 .)185، ص 2000(كر�مان، إمیلي،  الكالم �اإلضافة إلى المعالجة النفس�ة

 خالصــة:

فمن خالل  سنوات تتجلى في محاولة الفهم األعمق لهذه المرحلة �الذات  6-4إن دراسة جوانب النمو الطفل 

 هذا الفهم نستط�ع توجیهه إلى التعلم على أسس علم�ة تراعي حاجاته وقدراته .

لبیئة التي كما أن للطفل حاجات أساس�ة ینزع إلى إش�اعها ، وهو �ش�عها عادة في أثناء تعامله مع ا       

�ع�ش فیها ، ففي ح�اته األولى قد �كون متمتعا ببیئة تش�ع له حاجاته ، وقد �كون في بیئة تعطل هذا 

لیب السلوك اإلش�اع أو تقف دونه، وٕازالة هذه العق�ات تحدث أسالیب عدة للتكیف ، و�غلب أن تكون أسا

سالیب تعو�ض�ة أو دفاع�ة، تشتق فكرتها أو سرقة أو تهتهة أو تبول الإرادي...) أ الشاذ (سواء كان كذ�ا

هي البیئة الكات�ة أو غیرها مما  -التي یجد فیها الطفل الفكرة  -األخیرة من البیئة ، وقد تكون هذه البیئة 

 �شبهها.
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 تمهید :

، �ستط�ع من معه رصید لغوي ، و درسة في السنة االبتدائ�ة األولىال شك في أن الطفل �أتي إلى الم     

و�بدأ ؛ و قادر على فهم ما �سمع من كالم ، كما هله التعبیر عن نفسه في جمل معینة، تقصر أو تطولخال

، ارت�طت لد�ه الرموز وكلما زاد استماعا إلیهمالك�ار، النمو اللغوي عند الطفل منذ أن �ستمع في سر�ره إلى 

 الصوت�ة �ما تدل عل�ه من أش�اء أو صفات و ما یر�ط بینها من عالقات مختلفة .

تجارب �مر بها الطفل، �شكل رصیده من خبرات و  ما یتصل بهاالمفاه�م، و من خالل هذه المعاني و و       

الكالم �ادئا من الكلمات المفردة، والع�ارات في ، و كیروز الكالم في التف�ستخدم الطفل كذلك رم، و اللغوي 

، وهذا الحب یدفعه إلى المعروف أن الطفل محب لالستطالع ومن؛ الع�ارات ال�س�طة، إلى الجمل و ال�س�طة

معا�شته مع و تجار�ه �ه . و�هذا تزداد ثروته اللغو�ة، و�ضیف في كل یوم من خبراته و  معرفة كل ما �ح�ط

فهما لكلمات ، و�زداد تراكیب، و�زداد فهما لكلمات وتراكیب و ل بهم إلى قاموسه اللغوي كلمات من یتص

وكل  نفسه وتقلیده لما �سمع من أصوات،نالحظ تحدث الطفل عن   وفي سن الخامسة ،وتراكیب لغو�ة جدیدة

 هذه تعزز قاموسه اللغوي .

 اللغة: أوال ــ

I. : تعر�ف اللغة 

، و�عني النطق لغاأي تكلمت، والمصدر اللغوي من الفعل  فعلة من الفعل لغوتعلى وزن : لغةــ  1

 والكالم.

 أن"هي نظام من الرموز التوف�ق�ة تستخدمه المجموعة للتواصل ف�ما بینها، وعندما نقول :  صطالحااــ  2

فغننا نعني انه �عرف نظامین مستقلین من الرموز التوف�ق�ة، و�التالي �ستط�ع أن    :شخصا یتقن لغتین مثال

(محمود أحمد یتواصل مع أفراد ینتمون إلى مجموعتین �شر�تین لكل منهما نظامها اللغوي الخاص" 
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"على أن اللغة هي وسیلة  التر�وي:مصطلحات علم النفس  ولقد جاء في قاموس )07، ص 1995السید،

 تفاهم ف�ما بینهم"الوالمتفق علیها بین جم�ع أفراد الجماعة المتكلمین بنفس اللسان الذي �سمح � االتصال

)Robert Lafon M 1969 K p 617(  ،ولقد قدم ثورندا�ك Thorndike  )1984 " أنها �) تعر�فا للغة

و    كالمؤسسات  أخرى وسیلة  أيمن  أهم�ة األكثركما أنها الوسیلة االجتماع�ة  أعظم اختراع قام �ه اإلنسان

(محمد محمود   " اآلدميالكائن  على التأثیروسیلة ماد�ة من حیث  أيتفوق  أنهاكما  غیرها،و  المدارس

 .)11، ص 2006 ،النحاس

 اإلنسانل�ست من صنع  أنها" على) ف�قول في كتا�ه غر�زة اللغة Steven Pinker )1997ست�فن بنكر  أما

كو�ن بل أن اللغة قطعة من الت نخبر عن الزمن،شیئا نتعلمه كما نتعلم كیف  إنها أو إلبداعه إنتاجا أو

ه األس�اب عمد ل �شكل عضوي دون جهد مبذول متعمد، ولهذتنمو عند الطفو  البیولوجي من أدمغتنا تتطور،

 .و نظام عصبي " أداة عقل�ة،و  وصف اللغة �أنها مقدرة س�كولوج�ةعلماء اإلدراك إلى 

مجموعة من الرموز تمثل المعاني المختلفة، أو هي نظام عرفي لرموز صوت�َّة �ستغلها  اللغة:أ ــ 

النَّاس في االتصال ب�عض، وهي مهارة اختصَّ بها اإلنسان، وتشمل الكلمات، واللَّهجة، والنَّغمة 

 واإلشارة، وتعبیرات الوجه والجسم، وأ�َّة رموز أخرى تستعمل للتَّعبیر.  الصوت�َّة

للغة: هي وسیلة االتصال األساس�َّة بین األفراد في المجتمع، وٕان �عض أخطاء االتصال واب ــ 

اإلنساني في العالقات االجتماع�َّة هي نتیجة أخطاء في استعمال اللغة، وهي كذلك وسیلة من 

لفظ�َّة؛ أي  والتَّوافق االنفعالي والتَّنشئة االجتماع�َّة، واللغة نوعان لفظ�َّة وغیر  وسائل النمو العقلي

 .)5، ص2009أحمد، عبد اللطیف، أدیب،  ( مكتو�ة

إنَّ اللغة تالزمنا منذ الوالدة، ونحن نستخدمها في جم�ع أوجه الح�اة، نستخدمها للتَّعبیر عن ت ــ 

أو االستعالم عن أمر ما، كما نستخدمها للزَّجر والنَّهي، ونستخدمها في  أو لنقل الخبر مشاعرنا

عائر الدین�َّةم االجتم�المراس ونستعملها للتَّشج�ع أو لتثب�ط الهمم، ونستخدمها كذلك   اع�َّة والشَّ
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 وفي تنظ�م عالقاتنا الس�اس�َّة  واإلعالن، وفي األغاني، والشعر، والخطا�ة  لإلقناع وللدعا�ة

كل المكتوب منها لتدو�ن ما نر�د تدو�نه من وث  واالجتماع�َّة، واالقتصاد�َّة  ائقونستخدم الشَّ

 ومعاهدات، وأدب، وعلم، وفن، وما شا�ه ذلك.

ة قواعدها  -إنَّ اللغة ث ــ  میزة إنسان�َّة فطر�َّة، ذلك أنَّ االستعداد للكالم فطري، أمَّا  -وخاصَّ

 اللغة التي یتحدَّث بها الفرد فهي مكتس�ة؛ أي متعلمة.

 التعبیر عن أفكاره وأحاس�سههي وسیلة تواصل وتفاهم بین الشعوب ألنها تساعد المرء على ج ــ 

 .)433، ص 1993(طه ، وعّما یر�ده من اآلخر�ن وعّما �كّن إزاءهم من مشاعر وعواطف 

كما �عرفها الدكتور السید عبد الحمید سل�مان في كتاب س�كولوج�ة اللغة والطفل �أنها " قدرة ذهن�ة مكتس�ة 

 األفراد في مجتمع ما ".�مثلها نسق یتكون من رموز اصطالح�ة منطوقة یتواصل بها 

II. :وظائف اللغة 

 : )29، 2005(نجم الدین،  هناك وظائف عدیدة للغة منها

تشكل اللغة أداة توافق وتكیف مع شروط الح�اة الخارج�ة والداخل�ة وهي أداة التعبیر عن  -1

 .األحاس�س واألفكار والمشاعر ....الخ

و�عتقد �عض العلماء �أن هذه  تعتبر اللغة أداة اتصال وتفاهم بین األفراد والجماعات -2

 الوظ�فة هي األساس�ة �النس�ة للغة .

 اللغة تساعد اإلنسان في الس�طرة على األش�اء والموضوعات وعلى البیئة. -3

 اللغة تعتبر أداة فّعالة في تسجیل الحوادث والتجارب الماض�ة وهي أداة لحفظ البیئة . -4

 اللغة هي أداة التفكیر لدى اإلنسان . -5

 قوم اللغة مقام أداة س�طرة وطغ�ان بین األفراد والجماعات �عضهم على ال�عض اآلخر.�مكن أن ت -6

 اللغة تقوم بوظ�فة التعلم واالكتساب للمعلومات والخبرات. -7
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ءات والمقا�الت على و�مكن االعتماد على اللغة في تطبیق االخت�ارات، والمقای�س، وٕاجراء االستفتا -8

 السو�ة والحاالت المضطر�ة. التمییز بین الحاالت األفراد �شأن

یرى علماء النفس �أّن اللغة تساهم في عمل�ة التفر�غ النفسي للشحن النفس�ة المؤلمة  -9

 وتجعل اإلنسان ینغمس في األحالم التي تأخذه �عیدًا عن الواقع الحاضر.

العواطف لدى ترى المدرسة السلوك�ة بزعامة (جون وطسون) �أّن اللغة �مكن أن تستخدم كأداة إلثارة  -10

    الغیر  فهي تخضع لمبدأ المثیر واالستجا�ة واإلشراط ، فالمثیر هو الكلمات المسموعة �ما فیها من مدلول

أو معنى واالستجا�ة هي السلوك اللغوي (أو غیر اللغوي) الذي ینجم عن ذلك ، وقد أشار العالم الروسي 

لدى اإلنسان وأطلق على ذلك اسم النظام  اإلشراكل�ة (إ�فان �افلوف) إلى دور اللغة والرموز اللغو�ة في عم

 ) 15،14،13ص، ص1990 ،(الزراد  .ذي یوجد لدى اإلنسان دون الحیواناإلرشادي الثاني ال

III. :اكتساب اللغة 

، 2005(أحمد، عبد اللطیف، أدیب،  هناك العدید من االتجاهات والنظر�ات التي تعالج مسألة اكتساب اللغة

الخطوات التي �مر بها الطفل الذي �كتسب اللغة . ومع ذلك لم �عرف حتى اآلن و�شكل ، وتشرح )8ص

 دقیق كیف تتم عمل�ة اكتساب اللغة هذه .

  " وتعد عمل�ة اكتساب اللغة األولى، حسب وجهة نظر العقالن�ة ، نتیجة لخصائص فطر�ة لدى الطفل

أن معرفة الطفل للغته مستمدة من  و�عتقد تشومسكي،ة السلوك�ة ، ول�ست نتیجة للتقلید والتعز�ز حسب النظر�

 قواعد عامة تشكل كم�ادئ لغو�ة فطر�ة تقرر الص�غة التي �مكن للغة أن تأخذها"

ولمز�د من التوض�ح البد من التطرق إلى موضوع اكتساب اللغة في الطفولة الم�كرة ، حیث نجد أن اكتساب 

العمل�ة  بإت�اعتعلم أطفال العالم كلهم أ�ًا كانت لغتهم ولغة مح�طهم اللغة الشفو�ة في الطفولة تبرز أوًال حیث ی

  2000(سلمان ،  و�كون هؤالء األطفال في السن نفسها على وجه التقر�ب ها،نفسها و�اخت�ار الجمل نفس

 .) 59ص
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 مراحل اكتساب اللغة: -1

(أحمد، عبد اللطیف،  إلى أر�ع مراحل أثبتت الدراسات اللغو�ة الحدیثة ، أّن اكتساب اللغة عند األطفال �قسم

 :) 20، ص2005أدیب، 

هي مرحلة الص�اح أو الصراخ ، وقد تمتد هذه المرحلة من مولد الطفل إلى  مرحلة ما قبل اللغة :أ ــ 

 أسبوعه السا�ع أو الثامن .

�عد الشهر  دأ هذه المرحلةهي مرحلة ممارسة األصوات وٕاتقانها �التدر�ج ، وتب : مرحلة المناغاةب ــ 

وتستمر حتى نها�ة السنة األولى من ح�اته وتعد فترة المناغاة مرحلة سا�قة لتقلید الكالم ، فالطفل  ،الثالث

یدرك تنوع األصوات التي یخرجها و�سمعها و�ر�ط بینها و�ین طرق إخراجها ، وتبدأ أذن الطفل �التمییز بین 

رًا هامًا في نمو الطفل من جدید وهو عامل الشعور األصوات المختلفة وهنا �ظهر عامل وجداني یؤدي دو 

�المقدرة أو التمكن من إحداث صوٍت �سمعه �أذن�ه وهذا كله �شعره بلذة النجاح و�خلق ف�ه االهتمام �مواصلة 

 العامل �سهم في تعّلم الكالم الجهد واالندفاع لالستمرار �الق�ام �محاوالت جدیدة أطول مدة وأكثر تنوعًا وهذا

 .)19، ص  2005 ،ن(كنعا

لهذه المرحلة أهم�ة في تعلم اللغة وخاصة حین یتم فیها تحول عمل�ة  مرحلة المحاكاة (التقلید):ت ــ 

(كرم  المناغاة العشوائ�ة إلى كلمات لها معنى حیث أّن كل طفل یتعلم اللغة التي �سمعها من المح�طین �ه

 .)19ص ،1990الدین، 

رس�ة حیث �قوم الطفل السنة األولى من ح�اة الطفل وتستمر حتى السن المدوتبدأ هذه المرحلة منذ نها�ة 

 هم مح�طین �ه . من �محاكاة
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هي المرحلة التي یبدأ فیها الطفل �الكالم و�فهم مدلوالت األلفاظ  :ث ــ مرحلة الكالم الحق�قي  

 )19،20صص،  2005(كنعان،   ومعانیها و�ظهر ذلك في األشهر األولى من السنة الثان�ة.

 نظر�ات اكتساب اللغة :ـــ  2

اهتم عدد كبیر من ال�احثین في تفسیر اكتساب اللغة وتكو�نها لدى األطفال فتوصلوا إلى ثالث نظر�َّات 

 :)47، ص2000(كر�مان، إمیلي،  تفسر هذه العمل�ة

 ).  Skinner نظر�ة التعلم (كما وضعها سكنر -أ

 ).  Chomsky النظر�ة اللغو�َّة (كما وضعها تشومسكي - ب

 ).  Piaget نظر�ة المعرفة (التي ترت�ط �أعمال ب�اج�ه - ت

ا�قة لم تنجح في إیجاد تفسیر كامل ومقنع لعمل�َّة اكتساب اللغة، لذا یجب  إنَّ أ��ا من النَّظر�ات الثالثة السَّ

لنحصل على تفسیر یتَّفق مع الوقائع التَّجر�ب�ة والمالحظات االستفادة من الجانب اإلیجابي في كل منها؛ 

الواقع�َّة لما �قوم �ه الطفل فعًال وذلك �النس�ة لنموه اللغوي في مراحله المختلفة، وسُنحاول ف�ما یلي إعطاء 

 فكرٍة موجزة عن كل من هذه النظر�ات:

 نظر�ة التعلم: - أ

السلوك َمَثله َمَثل أي سلوك آخر، هو نتاج لعمل�ة تدع�م تعتبر نظر�ة التعلم كما وضعها "سكنر" أنَّ 

إجرائي، فاآل�اء والمح�طون �الطفل �شكل عام یدعمون ما �صدر عن الطفل من مقاطع، أو ألفاظ لغو�ة 

  دون غیرها، ف�ظهرون سرورهم لألصوات التي تعجبهم؛ وذلك �أن یبتسموا للطفل، أو �حتضنوه  أو �قبلوه

تدل على الرضا والسرور  وفي المقابل فإنهم یهملون تماًما �عض األصوات التي  أو �صدروا أصواًتا

تصدر عن الطفل، و�ستجیب الطفل لذلك �أن �كرر ما أعجب األهل  وحصل من خالله على اإلثا�ة  

ومع األ�ام والتكرار یر�ط الطفل ما تم إتقان لفظه �مدلوله، و�ذلك تكتسب اللغة رو�ًدا رو�ًدا على هذا 
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ألساس، أما األصوات التي أهملها األهل ولم �قوموا بتدع�مها فإنها تختفي، وال یتشجع الطفل على ا

 تكرارها.

إنَّ األساس الذي تقوم عل�ه هذه النظر�ة هو التَّقلید والمحاكاة من الطفل أللفاظ الك�ار، ثم التَّدع�م 

لما �صدر عن األطفال من مقاطع أو ألفاظ اإلیجابي من قبل الك�ار  إضافة إلى التَّدع�م من قبل الك�ار 

لغو�َّة في بدا�ة نطقهم للحروف، وتكو�ن مقاطع منها (اللعب الكالمي)، والمثال التالي �ساعد في توض�ح 

 هذه النظر�َّة:

عندما ینطق الطفل �مقطع من حرفین أو أكثر مثل: (ما)، أو (�ا)، أو (ماما)، أو (�ا�ا)، ف�قوم اآل�اء 

إلیجابي  و�تقدم الطفل في السن �ستط�ع أي طفل أن یدرك الكلمات أو الجمل التي ینطق بها �التَّدع�م ا

الك�ار  و�حاول الطفل أن �قلد هذه الكلمات والجمل، وتستمر عمل�َّة التَّدع�م، وتتمثل عمل�ة التَّدع�م عادة 

أي إن فهم الك�ار أللفاظ  -في استجا�ة الفهم من ناح�ة الك�ار عند استعمال الطفل استعماًال صح�ًحا 

الصغار �عتبر تدع�ًما لهم، و�هذه الطَّر�قة ال �كتسب الطفل المفردات فحسب بل إنه �كون مفهوًما عن 

ح�حة من ناح�ة قواعد التَّركیب اللغوي.  التَّركی�ات اللغو�َّة الصَّ

 :  Skinner نقد نظر�ة التعلم

 ما یلي:من أهم االنتقادات التي وجهت لهذه النَّظر�َّة 

من انتقاد، وهو یتلخص في اعتماد نظر�َّة التعلم على أن    Chomskyما وجهه تشومسكي  •

 اكتساب اللغة 

�عتمد على مالحظة الصغار لكالم الك�ار وتقلیدهم له، والنَّقد الموجه لذلك هو أنَّنا ال نستط�ع أن نعلل العدد 

األطفال، مما ال شب�ه له ف�ما �قوله الك�ار، أي إن الصغار الكبیر من الجمل الجدیدة تماًما التي �أتي بها 

 یلفظون جمًال لم �سمعوها من الك�ار.
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نقدهما ألثر التدع�م الذي تتبناه هذه النظر�ة، إذ إن    Clark and Clarkوجه كالرك وكالرك  •

 اآل�اء قلما 

لغو�َّة، ومعنى ذلك أنَّ اآل�اء ال �قدمون یوجهون اهتماًما لما �قع ف�ه أطفالهم من أخطاء في قواعد التركی�ات ال

 ألطفالهم الحد األدنى من التَّدع�م الذي تفترض نظر�َّة التَّدع�م ضرورة وجوده في أي عمل�ة تعلم.

 :  Chomsky النظر�ة اللغو�ةب ــ 

ر أنَّ كل طفل �متلك قدرة لغو�َّة فطر�َّة تمكنه من اكتساب اللغة، لذلك    Chomskyیرى تشومسكي  فسَّ

اكتساب اللغة على أساس وجود نماذج أول�َّة للص�اغة اللغو�َّة لدى األطفال، أي إن األطفال في رأ�ه 

 یولدون ولدیهم نماذج للتَّركیب اللغوي تمكنهم من تحدید قواعد التركیب اللغوي في أي لغة من اللغات

 اللغات كتركیب الجمل من األسماءحیث إن هناك عموم�َّات في التَّراكیب اللغو�َّة تشترك فیها جم�ع 

 واألفعال  والصفات، والحروف.

و�رى تشومسكي أنَّ هذه العموم�َّات هي التي تتشكَّل منها النماذج األول�ة المشار إلیها، وهي أول�َّة �معنى 

جمل لم أنَّ الطفل ال یتعلمها، بل تمثل لد�ه قدرة أول�َّة فطر�َّة على تحلیل الجمل التي �سمعها ثم تكو�ن 

�سمعها مطلًقا من قبل، وقد �فعل الطفل ذلك �شكل صح�ح تماًما من البدا�ة، وٕاما �شكل �كون على األقل 

 مفهوًما ومقبوًال من ناح�ة اآلخر�ن.

 نقد النَّظر�َّة اللغو�َّة:

ركیب إن افتراض تشومسكي بوجود تكو�نات أول�َّة، مع ما یتضمنه من وجود قدرة أول�َّة على األداء في التَّ 

 اللغوي، وجود العموم�َّات اللغو�َّة، قد القى نقًدا كبیًرا، و�تمثَّل هذا النَّقد ف�ما یلي:

ا من العموم�َّات في التَّراكیب اللغو�َّة بین  • لم ینجح علماء النفس إال في اكتشاف عدد قلیل جد�

 اللغات المختلفة.
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لدى الكائن ال�شري هو استعداده  -أي وراثته  -الشيء الوحید الذي �مكن افتراض أولیته  •

 بیولوج��ا للتَّفاعل مع البیئة، ال وجود تنظ�مات موروثة تساعد على تعلم اللغة.

أن تفاعل الطفل مع البیئة �كون على أساس أن هناك موضوعات تؤثر في موضوعات مثال ذلك: 

ن الطفل تركی�اته   اللغو�ة.أخرى، أي وجود فعل، وفاعل، ومفعول �ه، وعلى ذلك �كوِّ

 :  Piaget النظر�ة المعرف�ة ت ـــ 

، وهي تقوم على أساس التَّفر�ق بین األداء والكفاءة، و�عارض فیها ب�اج�ه   Piagetهذه النَّظر�ة لب�اج�ه 

فكرة تشومسكي في وجود نماذج موروثة تساعد على تعلم اللغة، كما أنها في نفس الوقت ال تتَّفق مع نظر�ة 

اللغة تكتسب عن طر�ق التقلید والتدع�م لكلمات وجمل معینة، ینطق بها الطفل في مواقف التعلم في أن 

 معینة.

إنَّ اكتساب اللغة في رأي ب�اج�ه ل�س عمل�َّة إشراك�ة (تدع�م)، �قدر ما هو وظ�فة إبداع�ة (كفاءة في األداء 

كتسب التَّسم�ة الم�كرة ألش�اء عن لتحقیق وظ�فة) فهو �فرق بین األداء والكفاءة، فیرى ب�اج�ه أن الطفل �

طر�ق المحاكاة، و�قوم �عمل�َّة األداء في صورة تراكیب لغو�َّة، إالَّ أنَّ الكفاءة ال تكتسب إالَّ بناًء على 

تنظ�مات داخل�َّة تبدأ أول�ة ثم �عاد تنظ�مها بناء على تفاعل الطفل مع البیئة الخارج�ة، و�قصد ب�اج�ه 

جود استعداد لدى الطفل للتعامل مع الرموز اللغو�ة التي تعبر عن مفاه�م تنشأ من �التنظ�مات األول�ة و 

 :المكان تعر�فخالل تفاعل الطفل مع البیئة منذ المرحلة األولى وهي المرحلة الحس�َّة الحرك�َّة. 

 الحیز أو �الفضاء مرورا" SPATIUM"كلمة  من المكان كلمة اشتقت متناه�ا، لقد غیر فضاء تعني والتي

 .هندس�ة أ�عاد لثالثة أو بنقطتین المحدود

وله و�تقلید أصوات الك�ار المح�طین �ه و�تقلید حركات الوجه وتعبیراته وٕاّن الحركات المعبرة عند الطفل هي 

جسر موصل إلى لغة الكالم فالطفل یبدأ �االنت�اه إلى الكلمات المنطوقة في المح�ط و�رتاح إلیها ثم یلتفت 
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لصوت الذي أتت منه الكلمات ثم یر�ط بین الرؤ�ة والسماع إلى أن �صل إلى الفهم �معناه إلى مصدر ا

 الخاص.

IV.  النمو اللغوي: 

�عرف علماء النفس النمو �أنه هو تلك السلسلة من التغیرات المترا�طة التي تتم في  معنى النمو: ـــ 1

 )18، ص2004(أبو جر�ح،  .اإلنسان بدءًا من البو�ضة المخص�ة إلى مرحلة الشیخوخة فالهرم 

كتساب اللغة أمر ضروري إذ �ساعد على فهم رغ�ات اآلخر�ن كما �ساعد على مد الطفل بثروة من اإن 

 المعلومات عن العالم المح�ط �ه والتي لن �حصل علیها دون فهمه واستخدامه للغة.

همها �النس�ة للطفل و�صل المحصول تحص�ًال وتعبیرًا وف الغو� اوتعد مرحلة الطفولة الم�كرة مرحلة أسرع نمو 

 كلمة. 2500اللغوي للطفل في نها�ة هذه المرحلة وهي سن السادسة إلى ما �قارب من 

 العوامل المؤثرة في النمو اللغوي: ـــ 2

 هناك عدة عوامل تؤثر على النمو اللغوي عند األطفال منها :

 العوامل الفرد�ة ومنها :أ ــ 

شهرًا ، و�قصد  15أكد أ�حاث (مید) على أّن الطفل العادي یبدأ الكالم حین یبلغ من العمر  :عامل الذكاء •

 شهرًا 34ببدء الكالم نطق األلفاظ �طر�قة صح�حة وفهم معناها وعند ضعاف العقول یتأخر الكالم حتى سن 

العلماء یتخذونه أساسًا و�رت�ط المحصول اللغوي عند األطفال ارت�اطًا عالم�ًا بنس�ة ذكائهم حتى إن �عض 

  لق�اس ذكاء األطفال.

تشیر أغلب الدراسات التي تصدت للكشف عن الفروق بین الجنسین في مجال التطور اللغوي  :عامل الجنس •

، إلى أّن إحدى النتائج الثابتة والمتكررة التي كشفت عنها مختلف تلك الدراسات هي وجود فرق في صالح 

  2005(كنعان،  أ�عاد ذلك التطور كافة .ر الغوي التي درست وفي اإلناث في جم�ع جوانب التطو 

 )27،33صص
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 العوامل البیئ�ة:ب ــ 

هناك أدلة متعددة وكثیرة على وجود عالقة وواضحة  المستوى االقتصادي /االجتماعي ألسرة الطفل: •

هذه العالقة عن  ووث�قة بین المستوى االقتصادي / االجتماعي ألسرة الطفل وتطوره اللغوي . وقد كشفت

 نفسها في جم�ع أنواع التحلیل التي استخدمت وفي كافة جوانب التطور اللغوي التي درست.

فقد أكدت نتائج هذه الدراسات أّن الطفل الذي ینتمي للمستو�ات األعلى ال �ستخدم فقط جمًال أكثر طوًال 

عمار تقل �كثیر عن قر�نه الذي ینتمي أ  ولكنه �ستخدم كذلك جمًال أكثر نضجًا وتطورًا ، وأنه �ستخدمها عند

 للمستو�ات الدن�ا .

كما كشفت نتائج تلك الدراسات كذلك عن میل لز�ادة الفروق واالختالفات بین األطفال الذین ینتمون 

 للمستو�ات المختلفة مع ز�ادة أعمارهم.

تطور اللغوي كشفت نتائج الدراسات التي أجر�ت حول ال نوع الخبرات التي یتعرض لها الطفل : •

 للطفل عن وجود عالقة بین ذلك التطور و�عض الخبرات التي یتعرض لها خالل مرحلة الطفولة الم�كرة.

 :ومن بین أهم تلك الخبرات 

 كشفت عدة دراسات أن تعرض الطفل ل�عض الخبرات التي  :السفر واألحداث التي توسع خبرات الطفل

�صاح�ه ز�ادة كبیرة في تطوره اللغوي و�صفة خاصة توسع مداركه مثل السفر وغیره من األحداث 

 حصیلته اللغو�ة .

 : كشفت الدراسات أن هناك أنماط للح�اة األسر�ة  نمط الح�اة األسر�ة والتفاعل بین الطفل والوالدین

وقد  والتفاعل المت�ادل بین الطفل واألسرة تساعد على تطوره اللغوي بینما ال تساعد أنماط أخرى على ذلك 

أشارت تلك الدراسات إلى أن التطور اللغوي للطفل یرت�ط ارت�اطًا وث�قًا �حجم التفاعل االجتماعي بین 

الطفل والوالدین ، فاألسر التي تحرص على قضاء فترات طو�لة مع أطفالها وت�ادل اآلراء والمناقشات 

 عاده وجوان�ه.معهم واشراك الطفل في تلك المناقشات تساعد التطور اللغوي للطفل �كافة أ�
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 : تشیر الدراسات إلى أن مرافقة الطفل لل�الغین تؤدي في الغالب  عمر األشخاص المح�طین �الطفل

 إلى ز�ادة معدل التطور اللغوي للطفل . مقارنًة مع الطفل الذي یرافق األطفال.

 البیئات  ون فيؤ أكدت الدراسات �أن األطفال الذین ینش :ح�اة المؤسسات االجتماع�ة ودور الرعا�ة

 المحرومة �المؤسسات والمالجئ وغیرها �كونون من أكثر المجموعات تأخرًا في تطورهم اللغوي.

 كشفت الدراسات التي تصدت لدراسة أثر تعلم لغتین في نفس  :تعدد اللغات التي یتعلمها الطفل

 الوقت على التطور اللغوي للطفل النتائج التال�ة :

الذین یتعلمون لغتین في نفس الوقت متأخرًا عنه لدى األطفال الذین  �كون التطور اللغوي لألطفالــ 

 یتعلمون لغة واحدة.

تزداد نس�ة من �عانون من مشكالت لغو�ة كالتهتهة وغیرها بین األطفال الذین یتعلمون أكثر ــ 

 طفال العادیین.من لغة عنها بین األ

في التطور اللغوي للطفل ، أي �عد لمرحلة الحرجة ا�فضل إدخال اللغة الثان�ة �عد تخطي ــ 

 تخطي سن عام ونصف.

في حالة تعلم الطفل لغتین في نفس الوقت �فضل أن �سمع الطفل كل لغة �استمرار من ــ 

أي أن یتلقى الطفل اللغتین من مصدر�ن مختلفین وثابتین كأن یتلقى اللغة األولى   مصدر واحد 

 )47،42صص ،1990(كرم الدین،  دوام من األم .على الدوام من األب واللغة الثان�ة على ال

 :وهناك عوامل أخرى تؤثر على النمو اللغوي للطفل منها ت ــ 

و�قصد بذلك أهم�ة الجوانب الصح�ة والجسم�ة والحس�ة  الوضع الصحي والحسي للفرد : •

الحس�ة السمع�ة وال�صر�ة السمع�ة للفرد وعالقتها �النمو اللغوي ، إذ یتأثر النمو اللغوي �سالمة األجهزة 

 )14، ص2000(الروسان، والنطق�ة للفرد .
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فالصم أ�طأ اكتسا�ًا للغة من السامعین ، أما المكفوفین (�الوالدة) فقد نرى بینهم أشخاصًا ال معین �اللغة إذا 

 وجد هناك من �علمهم والسبب واضح أن األلفاظ هي ال�اب الوحید الذي �صل بین الكفیف وما حوله .

قد �الحظ على �عض المكفوفین حسن استعمال اللغة وٕاتقانها ، �قال أّن �شار بن برد الكفیف كان أبرع و 

 )31، ص 2000(سب�عي، الناس في وصف األلوان واستعمالها .

و�قصد بذلك أهم�ة دور وسائل اإلعالم كاإلذاعة والصحافة والتلفز�ون ... الخ في  وسائل اإلعالم : •

 اللغوي للطفل .ز�ادة المحصول 

 عمل�ة التعلم : •

ب دورًا هامًا في تعلم و�قصد بذلك أن عمل�ة التعلم وما تتضمنه من قوانین التعز�ز واالستعمال واإلهمال تلع

  )14، ص2000(الروسان ،اللغة 

 دور األهل في عمل�ة اكتساب اللغة: -3

أطفالها " فتكرار المحادثة ومحتواها مع أطفالها تعد األم عنصرًا مهمًا �شكل خاص في النمو الم�كر للغة عند 

 وصغارها یؤثران في تقدمهم في اكتساب اللغة غا�ة التأثیر".

والبد أن �كون حدیث األهل مع الطفل منذ األشهر األولى من ح�اته على أن �كون ذلك حوارًا صوت�ًا حق�ق�ًا 

سئلة العدیدة التي �طرحها األطفال ، و�درن . واألمهات اللواتي �قدمن تفسیرات �س�طة في اإلجا�ة عن األ

حوارًا أو �صفن مجموعة األش�اء المح�طة �الطفل و�مارسن ألعا�ًا تفضي ضمنًا استخدام اللغة ، و�قرأن 

لرفع  مالئمةألطفالهن قصصًا ، و�شتر�ن دمى تطور المهارات اللغو�ة ، وهؤالء األمهات هن أكثر 

 المستو�ات اللغو�ة ألطفالهن ".

 عندما تتوافر الشروط السا�قة ، فإّن اللغة تتطور عند الطفل على نحو عادي وطب�عي.و 

وفي مرحلة الحضانة ور�اض األطفال �ظل لكالم األم مع أطفالها دور كبیر وحاسم في عمل�ة اكتساب هؤالء 

                                              .)62ص ،2000(سل�مان ،  طفال للغتهم األ
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 وعلى األهل تقع مسؤول�ة :

 غناء مح�ط الطفل �المثیرات من ألعاب وصور ومجسمات ....الخإ   -

 محادثة الطفل بلغة سهلة و�س�طة وفي جو من البهجة والسرور. -

 إحاطته �العطف والحنان وٕا�عاد الخوف واالنفعاالت عنه. -

 تشج�عه على استخدام اللغة وتعز�ز استخدام الصح�ح منها. -

 اللفظ الصح�ح �ألفاظه الخاطئة و�طر�قة غیر م�اشرة ودون سخر�ة أو استهزاء.استبدال  -

 )37ص ،1995( منظمة األمم المتحدة،   إسماع الطفل األغاني الملحنة واألناشید السهلة .  -

 : المهارات اللغو�ة ثان�ا:

ومطلع هذا القرن ، إذ لو كان لم �عد تدر�س اللغة معن�ًا �الحقائق كما كانت عل�ه الحال في القرن الماضي 

تدر�س اللغة یتم وفق هذا االتجاه لكان تعل�م اللغة مجموعة من مفردات معینة ، ومجموعة من القواعد 

 والمصطلحات �عد اكتسا�ًا للغة .

 إال أن االتجاه في التر��ة الحدیثة یرمي إلى التمهید ال إلى التحف�ظ والتسم�ع ، وتعل�م اللغة على أنها حقائق

 علم�ة ال �كفي لتكو�ن المهارة إذ أن المعرفة مرحلة تسبق اكتساب المهارة .

I. المهارة : تعر�ف 

، وتعرف المهارة في موسوعة علم هي األداء المتقن القائم على الفهم واالقتصاد في الوقت والجهد المبذول

عقدة، بدقة وسهولة، مع التكیف النفس الحدیث:"هي القدرة على األداء المنظم والمتكامل لألعمال الحرك�ة الم

وهي السهولة ) 277، ص2002(موسوعة علم النفس الحدیث، مع الظروف المتغیرة المح�طة �العمل"

 قتصاد  في الجهد.اوالسرعة والدقة في أداء عمل ما �عد تعلمه مع 

انها األساس�ة وللحدیث عن المهارات اللغو�ة لزاما علینا المرور أوال للتعرف على نظر�ة االتصال وأرك 

ألفاظها وتراكیبها الحاملة  -الوسیلة,....الخ. والوسیلة هي اللغة، الرسالة،المرسل إل�ه ،المتمثلة في: المرسل
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�اعت�ارها  ،ألن التواصل ال �كون إال بین مرسل ومرسل إل�ه ،وهي هدفنا المقصود في هذا الصدد -للمعاني

   والمرسل إل�ه (المستقبل) ال �كون إال مستمعا  ،الطرفین األساسیین. والمرسل ال �كون إال متكلما أو كات�ا

أو قارئا. وعل�ه تتشكل اللغة من أر�ع مهارات، هي: (االستماع والكالم) عندما �كون الخطاب م�اشرا 

�كون بدأ انطالقا من نظر�ة االتصال وأركانها  و(القراءة والكتا�ة). والحدیث عن هذه المهارات األر�ع

وٕاما كات�ا أو قارئا. وتلك عینها المهارات  ،األساس�ة التي ال تخرج على أن اإلنسان إما متحدثا أو مستمعا

�مكن التطرق  -والشك–الكتا�ة). ألن هناك مهارات أخرى  -القراءة  -الكالم  –األساس�ة األر�ع: (االستماع 

 عها.إلیها في مواض

 المهارة:تطو�ر  العوامل التي تساعد علىــ  1 

فالممارسة الزمة الكتساب المهارة على أن تتم هذه الممارسة �صورة طب�ع�ة  :الممارسة والتكرار -أ

 وذلك بدًال من التكرار اآللي نفسه. وفي مواقف حیو�ة متنوعة 

المتعلم إیجاب�ًا وحیو�ًا ، والمدرسین ال �مكنهم أن واكتساب المهارات اللغو�ة ال �مكن أن یتم إال إذا كان 

 �علموا على إكساب المتعلم هذه المهارات إال إذا سمحوا له �أن ی�حث و�نقب و�عمل و�مارس و�حكم بنفسه.

البد أن تكون الممارسة التي �قوم بها المتعلم مبن�ة على الفهم  :الفهم وٕادراك العالقات والنتائج -ب 

على  تعین صاحبهاواإلدراك العالقات وتعرف النتائج ألن الممارسة من غیر الفهم تجعل المهارة آل�ة ال 

 مواجهة المواقف الجدیدة وحسن التصرف فیها.

لى أخطائهم وت�صر�هم بنواحي قوتهم و�عین على اكتساب المهارة توج�ه أنظار المتعلمین إ :التقو�م -ت

 أنجحها النجاز األداء. وضعفهم وتعر�فهم �أفضل األسالیب و
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ومما �عین على اكتساب المهارة أن �شاهد المتعلمون من یتقنون المهارات من  :القدوة الحسنة -ث

أثرًا كبیرًا في المحاكاة أو �طر�ق التسج�الت والمخابر اللغو�ة ألن للقدوة الحسنة  زمالئهم أو من مدرسیهم

 والتقلید وامتصاص الصحة والسالمة.

فالتشج�ع والنجاح یؤد�ان إلى تعز�ز التعلم وٕالى تقد�م ملموس في اكتساب  :التشج�ع والتعز�ز -ج

المهارة، وٕاذا ما تكرر األداء وأضحى مهارة تمكن المتعلم من أن �قوم �ه �كل سهولة و�سر وعفو�ة ، وعندها 

 ارة إلى عادة .تتحول المه

ولكي �كتسب المتعلم المهارات اللغو�ة البد للمدرس من أن �عزز أداءه اللغوي و�شعره �النجاح ألن النجاح 

 .) 90،88،87صص ،1988(السید، .ى النجاحیؤدي إل

                                                                                                                    ــ أنواع المهارات اللغو�ة: 2

 االستماع: ةمهار  أ ــ

تتطلب كفاءة االستماع قدرة المستمع على توج�ه انت�اهه للمعنى العام من جمالي: فهم المعنى اإل -1

األساس�ة للغة التي �فهمها. و�رتكز فهم المعنى العام خالل معرفة للكلمات التي �سمیها، ومن المعاني 

 على:

 الفهم الدقیق لألفكار " كل الطیور �غطي جسمها الر�ش ". -

 متا�عة األفكار المتالحقة " الدجاجة �غطي جسمها الر�ش وكذلك ال�طة، وأ�ضا الوزة ". -

 إدراك العالقات بین األفكار المتتا�عة " كلها إذا من أنواع الطیور ". -

 التمییز بین الفكرة الرئ�س�ة واألفكار الفرع�ة " الدجاجة واحدة منها وال�ط واحد منها ". -

 عالقة األفكار الجزئ�ة �عضها ب�عض " كلها تشترك في الصفات نفسها ". -
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تفسیر الحدیث عمل�ة ذات�ة، تختلف من فرد آلخر، وهذا التفسیر تفسیر الحدیث والتفاعل معه:  -2

 �ة، و�دخل أ�ضا في تفسیر الحدیث أمور عدیدة، منها:تدخل ف�ه الخبرة الشخص

 معرفة المستمع �موضوع الحدیث " رؤ�ة الطفل للدجاجة من قبل ". -

ك�ف�ة استخدام المستمع للغة " قد �كون الطفل قد رأى الدجاجة، ولكن ال �فهم الحدیث المنطلق  -

 من المشرفة العام لعدم معرفته اللغة المنطوقة ".

الحق�قي من الحدیث " هو تلقي المعلومة ثم سؤال المشرفة �عد ذلك ألطفال عن معرفة الغرض  -

 معلوماتهم حول الدجاجة ".

یتطلب التقو�م من المستمع التحقق من فائدة ما �ستمع إل�ه الكتشاف تقو�م ونقد الحدیث:  -3

 الحق�قة، التي تكمن وراء الحدیث، واكتساب المعلومة الجدیدة والخبرة الجدیدة ".

الفكرة التي تعطیها المشرفة للطفل من خالل حدیثها إل�ه امل خبرات المتحدث والمستمع: تك -4

 یجب أن تكامل ما لد�ه من خبرات ومعلومات ومراجعة إلیها، لكي تحقق الفائدة المرجوة.

    . االبتدائ�ةو�درس االستماع عادة �طر�قة م�اشرة أو مع نشاط آخر، خاص في ر�اض األطفال والمدرسة 

 ).68 ،67 ص، ص2009إمیلي صادق،  كر�مان بدیر، (

 مهارة الحدیث: ب ــ

حتى �ستخدم الطفل اللغة الملفوظة، ال بد له من أن �صل إلى مستوى معین من النضج، �ص�ح معه قادرا 

 على إحداث نوع من السلوك المعقد والمتسق الناجم عن العمل�ات الفسیولوج�ة للكالم أو الحدیث....

و�حتاج الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة إلى حدیث لیتصل �غیره، ل�س من أجل مشاركتهم فحسب، وٕانما 

لیتزود منهم �المعلومات والمهارات....واألفكار التي تعینه على تمثل العمل�ات لثقافة مجتمعة الذي �ع�ش 

إتقانه مهارة الكالم معهم والحدیث  ف�ه، ثم إن رغبته في بناء عالقات اجتماع�ة تشكل عامال قو�ا، في محاولة
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إلیهم، فهو �حاجة ل�سمع و�نطق و�فهم، وكلما تنوعت خبرته وازداد معها نموه اللغوي، وكلما ازداد احتكاكه 

 وٕازداد تعامله مع األش�اء والناس، زاد فهمه للعالم من حوله وأص�ح لد�ه الكثیر لیتحدث عنه.

التي �مر بها إلى رموز لغو�ة مفهومة، تحمل رسالته من حوله  وفي الحدیث �قوم الطفل بتحو�ل الخبرات

وٕالى ما حوله، فهو یتحدث لألفراد عما �عرف وعما یر�د وعما �شعر �ه، ولذلك �مثل الحدیث الجانب 

 االیجابي في التواصل اللغوي حیث �أتي الحدیث مقابل االستماع.

من أوسع النوافذ التي �مكن أن نطل منها على قدرات  *والتمكن من مهارة الحدیث له أهم�ة �الغة، �اعت�ارها

الطفل ومدى است�عا�ه للخبرات التي تعرض لها، كما أنها أداة التفاعل االجتماعي كما ذكرنا من قبل، فإذا 

كانت مهارة الحدیث ط�عة في فم الطفل جاء التفاعل االجتماعي �سیرا، ومسار الطفل ف�ه سلسا، ومما الشك 

االستماع والحدیث ال تقتصران على مجال التنم�ة اللغو�ة فقط، وٕانما تمتدان لتشمال معظم  ف�ه أن مهارتي

 النشاط في الروضة وتتدخال في كافة الخبرات التر�و�ة المقدمة بها.

ولمهارة الحدیث جوانب ثالثة تتصل �الطفل، كما تعطي برامج تهدف تنمیتها إلى تنمیتها إلى تنم�ة المهارة 

 مفردات وقواعد وتحدید معان. وهذه الجوانب هي:اللغو�ة من 

 وف�ه یتعرف الطفل الطر�قة السل�مة لنطق الحروف، وتدر�ب أعضاء النطقجانب حسي حركي:  •

 والتمر�ن على التغییر، واستخدام الخبرات التي تجعل من ص�غ كالمه منطوقات لغو�ة مفهومة.

وهو الذي �مكن الطفل من تكو�ن عادات لغو�ة سل�مة، وتعرف مثل تنظ�م األفكار  جانب معرفي: •

وترتیبها، و�ناء مفردات لغو�ة سل�مة، وتعرف داللة مفاه�م اللغو�ة وٕاجادة ذلك، وكذلك التمكن من إجراء 

، 2009إمیلي صادق،  كر�مان بدیر، ( عمل�ات عقل�ة سل�مة من زاو�ة التذكر والتخیل واالستدالل...

 ).73  71 صص

و�شیر هذا الجانب إلى قدرة الطفل على التفاعل االجتماعي السل�م وٕاحساسه جانب نفسي اجتماعي:  •

 �الثقة �النفس 
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والم�ادرة والتلقائ�ة والت�سیر الذاتي، وتجن�ه االضطرا�ات التي �مكن أن تؤدي إلى سمات سلب�ة 

 واالنطوائ�ة أو مشكالت لغو�ة. االنسحاب�ةك

 :مهارة القراءة ت ــ

یبدو أن لعب األطفال في المدرسة أو مع األخ أو األخت أكبر سنا، وٕا�قاعات القراءة " األناشید "، ولعب 

 م�ار�ات الكلمات هي طرق قو�ة لكسب الس�طرة على اللغة المكتو�ة.

خ أو األخت �اء أو الجد أو األوكذلك درجة اإلثارة والتشو�ق في سرد الروا�ات وقراءتها في صح�ة اآل

 أكبر سنا.

جتماعي. وهي اهذه الذكر�ات من القراءة والكتا�ة الناجحین هي تذكرة �أن معرفة القراءة هي نشاط 

 تكشف أ�ضا قدرا كبیرا من نطاق التجارب، والتي تقدم لألطفال في دور الحضانة أو الفصل الدراسي.

طفال یتعلم القراءة عند ذهابهم ألول مرة إلى داللة الخبرات الم�كرة لألطفال: قد تختلف خبرة ومعرفة األ

المدرسة، وذلك ألنها تعكس التقالید االجتماع�ة والثقاف�ة ألسرهم ومجتمعهم. وعلى أ�ة حال، فإن هناك 

 تجارب وخبرات مشتركة معینة، والتي سوف تساعد على نمو تعلمهم، وهي:

 أن یوجد الطفل في أسرة متعلمة. •

 تعلم المحادثة •

 إلى الحكا�ات والقصص.االستماع  •

 :مهارة الكتا�ة ث ــ

إن تنم�ة الكتا�ة لها أسسها وقواعدها في اللغة المنطوقة، وتت�ح الكتا�ة فرص المشاركة لألطفال بتكو�ن نصا 

جماع�ا ومناقشة مصطلحات اللغة المكتو�ة، عندما �طلب من األطفال أن �كتبوا �صورة روتین�ة أسفل صورة 

كتا�ات الك�ار، أو �كتبوا �صفة مستمرة في الكتاب والذي �عرض على المعلم فقط، ثم ما، أو �قوموا بنسخ 

 �طرحونها جان�ا، فالصفات الجیدة الفر�دة للكتا�ة لم یتم إ�ضاحها.
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ونحن في حاجة إلى  إعطاء األطفال الفرص الستكشاف الكتا�ة ألغراض مقنعة لهم و�ذلك تكون ممارسة 

سة ألس�اب حق�ق�ة، تحتاج الكتا�ة لرؤ�تها كطر�قة متمیزة للتعبیر عما یجب أن األطفال للكتا�ة خارج المدر 

�قوله األطفال، وٕایجاد مدى من االستماع واألهداف تشكل مصدر اإلبداع المدرس، وعندما �علم األطفال أن 

 عملهم سوف �قرأ، وسوف یرى، أو �عرض أو ینشر �طر�قة ما، فإن ذلك سوف �شجع األطفال الذین على

استعداد ألس�اب حق�ق�ة للخط الید المتقن، وكلما أص�ح األطفال أكثر تجر�ة بتزاید مدى كتا�اتهم، فسوف 

الكتا�ة ألغراض مثل التنظ�م، التعل�م، التفكیر، وتلك األمور أقل اعتمادا  استخدام�كتشفون أنه �مكن أ�ضا 

 على االستماع.

ألغراضهم الخاصة بهم. فإنهم سوف �ستكشفون أ�ضا سمات وعندما ینخرط األطفال الصغار في الكتا�ة 

 ومصطلحات نظام لغتهم.

  المفاه�م المعرف�ة األساس�ة : ثالثا:

I. : التوجه الفضائي (نمو الزمان والمكان) عند الطفل 

إن المفاه�م الماد�ة الحس�ة مثل (كتاب، حیوان، �اب،...) تنمو أسرع من المفاه�م المجردة مثل (حر�ة، 

، ق�م،...) وذلك ألن األولى تتشكل �الخبرات الحس�ة الم�اشرة، في حین تعتمد الثان�ة على الخبرات عدالة

حقة من النمو. وقد ذكر ب�اج�ه مجردا ال یتكون إال في مراحل ال البدیلة واألمثلة الرمز�ة التي تتطلب تفكیرا

 أن نمو المفاه�م عموما تمر �المراحل التال�ة: 

 مرحلة ما قبل العمل�ات (من السنة األولى حتى السا�عة).  -

 مرحلة العمل�ات الحس�ة (من السا�عة حتى الحاد�ة عشرة).   -

 مرحلة العمل�ات الشكل�ة (من الحاد�ة عشرة وما �عدها). -

 �عتبر مفهوم الزمن من أكثر تلك المفاه�م صعو�ة و�طئا في النمو، وقد ثبت أن "إدراك الوقت من المسائل

الصع�ة عند الطفل". وقد أشار (بورتن وایدج) إلى أن مفاه�م الزمن والحق�ة والتعاقب تنمو ب�طء في ذهن 
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 .األطفال

إن مفهوم الزمن من أكثر المفاه�م صعو�ة ألنه أكثر تجر�دا �سبب نقص الدالالت الواضحة لبنائه والحكم 

 عل�ه. 

ه�م المجردة (كمفهوم الفراغ مثال) ناتجة عن حاجتها إلى وتعتبر ظاهرة ال�طء في مفهوم الزمن وغیره من المفا

  قدرة عال�ة على االستدالل وعلى نمو �عض المفاه�م األخرى وخاصة مفهوم العدد والدرجة والكم والث�ات

) والفكرة 30والطفل ال �ستط�ع إدراك معنى الشهر إال إذا تكونت عنده الفكرة الصح�حة عن العدد (

، ولذلك تحتاج هذه المفاه�م إضافة إلى النمو في العمر، النمو في الخبرات التي الصح�حة عن األسبوع

 �ستمدها من ح�اته الخاصة في البیت والمدرسة.

تبدو أهم�ة الزمن �النس�ة للطفل من خالل تقر�ر األنشطة الیوم�ة التي عل�ه الق�ام بها "البرنامج التلفز�وني 

" و"یجب غسل األیدي قبل الطعام و�عده" و"سنغادر المنزل �عد عشر الذي أح�ه �ظهر �عد تناول الغداء مثال

 دقائق أو �عد االنتهاء من العمل الفالني". 

 .إن إدراك الزمن ینشأ عند األطفال �صورة متعاق�ة و�ارت�اطات متسلسلة الواحدة �األخرى كما �قرر (ب�اج�ه)

كما یوضحه �عض علماء النفس في حین یؤكد  و�درك الطفل في سنته الثالثة مدلول الیوم واألمس والغد

�عضهم اآلخر أنه یتأخر حتى الخامسة والسادسة. وفي السنة الرا�عة �عرف الطفل الص�اح والظهر والمساء 

كما المدلول الزمني لع�ارة األسبوع الماضي واألسبوع المقبل، أو العید القادم وتار�خ الم�الد الماضي. 

التسلسل الزمني لألفكار واألعمال المتعاق�ة، فإذا سألته عما فعله في بیت  و�ستط�ع طفل الحضانة إدراك

عمته حین زارها؟ قال: ذهبت وسلمت على عمتي، ثم لعبت، ثم أكلت وشر�ت، وفي اللیل عدت إلى غرفتي 

 .ألنام

ر�ط أما في سن السادسة والسا�عة من العمر فیدرك الطفل الفروق القائمة بین األشخاص في السن كما ی

مفهوم األعمال �القامة. ولكن سن السا�عة والثامنة تشكل نقطة التحول الهامة في است�عاب الطفل للزمن 
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الم�اشر "إن الطفل ذا النمو الطب�عي السوي �مكنه في سن السا�عة والثامنة أن یتقبل اقسام الزمن أو األحداث 

 ."كما أنه یدرك الفترات القصیرة المتعارف علیها �استخدامه بدا�ة ونها�ة الزمن أو التار�خ،

�النس�ة إلى مفهوم الزمن التار�خي فیبدو أنه یتأخر حتى سن الحاد�ة عشرة حیث یتمكن الطفل من است�عاب 

التعاقب التار�خي والحول�ات التار�خ�ة. كما أن األكثر�ة من األطفال لن یدركوا الفكرة المجردة لمفهوم الماضي 

لحاد�ة عشرة والثالثة عشرة، إال أن فهم الفترات التار�خ�ة والقدرة على تقدیرها التار�خي حتى یبلغوا سن ا

صع�ة �النس�ة للطفل وتأتي هذه القدرة متأخرة عن فهم معنى الزمن �اتصاله �األنشطة المختلفة، وتكون 

 .مفاه�م األزمنة الماض�ة مشوشة عند الطفل حتى �مضي فترة طو�لة من الزمن في المدرسة

ارت �عض الدراسات إلى أن الفهم �الكامل لمفاه�م الزمان والتار�خي ال یتوصل إلیها األفراد إال حین لقد أش

یبلغون السادسة عشرة من العمر، و�شدد "بوث" على أن الفكر االستداللي هو جزء أساسي من التفكیر 

علماء الدراسات المتعلقة لقد قسم �عض ال.التار�خي �مكن اكتسا�ه في المستوى المجرد �عمر السادسة عشرة

 :�مفهوم الزمن إلى اتجاهین

، ركز على الك�ف�ة التي �ستوعب فیها األطفال المدى الزمني أو سرعة الزمن، وذلك �االعتماد على األول 

 .المتعلقة �مفهوم األطفال للزمن وس�كولوج�ة تطور الزمن جان ب�اج�هدراسات 

والزمن التار�خي عند األطفال. إن اكتساب مفهوم الزمن صعب  ، ركز على تطور مفاه�م الساعة الثاني

وتعلمه أصعب من تعلم المفاه�م األخرى فنموه أ�طأ، كما یتطلب اكتسا�ه مستوى عال�ا من النضج والنمو 

 .المعرفي والعقلي

 :الزمن تعر�فــ  1

 وتار�خه انجازاته لمعرفة وصفه مرجعي كمع�ار الوقت اإلنسان اكتشف فطر�ا ول�س مكتسب مفهوم الوقت إن

 ).14،15، صص 2000(زكر�اء، �سر�ة،  الخصوص وجه على �شري  نشاط هو فالوقت
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 الوقت من أنواع عدة فیوجد الوقت �اختالف �شعر فهو ملكه من ل�س الك�ار أو والد�ه وقت �أن �عي فالطفل

 :وهي

 الخ .......الفصول، تعاقب والنهار، اللیل الطب�عة، تعاقب إ�قاع هو :الطب�عي الزمنأ ــ 

 :والیوم�ات �الساعة المتعلق الزمن -

 االجتماع�ة الح�اة لتسهیل وذلك الطب�عة زمن من انطالقا نظم الحسابي، عل�ه، المتفق الوقت فهو

 .المدرك والوقت المعاش الوقت من انطالقا یبنى هو :للفرد الشخصي الزمن ب ــ

 الس�كولوجي للزمن" :ب�اجي فحسب" بها ونتخیله نع�شه بها التي الطر�قة وهو :الس�كولوجي الزمنت ــ 

 والمستقبل�ة . الحاضرة السا�قة، الموضوع لنشاطات والتصور�ة الداخل�ة الرا�طة هو

 لجماعة ف�ه ینضم الذي الوقت فهو الشخصي الزمن ف�ه �قع الذي الزمن هو :االجتماعي الزمنث ــ 

 .)  .....الرفاق، اجتماع�ة(المدرسة،

 ألوان له تعطى الذي ولكن یرجع ال میت، زمن "هو:تحدیده �صعب زمن هو: التار�خي الزمنج ــ 

 (Enfance et psy ;2000) "الحاضر

 :وهي الزمن لبناء مراحل عدة یوجد :الطفل عند الزمن مراحلــ  أ

 االنتظار اإلحساس = �الزمن لاللتقاء مرحلة أول هي: أشهر)8إلى  الوالدة (قبل  :المعاش الزمن� 

 مثال) (الجوع

 فأكثر �عیدا أكثر �كون  االست�قاظ وقت فهنا: عامین) 2 إلى أشهر 8 من (  :المدرك الزمن  

 .ونتائجها األش�اء �فهم و�بدأ وتسلسلها زمن�ة فترات �الحظ فالطفل

 على ذهن�ة تصورات ببناء یبدأ فالطفل: سنوات) 5 إلى عامین 2 من) (الذهني ( المتصور الزمن 

 .الطفل عند اللغة بروز مع یتزامن وهذا الشخصي وقته فیبني عاشه، ما

79 
 



 المھارات اللغویة والمعرفیة                                                                  الفصل الرابع
 

 في یدخل أو الطفل یبدأ حیث وهاما أخرا  انفراجا و�أخذ: سنوات) 8 الى 5 (من  :المبني الزمن 

 في یندمج الوقت، فهو تنظ�م في الموازاة �كتشف حیث الشخصي وقته مع �الموازاة اآلخر�ن وقت

 .المستقبل�ة أهدافه یرسم و�بدأ االجتماعي الوقت

 مفاه�م عن هنا فنتكلم المجرد، الوقت الطفل وهنا �كتسب: سنة) 11 إلى 8 (من  :المدرك الزمن: 

 الترتیب، الموازاة، ال�عد، قبل�ة: المفاه�مال �قصد �هو   :الترتیب. 

 اآلالت، اإل�قاعات، واأل�ام األساب�ع الشهور، األعوام،: مفاه�م وهي :المدة. 

 للشهور لألسبوع، الذهني التمثیل، المدرسي التوقیت: الطفل �كتسب  :المدرسي الزمن. 

 الزمن التار�خي، الساعات، التوار�خ، الیوم�ات: مفاه�م وهي : االجتماعي الزمن )Le Temps, 

1972(. 

  ؟الوقت �عي فكیف الكثیرة، الحرك�ة بنشاطاته الحاضر في �ع�ش الطفل إن:الطفل عند الزمن بناءــ  ب

ثم  والنهار، اللیل تعاقب اكتشف متى والدته، منذ تبدأ وٕانما أن�ة ل�ست الطفل عند الوقت اكتساب قض�ة إن

 المدرك) (الزمن والحتم�ة السبب�ة مفاه�م واكتشف واألش�اء األحداث تسلسل تا�ع متى تدر�ج�ا الوقت فهم یبدأ

 مع �المقارنة نفسه �ضع ان استطاع متى خاصة والحركة اللمس على قادرا أص�ح متى له یتأتى وذلك

  .مثال أمرا لتنفیذ الوقت �ص�غة و�تمثل ألعا�ه مع یتحدث كان اآلخر�ن

 مؤشرات مختلف و�ستعمل اللغوي  رصیده الطفل یثري  أین الك�ار تقلید في هاما دورا المرحلة هذه تلعب وكما

 .اآلن بلعبتي مشغول إنني قلیل �عد فیرد تعالى :األب له �قول كأن الوقت

 بواسطة الجماعة مع اللعب أن كما و�طورها للطفل الزمن�ة المفاه�م حصیلة من تز�د اللغو�ة الت�ادالت فهذه

 في مثل بها قام التي األحداث تسلسل من یوم�اته عن �عبر أن �ستط�ع الطفل یجعل ونموها اللغة بروز

 الطفل من یجعل األفعال هذه فتعاقب وهكذا النزهة إلى مثال یذهب و�عدها الروضة في اآلن هو ثم البیت
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 المفاه�م الكتساب هامة ق�مة اللعب أن كتا�ه في F. Bouleالوقت ف�قول  مفاه�م واكتساب فهم على قادرا

  :قوله في الزمن�ة

اكتساب المفاه�م الزمن�ة  فإن فهكذا أهدافه إلى تدر�ج�ا ل�صل كاف حافز فهو هو كما تقبل إذا اللعب إن"

 بناء وهو المكان مفهوم عن : إن اكتساب مفهوم الزمن ال �كون �منعزلBrunerیبنى تدر�ج�ا، حیث �قول 

 إلى المعاش الزمن من ینتقل كذلك المدرك الحیز إلى المعاش الحیز من الطفل ینتقل كما حیث تدر�جي

 . (Piaget ;1948 :68)المدرك   الزمن

 األم) (خاصة اآلخر�ن عن بجسده �ستقل إذ الطفل ح�اة في مهمة جد زمن�ة مرحلة �عتبر سيالمدر  فالدخول

 مختلف استعمال إلى ف�حتاج الخ ....والمعلمین، الرفاق جماعة ل�شكل البیت في معها دوما كان التي

 الزمن�ة المرحلة فهذه اآلخر�ن، مع �المقارنة وزماني مكاني حیز نفسه في لوضع والمكان�ة الزمن�ة المفاه�م

 معین زمن في بها �قوم التي والسلوك�ات األفعال من مجموعة الطفل �عي فهنا طور الروضة، عن تختلف

 المدرس�ة النشاطات القسم، وقت إلى للدخول الصف في االنض�اط المدرسة، وقت إلى الذهاب وقت :مثل

 النشاطات (الرسم، الترفیه�ة النشاطات وقت المرحاض) إلى الذهاب (أو الساحة الكتا�ة) وقت (الدروس،

 .المنزل إلى والذهاب المدرسة من الخروج الر�اضة) وقت الموس�قى، الیدو�ة،

 :المكان تعر�فــ  2

 الحیز أو �الفضاء مرورا" SPATIUM"كلمة  من المكان كلمة اشتقت متناه�ا، لقد غیر فضاء تعني والتي

 .هندس�ة أ�عاد لثالثة أو بنقطتین المحدود

 واحدة كتلة أو داخل�ا وحیزا مخططا ب�اجي" تعر�ف" حسب الحیز �عتبر :الطفل عند المكان بناءأ ــ 

 �عي ال6 الشهر  غا�ة إلى الوالدة فمن والدته، منذ الحیز تدر�ج�ا �كون  فالطفل .مختلفة عناصر من تتكون 

 وسیراه س�سمعه ما إلى یتوسع ثم لفهمه األقرب وهو هنا �ع�ش فهو ف�ه نفسه یجد الذي المكان الرض�ع

  . (Piaget ;1948 :65)تنقالته  المح�ط) بواسطة( إل�ه ینفتح سوف الذي المكان إلى الدخول ثم و�أخذه
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 :محور�ن عبر مح�طه على یتعرف فالطفل

 والحركات المادي للحیز هندسي تمثیل وهو) وفكري  (تمثیلي تصوري  والثاني حركي، – وحسي إدراكي األول

 بوجود یتعرف فالرض�ع  األولى األشهر مدة خالل یتكون  الحركي الحسي فالحیز، المكان في تجري  التي

 �عید جنب، قرب، : (ال�عد االنفصال عالقة ثم الجوار�ة) (العالقة إل�ه األقرب المكان في الحركات شكل

 بین ...) تحت، خارج، (داخل، ومكاني زماني ترتیب وهي ) ...عن

 إلى سیؤدي ما وهذا �النظر المتعلقة تلك خاصة المختلفة اتدراكإلا بتواصل بینها ف�ما سترت�ط األ�عاد فهذه

 ف�ه و�حدد �ضع م�اشر غیر حیز أو مكان س�كون  قبل من رآها أو التي یراها سوف التي األشكال تحلیل

 حتى وال بینها ف�ما وتموضعها لألش�اء المكان�ة العالقات �قم لم ولكنه الشخصي نشاطه مع و�ر�طها األش�اء

 أین "الم�اشر الحیز أو مكان " إلى الطفل س�صل تدر�ج�ة تحركات عدة و�مساعدة تدر�ج�ا ثم جیدة تحركات

 حیث أن سنة 12 إلى 2 سن في یبدأ الذي التمثیلي الحیز ظهور وسن أخرى  أش�اء أمام نفسه سیجد

 االسقاط�ة العالقات تبرز ثم والصورة، المدلول تشمل إدراك�ة معط�ات حول تفكیر یرافق المكان استغالل

 المحافظة للطفل �سمح فهذا .�المرئ�ات الحدس عالقة اآلخر�ن، على واأل�سر األ�من إدراك اآلراء، كترا�ط

 جسمه من انطالقا �اختالفها األش�اء تمیز إلى الطفل سیتوصل وهكذا (األ�عاد) والمسافات الزوا�ا على

 .معینة معط�ات أو محددتین نقطتین من واعت�ارا

 و�نغرس (الذهني) المعنوي  إلى المادي من المحسوس، إلى الملموس من الطفل عند الحیز تكو�ن إذا ینتقل

 على نشاطین استنادا الوالدة منذ حیزه �كون  �التالي فالطفل التمثیلي الجانب إلى ل�صل اإلدراكي المجال في

 :وهما هامین

 .وتنوعه الحیز أ�عاد بتوس�ع له �سمح الذي) والتنقل (الخ .... رمي، األش�اء، �مسك تسمح (اإلمساك) التي

 الحق�قة في هو �المكان الخاص الحدس �ان ب�اجي" أقر" لقد :الطفل عند المكان مفهوم اكتسابب ــ 

 المكان�ة والعالقات والنماذج للمكان وتطور امتداد هو مختلفة مراحل وفق �كون  البناء وهذا فردي بناء
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 هو هنا �ع�ش فهو ف�ه نفسه یجد الذي المكان الرض�ع �عي ال 6 الشهر إلى الوالدة فمن بینها ف�ما المختلفة

 إل�ه ینفتح سوف الذي المكان إلى الدخول ثم �أخذه، أو وسیراه س�سمعه ما إلى یتوسع ثم لفهمه األقرب

 .فشیئا شیئا و�یني یتكون  المكان فهذا .تنقالته بواسطة

 األ�عاد، �عرف االتجاهات، ال الطفل فلهذا الحس�ة األماكن في ومحدود متوقع فالمكان "ب�اجي" فحسب

 زماني ترتیب وهي ).الخ..عن، �عید جنب، قرب،– (ال�عد) واالنفصال القرا�ة لعالقات �سعى فهو الزوا�ا،

 المختلفة االداركات بتواصل بینها ف�ما سترت�ط األ�عاد فهذه ).الخ...بین، تحت، خارج، داخل، ( ومكاني

 قبل من رآها التي غیر یراها سوف التي األشكال تحلیل إلى سیؤدي ما وهذا �النظر الخاصة تلك خاصة

 حتى وال الشخصي نشاطه مع و�ر�طها األش�اء ف�ه و�جدد و�ضع "م�اشر غیر حیز أو مكان" س�كون 

 "م�اشر حیز أو مكان" إلى الطفل س�صل تدر�ج�ة تحركات و�مساعدة تدر�ج�ا ثم مكان إلى الطفل تحركات

 .والمدرك المعاش الحیز حسب الطفل و�تموضع السن، حسب هي .أخرى  أش�اء إما نفسه سیجد أین

 مفاه�م �عض اكتساب.الذات واألخر بین تمیز هناك فالحالة والحركة النشاط حیز :المعاش الحیزت ــ 

 فالتالعب، المعاش الحیز اكتشاف له تمسح والحرك�ة اإلدراك�ة قدراته نمو، أمام تحت،وراء، فوق، :الزمان

 �س�طة منعسات طر�ق عن عامین قبل،معه م�اشرة عالقة في هو الذي الفوري  للحیز و�استغالله �األش�اء

 :األش�اء بین الطو�ولوج�ة العالقات أن یدرك الطفل، فمح�طه تدر�ج�ا الطفل �كتشف مكتس�ة وعادات

 ال�صري  المجال نفس في المدركة األش�اء توافق التي األساس�ة العالقة :الجوار عالقة         

 أمام) -�عید -(قر�ب

 ف�ما التداخل �مكنهما متجاور�ن متقار�ین عنصر�ن بین الفصل على تقوم وهي :االنفصال عالقة 

 .والتناسق بینهما

 نضعهما عندما ومنفصلین متقار�ین عنصر�ن بینت الموجود :المكاني الترتیب أو التنظ�م عالقة 

 فوق) تحت، خلف، (أمام، لجنب جن�ا

83 
 



 المھارات اللغویة والمعرفیة                                                                  الفصل الرابع
 

 متحاصران أخرى  �عناصر أو آخر�ن عنصر�ن بین عنصر إدراك وهي :والتداخل الجوار عالقة 

 الشيء) خارج الشيء، داخل الخارج، (الداخل،

 والمغلقة) المفتوحة (األشكال السطوح أو ....حالة في الموجودة :ولالستمرار�ة االستمرار�ة عالقة 

 �ادراك فیبدأ الرمزي  اللعب طر�ق عن �ه المح�ط العالم مع وعاطف�ا ذهن�ا الطفل یتكیف سنوات 7 و 2 بین

 .وفقه تحدث للعالم الطفل فنظرة األنان�ة تظهر المستوى  هذا وعلى .م�اشرة جسده من مساعدة دون  المكان

 أوسع أماكن إلى والوصول مدتها وٕاطالة حركاته بتحر�ر له �سمح الجسدي الطفل نمو :المدرك الحیزث ــ 

 .األش�اء حق�قة حول أرائه وتنو�ع المكان إدراك على قادر الطفل سنة 11 و 6 بین

 مع الشخص عالقة أي الشيء یدرك أین إسقاطي فضاء نحو وتتجه بینها ف�ما ترت�ط المكان�ة العالقات

 هو ول�س اآلخر�ن بین موجود شيء جسده �ان �التفكیر للطفل المجال �فسح فهذا .الوقت نفس في الشيء

 .المالحظة طر�ق عن المكان �حلل التنقل إلى الحاجة ون د حیز ألي مصدر

 هو والذي مستقر مرجعي نظام وفق وموجهة مترا�طة األش�اء الحیز هذا في  :التصوري  الحیزج ــ 

 .خارجي

       للتمثیل بل �المالحظة وال �الحركة ال ترت�ط ال محددة قوانین وفق المكان یدرك الطفل سنة 11 حوالي

 .فقط التصور أو

 :المكان �مفهوم متعلقة مصطلحاتد ــ 

 نقذفه الذي الشيء یخص اكتشاف وهو الجاذب�ة طرف من إل�ه المشار االتجاه وهو  :أسفل /فوق  -

 .األسفل إلى األعلى من

       القدرة وهي عاطف�ة، خاص�ة وهي م�كرة �طر�قة الطفل �كتشفه المفهوم هذا :عن �عید /قر�ب -

 .له أمر له ابتعاده وفق الشيء رفع على القدرة عدم أو
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 هو التحضیر�ة المدرسة فهدف الجسدي المخطط بتطور مرت�ط المفهوم فهذا  :ال�سرى  /ال�منى -

   المرجعي العنصر هو الطفل جسد ف�ه �كون  الذي المكان أي �ه الخاص مكانه إلیجاد للطفل السماح

 /وراء /قبل :لجسده محاور 3 على �التعرف له �سمح الذي الطفل جسد خارج العالم سیتكون  �األحرى  أو

 لتوج�ه فهم اآلخرون  أم )تحت /فوق ( الثقل وظ�فتهما هناك المحاور بین ومن �سار، /�مین /تحت /فوق 

 .الجسد

II. : الجانب�ة  

 تعر�ف الجانب�ة:ــ  1

 جانب . cotéأي  latéralكلمة جانب�ة من مصدر الجانب 

الجانب�ة هي " تفوق الجانب األ�من أو األ�سر عند استعمال أعضاء الجسم ( ید، رجل، عین) الذي له عالقة 

 ,Le Robert d’aujourd’hui, ADGP, Paris, 1997 )في وظ�فة جزئي الدماغ الكرو�ي.

p822) 

ظها على حتماثل الوظ�في التي نالال�أنها " مجموعة الخصائص وحاالت ال الجانب�ةAzmarو�عرف " أزمار "

الجسم ( ید، عین، رجل) والتي تترجم عن طر�ق ه�منة عضو ما مقابل نفس العضو من ء مستوى أعضا

الجهة األخرى من الجسم خالل الحركات العفو�ة أو الموجهة، تكمن الجانب�ة في التنظ�م التدر�جي لهذه 

 اله�منة.

تعرف الجانب�ة في معجم األرطفون�ا �أنها الغل�ة أو اله�منة الوظ�ف�ة، لجزء من الجسم اإلنساني، �النس�ة و 

 للجزء اآلخر.

 الجانب�ة هي الید المفضلة في األعمال الیدو�ة الجدیدة.،  Burt" بورت "  ــ�النس�ة ل

تعمل یده ال�منى في الحركات الدق�قة نقول أن شخصا �میني إذا كان �س،  Brain" براین "  ــأما �النس�ة ل

 �صفة أفضل.
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وحتى یومنا هذا لم نجزم ف�ما إذا كنا نولد �سار�ین أو �مینین أو نص�ح ف�ما �عد كذلك، وحتى اآلن ولم 

 �ستط�عوا أن یجیبوا على السؤال التالي: لماذا أغلب�ة األشخاص هم ال�منیین؟

رة في هذا المیدان، فإن هناك عدة دالمسألة، وحسب الدراسات الناهذه لم �كن في األزمنة الغابرة اهتمام ب

 عوامل تتدخل في ظهور هذا المفهوم واكتسا�ه من طرف الطفل.

 نمو الجانب�ة عند الطفل:ــ  2

یتفق معظم ال�احثین على أن تكّون وتطور الجانب�ة، یختلف من طفل إلى آخر، وأن هناك تذبذب في 

 نستط�ع أن نقول �أن ذلك الطفل �میني أو �ساري.ظهورها عند األطفال حتى 

و�رجع ظهورها حسب العلماء دائما إلى عدة عوامل منها النمو النفسي الحركي، ونمو ونضج نصفي الكرة 

 المخ�ة، و�عطي لسن الطفل دور كبیر في اكتساب األفضل�ة الیدو�ة، كما یؤثر فیها أ�ضا المح�ط العائلي.

 تأكید المراحل العمر�ة التي تستقر من خاللها الجان�ة:ولقد اختلف ال�احثون في 

فإن اله�منة الجانب�ة تبدأ في الظهور منذ "  Gesel et Ams�النس�ة ل " جیزل " و " أمس "  •

الوالدة وتستقر بین ست وثماني سنوات، وهي مقسمة إلى "تعرف" الطفل على �مینه و�ساره أو ال، ثم ینتقل 

ثم إلى تحدید األ�عاد األخرى والتي البد أن �میزها أوال عن نفسه ثم �النس�ة إلى �مین و�سار اآلخر�ن، 

 للموضوعات الخارج�ة.

وال �ستط�ع الطفل أن �میز بین �مینه و�ساره قبل خمس وست سنوات، كما تؤكد ذلك "تورات" 

Tourette ،تعقیداألنه  ثم �مر إلى المكان القر�ب، أما التعرف على �مین و�سار اآلخر�ن هو أمر أكثر

البد من وضع الشخص نفسه في مكان اآلخر حتى �ستوعب �أن العمل�ة البد أن تكون معكوسة ثم �عد 

 ذلك تحدید وضع�ات عدة موضوعات �النس�ة ل�عضها ال�عض.

�سار من خالل اخت�ار " هاد ب�اج�ه "  -الذي قام بدراسة تفصیل�ة �مینPiagetأما �النس�ة ل "ب�اج�ه" 

Piaget – head  ..حیث یتم التعرف على الذات نحو سن ست سنوات� 
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�سار " على الذات في نفس الفترة الزمان�ة لدى ال�مینیین وال�سار�ین، أما التعرف على  –�ظهر " �مین 

 اآلخر�ن ف�عرف ال�سار�ون تأخرا طف�فا وكذلك التوجه �النس�ة لألش�اء.

جانب�ة ف�ما یلي: في حوالي أر�ع إلى خمس سنوات، التي تتكون فیها ال الفترةPiaget و�لخص " ب�اج�ه "

�ستط�ع الطفل تعیین یده ال�منى و�ده ال�سرى، �الرغم من أنه �میز بینهما ابتداء من النشاطات األولى 

و�بدي المولود الجدید أفضل�ة استعمال الید ال�منى أو ال�سرى في سن م�كرة، إال أن هذا االستعمال 

 ین وتفضیل جانب عن جانب آخر یتضح أكثر مع العمر.یتضح نهائ�ا في سن العام

وتعتبر الحركة أساس الجانب�ة، حیث أن تناسق بین العین والید هو الذي �حقق االنسجام بین الحركة 

 الدق�قة و�ین اإلدراك ال�صري، وهي أ�ضا أداة للعمل في عالم منسق، مستعملة في ذلك التنظ�م المكاني

ولكي �میز الطفل بین �مناه و�سراه، عل�ه أن �كتسب البناء والتركیب أي الذي هو جزء من الجانب�ة 

 الشكل، الحجم والتجر�د، الذي �سمح له �الع�ش في المكان.

 مبدأ التحكم في الجانب�ة:أ ــ 

 أثناء النمو یبدأ الطفل التحكم في الجانب�ة �صفة طب�ع�ة و�ص�ح أقوى إذا كان �مین�ا أم اشوال (�سار�ا)

     تتحكم �ه نصف الكرة المخ�ة ال�سرى من الدماغ والعكس �النس�ة لل�سرى. وهذا ل�س له تأثیر ال�مین 

 على العاطفة وعلى التعلم، �مكن ان نجد طفال �كتب �ال�سار و�ركل الكرة برجله ال�منى أو العكس.

 ة بین الجانبین.الجانب�ة ل�ست فقط معرفة ال�مین وال�سار بل هناك العالقة بینهما أي إدراك العالق

والتعرف على النظیر اي حینما �قابل شخصا   سنوات من عمر 6او5تستقر معرفة ال�منى وال�سار نحو 

 )29،  ص 2011، بلعال�ا، م�موني الید ال�سرى لشخص �قابله ( أوالید ال�منى  إیجادوجها لوجه �مكنه 

 سنوات . 7او-6و�مكنه الخفقان في ذلك قبل 
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 )نستط�ع إدراج  هذا الجانب في طرق التكفل مالحظة(العاب الجانب�ة: ب ــ 

قرانهم في مسالة الجانب�ة ، ولذلك أو صعو�ة مقارنة مع أخرا أفي �عض األح�ان نجد �عض األطفال یبدون ت

  ین تكمن الصعو�ة وال نرغمهم على فعل ذلك غص�ا بل نك�فهم بلیونة وتمار�ن أیجاد یجب وضع فحص إل

�األحرى العاب وظ�ف�ة ومن األحسن أن تكون في جماعات متجانسة لكي ال نح�ط الطفل الذي لد�ه تأخر و أ

لكن هناك فعال�ة لوضعه في جماعة اكبر سنا منه واكثر قدرة ،�ستط�ع التقدم وهذا متوقف على قدرة  كبیر

 المنشط والمر�ي ونجاعة طر�قته وتحكمه في الوضع�ة.

مع األطفال العادیین ومع التحضیر الجید للمر��ة استطاعت  21فلة تر�زومي على ذلك :ادمجنا ط مثال

ات في مدة ظالطفلة ان تتحكم في الحركات في وقت قصیر مما كان یتوقع منها، لقد استطاعت نزع الحفا

شهر�ن، تكلمت واندمجت في المجموعة �سرعة �النس�ة ل�اقي األطفال أص�ح لدیها حس المسؤول�ة وقام 

 األطفال اآلخرون �مراقبتها وتدر�بها على صعود الساللم ووضع الید علیها وزادو الحافز لدیها �النجاح.

  :تطو�ر النشاط  أو تنم�ة الجانب�ةت ــ 

�سار) یجب استغالل أفضل جانب من الجانبین  -نستط�ع مساعدة الطفل على تنم�ة معرفة التوجه (�مین

 ذات أهداف ثابتة أو متنوعة. الذي �ستخدمه الطفل بواسطة العاب

تكو�ن الجانب من خالل رسم األشخاص وتحدید تلو�ن الجهة ال�سرى للشخص �اللون األصفر والجهة -

 ال�منى �اللون األخضر.

هذه السلسلة من التمار�ن تكشف للطفل الجانب الذي یتحكم �ه أكثر من األخر ولكن ال �عني إهمال الجانب 

 بتمار�ن التناظر والتماثل إلحداث التوازن بین الجانبین.الثاني بل دفعه وتقو�ته 

�أن الجانب�ة هي حدث أو فعل من اللغة ذلك ألن هذه األخیرة تلعب ،  Tomatisو�ضیف " تومات�س " 

دورا كبیرا في تثبیتها واستقرارها لدى الطفل. فهي تواكب نموه، وهي كذلك فعل من السمع. ألن األذن لها 

88 
 



 المھارات اللغویة والمعرفیة                                                                  الفصل الرابع
 

المفهوم. و�ختلف نمو الجانب�ة الكامل من شخص إلى آخر، إنه یت�ع نمو الصورة دور في بناء هذا 

 الجسم�ة. و�ما أن الجانب�ة تعتمد في تشكلها على الصورة الجسم�ة نحاول أن نعرفها من خالل ما یلي:

 مفهوم الصورة الجسم�ة:ــ  3

مور الصع�ة، ألنه ینتمي إلى قبل أن نشرع في شرح هذا المفهوم، البد لإلشارة �أن تعر�ف الجسم من األ

خر�ن، والدلیل على ذلك الطفل الذي معرفة اآل عالم  متعدد المعاني، فنحن ال نعرف ذواتنا، إال من خالل

ال یتعلم حدود جسمه، إال �عد أن �قابله مع حدود جسم أمه، لذا كانت تساؤالت العلماء األولى، تدور 

 تكون صورته في أذهاننا؟حول هل لدینا جسم؟ أم هل نحن جسم؟ وكیف ت

عرف عند العلماء ما �سمى " �الحیز الجسمي الذاتي " في عمل�ة اإلدراك، وهذا �عني أننا نملك آلة 

 محدودة أین تظهر جم�ع الفضاءات، وهذه اآللة هي التي تحدد ال�مین من ال�سار.

  إن الجسم حسب قراءات ال�احثة والتي جاءت في أ�حاث علم�ة قّ�مة، �فضل العلماء المختصین أمثال 

 ( ب�اج�ه، فالون، أجور�اجیرا، بونتي، وآخرون) هو شكل خارجي ومكان داخلي.

وهذا �عني أن هناك آلة متحركة وأن هناك أفكار ومشاعر ومفاه�م داخل�ة ساكنة ومسجونة داخل هذه 

 لكنها هي التي تحركها والدلیل على ذلك األمراض الس�كومات�ة. اآللة،

 سوف نحاول ف�ما �أتي تفسیر ماه�ة الصورة الجسم�ة.

 " corps "الجسم أو الجسد أو البدن في اللغة العر��ة كلمات مرادفات، �قابلها �اللغة الفرنس�ة كلمة 

 والذي �عني موضوع، مجموعة عظام، ولحم إنه مساحة، حجم، هندسة، ثقل، إنه كذلك آلة متحركة.

تعني شكل �عطي تصورا م�سطا حول وظ�فة أو س�اق ما، مثل الصورة  " schéma "الصورة أو 

     Le) الجسم�ة التي هي انط�اع ذهني للجسم. وحسب " محمد شلبي " هي رسم�ة أو تصم�م الجسم.

Robert d’aujourd’hui, op. cit.p 1301). 
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أما �النس�ة ل " شلیدر " الصورة الجسم�ة، هي الصورة الخاصة بجسمنا والتي نكونها في عقولنا أو 

 Paule Schlider, L’image du).أذهاننا، �ع�ارة أخرى إنها الطر�قة التي �ظهر لنا فیها جسمنا

corps, nrfed Gallimard, France, 1968, p 50). 

  و�ؤكد " شلیدر " في تعر�فه للصورة الجسم�ة على األهم�ة النفس�ة لجم�ع المنافذ الخاصة �الجسم

 فبواسطة هذه المنافذ، نكون على صلة دائمة �العالم الخارجي، فبواسطتها نبتلع طعامنا، نتنفس...الخ.

بیرة حیث �قول �أنها في إعطاء هذا مفهوم أهم�ة علم�ة ك Headولقد أسهمت كذلك أعمال " هاد " 

التعرف على وضع�ة الجسم، �عني أن هناك �اإلضافة إلى اإلحساس ال�س�ط والتخیل ما �سمى " �ك�ف�ة 

 ظهور " الجسم لنا. �النس�ة له ل�ست عمل�ة تصور�ة، �الرغم من أنها تحتوي على صور ذهن�ة وتمثل�ة.

تغیر یدخل في وعینا، هذا الوعي مفهوما للصورة الجسم�ة: " كل  1911سنة Headو�عطي "هاد " 

 تكون له عالقة مع موضوع سابق ".

  فإن الجسم هو مكان اللذة، حیث یتكلم على طاقة لیبید�ة، تحكم كل الجسم Freudوحسب " فرو�د " 

و�بدأ الطفل �االهتمام الكلي بذاته، ثم �عد ذلك یدرك العالم الخارجي و�عط�ه اهتمامه عندئذ سوف �فهم 

 تمیز عن �اقي األجسام األخرى.�أن جسمه م

و�ؤكد " فرو�د " �أن جسم الطفل �حتاج إلى عالقة عاطف�ة، تكون األم طرفا فیها وتساعده على تجاوز 

 –المرحلة الذات�ة إلى المرحلة الموضوع�ة، وفي هذا المجال أكد " فرو�د " على تأثیر الجانب العاطفي 

ف�ما �عد مستقلة و�نتقل الطفل من فترة " أنا " إلى " إني الحسي في تكو�ن الصورة الجسم�ة التي تص�ح 

 أمتلك جسما " أو " عندي جسم ".

عصب�ة غیر  –فإن الصورة الجسم�ة تبدو كأنها كتلة نفس�ة ، Ajuriaguerraأجور�اجیرا "�النس�ة ل " 

تمثالت  قابلة لالنقسام، كأنها شكل من المعط�ات الحس�ة المتكاملة، �حتوي على حركات ومدركات،

 وٕاحساسات، ذكر�ات وانفعاالت.
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 الصورة الجسم�ة هي نتیجة عالقة الجسم ومح�طه. ،Wallonوحسب " فالون " 

هي الفكرة التي تعطي لكل طفل مفهوما خاصا بجسمه في Nobertsillamyوحسب " نور�یر سالمي " 

" صورة جسم�ة " بدون زماني متزن، و�عالقته �الوسط الذي �ع�ش ف�ه و�ستعمل مصطلح  –إطار مكاني 

 أن نحدد معنى خاصا �ه. و�مكن أن نعني �ه:

 *التعرف على الجسم الخاص.

 *انط�اع ذهني خاص �الجسم.

 *أداة أو واسطة بین الشخص والمح�ط.

III. : المخطط الجسديLe schéma corporelle  

 :الجسد تعر�فــ  1

 على موحدة بیولوج�ة كتلة هي إنما عزلهما �مكن فال �الجسد الفكر ترا�ط عن ع�ارة اإلنسان شخص�ة أن �ما

 الجسد �عتبر؛ كما  "وأكبر العالم وأدرك أسمع أتحرك، لكي جسدي على كل�ة �صفة أعتمد" :شیر�از تعبیر حد

 ثم األش�اء للمس تمنحان فالیدین األخرى، التعابیر كل في األصل هو بل هذا فقط ول�س تعبیري  مجال

 (Chirpaz ;1976 :50) ."بنا الخاص العالم الكتشاف وسیلتنا هو فجسدنا العینان،

 على التعرف خالل من الجسد�ة تجار�ه لتجسید الشخص بها �سعى التي الطر�قة هي الجسد على فالتعرف

 .اجتماع�ة أو إنسان�ة عالقة إجراء عند عاطف�ةو  حرك�ة معرف�ة، معان �مثل الجسد على األش�اء، فالتعرف

 على والتعرف متكاملة كل�ة إلى للتواصل الجسد�ة وحدته بناء على لألفراد تسمح متتال�ا بناء المعرفة فهذه

 .المادي �العالم المرت�طة الغر�ز�ة ح�اتنا هو فالجسد الشخص�ة وابتكاراته هو�ته

 ندرك أن �مكن ال أننا تبین الحدیثة فاأل�حاث الخارجي، العالم هذا في إال یوجد أن �مكن ال جسدنا كان لما

 .الخارجي العالم في الموجودة األش�اء مع إال جسدنا
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 یتبین الفسیولوجي الجانب من أن حیث األخر، دون  الواحد وجود �مكن ال مرت�طین الخارجي والعالم فالجسد

 یتمیز فالجسد مثال، التنفس كعمل�ة الخارجي، والعالم جسمه بین مستمرة ت�ادالت كذلك اإلنسان عند أن لنا

 طرف من ونقد تقی�م محل وهو جسدین �التالي شخصین عالقة هي اجتماع�ة عالقة كل . عالئقي �أسلوب

        �قع حدث أي ف�التالي لجسدنا، نظرتنا تغییر أو وتقدیر تقی�م في تساهم هذه اآلخر�ن ونظرة اآلخر�ن

 Bernardالعالم   �قول إذ غیره مع المعاشة الفرد عالقة على یؤثر :المجال هذا في الجسد �صیب أو

 . (Bernard ;1976 :68)الجسد  في منسوجة المعاشة وغیر القصة المعاشة

  Le schéma corporelle الجسدي : المخطط مفهومــ  2

 :بـ كلیته، نبدأ في جسده �أجزاء الطفل لتعر�ف طرق  عدة هناك

 االتجاهات : إعادة أ ــ 

 الخ....معا، االثنین الرجل، الید، إشارات الطفل �عید المرأة أمام 

 نظهر ، إنتاجه �عید الطفل لما .للطفل الرسم نظهر شفاف روق  على :الرسم على الوضع�ات نقل 

 .الطفل على الوضع�ات تنطبق أن یجب الذي الرسم

 اإلنسان لجسم المرك�ة األجزاء بواسطة رجل إعادة. 

 : ال�صر�ة اإلدركات ب ــ 

 المختلفة األلوان بین والتمییز التعرف على التمار�ن هذه تهدف :األلوان 

 األشكال تركی�ة إعادة، اللمس بواسطة األشكال على التعرف:تهدف التمار�ن هذه :أشكال 

 الخ......متوسط، صغیر، -كبیر :األ�عاد مختلف على التعرف على التمار�ن هذه تهدف :األ�عاد 

 الخ... شاقولي، عمودي،-أفقي :االتجاهات مختلف وفهم للتعرف التمار�ن تهدف فهنا :االتجاهات 

 

 
92 

 



 المھارات اللغویة والمعرفیة                                                                  الفصل الرابع
 

 :مالحظة

 على التعرف لع�ة، الهندس�ة االتجاهات لع�ة، التركیب لع�ة: اللعب طر�ق عن للطفل قدمت التمار�ن هذه

 .األشكال

 :السمع�ة اإلدراكات ت ــ 

 اإل�قاع: 

 مختلفة ضر�ات المختص �ضرب صغیرة حجرة أو عمود بواسطة: الضرب بواسطة اإل�قاع 

 المكتب فوق  مثلها �عید أن الطفل وعلى المكتب تحت

 نضرب ضر�ات، تحمل المكتب فوق  �طاقات یوضع یختص التمر�ن هذا: القراءة بواسطة اإل�قاع 

 .ال�طاقات على إظهارها الطفل منه ونطلب المكتب على ال�طاقات في المكتو�ة الضر�ات عدد

 تعني ودوائر صغیرة قو�ة ضر�ات تعني كبیرة دوائر علیها مرسوم �طاقات للطفل نعطي: الشدة 

 المناس�ة ال�طاقة �ظهر أن الطفل وعلى والضع�فة القو�ة الضر�ات الطفل نسمع ثم :ضع�فة ضر�ات

 .مسموعة ضر�ة لكل

 صوت ممتد، ف�قوم �عني طو�ل وخط قصیر صوت �عني قصیر خط عل�ه رسم للطفل نقدم: المدة 

        الرسم  له في المشا�ه �ظهر آن الطفل ممتد) وعلى قصیر،الصوتین(  بإحداث المختص

 .)116، 115، صص2009(رافع، عماد، 

 :كما یلي  Chirpazالعالم   �عرفه :الجسدي المخطط تعر�فــ  3

 عناصر تلتقي أین اإلحصائ�ة ول�ست الدینام�ك�ة المعاشة الصورة هو الجسدي التخط�ط أو المخطط إن"

 ونطقنا عضالتنا حركة كل فینا توقظ �الح�اة نشعر خاللها من التي الحساس�ة هذه وعقل�ة، �صر�ة لمس�ة،

 .(Chirpaz ;1976 :65) ."الحاضر �الجسد وجود تسم�ة طر�قة إال هو ما الجسدي فالتخط�ط
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 .اآلخر�ن مع عالقته في حرك�ة نفس�ة بتجر�ة الجسد ارت�اط مدى إظهار الس�اق هذا في العالم حاول

 �الفرد المرت�طة والشروط النتیجة فهو الممارس، النشاط احت�اجات حسب یتكون  ضرورة "الجسدي فالمخطط"

 الجسدي للحیز المتغیرة العالقات ثمرة هي للجسد الذهن�ة الصورة العالم رأي ففي "ومح�طه

 .�ه المح�ط والحیز

IV. التذكر:  

صورها �مجرد انقضائها وغ�ابها، بل تترك آثارا �حتفظ تزول  نسان الیواجهها اإل إن المواقف و الحوادث التي

على نتیجتها  جراها المعلم أمامه واطلعأو�طلق علیها اسم (ذكر�ات). وان التلمیذ الذي �شاهد تجر�ة  بها

  .ن �ستعیدها حین �سأله المعلم عنهاأ�حتفظ بهذه الخبرة و�ستط�ع 

ن �سبق أ ، وطب�عيالتذكر�ارة عن نشاط نفسي �سمى نسان عاستعادة الخبرات السا�قة التي تمر �اإل فان

  .ینفصالن الحفظ) والتذكر ال(أو التذكر عمل�ة تثبیت الخبرة لیتم االحتفاظ بها واستعادتها، ولذلك فان التثبیت

لى حد �عید في تعلم إتر�یته فمعرفة خصائصه ومظاهرة تفید  و�عتبر النمو العقلي للطفل مهمة القائمین على

  قصى حد ممكن.أى إلمالئمة للوصول �قدراته واستعداداته  كثر الظروفأاخت�ار الطفل و 

الخبرة السا�قة مع قدرة الشخص في لحظته الراهنة على استخدامها، والذاكرة كغیرها من الفعال�ات  فالتذكر هو

ل ال �عتمد على ن تذكر الطفأنها آل�ة، معنى ذلك أالسادسة � العقل�ة تنمو وتتطور، وتتصف ذاكرة الطفل في

تعتمد  التقید �حرف�ة الكلمات، وتتطور ذاكرة الطفل نحو الذاكرة المعنو�ة (العقل�ة) التي نما علىإ فهم المعنى و 

  .على الفهم

 8ـ  5لى إو�فضله یزداد حجم مادة التذكر ل�صل  نما �المعنى والفكرة،إ ن التذكر المعنوي ال یتقید �الكلمات و إ

الدقة في االسترجاع، و�ساعد على نمو الذاكرة المعنو�ة نضج الطفل  یزداد وكذلكن الرسوخ إأصناف، كما 

  .دراك العالقة بین عناصر الخبرة وتنظ�مها وفهمهاإ العقلي وقدرته على

إلى اإلرادي ألن الطفل في بدا�ة المرحلة �عجز عن استدعاء الذكر�ات  یتطور التذكر من الشكل العضوي 
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نجده  ذإوالس�طرة علیها و�بدو هذا واضحا في إجابته على األسئلة المطروحة عل�ه وتوجیهها  راد�ةإ�صورة 

المرحلة على التذكر  واخرأ�سترجع ف�ضا من الخبرات التي ال ترت�ط �السؤال، وتدر�ج�ا �ص�ح قادرا في 

 .واصطفاء ما یناسب الموقف رادي القائم على استدعاء الذكر�ات المناس�ة للظروف الراهنةاإل

 هو عمل�ة اكتساب المعلومات وتخز�نها ثم استدعائها عند الحاجة إلیها .   تعر�ف التذكر:ــ  1

هي الوظ�فة التي تعمل على حفظ الخبرات الماض�ة، والقدرة على إعادة إح�ائها  مفهوم الذاكرة:ــ  2

 واسترجاعها قصد التكیف مع الوضع الراهن. 

وقد عرفها "الالند" في معجمه " المصطلحات الفلسف�ة " �أنها : " وظ�فة نفس�ة تتمثل في إعادة بناء حالة 

 شعور�ة ماض�ة مع التعرف علیها من حیث هي كذلك ". 

وعل�ه �مكن أن نستنتج أن الذاكرة عمل�ة نفس�ة شعور�ة، تدل على خصوص�ة إنسان�ة عامة، یتفاوت فیها 

 .) 135، ص2009(رافع، عماد،  تهماألفراد �حسب قدرا

 التعرف )، االستدعاء (االسترجاع ، التخز�ن ، الترمیزتتمثل هذه المراحل في  :مراحل التذكرــ  3

 الترمیز :ــ  أ

 هو تنظ�م وتصنیف المعلومات �شكل �ساعد على تخز�نها ومن ثم تذكرها .

  .معان، صور ذهن�ة الترمیز قد �كون عن طر�ق تحو�ل المدخالت إلى :

 التخز�ن :ب ــ 

 ).1423ال زالت معلوماتنا عن الطر�قة التي یتم بها تخز�ن المعلومات قلیلة (نجاتي:

 و�تضمن : االستدعاء :ت ــ 

 : وهو استرجاع شيء غیر ماثل أمام الذهن . االسترجاع 

 : 1421وهو الشعور �أن ما نشاهده في لحظة ما قد مر في خبراتنا (راجح: التعرف.( 
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 ــ العوامل المساعدة على التذكر: 4

 : رعوامل تساعد على التذكهناك 

 التكرار  – أ

 التنظ�م والتحز�م  – ب

 توز�ع التعلم على فترات  -ت 

 تنم�ة المیل لموضوع التعلم - ث

 تقو�ة الدافع للتعلم  – ج

 )1423التهیؤ العقلي (نجاتي : - ح

 أنواع الذاكرةــ  5

 :الذاكرة قصیرة المدى أ ــ 

 إن االحتفاظ �المعلومات في هذه الذاكرة ال یز�د عن عشر�ن ثان�ة . -

 نوع الترمیز الذي �حدث فیها هو في األغلب سمعي أو �صري . -

سعة هذه الذاكرة س�ع وحدات غیر مترا�طة، لكن إذا وجدت روا�ط بین الوحدات المدخلة ف�مكن ز�ادة  -

 سعتها .

 الذاكرة طو�لة المدى :ب ــ 

 حتفاظ �المعلومات لفترات طو�لة (أ�ام، سنوات، مدى الح�اة ).فیها یتم اال -

الترمیز المستخدم فیها هو في األغلب ذو معنى وداللة، وغال�ا ما یتم ذلك عن طر�ق ر�ط الخبرات  -

 ).1423الجدیدة بخبرات سا�قة موجودة في المخ (نجاتي:
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   :الطفل ذاكرةــ  6

البدا�ة، فهو یتذكر الخبرات التي تعطى له �صورة مشخصة  ذاكرة الطفل ذات طب�عة حس�ة مشخصة فيإن 

وصورا مشخصة وكلمات مجردة، وطلبنا  أش�اءالطفل  أمامواقع�ة فلو عرضنا  أش�اءومحسوسة وعلى شكل 

 أكثرالمشخصة  واألسماءوالصور  األش�اءحفظه منها، لوجدناه یذكر  م�اشرة ان یذكر ما منه �عد عرضها

 األر�عالسنوات  كلمات المجردة ولهذا السبب �ستط�ع طفل المدرسة االبتدائ�ة (الس�ماوال لألعدادتذكره  من

  .) االحتفاظ �الخبرات التي اكتسبها عن طر�ق الحواساألول

والممارسة  ینصح �اعتماد طرق التدر�س في تلك الصفوف بوجه خاص على استخدام الوسائل الحس�ة ولذلك

المادة المحسوسة مس�طرا  ث�اتا في الذهن. و�ظل تذكر أكثرخبرات واضحة  إلىالعمل�ة المشخصة للوصول 

في المرحلة  إالالكلمات التي تحمل معنى مجردا  یزداد مردود تذكر وال �أكملهاخالل المرحلة االبتدائ�ة 

  .المتوسطة

العالقات والفهم ینمي  إدراكوالقدرة على  ن اكتساب الطفل للمفاه�م �ما فیها المفاه�م المجردة ونمو التفكیرإ

 الكالم�ة. كما یزداد مردود الذاكرة و�طول المدى الزمني للتذكر.  تذكر المادة إمكان�ةلد�ه و�شكل واضح 

  :العوامل المساعدة على ترسیخ المعلوماتــ  7

الطفل  النس�ان ومساعدة معرفتنا بها تساعدنا في تحسین طرائق الحفظ والتذكر و�التالي التقلیل من حدوث ان

  :في نشاطه المدرسي التعل�مي، ومن أهم هذه العوامل ما یلي

التي ال  ن نس�ة النس�ان تكون كبیرة في الموادأتدل التجارب حول الحفظ والنس�ان  والتنظ�م: الفهمـ أ ــ

من  في الحفظ على الفهم اثبت نفهمها أو التي تم حفظها �شكل حرفي. لذلك فان الذاكرة المعنو�ة التي تعتمد

العالقات یلعب دورا مهما  إدراكن إالتثبیت على التكرار.  الذاكرة اآلل�ة التي تتقید �حرف�ة المادة وتعتمد في

  .من غیرها أكثرالمعللة  األمور�حفظ  في التثبیت لذلك فان الطفل
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تذكرها  ةإمكان�وعناصرها على جعلها وحدة متماسكة و�ز�د من  المادة أجزاءو�ساعد التنظ�م والر�ط بین 

 منظومة معلوماته. وهكذا إدخالهاالر�ط بینها و�ین الخبرات السا�قة و�ذلك یتم للطفل  وحفظها و�مكن ان یتم

مقسومة  35یر�ط التلمیذ بین الجمع والضرب (الضرب اختصار الجمع) و�ین الضرب والقسمة حیث ان (

  .) عمل�ة ضرب من نوع آخر7على 

والمناخ والم�اه و�ین هذه كلها والنشاط ال�شري. �شكل عام ان الذاكرة  الموقعوفي مادة الجغراف�ا یر�ط بین 

  .ال�حت وتنظ�مها أقل تعرضا للنس�ان من الذاكرة اآلل�ة القائمة على التكرار األفكارفهم  القائمة على

متعددة الوضوح عوامل  الواضح لموضوع ما �ساعد على تثبیته وتسهم في اإلدراك إن :اإلدراكوضوح ب ــ 

الوسائل الحس�ة لتالمیذ المرحلة  أهم�ة تتأالحواس الس�ما حاستي السمع وال�صر. من هنا  إشراكمنها 

 العرضي المشتت ال اإلدراكوتوض�حه كما �سيء للفهم ان  اإلدراك االبتدائ�ة. یلعب االنت�اه دورا في تعمیق

  .والعنا�ة �عرضها �شكل یجذ�هثارة االهتمام بها إ الخبرة المعطاة و  إلى�صل �التلمیذ 

�ستخدمه  طول كماأولمدة  أفضلن الطفل یتذكر ما هو ممتع �النس�ة له �صورة إ : االنفعالي العاملت ــ 

ن وجود الدافع إتعلم خبرة ما.  ثارة الدافع للتعلم لدى الطفل حین یراد لهإفي نشاطه. ولهذا ینصح عادة ب

لى هذا العامل االنفعالي تعطي طرق إش�اعه. واستنادا إ سار ناتج عنیجعل اكتسا�ه للخبرة مصدرا النفعال 

 اإلدراكالتعز�ز في تقدم التعلم. �عتبر الخوف والقلق من االنفعاالت التي تعیق  كبیرة لدور أهم�ة اآلنالتعل�م 

  .نها تعیق التثبیت والتذكرإواالنت�اه وتشوشهما و�التالي ف

كلما كان هذا المدى قصیرا كان التذكر أقوى وأوضح. فالطفل ینسى   :والتذكر الزمن بین التخز�نث ــ 

ولكن  .كثر من الخبرات الجدیدةأالقد�مة (�استثناء الخبرات المصحو�ة �شحنة انفعال�ة قو�ة)  معلوماته

الحفظ  أنالتذكر. كما  استخدام المعلومات القد�مة في مواقف متكررة ینفي عنها صفة القدم و�جعلها سهلة

  .جلدراك العالقات �ضمن تثبیتا طو�ل األإ القائم على الفهم و 

دراك الواضح والر�ط والتنظ�م واإل ن تأثیر الذكاء یتجلى في قدرة الطفل الذكي على فهم المعنىإ : الذكاءج ــ 
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 ل�ة والاآلالتثبیت والحفظ والشخص الذكي �أنف من الذاكرة  �المعلومات السا�قة، وهذه كلها عوامل تسهم في

 ال �فهمه. �قبل على حفظ أي شيء

نتائج جیدة في تذكر  المجد�ة في الحفظ �ساعد الى حد كبیر على تحقیق األسالیب األطفالن تعل�م إ 

والتنظ�م لمحتوى المادة المدروسة، ومن أهم  حیث تعتمد على الفهم األسالیبمعلوماتهم وقد تثبت جدوى هذه 

  :األسالیب

 لموضوع اطر�قة للحفظ هي وضع خطة للنص أو  أفضلأو موضوعا فان  الحفظ نصاذا كانت مادة إ

 براز الفكرة إ و 

للمجموعة  فكار الفرع�ة وجمع المعط�ات في تصن�فات ومجموعات مع اخت�ار تسم�ة أو عنوانواأل الرئ�س�ة

  .جزاء الموضوعأثم الوقوف على العالقات الجوهر�ة بین المجموعات والر�ط بین 

  الكالمي الشرح أساساستخدام الرسوم والمخططات والرسوم الهندس�ة والصور القائمة على.  

 نواعاأل استخدام المادة الواجب حفظها في حل مسائل تتعلق بها ومن شتى.  

  ظ اآللي. لذلك البد من الحف ذا توفرت �عض الشروط التي ت�عدإالتكرار و�عتبر طر�قة مناس�ة للحفظ

التال�ة: توز�ع المراجعات �حیث تفصل بین تكرار  مورالعقالني للتكرار و�كون �مراعاة األ االستخدام

لى إطو�ال یؤدي  �كون  �كون مناس�ا �سمح �الراحة وال نإوآخر فترة من الراحة (الفاصل یجب 

فضل من التكرار المتالحق. والفاصل �منح راحة أ التكرار الموزع ضاعة آثار المرة السا�قة) هذاإ

  .والملل اللذین �شتتان االنت�اه تقضي على عاملي التعب

نسان في تماما من الفعال�ات المقحمة التي یواجهها اإل و�عتبر النوم فترة راحة مثال�ة الن النوم خال

جدى أقبل النوم مرة واحدة ثم تعاد قراءتها مرة ثان�ة في الص�اح فهذا  ن تقرأ المادةأ�قظته، و�فضل 

 مرات تتخللها نشاطات مقحمة و�ز�د التأثیر السلبي للفعال�ات المقحمة كلما كان من قراءتها عدة
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�عرقله درس  صل�ة المراد حفظها فحفظ درس في اللغة العر��ةات األمالتشا�ه كبیرا بینها و�ین المعلو 

  .تلفةالسا�قة والالحقة مخ یل�ه �اللغة االنجلیز�ة مثال. و�قل التأثیر السلبي كلما كانت الفعال�ات

 ب�ات قلیلة �مثل مضمونها أوحدة (مثال  ذا كانت المادة المطلوب حفظها محدودة المحتوى وذاتإ

في التكرار و�قصد بها تكرار المادة كلها في كل  األفضل حدثا واحدا) فان الطر�قة الجزئ�ة الكل�ة هي

ف�فضل الطر�قة الجزئ�ة طو�لة (قصیدة طو�لة) أو موضوعا متشعب الجوانب  ذا كانت المادةإما أمرة 

  .و فكرة رئ�س�ةأن �كون لكل جزء وحده أو�شترط  أجزاء إلىتقس�م القصیدة  القائمة على

في  األجزاءن �كون التكرار آل�ا بل مصحوب بنشاط عقلي یتمثل في االنت�اه والفهم ور�ط أ یجوز ال

 �قة .وترا�طها كما یر�طها �الخبرات السا األفكارتنظ�م عقلي یبرز تسلسل 
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 خالصة :

ومن هنا فإن لمرحلة ما قبل المدرسة أهم�ة كبیرة جدًا ألنها تعتبر المرحلة العمر�ة األسرع في النمو  

اللغوي تحص�ًال وتعبیرًا وفهمًا، حیث ینزع التعبیر اللغوي نحو الوضوح ودقة التعبیر والفهم و�تحسن النطق 

یرها. والطفل في هذه المرحلة �ستخدم األسئلة و�ختفي الكالم الطفولي مثل الجمل الناقصة واإلبدال والثأثأة وغ

ن كل طفل لنفسه ما ُ�سمَّى  واالستفسارات الموجهة للمح�طین �ه لمعرفة المز�د عن العالم الخارجي، حیث �كوِّ

ببنك المعلومات، فاللحاء المخي في هذه الفترة �كون في غا�ة الحساس�ة، وهذا یجعل من السهل تخز�ن 

 رموز األش�اء الستخدامها في اكتساب الخبرات في المستقبل وتفسیرها والتعامل معها.المعلومات والخبرات و 

والسرعة التي یتعلم فیها األطفال اللغة و�ستخدمونها بدون َتعُلم م�اشر هي من الغرائب وتؤكد وجود دلیل قوي 

فة لما ورد من �اإلضا (Chomsky 1968; Kuhl 2000) على أن هناك أساسًا بیولوج�ًا الكتساب اللغة 

أثر لألساس البیئي. فالناس المح�طون �الطفل هم �مثا�ة نماذج لغة لهم أهم�ة خاصة في التأثیر على مقدار 

نمو قدرة األطفال التواصل�ة وعلى مقدار تقیدها. ولكن هناك رغ�ة حق�ق�ة لدى األطفال لبناء المعنى 

 و ما �قوي النمو اللغوي في هذه المرحلة.وللتواصل مع اآلخر�ن متواز�ة مع استعدادهم العصبي، وه
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 تمهید:
 خصائصها بدراسة الزمان قد�م منذ العلماء اهتم فقد الفرد؛ شخص�ة تكو�ن في الم�كرة الطفولة ألهم�ة نظرا

 ما المرحلة هذه أن المرحلة، كما هذه في الطفل لنمو المالئم والجو الفضاء توفیر على واحت�اجاتها، وعملوا

 هذه أهم�ة لتب�ان الدول من العدید في أجر�ت ال�حوث من مجموعة هناك نجد لهذا ال�احثین اهتمام تثیر زالت

 �عض ذكر سنحاول هنا نحن و الم�كرة الطفولة لمرحلة المقدمة البرامج أهم�ة و بها التكفل وك�ف�ة المرحلة،

 بتدائياتنم�ة المهارات اللغو�ة والمعرف�ة لتلمیذ السنة األولى  التر��ة التحضیر�ة في أهم�ة لتب�ان الدراسات

 �عضا منها:  سنتناول یلي وف�ما

 الدراسات المحل�ةأوال: 

 ): 1993/1994ــ دراسة جاجة محمد أو بلقاسم ( 1

 الجزائري" الطفل لدى الذهني االستعداد تنم�ة في �الروضة االلتحاق أثر "

 االستعداد نمو في تأثیرها مدى و األطفال ر�اض �أهم�ة التعر�ف الهدف من الدراسة هو أهداف الدراسة:

 قبل ما مرحلة طفل لدى الذهني االستعداد �ق�س اخت�ار وضع إلى الدراسة هدفت الطفل؛ كما لدى الذهني

 .المدرسة

 سنوات6 قدره زمني عمر �متوسط بنتا 58 و ولدا 84 منهم وطفلة طفال 142 الدراسة شملتعینة الدراسة: 

 هذه األساسي، تضم للتعل�م مدارس 08 من اخت�ارهم تم قد و ابتدائي، أولى �السنة یدرسون  أشهر 3 و

 قام شروط الدراسة فیهم تتوفر ال من منهم است�عاد تم ، تلمیذة و تلمیذا 670 �ضم قسما 20 المدارس

 : مختلفتین مجموعتین إلى العینة أفراد بتصنیف ال�احث

 . طفال) 70 ( التجر�ب�ة العینة �مثلون  و �الروضة التحقوا الذین مجموعة األطفال

 .طفال) 72 ( الضا�طة العینة �مثلون  و �الروضة یلتحقوا لم الذین األطفال مجموعة

 قد اعتمد و الدراسات هذه لمثل المناسب ألنه التجر�بي المنهج على دراسته في ال�احث اعتمدمنهج الدراسة: 

 (ت) فهو في ال�حث المعتمد اإلحصائي األسلوب أما. التجر�ب�ة و الضا�طة المجموعتین طر�قة على ال�احث

على  التعرف بهدف ذلك و الضا�طة و التجر�ب�ة ال�حث عینتي أفراد لدرجات المئو�ة النسب حساب. ستودنت

 . التجر�ة في األفراد فیها یتمركز التي الدرجات مدى اختالف

 عالم النفس وضعه الذي" التعل�م�ة التجر�ة " اخت�ار على للمعلومات جمعه في ال�احث اعتمدأدوات الدراسة: 

 سخاروف. ف�قوتسكي سا�قا السوف�اتي

 

103 
 



 الدراسات السابقة                                                                             خامسالفصل ال
 

 : یلي ما إلى الدراسة توصلتنتائج الدراسة: 

 وتحضیره للتعل�م الطفل لدى للتعلم الذهني االستعداد قدرة تنم�ة صعید على أهم�ة له �الروضة االلتحاق-

 . األساسي

 . �الروضة یلتحقوا لم الذین أقرانهم نتائج من أحسن �الروضة التحقوا الذین الذكور نتائج -

 المجموعة الضا�طة إناث درجات من أحسن ) �الروضة التحقن (الذین التجر�ب�ة المجموعة إناث درجات -

 . ) �الروضة یلتحقن لم (الذین

  بر�اض األطفال) التحقوا التجر�ب�ة(الذین المجموعة إناث و ذكور بین الذهني االستعداد في فرق  یوجد ال -

بر�اض  یلتحقوا لم الضا�طة(الذین المجموعة إناث و ذكور بین الذهني االستعداد في فرق  یوجد ال -

  األطفال)

 ) �الروضة التحقوا (الذین التجر�ب�ة العینة أطفال أن إلیها المتوصل النتائج أظهرت الحاالت كل وفي

االنجاز  سرعة ودقته، و حسن األداء في �الروضة) یلتحقوا لم (الذین الضا�طة العینة أطفال عن یتمیزون 

 واضحة و سل�مة بلغة ) بها ال�احث قام التي التجر�ة (في أعمال من �ه �قومون  عما التعبیر على و�قدرتهم

 عكس لدیهم، للتعلم الذهني االستعداد على ظهور تأثیر له األطفال بر�اض التحاقهم أن یؤكد الذي اآلمر

 في أو التجر�ة في منهم المطلو�ة المهام أداء صعو�ات في عانوا الذین الضا�طة المجموعة من أقرانهم

 . اللغة �استخدام �ه �قومون  عما التعبیر

 ): 2000/2001ــ دراسة جاجة محمد أو بلقاسم ( 2

 الروضة " – المدرسي التعل�م قبل ما مرحلة ألطفال الر�اض�ة المفاه�م في تجر�بي برنامج بناء "

 تلخصت أهداف ال�حث ف�ما یلي:أهداف الدراسة: 

 وحدة المفاه�م العدد، مفاه�م وحدة العدد، قبل ما مفاه�م وحدة : تشمل الر�اض�ات في تعل�م�ة وحدة بناء -

 . الهندس�ة األشكال و التبولوج�ة

 طر�قة مدخل �استخدام الروضة اطفال على التعل�م�ة الوحدة تتضمنها التي المفاه�م هذه تدر�س تجر�ة  -

 . الحر النشاط و اللعب

    5 بین ما أعمارهم تتراوح للدراسة الكلي المجتمع �مثلون  طفلة و طفال 38 الدراسة شملتعینة الدراسة: 

 . أشهر 6 و سنوات5 و

 . التجر�بي المنهج ال�احث ات�عمنهج الدراسة: 

 :یلي ما إلى ال�احث توصل لقد نتائج الدراسة:
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 إكسابهم في قد ساهم المقترح التعل�مي البرنامج نشاطات محتوى  المدرسي التعل�م قبل ما مرحلة أطفال تدر�س

 لتعلم استعداد على المرحلة یتوفرون  هذه أطفال أن أي . منها االستفادة و المفاه�م تلك من لكثیر تعلمهم و

 ألطفال المعرفي النمو مع العدیدة في نشاطاته یتوافق المقترح البرنامج أن و ، الهندس�ة و التبولوج�ة المفاه�م

 . الروضة

 إكسابهم في قد ساهم المقترح التعل�مي البرنامج نشاطات محتوى  المدرسي التعل�م قبل ما مرحلة أطفال تدر�س

 خصائص مع المقترح یتناسب البرنامج محتوى  أن �عني هذا و . الطرح و الجمع وعملیتي العدد مفاه�م

 �المفاه�م المتصلة الخبرات التعل�م�ة مختلف إ�صال في المعتمدة األنشطة أن و ، المدرسة قبل ما مرحلة

 �عتمدون  الذي الحسي الحركة، والتفكیر في األطفال إمكانات واستغالل ، اللعب طر�قة �استعمال المعن�ة

 ضمن التعلم و االكتساب مستوى  طی�ة على نتائج حقق قد ، بهم المح�طة للمثیرات استكشافهم عند عل�ه

 لهم أت�حت لو انجازه �مكنهم ما و ، الراهنة خبرة األطفال واقع االعت�ار في تأخذ محددة ا�ست�مولوج�ة شروط

 . الكافیین العون  و المساعدة

 ): 2008/2009ــ دراسة قادري حل�مة ( 3

 .سنوات" 5إلى  2ق�اس الكفاءة اللغو�ة للطفل، من " 

 هدفت الدراسة إلى ق�اس الكفاءة اللغو�ة لألطفال الذین تتراوح أعمارهم من سنتین أهداف الدراسة: 

إلى نها�ة خمس سنوات  وٕالى الكشف عن الفروق بین الجنسین في اخت�ار الكفاءة اللغو�ة، ومحاولة إیجاد 

د اإلخوة، كما حاولت االرت�اط بین متغیر الكفاءة اللغو�ة ومتغیر المستوى التعل�مي للوالدین، ورت�ة الطفل وعد

من خالل هذه الدراسة الكشف عن متوسط االستعمال اللغوي، وٕالى معرفة االختالف في متوسط االستعمال 

 اللغوي بین الذكور واإلناث. 

طفال في مرحلة ما قبل المدرسة، تم اخت�ارها �طر�قة  250عینة قوامها  اشتملت الدراسة علىعینة الدراسة: 

ع مراعاة المواصفات التال�ة : جنس الطفل، رتبته في األسرة، المستوى التعل�مي مقصودة، م -عشوائ�ة

دور للتر��ة ما قبل المدرسة �مدینة  9للوالدین ومهنتهما، وهذا عند كل سن، أمَّا مكان الدراسة كان ع�ارة عن 

 وهران.

نتاج الكلمات ة الطفل على فهم وإ استخدمت ال�احثة اخت�ار الكفاءة اللغو�ة وهي أداة لق�اس قدر أدوات الدراسة: 

 .وهو یتكون من جزئین

 :ما یلي ال�احثة إلیهامن بین النتائج التي توصلت  نتائج الدراسة:

 ـــ نها�ة خمس سنوات. 2ــ یوجد تنوع في االستعمال اللغوي لدى أطفال أعمارهم من 
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 ـــ نها�ة خمس سنوات. 2تتراوح أعمارهم من ــ ال یوجد فرق في االستعمال اللغوي بین الذكور واإلناث والتي 

ــ یوجد ارت�اط بین المستوى التعل�مي لألب والكفاءة اللغو�ة عند أطفال الثان�ة والثالثة من العمر، في حین ال 

 یوجد أي ارت�اط بین نفس المتغیر�ن عند سن الرا�عة والخامسة ونها�ة خمس سنوات.

لألم والكفاءة اللغو�ة عند أطفال الثان�ة من العمر، في حین ال یوجد أي  ــ یوجد ارت�اط بین المستوى التعل�مي

 ارت�اط بین نفس المتغیر�ن عند أطفال الثالثة والرا�عة والخامسة ونها�ة خمس سنوات.

ــ فرق بین الذكور واإلناث من حیث الكفاءة اللغو�ة ولصالح اإلناث عند سن السنتین وسن الخامسة في حین 

 لفرق عند سن الثالثة والرا�عة ونها�ة خمس سنوات.ینعدم هذا ا

 الدراسات العر��ة ثان�ا: 

 ):1956ــ  دراسة محمد محمود رضوان ( 1

 "بن�ة لغة الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة االبتدائ�ة "

هدفت الدراسة إلى معرفة مفردات األطفال وتراكیبهم في عینة ال�حث داخل الروضة أهداف الدراسة: 

 وخارجها.                                                   

طفل ممن تتراوح أعمارهم بین أر�ع سنوات  200ضمت الدراسة عینة تتكون من عینة الدراسة: 

 ونصف وخمس سنوات ونصف.

كلمة. ومن النتائج التي  2249عدد الكلمات األصل�ة دون اشتقاقاتها عند أطفال العینة  بلغنتائج الدراسة: 

توصل إلیها ال�احث رضوان أ�ضًا وجود تكرار في الكلمات والع�ارات التي یتلفظ بها أطفال العینة . و�عض 

ه الثالث ال �قصد �ه هذا التكرار "یؤدي وظ�فة لغو�ة و�عضه اآلخر �قصد �ه التأكید وٕابراز المعاني، و�عض

إال اللذة في عمل�ة التكرار. كما وجد ال�احث أن الطفل المصري یبدأ ع�ارته الخبر�ة �االسم المسند إل�ه ، ثم 

 یذكر المسند �عد ذلك سواء أكان اسمًا أم فعًال ، وال �عكس األمر إال نادرًا".

 :)1978ــ دراسة محمد نور الدین النقشبندي ( 2

 األساس�ة في عمر ما قبل االبتدائ�ة من ثالث إلى ست سنوات ""لغة الطفل 

لقد هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الثروة اللغو�ة ألطفال تتراوح أعمارهم بین الثالثة أهداف الدراسة: 

 والسادسة من العمر.

اختار ال�احث عینة الدراسة من ر�اض األطفال في دمشق وضواحیها ممن تتراوح  عینة الدراسة:

 سنوات. 6إلى  3عمارهم بین أ 
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استخدم ال�احث �عض اللوحات المصورة للحصول على أحادیث األطفال، ثم قام �عد ذلك أدوات الدراسة: 

�حساب تواتر (تكرار) المفردات لهؤالء األطفال ، وأجرى مقارنة لفظ�ة ومعنو�ة بین الكلمات األصل�ة األكثر 

حمد رضوان من مصر ، والكلمات األصل�ة في دراسته هذه عن شیوعًا . وقارن ال�احث بین دراسة محمود م

 لغة الطفل.

كان من ضمن نتائج �حث النقشبندي وجود فرق بین الذكور واإلناث من حیث حجم الكلمات نتائج الدراسة: 

ونوعها ، إذ تفوقت اإلناث على الذكور في القدرة اللغو�ة في العینة المدروسة ، وفي هذه الدراسة تبین أن 

 عدد الكلمات المنطوق بها یزداد بز�ادة العمر.

"وخلص ال�احث أ�ضًا إلى ما انتهى إل�ه (رضوان) في دراسته في أن الطفل السوري كالمصري ، �عمد إلى 

تكرار الجمل والكلمات في حدیثه ، كما أنه �ستخدم ضمائر المتكلم أكثر من ضمائر المخاطب والغائب   

 حول الذات ، وال �فرق بین حاالت اإلعراب المختلفة كالمثنى والجمع خاصة ".ع�ارة على اللغة المتمركزة 

 ):1980ــ دراسة وحیدة شاهد إسماعیل ( 3

 " بن�ة لغة األطفال ما بین الثالثة والسادسة " 

 حاولت الدراسة بدا�ًة اإلجا�ة عن السؤالین اآلتیین:أهداف الدراسة: 

 الطفل ألغراض اإلخ�ار والنفي بتقدم الطفل في عمره؟ هل تختلف بن�ة الجمل التي �ستخدمها -أ

هل تختلف بن�ة الجمل التي �ستخدمها الطفل ألغراض اإلخ�ار والنفي بتغییر المستوى االقتصادي    -ب

 االجتماعي للبیت الذي �أتي منه الطفل ؟

ارهم عشوائ�ًا من إناث) وقد تم اخت� 27ذكور و27) طفًال (54تشكلت عینة الدراسة من (عینة الدراسة: 

 االجتماعي ألسرهم. –محافظة عمان حسب العمر والمستوى االقتصادي 

موقفًا للنفي، 34موقفًا لإلخ�ار ، و 57استخدمت ال�احثة وحیدة إسماعیل اخت�ارًا یتكون منأدوات الدراسة: 

السا�قة �مثل وذلك للحصول على عینة ممثلة لكالم الذین تضمهم عینة الدراسة. وكل موقف من المواقف 

صورة متقنة ملونة تتضمن جان�ًا أو أكثر من ح�اة األطفال مع والدیهم وٕاخوتهم وأصدقائهم ، وقد تم تقنین 

طر�قة استخدام االخت�ار ، وذلك لضمان صدقه �حیث تكون هذه الطر�قة واحدة �النس�ة لجم�ع األطفال . 

اجع ، وذلك لتحلیل كالم األطفال المسجل على استخدم أ�ضًا نظام تحلیلي أعد �االستعانة �عدد من المر 

 موقف االخت�ار .
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توصلت ال�احثة وحیدة في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها إلى أن لغة الطفل تتغیر �شكل نتائج الدراسة: 

كمي، أي من استعمال الكلمة المفردة للتعبیر عن معنى كامل إلى استعمال جملة تامة و�س�طة، یزداد �عدها 

 الجملة كلما تقدم الطفل في العمر ، و�زداد تعقیدها.طول 

وكان من نتائج الدراسة أ�ضًا أن الظواهر اللغو�ة غیر السل�مة تختلف �اختالف عمر الطفل فالظواهر التي 

یخطئ فیها األطفال من الفئات العمر�ة الدن�ا تختلف عن الظواهر التي یخطئ فیها األطفال المنتمون إلى 

 لى.فئات عمر�ة أع

سنوات �قتر�ون تدر�ج�ًا من إتقان اللغة المحك�ة . وتتمیز جملهم بتعقید 6-5كما أن أطفال الفئة العمر�ة من 

تراكیبها وازد�اد مفرداتها مع استخدام أوسع للظروف والضمائر واألسماء الموصولة والروا�ط �أنواعها  

، ثم یتقنونها �التدر�ج . وهذا یؤكد أن تدّرج  و�ستخدم األطفال معظم الروا�ط بین الكالم �طر�قة غیر سل�مة

 إتقان األطفال الستخدام الروا�ط ال �عتمد التقلید والمحاكاة .

تلفت نتائج هذه الدراسة االنت�اه إلى وجوب توع�ة اآل�اء ومعلمات ر�اض األطفال على : توص�ات الدراسة

تطور�ة . وهذا �عني أنه یجب عدم اعتماد تقبل لغة األطفال   والنظر إلى أن لغة الطفل عمل�ة نمائ�ة 

تراكیب معینة لتلقینها لألطفال، بل البد من ترك الحر�ة للطفل كي �عبر عن رأ�ه وخبراته وفقًا لقدراته اللغو�ة 

 دون ضغط ، ألن هذا الضغط قد یدفعه للصمت واالنزواء والتعثر في الكالم .

وأوصت الدراسة أّال ُیهمل الطفل ، وأن ُ�صحَّح كالُمه بهدوء وروّ�ة ، ألن هذا یدفعه لتطو�ر لغته �شكل 

أفضل ، كما أوصت الدراسة �ضرورة الق�ام بدراسات أخرى في مجال لغة الطفل واكتسا�ه لها بهدف إیجاد 

صلوا �الطفل إلى لغة مناس�ة أهم األسس العلم�ة التي یجب على مخططي مناهج األطفال اعتمادها لكي �

 صح�حة وسل�مة . 

 ):1981ــ دراسة راتب السعود ( 4

 " مفردات الطفل األردني عند التحاقه �الصف التمهیدي في مرحلة ر�اض األطفال".

 أهداف الدراسة: •

سنوات  4إناث تتراوح أعمارهم بین  26ذكور،و 34طفًال ، 60تألفت عینة الدراسة من عینة الدراسة: 

 سنوات وثمان�ة أشهر، یلتحقون �اثنتي عشرة روضة موزعة على مناطق عّمان المختلفة. 5وثمان�ة أشهر  و

قام ال�احث راتب السعود بجمع أحادیث األطفال بوساطة أجهزة تسجیل ، ذلك في الفترة أدوات الدراسة: 

إحداهما للحوار الشفوي  وقد استخدمت في جم�ع أحادیث األطفال استمارتان 30/9/1981-20الواقعة بین 

، والثان�ة استمارة مصورة . وتضمنت هاتان االستمارتان محاور اهتمام الطفل كلها ، وما یوجد في بیئته 
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العامة والخاصة كأعضاء الجسم ووج�ات الطعام ، وكذلك المأكوالت والمال�س والمهن والوظائف واأللعاب 

ة من ال�احثات �اإلضافة إلى معلمات ر�اض األطفال  وغیرها، كما تمت محاورة األطفال من قبل مجموع

حیث تمت المحاورة �شكل فردي مع تقد�م �عض المعززات المناس�ة قبل بدء الحدیث مع الطفل وفي أثنائه . 

 وُفرِّغت �عدها المادة المسجلة لكل طفل على كّراس خاص �ه .

لتحقین بر�اض الفئة األولى الموجودة في المناطق ُوِجد نتیجة لهذه الدراسة ، أن األطفال الم نتائج الدراسة:

ذات المیزة االقتصاد�ة واالجتماع�ة العال�ة ، حسب رأي ال�احث ، وجد أن متوسط كلماتهم التي تكلموا بها 

كلمة، أما األطفال الملتحقون بر�اض الفئة الثان�ة التي تمثل مستوى اقتصاد�ًا اجتماع�ًا متوسطًا  1196یبلغ 

كلمة ، عن أطفال الفئة األولى .  157كلمة ، �فارق قدره  1039فقد بلغ متوسط كلماتهم    أو دون ذلك

و�عود هذا الفرق   كما رأى ال�احث ، إلى أن األطفال في ر�اض األطفال ذات الفئة األولى تتاح لهم خبرات 

 الفئة الثان�ة . أكثر ، و�ع�شون في بیئات ثقاف�ة أكثر غنى من بیئة أقرانهم في ر�اض األطفال ذات

 :)1989دراسة لیلى أحمد كرم الدین ( ــ 5

 " قوائم الكلمات األكثر انتشارًا في أحادیث األطفال من عمر عام حتى ستة أعوام".

لهذه الدراسة أهم�ة �الغة إذ إن قوائم الكلمات األكثر انتشارًا في لغة األطفال في سن ما قبل أهم�ة الدراسة: 

من واقع الكلمات التي �ستخدمها األطفال المصر�ون في سن ما قبل المدرسة �الفعل المدرسة .... قد أعدت 

في أحادیثهم. وتتفوق قوائم الكلمات هذه على مختلف أنواع القوائم األخرى التي یتم إعدادها �اعتماد 

 المعجمات والكتب وغیرها من المصادر".

ن خمس محافظات مصر�ة ، لتمثل مختلف البیئات اختارت ال�احثة كرم الدین عینة ال�حث م عینة الدراسة:

الحضار�ة واللغو�ة الموجودة في المجتمع المصري، وقد روعي عند اخت�ار العینة من األطفال أن یتراوح 

عمر الطفل بین سنة وست سنوات ، وأن یتساوى فیها عدد اإلناث والذكور قدر اإلمكان ، �شرط أن تمثل 

افظة التي اختیرت منها تمث�ًال جیدًا . كذلك أخذت ال�احثة �عین االعت�ار أطفاًال العینة التي تم اخت�ارها المح

االجتماع�ة السائدة في المجتمع األصلي ، وأطفاًال "یذهبون  –ینتمون إلى مختلف المستو�ات االقتصاد�ة 

بل المدرسة لدور الحضانة عند األعمار التي شملتها الدراسة ، وكذلك األطفال الذین �مضون فترة ما ق

 �المنزل ".

استعانت ال�احثة لتقدیر الحصیلة اللغو�ة ، �طر�قتین مختلفتین ط�قت الطر�قة األولى مع أدوات الدراسة: 

األطفال الذین تراوحت أعمارهم بین سنة وثالث سنوات ، وط�قت الطر�قة الثان�ة مع األطفال الذین تراوحت 

یث األطفال منها أعمارهم بین ثالث سنوات وست سنوات ، وقد تمت االستعانة �مواقف عدیدة لتسجیل أحاد
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التسجیل الجماعي في الصف الدراسي ، وتسجیل حوارات عدد محدود من األطفال في �عض مواقف اللعب 

الحر . وتم "التسجیل الفردي لسلوك الطفل اللغوي الذي �ستثار بوساطة أسئلة توجه له في موقف المقابلة . 

یث األطفال بهدف الحصر الدقیق لحصیلتهم وأمكن نتیجة لهذه المحاوالت تحدید أفضل موقف لتسجیل أحاد

 اللغو�ة المنطوقة، وهو الموقف الموحد الذي طبق في جم�ع المراحل التال�ة من الدراسة ".

أما الطر�قة المستخدمة مع األطفال من عمر سنة إلى ثالث سنوات فهي أن تقوم أمهات هؤالء  

ى القوائم التي أعدتها ال�احثة كرم الدین لهذا الغرض. األطفال بتقدیر الحصیلة اللغو�ة ألطفالهن اعتمادًا عل

و�النس�ة ألطفال المرحلة الثان�ة من عمر ثالث إلى ست سنوات ، ومن أجل التمكن من الحصر الدقیق 

لحصیلة كل من هؤالء األطفال ، فقد تم "تسجیل استجا�ات الطفل لعدد كبیر من األسئلة التي یوجهها له 

بلة  واالستعانة �استمارة موحدة تضم جم�ع األسئلة التي توجه للطفل في هذا الفاحص في موقف المقا

 الموقف".

و�ناء على ما سبق فقد قامت ال�احثة بوضع استمارة مبدئ�ة تضم عددًا ال �أس �ه من األسئلة التي  

هذه المواقف تدور حول معظم المواقف الح�ات�ة الیوم�ة لألطفال عند أعمار ثالث إلى ست سنوات ، وتتناول 

 كافة النشاطات التي �مارسها األطفال في المنزل وخارجه ، وفي دور الحضانة ور�اض األطفال.

وسجلت أحادیث األطفال على شرائط تسجیل ، ثم تم تفر�غ تلك األحادیث حرف�ًا. وقد حددت القواعد  

لخطوات عدِّ الكلمات وٕاعداد التي ات�عت في عّد الكلمات ، حیث ات�عت في هذه الدراسة "الخطوط العر�ضة 

، والتي سار على هدیها واسترشد بها كثیر من ال�احثین عند  1960القوائم التي حددها محمود رشدي خاطر 

إعداد القوائم اللغو�ة " . وقامت ال�احثة ، نتیجة هذه الدراسة الق�مة ، بوضع خمس قوائم شاملة �الكلمات 

ة ال�حث. واعتمادًا على هذه القوائم الخمس ، أعدت ال�احثة قوائم الشفو�ة المنطوقة من قبل األطفال عین

نهائ�ة تخص الكلمات الشاملة والمختلفة التي استخدمها جم�ع األطفال في عینة ال�حث ، وكذلك القوائم 

 األكثر انتشارًا عند كل مرحلة عمر�ة درست. 

ث ، فقد تم التوصل إلیها " عن طر�ق أما القائمة الشاملة للكلمات التي استخدمها أطفال عینة ال�ح 

حصر الكلمات المشتركة بین المجموعات العمر�ة الخمس ووضعها مرة واحدة في هذه القائمة الشاملة، 

واست�عدت من هذه القائمة جم�ع الكلمات التي �ستخدمها سوى طفل واحد ، رغ�ة من ال�احثة في أال تضم 

ه ا ممیزة لألطفال ، والتي ال یرجع استخدامهم لها لعامل الصدفة هذه القائمة إال الكلمات التي �مكن عدُّ

 وحده".
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ووضعت الكلمات األكثر انتشارًا في أحادیث األطفال "على أساس مدى انتشار أو شیوع تلك  

الكلمات في أحادیث أطفال المجموعة العمر�ة الواحدة، إشارة من ال�احثة ف�ما سبق إلى أن كّل كلمة ترد على 

أو أكثر من األطفال سواء في العینة الكل�ة أو في المجموعات العمر�ة المختلفة ، سوف ُتعّد  %10لسان 

 كلمة شائعة أو منتشرة وفقًا لهذه الدراسة ".

تبین لل�احثة كرم الدین ، من خالل قوائم اللغة المنطوق بها ألطفال ما قبل المدرسة نتائج الدراسة:    

ه �غلب على اللغة المنطوق بها هذه استخدام األسماء ، حیث شكلت هذه االبتدائ�ة في عینة ال�حث ، أن

من أحادیث األطفال عند هذه األعمار �شكل متوسط. وقد انخفضت هذه النس�ة  %74.6األسماء حوالي 

عند  %77.8إلى حد ما عند ز�ادة عمر الطفل وانتقاله إلى مراحل عمر�ة أعلى . فكانت نس�ة األسماء 

من المجموع الكلي للكلمات لدى أكبر مجموعات األطفال عمرًا  %72.6ألولى ، وأص�حت أطفال السنة ا

 في عینة ال�حث .

وتشكل األفعال في اللغة المنطوق بها عند أطفال العینة ، فقط ر�ع أحادیث األطفال ، حیث بلغت  

ولى إلى عند المجموعة العمر�ة األ %19.4. وزادت هذه النس�ة من  %21.9نسبتها �شكل وسطي 

من أحادیث األطفال عند المجموعة العمر�ة الخامسة في عینة ال�حث . و�لغت الحروف عند  22.6%

 %3.5، ونس�ة وسط�ة بلغت  %4.8من مجموع الكلمات الكلي ، وعند أكبرها  %2.8أصغر المجموعات 

 من أحادیث أطفال العینة .

وقد أعادت ال�احثة كرم الدین ز�ادة استخدام األطفال لألسماء إلى ما یتعلق �طب�عة التطور اللغوي  

للطفل ، واكتسا�ه خالل مراحل عمره الم�كرة ألكبر نس�ة من األسماء �النس�ة إلى �اقي أقسام الكالم الذي 

رت�ط �مفهوم الزمن الذي ال �كتس�ه . وانخفضت نس�ة األفعال في أحادیث األطفال �سبب من أن الفعل م

وتعود النس�ة المنخفضة جدًا في استخدام  الطفولة.�كتس�ه الطفل و�س�طر عل�ه إّال في مراحل متأخرة من 

التي یتطلب استخدامها توافر حد أدنى من  الكلمات،الحروف إلى أن هذه الحروف تمثل أساسًا للر�ط بین 

 لطفل . الكلمات التي تر�ط بینها تلك الحروف عند ا

وكان من النتائج الهامة لهذه الدراسة قلة عدد الكلمات واأللفاظ التي تعبر عن معان ومفاه�م مجردة . و�لغت 

�شكل وسطي ، ولم تصل نسبتها حتى عند أطفال أكبر المجموعة العمر�ة في  %7.7نس�ة هذه الكلمات 

ها . أما نس�ة الكلمات فقد كانت أقل من العدد الكلي للكلمات المنطوق ب %16عینة ال�حث إلى أكثر من 

من المجموع الكلي للكلمات لدى أطفال  %15.8عند المجموعة العمر�ة األولى ، ثم أص�حت  %1من 

111 
 



 الدراسات السابقة                                                                             خامسالفصل ال
 

بین كل مجموعة  %4.7و %2.8العینة الممثلین ألكبر المجموعات العمر�ة . وتراوح معدل هذه الز�ادة بین 

 وأخرى.

التي تعبر عن معان ومفاه�م مجردة ، فقد عزت ال�احثة ذلك إلى أن  أما ما یتعلق �انخفاض نس�ة الكلمات

سنوات "�عملون في الغالب عند مستوى ما قبل العمل�ات . ولذلك فالتركیب العقلي لهؤالء 7-2األطفال من 

ذي األطفال �فتقر للعمل�ات العقل�ة الالزمة للتعامل مع األش�اء المجردة وغیر الموجودة �الفعل في الواقع ال

�ح�ط �الطفل" واعتمدت ال�احثة في هذا التفسیر نظر�ة (النمو العقلي للطفل) عند عالم النفس السو�سري 

 (جان ب�اج�ه).

 )2013ــ دراسة أحمد صومان ( 6

"أثر االلتحاق �مرحلة ر�اض األطفال أو عدمه في تنم�ة مهارتي القراءة والكتا�ة لدى طال�ات المرحلة 

 مدرسة أم حبی�ة األساس�ة في األردن".األساس�ة الدن�ا في 

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى أثر االلتحاق �مرحلة ر�اض األطفال أو عدمه في تنم�ة أهداف الدراسة: 

 مهارتي القراءة الجهر�ة والكتا�ة لدى طال�ات المرحلة األساس�ة الدن�ا في األردن.

طال�ة من طال�ات الصفوف األساس�ة  90ئ�ا من تكونت عینة الدراسة التي أختیرت عشوا عینة الدراسة:

طال�ة من كل صف من الصفوف  30الثالثة الدن�ا من مدرسة أم حبی�ة األساس�ة التي أختیرت قصد�ا، بواقع 

 طال�ة ممن لم یلتحقن بر�اض األطفال. 15طال�ة ممن سبق لهن االلتحاق بر�اض األطفال و 15الثالثة، 

 خت�ارا لألداء القرائي وأخر لالخت�ار الكتابي.أعد ال�احث اأدوات الدراسة: 

و�استخدام اخت�ار (ت) للعینات المستقلة أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائ�ا عند  نتائج الدراسة:

) بین متوسطات درجات الطال�ات الالئي التحقن بر�اض األطفال والالئي لم یلتحقن α=0.05مستوى (

لقراءة الجهر�ة والكتا�ة في الصفوف الثالثة. وفي ضوء هذه النتائج أوصت بر�اض األطفال في مهارتي ا

الدراسة �ضرورة تأهیل معلمات ر�اض األطفال تأه�ال تر�و�ا خاصا، وٕاعداد البرامج التدر�ب�ة والدورات 

المناس�ة، وتوع�ة معلمات ر�اض األطفال �متطل�ات الصف األول حتى �ساعدن في تهیئة الطفل للح�اة 

 درس�ة.الم

 ثالثا: الدراسات األجنب�ة 

كانت الدراسات التي أجر�ت في ر�اض األطفال ضئیلة إلى حد ما ، ونخص بذلك الدراسات التي تناولت    

مكونات الثروة اللغو�ة التي یتداولها األطفال �الفعل في أعمار معینة . فقد ظهرت قوائم لمفردات األطفال في 

�احثین األجانب . ومن هذه مرحلة ما قبل المدرسة من خالل �عض الدراسات التي قام بها عدد من ال
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الدراسات : دراستا مادورا سمیث ، ودراسة مادلین هورن ، ودراسة د�كدر ، ودراسات كل من نا�س ومكارثي 

 وف�شر .

 ):1926ــ دراستا مادورا سمیث ( 1

 "قاموس الطفل األمر�كي من سنة إلى ست سنوات وحجم مفرداته"أ ــ الدراسة األولى:           

 تتعلق الدراسة األولى بدراسة قاموس الطفل األمر�كي ، و�دراسة حجم المفردات راسة: أهداف الد •

في كل مرحلة من مراحل عمر الطفل من سنة حتى ست سنوات، وذلك لإلفادة من هذه الدراسة في تعل�م 

 في الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة. 1926الطفل لغته األولى، . وقد تمت هذه الدراسة عام 

 تتراوح أعمار األطفال في عینة دراسة سمیث هذه بین سنة وست سنوات .عینة الدراسة: 

توصلت ال�احثة سمیث من ضمن نتائج دراستها ، إلى أن األطفال الذین تبلغ أعمارهم سنة نتائج الدراسة: 

بز�ادة  مفردة ، أي 22واحدة �ملكون ثالث مفردات . وفي عمر سنة ونصف یز�د عدد مفردات الطفل إلى 

مفردة عن السنة األولى. وعندما یبلغ الطفل السنة الثان�ة من العمر ، فإن عدد مفرداته �قفز إلى  19قدرها 

 كلمة عن السنة األولى. 269كلمة ، بز�ادة  272

كلمة عن  174مفردة ، أي بز�ادة  446وفي السنة الثان�ة والنصف �ص�ح رصید الطفل اللغوي 

كلمة . و�زداد  896السنة الثالثة فیبلغ عدد كلمات الطفل، حسب قائمة ال�احثة سمیث  السنة الثان�ة ، أما في

كلمة عن عددها في السنة الثالثة.  326كلمة في السنة الثالثة والنصف ، أي بز�ادة  1223عددها إلى 

كلمة في  2072مفردة في السنة الرا�عة ، و 1540وتتالى الز�ادة في الرصید اللغوي للطفل ، حیث تبلغ 

 كلمة ، حسب دراسة سمیث هذه . 2526السنة الخامسة . أما في السنة السادسة فتصل مفردات الطفل إلى 

 "اكتساب اللغة والجمل لدى األطفال بین سنتین وخمس سنوات" ب ــ الدراسة الثان�ة: 

الحضانة ور�اض وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على نمو الجمل وطولها في مرحلة أهداف الدراسة: 

 األطفال.

أجر�ت الدراسة السا�قة على عینة من األطفال تتراوح أعمارهم بین السنة الثان�ة وخمس عینة الدراسة: 

 السنوات.

كان من نتائج دراسة سمیث هذه أن الجملة األولى للطفل تبدأ في السنة الثان�ة، ثم یزداد  :نتائج الدراسة

ثة �ستخدم وتكون الجمل هنا قلیلة الترا�ط . وفي بدا�ة السنة الثالطولها في السنة الثان�ة والنصف ، 

ثم ینتهي إلى استخدام الجملة التامة في نها�ة السنة الرا�عة . وتزداد ، حسب الطفل الجمل القصیرة 

 دراسة ال�احثة سمیث   الجملة طوًال في السنة الخامسة عند أطفال عینة �حثها.
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 ):1957( ــ دراستا مادلین هورن  2

 فل قبل دخوله المدرسة االبتدائ�ة"قائمة مفردات الط" 

قائمة لمفردات الطفل قبل دخوله المدرسة االبتدائ�ة في  1957وضعت مادلین هورن عام  أهداف الدراسة:

 الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة ، في دراسة أجرتها لمعرفة المفردات التي �عرفها األطفال في مرحلة الروضة .

انتهت تلك الدراسة إلى نشر قوائم �المفردات التي �عرفها األطفال ل�ستعان بها في تعل�مهم .  الدراسة : نتائج

وٕاعداد البرامج  -28-"فلغة الطفل األولى ین�غي أن تكون األساس الذي ُیبنى عل�ه تعل�مه القراءة والكتا�ة،

 .فرداته وز�ادة حصیلته اللغو�ة "اإلذاع�ة والتلفاز�ة الخاصة �ه التي من شأنها جم�عًا إثراء م

 ــ دراسة د�كدر: 3

 ."نوع�ة مفردات األطفال بین الثان�ة والسادسة" 

 في نوع�ة المفردات المستعملة من قبل األطفال.الدراسة  ت�حث أهداف الدراسة:

أعمارهم بین السنة "قامت ال�احثة د�كدر بإجراء اخت�ارات لغو�ة على عینة من األطفال تتراوح : عینة الدراسة

 الثان�ة والسادسة �غ�ة تعرف نوع�ة المفردات المستعملة من حیث األسماء واألفعال والحروف".

الطفل �عمر ل دراستها . ومن هذه النتائج أن توصلت ال�احثة د�كدر إلى نتائج هامة من خال: نتائج الدراسة

اسمًا في السنة  62كانت مفرداته من األسماء اسمًا ، �عد أن  131أر�ع سنوات �ستخدم من األسماء حوالي 

 180اسمًا ، وفي السادسة  158إسما في السنة الثالثة . ثم �ص�ح اكتسا�ه في السنة الخامسة  110الثان�ة و

 اسمًا.

فعًال في السنة الثالثة   33فعًال ، زادت إلى  18أما �النس�ة لألفعال فقد بلغ رصید الطفل �عمر سنتین 

فعًال   45في السنة الرا�عة . أما في السنة الخامسة فقد أص�ح رصید الطفل من األفعال  فعالً  39وٕالى 

 فعًال في السنة السادسة . 43وانخفض إلى 

ومن حیث الضمائر التي �كتسبها الطفل �عمر سنتین ، فقد بلغت ستة ضمائر حسب الدراسة د�كدر  

 في الخامسة والسادسة. 13في السنة الرا�عة ، و ضمیراً  14ضمیرًا في السنة الثالثة ، و  13وقفزت إلى

 ”Nina Maunts & Rooprain Jaipaul“ــ دراسة قام بها نینامونتس ،ورو�رار�ن جیول  4

)1987:( 

 "نماذج اللعب المعرفي االجتماعي ألطفال ما قبل سن المدرسة "

 سن المدرسة .إبراز أهم�ة اللعب المعرفي واالجتماعي ألطفال ما قبل  :اف الدراسةهدأ
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طفًال في أر�عة فصول بلغ متوسط عمر األطفال في الفصلین األولیین  72حجمها  :عینة الدراسة

) تلمیذ ومتوسط 32) تلمیذ أما الفصلین اآلخر�ن فقد تكونا من (40سنوات) وكان عدد التالمیذ فیهما (3(

 سنوات).4الزمني الخاص بهم (

 :نتائج الدراسة

ذج اللعب المعرفي االجتماعي إلى قدرة األطفال في التعبیر عن أنفسهم أدى تعرض األطفال لنما -1

 والكشف عن میولهم الكامنة وتوس�ع نطاقها.

ساهمت نماذج اللعب في النمو اللغوي عند األطفال واكتساب حصیلة لغو�ة نتیجة التفاعل بین الطفل  -2

 ونماذج اللعب التي مارسها.

على التفكیر والعمل السر�عین معًا ومواجهة المشكالت التي ساهمت اللعب في تنم�ة مقدرة الطفل  -3

 یتعرض لها .

 ):Ervin, Susan)1991  أرفین سوزان ــ دراسة 5

 "اللعب والنمو اللغوي "

هدفت الدراسة إلى معرفة األدوار التي �فضلها األطفال في أثناء اللعب وأثر البیئة االجتماع�ة  :هدف الدراسة

 الوالدین في الموضوعات واألدوار التي یختارها األطفال.ومعرفة أثر عمل 

 نتائج الدراسة :

 وجدت ال�احثة أن األطفال �عكسون في لعب األدوار الح�اة االجتماع�ة المح�طة بهم. -1

 تتأثر طب�عة األدوار التي �مارسها األطفال �مهنة آ�ائهم ، فالطفل الذي �عمل والده طبی�ًا یختار  -2

 وأدوار األط�اء والمرضى وكل ما هو متعلق �الطب.الموضوعات الطب�ة 

 یتعلم األطفال من �عضهم أثناء اللعب �عض الع�ارات الالزمة في الس�اق االجتماعي كالشكر  -3

 واالعتذار وآداب التحدث �الهاتف.

 وجدت ال�احثة أن األطفال أثناء اللعب �عكسون القواعد االجتماع�ة و�عززونها و�قومون بتصح�حها  -4

هم ال�عض في حال خالف أحدهم القاعدة المستخلصة ومن األمثلة التي ذكرتها ال�احثة تت�ع ل�عض

 األطفال خمس خطوات محددة أثناء التحدث �الهاتف.
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 التعلیق على الدراسات السا�قة:

) ودراسة 1956من خالل التمحص في عناو�ن الدراسات السا�قة نجد أن دراسة كل من محمود رضوان (

) عملت على ال�حث في لغة الطفل في مرحلة ما قبل 1980) ودراسة وحید إسماعیل (1978ي (النقشبند

) فاجتمعتا للتعرف 2013)، وأحمد صومان (1994المدرسة االبتدائ�ة؛ أما دراستي كل من جاجة محمد (

؛ وتنم�ة على أثر االلتحاق �الروضة من عدمه في تنم�ة االستعداد الذهني للطفل ما قبل المدرسة من جهة

 ارتي القراءة والكتا�ة من جهة أخرى.هم

) ود�كدر 1926) ومادورا سمیث (1986) ولیلى أحمد (1981كما اشتركت دراسات كل من راتب السعود (

 في تناول معجم المفردات اللغو�ة للطفل في مرحلة ما قبل التعل�م المدرسي.

) إلى دور 1991) ودراسة أرفین سوزان (1987( ورو�رار�ن جیول ،نینامونتسمن وتعرضت دراسة كل 

    النمو اللغوي.اللعب كتقن�ة في تنم�ة 

أما ف�ما یخص عینة الدراسة فقد اشتملت على أطفال ما قبل المدرسة في جم�ع الدراسات السالفة الذكر ما 

أحمد صومان ، ودراسة ) التي ضمت تالمیذ السنة األولى ابتدائي1993/1994عدا دراسة جاجة محمد (

؛ كما أن هناك دراسات تناولت أثر االلتحاق �التعل�م ما قبل المدرسي من عدمه في تنم�ة المهارات )2013(

المعرف�ة واللغو�ة لدى عینة تجر�ب�ة (التحقوا �التر��ة التحضیر�ة) وعینة ضا�طة (لم یلتحقوا) وهذا في دراستي 

وكان اخت�ار العینة �طر�قة عشوائ�ة قصد�ة  ).2013أحمد صومان ( دراسة)، و 1993/1994جاجة محمد (

 ).2013)، ودراسة أحمد صومان (2009) ودراسة قادري (1980في دراسات كل من وحیدة إسماعیل (

) على أن 2009) وقادري (1978؛ فقد اتفقت دراستي النقشبندي (أما ف�ما یخص النتائج المتوصل إلیها

) 1994فاءة اللغو�ة؛ وأجمعت نتائج دراسات كل من جاجة محمد (اإلناث یتفوقون على الذكور من حیث الك

) على أهم�ة التعل�م ما قبل المدرسي في نمو المهارات اللغو�ة والمعرف�ة؛ 2013) وأحمد صومان (2001و(

 ) في دراستها على وجود تنوع في االستعمال اللغوي لهذه الفئة.2009و�ینت قادري (

على وجود ارت�اط بین المستوى التعل�مي لألم واألب والكفاءة اللغو�ة ألطفال كما أظهرت دراسة نفس ال�احثة 

) في الدراسة التي قام بها أن األطفال الملتحقین بر�اض 1981وتوصل سعود ( التعل�م ما قبل المدرسي؛

حقین المناطق ذات المیزة االقتصاد�ة واالجتماع�ة العال�ة یتفوقون في متوسط الكلمات عن األطفال الملت

بر�اض المناطق ذات المستوى االقتصادي واالجتماعي المتوسط وأرجع ذلك البیئة الثقاف�ة والخبرات المتاحة؛ 

) على الجانب اللغوي لهؤالء األطفال والمتمثل في حجم 1978) والنقشبندي (1956وركزت دراسة رضوان (

ن التحقوا �الروضة یتفوقون على ) أن األطفال الذی1994الكلمات ونوعها؛ وأكدت دراسة جاجة محمد (
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ن �ه نظرائهم الذین لم یلتحقوا بها في حسن األداء ودقته وسرعة اإلنجاز والقدرة على التعبیر عن ما �قومو 

) 1980) ودراسة وحیدة إسماعیل (1978من أعمال بلغة سل�مة وواضحة؛ كما ذكرت دراسة النقشبندي (

 لغة الطفل یزداد بتقدم الطفل في العمر. ) إلى أن معجم1926ودراستي ما دورا سمیث (

) إلى أهم�ة محتوى البرنامج التعل�مي المقدم ألطفال ما قبل المدرسة 2001وتوصلت دراسة جاجة محمد (

) 1987في إكسابهم وتعلمهم الكثیر من المفاه�م التبولوج�ة والهندس�ة، كما أشارت دراسة نینامونتس وجیول (

في االجتماعي في تنم�ة قدرة األطفال على التعبیر عن أنفسهم والكشف عن على دور نماذج اللعب المعر 

میولهم الكامنة وتوس�ع نطاقها؛ كما ساهمت نماذج اللعب في النمو اللغوي عند األطفال والقدرة على التفكیر 

           والعمل السر�عین معا.   

117 
 





 اإلجراءات المنھجیة للدراسة المیدانیة                                                    سادسالفصل ال

 تمهید:

من یتأكد �قوم ال�احث أثناء الدراسة المیدان�ة بإجرائین أساسین أولهما الدراسة االستطالع�ة والتي یتأكد 

ومدة تطب�قها أدوات ال�حث التي یر�د تطب�قها على عینته األساس�ة، من حیث صالحیتها ها من خالل

التحقق من الخصائص الس�كومتر�ة كما تهدف الدراسة االستطالع�ة �صفة عامة إلى ، وٕاجراءاتها المختلفة

الخت�ارات واالستب�انات المستخدمة ، و قبل تطبیق أداة ال�حث في الدراسة المیدان�ة األساس�ة قام ال�احث ل

راسة المیدان�ة، للتوصل إلى نتائج دق�قة و ق�م بدراسة استطالع�ة لتدع�م الجانب النظري، وتعز�ز الد

 صح�حة.

أر�عة أ�عاد، الغرض منه ق�اس المهارات  وذ ال�احث على بناء استب�انین األولمن هذا المنطلق اعتمد        

ثالثة أ�عاد، الغرض منه ق�اس المفاه�م  واالستماع، القراءة، التعبیر، الكتا�ة) والثاني ذ(اللغو�ة األر�عة 

األساس�ة لنمو اللغة (التوجه الفضائي، الجانب�ة، التذكر). واستخدم صدق المحكمین لالستب�انین، وهذا لمعرفة 

ون مانعلى عینة عددها ث من خالل التعرف على صدقها وث�اتهامدى االتفاق على مدى صالح�ة األداة 

 في قسم السنة األولى ابتدائي.  ، یدرسون وتلمیذة ) تلمیذا80(

في الدراسة األساس�ة و التي من خاللها �سعى ال�احث إلى معرفة دور التر��ة  یتمثلأما اإلجراء الثاني 

التحضیر�ة في تنم�ة المهارات اللغو�ة و المعرفة لدى تالمیذ السنة أولى ابتدائي معتمدا في ذلك بناء مق�اسین 

الثة أ�عاد كما هو موضح سا�قا،و قد تأكد ال�احث من صالح�ة الدراسة في واحد �أر�عة أ�عاد و أخر بث

التال�ة (نس�ة المؤو�ة ،المتوسط  اإلحصائ�ةال�احث على أسالیب  اعتمدالدراسة االستطالع�ة ،

     تحلیل الت�این المتعدد معامل االرت�اط سبیرمان براون، الحسابي،االنحراف المع�اري،معامل االرت�اط بیرسن،

وسنعرف في هذا الفصل النتائج المتحصل علیها من خالل تطبیق مق�اسین اللذان قام ال�احث  )،تاخت�ار(و 

ببنائهما �اعتماد على األسالیب اإلحصائ�ة المذكورة و عن طر�ق استخدام الحزمة اإلحصائ�ة لعلوم 

   .20إصدار ) SPSSاالجتماع�ة(
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   االستطالع�ةالدراسة أوال: 

I.  الدراسة االستطالع�ةأهداف  

        تهدف الدراسة االستطالع�ة إلى:

 معرفة مدى صالح�ة و دقة أداة ال�حث. .1

 معرفة خصائص المجتمع األصلي للعینة و مواصفاته . .2

 معرفة مدى وضوح بنود األداة وفهم أفراد عینة ال�حث لفقراتها وجدیتها كأداة لل�حث . .3

 الدراسة و طرق اخت�ارها .تكو�ن فكرة عامة عن عینة مجتمع  .4

تنم�ة المهارات اللغو�ة و المعرف�ة المرحلة التحضیر�ة في دور التعرف على قوة األداة في كشف  .5

 قسم السنة األولى ابتدائي.للتلمیذ 

II. المنهج المت�ع   

�قع هذا ال�حث ضمن الدراسات الوصف�ة المیدان�ة المقارنة، وهو �حث وصفي میداني حیث تم تناول        

الظاهرة في بیئتها، أي دراسة الموضوع �النزول إلى المیدان ، وجمع الب�انات والمعلومات المساعدة على 

ت هذا ال�حث هي التحلیل الك�في والكمي، لتحلیل ب�انا ع التحلیل التي استخدمها ال�احثالدراسة العلم�ة، وأنوا 

خالل التحلیل الكمي یدرس ال�احث دور التر��ة التحضیر�ة في تنم�ة المهارات اللغو�ة والمعرف�ة لدى فمن 

السنة األولى ابتدائي. وذلك �استعمال طرق إحصائ�ة مختلفة، واخت�ارات الداللة للتحقق من مدى  تالمیذ 

 على المجتمع األصلي للعینة.صالح�ة الفرض�ات وتعم�مها 

على  المنهج المت�ع في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي الذي �عرف على انه كل استقصاء ینصب       

ظاهرة من الظواهر التعل�م�ة أو النفس�ة كما هي قائمة في الحاضر، �قصد تشخ�صها وكشف جوانبها وتحدید 

، 1984(تركي را�ح ،  أو نفس�ة أو اجتماع�ة أخرى العالقات بین عناصرها، أو بین ظواهر تعل�م�ة 

 .)129ص

وهي أ�ضا تندرج في إطار الدراسات المسح�ة، و�عرف على انه اكتشاف الواقع كما هو، والمسح إما       

على عینة تمثل المجتمع تمث�ال إحصائ�ا صح�حا ف�ص�ح مسحا �العینة، أو أن �متد للمجتمع كله ف�ص�ح 

 .)130، ص1984(تركي را�ح ،  حصرا
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III. : خصائص عینة الدراسة االستطالع�ة 

 ،ها كلهاتم استرجاع) تلمیذا و 80ببنائها ط�قت على عینة قدرها( األداة التي قام ال�احث :لعینةمواصفات ا

 كاآلتي:ومواصفاتها 

 ـ حجم عینة الدراسة االستطالع�ة: 1 

من مجمـوع  بتدائيامن ثمانین تلمیذا یدرسون في قسم السنة أولى  االستطالع�ةتتكون عینة الدراسة          

  .%10تلمیذا وتلمیذة أي ما نسبته  3555المجتمع األصلي للدراسة والمقدر بـ 

 ـ ممیزات عینة الدراسة االستطالع�ة: 2

 توضح الجداول و المخططات أدناه ممیزات عینة الدراسة االستطالع�ة:      

 ذ:حسب جنس التلمی -أ/

 �مثل الجدول التالي توز�ع عینة الدراسة االستطالع�ة لل�حث حسب متغیر جنس التلمیذ :

 المجموع ذكور إناث الجنس

 80 35 45 العدد

 100 43.75 56.25 النس�ة المئو�ة ٪

 : یوضح توز�ع عینة الدراسة االستطالع�ة حسب الجنس.)1جدول رقم (                  

) % 56.25بنس�ة  تلمیذة 45یتضح من الجدول أن عدد إناث عینة الدراسة االستطالع�ة (      

) أفراد أي ما نسبته 10) �فارق قدره أر�عة (% 43.75بنس�ة تلمیذا 35أكبر من عدد الذكور فیها (

 من مجموع أفراد عینة الدراسة ككل، هذا ما یؤكده المخطط التالي. 12.50%
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 : �مثل مخطط دائري لتوز�ع عینة الدراسة االستطالع�ة حسب جنس التلمیذ. )1رقم ( شكل          

 حسب التحاق التلمیذ �التر��ة التحضیر�ة: -ب/

 �مثل الجدول التالي توز�ع عینة الدراسة االستطالع�ة لل�حث حسب متغیر االلتحاق �التر��ة التحضیر�ة:

 المجموع لم یلتحق التحق االلتحاق �التحضیري 

 80 17 63 العدد

 100 21.25 78.75 النس�ة المئو�ة ٪

 : یوضح توز�ع عینة الدراسة األول�ة حسب االلتحاق �التر��ة التحضیر�ة.  )2( جدول رقم                  

تلمیذ بنس�ة  63یتضح من الجدول أن عدد التالمیذ الذین التحقوا �التر��ة التحضیر�ة (      

) 46) �فارق قدره (% 21.25تلمیذ بنس�ة  17) أكبر من عدد التالمیذ الذین لم یلتحقوا ( 78.75%

 من مجموع أفراد عینة الدراسة ككل، هذا ما یؤكده المخطط التالي. %57.5تلمیذ أي ما نسبته 

35

45

80 الذكور
اإلناث
المجموع
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: �مثل مخطط دائري لتوز�ع عینة الدراسة االستطالع�ة حسب االلتحاق �التر��ة  )2شكل رقم (          

 التحضیر�ة.

 حسب المؤهل العلمي لألب: -ج/

 �مثل الجدول التالي توز�ع عینة الدراسة االستطالع�ة لل�حث حسب متغیر المؤهل العلمي لألب:

 المجموع مستوى أعلى دون ال�كالور�ا أّمي المؤهل العلمي

 80 12 59 9 العدد

 100 15 73.75 11.25 النس�ة المئو�ة ٪

 : یوضح توز�ع عینة الدراسة االستطالع�ة حسب المؤهل العلمي لألب.  )3( جدول رقم

) والب�ان التـالي أن عـدد أول�ـاء التالمیـذ ذوي المؤهـل العلمـي دون ال�كالور�ـا 09یتضح من الجدول رقم(       

  % 62.5)  �فــــارق قـــــدره  %11.25بنســــ�ة  9) �فوقــــون عــــدد األول�ـــــاء األمیــــین  ( %73.75بنســــ�ة  59(

 .%58.75) �فارق قدره %15بنس�ة  12و�فوقون كذلك عدد األول�اء ذوي مستوى أعلى (

63

17

80 التحق
لم یلتحق
المجموع
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 : �مثل أعمدة لتوز�ع عینة الدراسة األول�ة حسب المؤهل العلمي لألب.)3شكل رقم (

 حسب المؤهل العلمي لألم: -د/

 الجدول التالي توز�ع عینة الدراسة االستطالع�ة لل�حث حسب متغیر المؤهل العلمي لألم:�مثل 

 المجموع مستوى أعلى دون ال�كالور�ا أّم�ة المؤهل العلمي

 80 7 40 33 العدد

 100 8.75 50 41.25 النس�ة المئو�ة ٪

 : یوضح توز�ع عینة الدراسة األول�ة حسب المؤهل العلمي لألم.  )4( جدول رقم

) والب�ـان التـالي أن عـدد أّمهـات التالمیـذ ذوات المؤهـل العلمـي دون 04یتضح من الجـدول رقـم(              

) �مـــثلن نصـــف عینـــة الدراســـة االســـتطالع�ة، وهـــّن بـــذلك �فقـــن عـــدد األّمهـــات  %50بنســـ�ة  40ال�كالور�ـــا (

 07، و�فقن كذلك عدد األّمهات ذات مستوى أعلى ( % 8.75)  �فارق قدره  %41.25بنس�ة  33األّم�ات (

 .%41.25) �فارق قدره %8.75بنس�ة 
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 ؤهل العلمي لألم.: �مثل أعمدة لتوز�ع عینة الدراسة االستطالع�ة حسب الم)4شكل رقم (

 

IV. : نتائج الدراسة االستطالع�ة 

 * الخصائص الس�كومتر�ة ألدوات ال�حث :

 المهارات اللغو�ة: مق�اس .1

 تّم حساب معامل الصدق بثالث طرق:الصدق :  .أ

 صدق المحكمین :  •

عشر�ن محكما من ذوي االختصاص في مجال علم النفس وعلوم التر��ة  تم توز�ع االستب�ان على

وطلب منهم إبداء آراءهم حول فقرات االستب�ان ومدى صالح�اته لق�اس ما وضع  �صفة عامة،

 ، كما یلي : ألجله، وقد ابدي هؤالء مالحظاتهم وتم األخذ بها

 مق�اسال): �مثل مدى االتفاق على صالح�ة  05جدول رقم(

 الفقرات % الفقرات % الفقرات % الفقرات %

 1ف %89.96 11ف 94.44% 21ف 66.66% 31ف %77.22

 2ف 83.33% 12ف 88.88% 22ف 69.44% 32ف %77.77

 3ف 77.77% 13ف 80.55% 23ف تلغى 33ف تعدل
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 4ف 72.22% 14ف 69.44% 24ف 91.66% 34ف %83.33

 5ف 72.22% 15ف 77.77% 25ف 83.33% 35ف %83.33

 6ف ملغاة 16ف تعدل 26ف 77.77% 36ف %80.55

 7ف 94.44% 17ف تعدل 27ف 72.22% 37ف تعدل

 8ف 88.88% 18ف 80.55% 28ف 77.77% 38ف %75

 9ف 100% 19ف 94.44% 29ف 66.66% 39ف %77.22

 10ف 83.33% 20ف 88.88% 30ف 69.44% 40ف %77.77

 . مق�اسالت التي تخص �عض فقرات ال) : یوضح التعد�06جدول رقم (

 الرقم  قبل التعدیل الفقرة �عد التعدیل فقرةال

 إهتماماته للمتحدثین معه�عطي كل  -

 

�عطي كل إهتماماته للمتحدث سواء  -

 كان المعلم أو أحد زمالئه.
 1ف

 �حاول تفسیر ما �قوله المتحدث عن طر�ق المشاركة -
�حاول تفسیر أصوات وٕا�ماءات  -

 المتحدث عن طر�ق المشاركة
 37ف

یدرك أشكال الحروف المنطوقة عن طر�ق التمییز  -

 السمعي.

 أشكال الحروف في الكلمة.�عرف  -

�عرف اشكال الحروف وأصواتها في  -

 33ف الكلمة.

 ) : یوضح الفقرة الملغاة .07جدول رقم (

 الرقــم الملغـاة فقرةال

 6ف .�فهم مدلول الرموز اللغو�ة المسموعة -

  

لحساب الصدق التمییزي تّم استعمال طر�قة المقارنة الطرف�ة؛ حیث تّمت المقارنة الصدق التمییزي:  •

بین عینتین تّم سحبهما من طرفي الدرجات على استب�ان المهارات اللغو�ة لعینة الدراسة 

 ).80من العینة الكل�ة (ن= %27بواقع  تلمیذا وتلمیذة 22االستطالع�ة؛ حجم كل عینة �ساوي 
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 ) یبّین ق�م "ت" لداللة الفرق بین المتوسطین الحسابیین للعینتین.08والجدول رقم (

 العینة             

 المتغیر               

 22العینة الّدن�ا ن= 22العینة العل�ا ن=
 ق�مة "ت"

 ع م ع م

 8.77*** 5.29 20.09 .00 30 االستماع

 9.19*** 4.79 20.59 00. 30 القراءة

 10.06*** 5.03 19.18 00. 30 التعبیر

 9.69*** 3.91 21.90 00. 30 الكتا�ة

 9.50*** 18.26 82.95 0.21 119.95 الدرجة الكل�ة

 )α =0.001** ق�مة "ت" دالة إحصائ�ا عند مستوى داللة (*

یتبین من ق�م "ت" في الجدول أعاله أن استب�ان المهارات اللغو�ة یتمیز �قدرة كبیرة على التمییز بین 

المرتفعین والمنخفضین في المهارات اللغو�ة األر�عة وفي الدرجة الكل�ة؛ مما یجعلها تتصف �مستوى عال من 

 الصدق لدى أفراد العینة.

 الصدق �طر�قة االتساق الداخلي : •

للتأكد مـن فاعل�ـة فقـرات اسـتب�ان المهـارات اللغو�ـة تـم التحقـق مـن تـوفر صـدق االتسـاق الـداخلي لفقـرات األداة 

طر�ق حساب معامالت االرت�اط بین درجة كل فقـرة مـن فقـرات كـل �عـد والدرجـة الكل�ـة لل�عـد الـذي تنتمـي عن 

إل�ــه، كمـــا تــم حســـاب معــامالت االرت�ـــاط بــین درجـــة كـــل فقــرة والدرجـــة الكل�ــة لـــألداة؛ وكــذا حســـاب معـــامالت 

  )10)، (  09لجـداول رقـم ( االرت�اط بین درجات كل �عد والمجموع الكلـي لـدرجات األداة، وهـذا مـا توضـحه ا

 على التوالي:
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 معامل ارت�اط كل فقرة �ال�عد الذي تنتمي إل�ه

 مهارة الكتا�ة مهارة التعبیر مهارة القراءة مهارة االستماع

 م. االرت�اط ر. الفقرة م. االرت�اط ر. الفقرة م. االرت�اط ر. الفقرة م. االرت�اط ر. الفقرة

1 **891. 2 **840. 3 **840. 4 **853. 

5 **890. 6 **902. 7 **864. 8 **743. 

9 **841. 10 **855. 11 **779. 12 **917. 

13 **903. 14 **876. 15 **880. 16 **805. 

17 **906. 18 **607. 19 **696. 20 **831. 

21 **796. 22 **799. 23 **687. 24 **865. 

25 **874. 26 **807. 27 **795. 28 **831. 

29 **811. 30 **683. 31 **852. 32 **700. 

33 **801. 34 **878. 35 **659. 36 **883. 

37 **860. 38 **856. 39 **777. 40 **777. 

 )α =0.01دال إحصائ�ا عند مستوى داللة ( **

 إل�ه) : یبین معامالت ارت�اط بیرسون بین كل فقرة والدرجة الكل�ة لل�عد الذي تنتمي 09الجدول رقم(

نالحــظ مــن الجــدول أعــاله أن جم�ــع فقــرات كــل مهــارة مــن المهــارات اللغو�ــة لهــا معامــل ارت�ــاط موجــب �ال�عــد 

)؛ فقـــد بلـــغ أعلـــى معامـــل ارت�ـــاط فـــي �عـــد مهـــارة االســـتماع α =0.01(الـــذي تنتمـــي إل�ـــه عنـــد مســـتوى داللـــة 

)، و�ـــدل ذلـــك علـــى تمتـــع الفقـــرات 0.796) وأقـــل معامـــل ارت�ـــاط (α =0.01) عنـــد مســـتوى داللـــة (0.906(

)؛ أمـا 0.607) وأدنـى ق�مـة (0.902�فاعل�ـة عال�ـة؛ أمـا فـي �عـد مهـارة القـراءة فقـد بلغـت أعلـى ق�مـة ارت�ـاط (
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)، وفــي �عــد مهــارة 0.659) وأدنــى ق�مــة ارت�ــاط بلغــت (0.880فــي �عــد مهــارة التعبیــر فقــد بلغــت أعلــى ق�مــة (

 ).0.700) وأدنى ق�مة (0.917تا�ة بلغت أعلى ق�مة ارت�اط (الك

و�ناءا علـى مـا سـبق ذكـره �مكـن القـول بتحقـق االتسـاق الـداخلي بـین فقـرات كـل مهـارة علـى حـدة؛ وكـذا تحقـق 

قدرة الفقرات على التمییز بین إجا�ات أفراد العینـة علـى الفقـرات ذات العالقـة �كـل مهـارة مـن المهـارات اللغو�ـة 

 �عة.األر 
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 معامل ارت�اط فقرات كل �عد �الدرجة الكل�ة الستب�ان المهارات اللغو�ة

 مهارة الكتا�ة مهارة التعبیر مهارة القراءة مهارة االستماع

 م. االرت�اط ر. الفقرة م. االرت�اط ر. الفقرة م. االرت�اط ر. الفقرة م. االرت�اط ر. الفقرة

1 **835. 2 **814. 3 **877. 4 **683. 

5 **887. 6 **882. 7 **881. 8 **685. 

9 **779. 10 **882. 11 **712. 12 **738. 

13 **874. 14 **872. 15 **825. 16 **798. 

17 **870. 18 **582. 19 **599. 20 **734. 

21 **795. 22 **759. 23 **548. 24 **672. 

25 **805. 26 **817. 27 **734. 28 **699. 

29 **798. 30 **692. 31 **900. 32 **760. 

33 **821. 34 **869. 35 **662. 36 **713. 

37 **833. 38 **832. 39 **754. 40 **812. 

الدرجة 

 الكل�ة 

الدرجة  .968**

 الكل�ة

الدرجة  .987**

 الكل�ة

الدرجة  .951**

 الكل�ة

**883. 

 )α =0.01دال إحصائ�ا عند مستوى داللة ( **

 ) : یوضح معامالت ارت�اط بیرسون بین فقرات ال�عد والدرجة الكل�ة لألداة 10الجدول رقم(

یوضح الجدول أعاله أن هناك معامالت ارت�اط موج�ة بین كل فقرة مـن فقـرات األ�عـاد األر�عـة والدرجـة الكل�ـة 

ارت�ـاط موج�ـة بـین كـل  ، كما أن هناك معـامالت)α =0.01(لألداة وجم�عها دالة إحصائ�ا عند مستوى داللة 

 مهارة من المهارات اللغو�ة األر�عة والدرجة الكل�ة لالستب�ان.
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وهــذه النتــائج التــي تــم التوصــل إلیهــا تجعلنــا نطمــئن �شــكل كــاف لصــحة اســتب�ان المهــارات اللغو�ــة علــى عینــة 

 الدراسة الحال�ة لتحقیق أغراضها.

 ـ الث�ات : .ب

 : التجزئة النصف�ة وطر�قة ألفا كرون�اخاعتمد في حساب الث�ات على طر�قة 

 أ ـ الث�ات �طر�قة التجزئة النصف�ة :  •

قـام ال�احـث �حسـاب ث�ـات اســتب�ان المهـارات اللغو�ـة علـى طر�قـة التجزئــة النصـف�ة؛ حیـث قسـم االسـتب�ان إلــى 

وج�ـة (مـن )، والنصف الثاني �ضم األرقـام الز 39إلى  1نصفین : النصف األول خاص �األرقام الفرد�ة (من 

 0.95)؛ ثم قام �عد ذلـك �حسـاب معامـل االرت�ـاط بیرسـون لنصـفي االسـتب�ان فكانـت النتیجـة ر=  40إلى  2

 ).0.01وهي دالة إحصائ�ا عند مستوى (

 . 0.974و�عد التصح�ح �معادلة سبیرمان براون أص�حت ق�مة معامل االرت�اط لالستب�ان ككل تساوي 

یتمتع �قدر مـن االسـتقرار فـي نتائجـه، و�مكـن االعتمـاد عل�ـه لتحقیـق أهـداف  وعل�ه �مكن القول �أن االستب�ان

 الدراسة الحال�ة. 

 الث�ات �طر�قة ألفا كرون�اخ :  •

 استخدم ال�احث معامل الث�ات ألفا كرون�اخ؛ وقد بلغ معامل الث�ات كما یلي :
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 المهارات اللغو�ة مق�اس) : یبین توز�ع معامل الث�ات على أ�عاد 11جدول رقم (

 معامل الث�ات ألفا كرون�اخ ال�عد

 0.959 مهارة االستماع

 0.937 مهارة القراءة

 0.925 مهارة التعبیر

 0.946 مهارة الكتا�ة

 0.982 الدرجة الكل�ة

ـ  0.925المهارات اللغو�ة تراوحت بین ( مق�اس) أن معامل الث�ات أل�عاد  11یتضح من الجدول رقم ( 

)؛ وجم�عها تعّبر عن معامالت تتمتع بدرجة عال�ة 0.982) و�لغ معامل الث�ات الكلي لالستب�ان (0.959

  .من الث�ات تفي �أغراض الدراسة

 المفاه�م المعرف�ة : مق�اس .2

 تّم حساب معامل الصدق بثالث طرق:الصدق :  .أ

 صدق المحكمین : •

محكما من ذوي االختصاص في مجال علم النفس وعلوم التر��ة  عشر�نتم توز�ع االستب�ان على 

اته لق�اس ما وضع �صفة عامة، وطلب منهم إبداء آراءهم حول فقرات االستب�ان ومدى صالح�

 كما یلي : ،هؤالء مالحظاتهم وتم األخذ بها ألجله، وقد أبدى
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 مق�اسعلى صالح�ة  ال ): �مثل مدى االتفاق12جدول رقم(

 الفقرات % الفقرات % الفقرات % الفقرات %

 1ف 100% 9ف 94.44% 17ف 66.66% 25ف %77.22

 2ف 83.33% 10ف تعدل 18ف 69.44% 26ف %77.77

 3ف 77.77% 11ف 80.55% 19ف %82/12 27ف %94.44

 4ف ملغاة 12ف 69.44% 20ف 91.66% 28ف %83.33

 5ف 72.22% 13ف 77.77% 21ف 83.33% 29ف %83.33

 6ف 86.11% 14ف %77.63 22ف 77.77% 30ف %80.55

 7ف 94.44% 15ف %88/10 23ف %72.22 

 8ف ملغاة 16ف 80.55% 24ف %77.77

 . مق�اس) : یوضح التعد�الت التي تخص �عض فقرات ال13جدول رقم (

 الرقم  الفقرة قبل التعدیل الفقرة �عد التعدیل

 10ف �فرق بین وقت الفطور ةالغداء والعشاء (قبل، �عد). - واألمس.�فرق بین الیوم  -

 ) : یوضح الفقرة الملغاة .14جدول رقم (

 الرقــم الفقرة الملغـاة

 4ف �طابق األشكال المتطا�قة. -

 8ف یتعرف على األجزاء المرك�ة للكل. -

 

لحساب الصدق التمییزي تّم استعمال طر�قة المقارنة الطرف�ة؛ حیث تّمت المقارنة الصدق التمییزي:  •

بین عینتین تّم سحبهما من طرفي الدرجات على استب�ان المفاه�م المعرف�ة لعینة الدراسة 

 ).80من العینة الكل�ة (ن= %27بواقع  تلمیذا وتلمیذة 22االستطالع�ة؛ حجم كل عینة �ساوي 

 

 
133 

 



 اإلجراءات المنھجیة للدراسة المیدانیة                                                    سادسالفصل ال

 ) یبّین ق�م "ت" لداللة الفرق بین المتوسطین الحسابیین للعینتین.15والجدول رقم (

 العینة         

 المتغیر               

 22العینة الّدن�ا ن= 22العینة العل�ا ن=
 ق�مة "ت"

 ع م ع م

 7.29*** 4.00 23.40 0.47 29.68 التوجه الفضائي

 9.96*** 3.76 22 00. 30 الجانب�ة

 7.07*** 5.09 22.31 00. 30 التذكر

 7.96*** 12.57 68.09 0.50 89.45 الدرجة الكل�ة

 )α =0.001** ق�مة "ت" دالة إحصائ�ا عند مستوى داللة (*

یتبین من ق�م "ت" في الجدول أعاله أن استب�ان المفاه�م المعرف�ة یتمیز �قدرة كبیرة على التمییز بین 

وفي الدرجة الكل�ة؛ مما یجعلها تتصف �مستوى عال من  ةالمعرف�ة الثالثالمرتفعین والمنخفضین في المفاه�م 

 الصدق لدى أفراد العینة.

 الصدق �طر�قة االتساق الداخلي : •

للتأكد من فاعل�ة فقـرات اسـتب�ان المفـاه�م المعرف�ـة تـم التحقـق مـن تـوفر صـدق االتسـاق الـداخلي لفقـرات األداة 

درجة كل فقـرة مـن فقـرات كـل �عـد والدرجـة الكل�ـة لل�عـد الـذي تنتمـي عن طر�ق حساب معامالت االرت�اط بین 

إل�ــه، كمـــا تــم حســـاب معــامالت االرت�ـــاط بــین درجـــة كـــل فقــرة والدرجـــة الكل�ــة لـــألداة؛ وكــذا حســـاب معـــامالت 

)، 17)، (  16االرت�اط بین درجات كل �عد والمجموع الكلي لدرجات األداة، وهذا ما توضحه الجـداول رقـم ( 

 التوالي:على 
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 معامل ارت�اط كل فقرة �ال�عد الذي تنتمي إل�ه

 التذكر الجانب�ة التوجه الفضائي

 م. االرت�اط ر. الفقرة م. االرت�اط ر. الفقرة م. االرت�اط ر. الفقرة

1 **820. 2 **808. 3 **936. 

4 **891. 5 **816. 6 **913. 

7 **679. 8 **523. 9 **788. 

10 **577. 11 **760. 12 **839. 

13 **843. 14 **829. 15 **874. 

16 **767. 17 **771. 18 **905. 

19 **744. 20 **731. 21 **847. 

22 **499. 23 **698. 24 **867. 

25 **800. 26 **601. 27 **668. 

28 **735. 29 **742. 30 **831. 

 )α =0.01دال إحصائ�ا عند مستوى داللة ( **

 یبین معامالت ارت�اط بیرسون بین كل فقرة والدرجة الكل�ة لل�عد الذي تنتمي إل�ه) : 16الجدول رقم(

نالحــظ مــن الجــدول أعــاله أن جم�ــع فقــرات كــل مفهــوم مــن المفــاه�م المعرف�ــة لــه معامــل ارت�ــاط موجــب �ال�عــد 

جـــه الفضـــائي )؛ فقـــد بلـــغ أعلـــى معامـــل ارت�ـــاط فـــي �عـــد التو α =0.01(الـــذي ینتمـــي إل�ـــه عنـــد مســـتوى داللـــة 

)، و�ـــدل ذلـــك علـــى تمتـــع الفقـــرات 0.499) وأقـــل معامـــل ارت�ـــاط (α =0.01) عنـــد مســـتوى داللـــة (0.891(

)؛ أما في �عد 0.523) وأدنى ق�مة (0.829�فاعل�ة عال�ة؛ أما في �عد الجانب�ة فقد بلغت أعلى ق�مة ارت�اط (

 ). 0.668) وأدنى ق�مة ارت�اط بلغت (0.936التذكر فقد بلغت أعلى ق�مة (
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و�ناءا على ما سبق ذكـره �مكـن القـول بتحقـق االتسـاق الـداخلي بـین فقـرات كـل مفهـوم علـى حـدة؛ وكـذا تحقـق 

قدرة الفقرات على التمییز بین إجا�ات أفراد العینة على الفقرات ذات العالقة �كل مفهـوم مـن المفـاه�م المعرف�ـة 

 الثالث.

 الستب�ان المفاه�م المعرف�ةمعامل ارت�اط فقرات كل �عد �الدرجة الكل�ة 

 التذكر الجانب�ة التوجه الفضائي

 م. االرت�اط ر. الفقرة م. االرت�اط ر. الفقرة م. االرت�اط ر. الفقرة

1 **744. 2 **805. 3 **910. 

5 **886. 6 **838. 7 **908. 

9 **653. 10 **598. 11 **727. 

13 **503. 14 **761. 15 **838. 

17 **786. 18 **860. 19 **871. 

21 **762. 22 **693. 23 **866. 

25 **728. 26 **612. 27 **832. 

29 **452. 30 **648. 31 **841. 

33 **831. 34 **603. 35 **698. 

37 **782. 38 **710. 39 **785. 

الدرجة 

 الكل�ة 

الدرجة  .968**

 الكل�ة

الدرجة  .955**

 الكل�ة

**973. 

 )α =0.01دال إحصائ�ا عند مستوى داللة ( **

  یوضح معامالت ارت�اط بیرسون بین فقرات ال�عد والدرجة الكل�ة لألداة) : 17الجدول رقم(
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یوضح الجدول أعاله أن هناك معامالت ارت�اط موج�ة بـین كـل فقـرة مـن فقـرات األ�عـاد الثالثـة والدرجـة الكل�ـة 

، كما أن هناك معامالت ارت�اط موج�ة بین كل مفهـوم )α =0.01مستوى (عند لألداة وجم�عها دالة إحصائ�ا 

 من المفاه�م المعرف�ة الثالثة والدرجة الكل�ة لالستب�ان.

وهـذه النتــائج التــي تـم التوصــل إلیهــا تجعلنـا نطمــئن �شــكل كـاف لصــحة اســتب�ان المفـاه�م المعرف�ــة علــى عینــة 

 الدراسة الحال�ة لتحقیق أغراضها.

 الث�ات : .ب

ث�ات االستب�ان �عني دقة نتائجه �حیث �عطي نفس النتائج في حالة تكرار التطبیق لالخت�ار على نفس  

العینة و في نفس الشروط، و هناك عدة تقن�ات لتقر�ر درجة ث�ات االخت�ار منها(إعادة االخت�ار، الصور 

 المتكافئة، التجزئة النصف�ة لالخت�ار، طر�قة ألفا كرون�اخ ) 

 : حساب الث�ات على طر�قة التجزئة النصف�ة وطر�قة ألفا كرون�اخل احث في هذه الدراسة ال� اعتمد

 الث�ات �طر�قة التجزئة النصف�ة :  •

قام ال�احث �حساب ث�ـات اسـتب�ان المفـاه�م المعرف�ـة علـى طر�قـة التجزئـة النصـف�ة؛ حیـث قسـم االسـتب�ان إلـى 

)، والنصف الثاني �ضم األرقـام الزوج�ـة (مـن 29إلى  1نصفین : النصف األول خاص �األرقام الفرد�ة (من 

 0.838)؛ ثم قام �عد ذلك �حساب معامل االرت�اط بیرسون لنصفي االستب�ان فكانت النتیجـة ر=  30إلى  2

 ).0.01وهي دالة إحصائ�ا عند مستوى (

 .  0.912وي و�عد التصح�ح �معادلة سبیرمان براون أص�حت ق�مة معامل االرت�اط لالستب�ان ككل تسا

وعل�ه �مكن القول �أن االستب�ان یتمتع �قدر مـن االسـتقرار فـي نتائجـه، و�مكـن االعتمـاد عل�ـه لتحقیـق أهـداف 

 الدراسة الحال�ة. 
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 الث�ات �طر�قة ألفا كرون�اخ :  •

 استخدم ال�احث معامل الث�ات ألفا كرون�اخ؛ وقد بلغ معامل الث�ات كما یلي :

 

) : یبین توز�ع معامل 18جدول رقم (

مق�اس المفاه�م المعرف�ة الث�ات على أ�عاد 

  األساس�ة

تراوحت بین  األساس�ة ) أن معامل الث�ات أل�عاد استب�ان المفاه�م المعرف�ة18 یتضح من الجدول رقم (

)؛ وجم�عها تعّبر عن معامالت تتمتع 0.966) و�لغ معامل الث�ات الكلي لالستب�ان (0.951ـ  0.876(

  .بدرجة عال�ة من الث�ات تفي �أغراض الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 فا كرون�اخمعامل الث�ات أل ال�عد

 0.879 التوجه الفضائي

 0.876 الجانب�ة

 0.951 التذكر

 0.966 الدرجة الكل�ة
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  األساس�ةثان�ا: الدراسة 

I.  المجال الزمني والمكاني للدراسة 

وأجر�ت  2014جوان  20إلى  2014افر�ل  04تمت الدراسة األساس�ة في الفترة الممتدة ما بین من         

 هذه الدراسة في مدارس ابتدائ�ة ب�عض مقاطعات مدینة مستغانم وسنوضح ذلك �التفصیل في الجدول أدناه. 

II.  عینة ال�حث وخصائصها 

ر�ة في تنم�ة المهارات اللغو�ة والمعرف�ة لدى تالمیذ السنة یدرس موضوع الرسالة دور التر��ة التحضی        

األولى ابتدائي  وعل�ه فإن المجتمع األصلي لل�حث �شمل كافة التالمیذ الذین یدرسون في قسم السنة األولى 

ابتدائي في مدینة مستغانم دون شرط مسبق، وقام ال�احث �اخت�ار عینة ال�حث �طر�قة عشوائ�ة لمجموعة من 

 تلمیذا وتلمیذة. 355میذ على مستوى مدینة مستغانم، وضمت الدراسة عینة حجمها التال
 

 اخت�ار عینة ال�حث ومواصفاتها: .1

 الخت�ار العینة ات�ع ال�احث الخطوات التال�ة:         

 تحدید المجتمع األصلي للدراسة: .أ

في إطار اإلمكانات المتوفرة لل�احث، واستنادا للهدف المقرر الوصول إل�ه، تم تحدید مجتمع       

الدراسة الذي �شمل عینة من التالمیذ من مقاطعات مختلفة من مدینة مستغانم، �طر�قة عشوائ�ة 

 تلمیذا وتلمیذة. 3550مقصودة وكان عددها 

ام ببناءهما لمعرفة دور التر��ة التحضیر�ة في تنم�ة العینة: واختبرها ال�احث �األداتین التي ق •

استمارة،  355المهارات اللغو�ة والمعرف�ة لدى تالمیذ السنة األولى ابتدائي، وقد تم استرجاعها كلها 

 .%100بنس�ة : 

 ك�ف�ة اخت�ار العدد الكافي للعینة: .ب

المتفق عل�ه من ، وذلك أن   %10حجم عینة الدراسة األساس�ة على نس�ة اب اعتمد ال�احث في حس

من أفراد  %20وجهة نظر ال�احثین في مجال العلوم اإلنسان�ة وخصوصا في الدراسات المسح�ة، نأخذ 
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(نبیل جمعة من أفراد المجتمعات الكبیرة جدا % 5) وتص�ح 1000-500المجتمع إذا كان صغیرا نسب�ا (

 )24، ص2007صالح النجار، 

 

 العینة �الطر�قة التال�ة:ومن هذا المنطلق نحسب حجم 

 =      النس�ة المئو�ة المحددة× أفراد المجتمع األصلي

                           100 

 وصف العینة : .2

 ممیزات عینة الدراسة األساس�ة 

 توضح الجداول و المخططات أدناه ممیزات عینة الدراسة األساس�ة:      

 حسب جنس التلمیذ: -أ/

 �مثل الجدول التالي توز�ع عینة الدراسة األساس�ة لل�حث حسب متغیر جنس التلمیذ :

 المجموع ذكور إناث الجنس

 355 179 176 العدد

 100 50.42 49.58 النس�ة المئو�ة ٪

 : یوضح توز�ع عینة الدراسة األساس�ة حسب الجنس.)19جدول رقم (                  

) أكبر % 50.42ذكر بنس�ة  179یتضح من الجدول أن عدد ذكور عینة الدراسة األساس�ة (      

) أفراد أي ما نسبته 03) �فارق قدره ثالثة (% 49.58أنثى بنس�ة 176من عدد اإلناث فیها (

 من مجموع أفراد عینة الدراسة ككل، هذا ما یؤكده المخطط التالي. 0.84%

100
355010355 x

=
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 : �مثل مخطط دائري لتوز�ع عینة الدراسة األساس�ة حسب جنس التلمیذ. )05شكل رقم (          

 حسب التحاق التلمیذ �التر��ة التحضیر�ة: -ب/

 �مثل الجدول التالي توز�ع عینة الدراسة األساس�ة لل�حث حسب متغیر االلتحاق �التر��ة التحضیر�ة:

 المجموع لم یلتحق التحق االلتحاق �التحضیري 

 355 159 196 العدد

 100 44.78 55.22 النس�ة المئو�ة ٪

 : یوضح توز�ع عینة الدراسة األساس�ة حسب االلتحاق �التر��ة التحضیر�ة.  )20( جدول رقم                

  %55.22تلمیذ بنس�ة  196یتضح من الجدول أن عدد التالمیذ الذین التحقوا �التر��ة التحضیر�ة (  

تلمیذ) أي ما  37) �فارق قدره (% 44.78تلمیذ بنس�ة  159أكبر من عدد التالمیذ الذین لم یلتحقوا (

 من مجموع أفراد عینة الدراسة ككل، هذا ما یؤكده المخطط التالي. %10.42نسبته 

179

176

355 الذكور
اإلناث
المجموع
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: �مثل مخطط دائري لتوز�ع عینة الدراسة األساس�ة حسب االلتحاق �التر��ة  )06شكل رقم (          

 التحضیر�ة.

III.  أدوات الدراسة األساس�ة 

 للحصول على معط�ات الدراسة الكم�ة طبق ال�احث األداتین التالیتین:
 

 المهارات اللغو�ة: مق�اس .1

( أنظر الملحق المهارات اللغو�ة من طرف ال�احث لق�اس المهارات اللغو�ة لدى المتعلمین  مق�اسصمم 

 ي :)؛ یتكون االستب�ان �اإلضافة إلى الجزء الخاص �المعلومات الشخص�ة، من أر�عة أ�عاد ه20رقم 

 ء الحدیث.ـ �عد مهارة االستماع: الذي یتمثل في مهارة المتعلم على االستماع للزمالء والمعلم أثنا .أ

�عد مهارة القراءة : الذي یتمثل في مهارة المتعلم على قراءة نص �طالقة والتفر�ق بین مخارج  .ب

 الحروف وتشكیل الكلمات.

وتتمثل في مهارة المتعلم على إنتاج أكبر عدد ممكن من األفكار في تحر�ر �عد مهارة التعبیر: .ت

 موضوع ما.

 المتعلم على كتا�ة حروف أو جمل أو فقرة. �عد مهارة الكتا�ة: والذي یتمثل في مهارة  .ث

فقرة، أمام كل فقرة ثالث اخت�ارات لإلجا�ة ( دائما ، أح�انا ، نادرا )   40و�تكون االستب�ان في مجمله من 

والمطلوب من المعلم أن �حدد مدى انط�اق محتوى الفقرات مع االخت�ارات المتاحة لإلجا�ة، وذلك بوضع 

 المناسب. ) تحت االخت�ارxعالمة (

196

159
355 التحق

لم یلتحق
المجموع
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 فقرات موزعة كما یلي: 10وكل �عد من أ�عاد االستب�ان یتكون من 

ــ  25ــ  21ــ  17ــ  13ــ  9ــ  5ــ  1فقرات، والتي تحمل األرقام التال�ة (  10أ/ �عد مهارة االستماع : �ضم 

 ). 37ــ  33ــ  29

ــ  26ــ  22ــ  18ــ  14ــ  10ــ  6ــ  2فقرات، والتي تحمل األرقام التال�ة (  10ب / �عد مهارة القراءة : �ضم 

 ). 38ــ  34ــ  30

 27ــ  23ــ  19ــ  15ــ  11ــ  7ــ  3فقرات، والتي تحمل األرقام التال�ة (  10ت / �عد مهارة التعبیر : �ضم 

 ) .39ــ  35ــ  31ــ 

ــ  28ــ  24ــ  20ــ  16ــ  12ــ  8ــ  4فقرات، والتي تحمل األرقام التال�ة ( 10د مهارة الكتا�ة : �ضم ث / �ع

 ).40ــ  36ــ  32

 : طر�قة التصح�ح 

درجات لإلجا�ة على االخت�ار ( دائما )، و درجتان لالخت�ار ( أح�انا )،  03تم تصح�ح االستب�ان بإعطاء 

را )؛ و�هذا تتراوح الدرجة الكل�ة على االستب�ان التي یتحصل علیهـا المـتعلم مـن ودرجة واحدة لالخت�ار ( ناد

)؛ والدرجـة علـى كـل �عـد مــن األ�عـاد األر�عـة المكونـة لـه تتــراوح 120ـ  40وجهـة نظـر المعلـم نظر�ـا بـین ( 

 ).30ـ  10نظر�ا بین (

 مق�اس المفاه�م المعرف�ة األساس�ة: .2

 فقرة موزعة على ثالثة أ�عاد وهي كما یلي: 30یتكون من  وهو) 21صمم ال�احث هذا المق�اس(ملحق

 ــ �عد التوجه الفضائي: و�عّرف بنمو مفهومي الزمان والمكان. 1

�من أو األ�سر عند استعمال أعضاء الجسم (ید،رجل،عین ) ألتفوق الجانب ا ــ �عد الجانب�ة: و�تمثل في 2

 الذي له عالقة في وظ�فة نصفي كرتي الدماغ .

 هو عمل�ة اكتساب المعلومات وتخز�نها ثم استدعائها عند الحاجة إلیها. و ــ �عد التذكر: 3
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 : طر�قة التصح�ح 

درجـات لإلجا�ـة علـى االخت�ـار ( دائمـا )، و درجتـان لالخت�ـار ( أح�انـا )،  03تم تصح�ح االستب�ان بإعطاء 

علـى االسـتب�ان التـي یتحصـل علیهـا المـتعلم مـن  ودرجة واحدة لالخت�ار ( نـادرا )؛ و�هـذا تتـراوح الدرجـة الكل�ـة

)؛ والدرجة على كل �عد مـن األ�عـاد الثالثـة المكونـة لـه تتـراوح نظر�ـا 90ـ  30وجهة نظر المعلم نظر�ا بین ( 

 ).30ـ  10بین (

IV.  ك�ف�ة تصح�ح أدوات الق�اس والحصول على الدرجات الخام 

 المهارات اللغو�ة: مق�اس .1

فقرة، أمام كل فقرة ثالثة اخت�ارات لإلجا�ة وهي على التوالي (دائما ــ  40اللغو�ة من  یتكون استب�ان المهارات

أح�انا ــ نادرا)، والمطلوب من المعّلم أن �قرأ كل فقرة، ثم �حدد مدى اتفاقها مع االخت�ارات المقترحة على 

 ت�ار الذي یناسبها.) أمام االخ  xالمتعلم من وجهة نظره ، و�سجل اخت�اره للع�ارة بوضع عالمة (

 : طر�قة الحصول على الدرجات الخام 

 للحصول على الدرجات الخام لكل مفحوص یتم إت�اع الخطوات التال�ة :

ــ یجمع عدد العالمات التي �ضعها المفحوص أمام الع�ارات التي أجیب عنها �االخت�ار (دائما)، و�ضرب 

 ) . X 3حاصل الجمع في ثالثة ( 

ــ یجمع عدد العالمات التي �ضعها المفحوص أمام الع�ارات التي أجیب عنها �االخت�ار (أح�انا)، و�ضرب 

 ) . X 2حاصل الجمع في اثنان ( 

ــ یجمع عدد العالمات التي �ضعها المفحوص أمام الع�ارات التي أجیب عنها �االخت�ار (نادرا)، و�ضرب 

 ) .X 1حاصل الجمع في واحد ( 

تجمع حواصل الضرب الناتجة عن الخطوات السا�قة الذكر، والنتیجة تمثل الدرجة الخام التي �حصل ــ ثم 

 علیها المفحوص .

، أّما الدرجة النظر�ة على كل  120والدرجة  40وتتراوح درجة المفحوص على المق�اس نظر�ا : بین الدرجة 

، وتدل الدرجة  30ــ  10ا�ة) فتتراوح نظر�ا بین �عد من األ�عاد األر�عة (االستماع، القراءة، التعبیر، الكت

 المرتفعة على كل �عد على أهم�ة التر��ة التحضیر�ة في تنم�ة المهارة التي �عّبر عنها ال�عد.
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 المفاه�م المعرف�ة األساس�ة: مق�اس .2

التوالي (دائما ــ فقرة، أمام كل فقرة ثالثة اخت�ارات لإلجا�ة وهي على  30یتكون استب�ان المفاه�م المعرف�ة من 

أح�انا ــ نادرا)، والمطلوب من المعّلم أن �قرأ كل فقرة، ثم �حدد مدى اتفاقها مع االخت�ارات المقترحة على 

 ) أمام االخت�ار الذي یناسبها.  xالمتعلم من وجهة نظره ، و�سجل اخت�اره للع�ارة بوضع عالمة (

 : طر�قة الحصول على الدرجات الخام 

 الدرجات الخام لكل مفحوص یتم إت�اع الخطوات التال�ة :للحصول على 

ــ یجمع عدد العالمات التي �ضعها المفحوص أمام الع�ارات التي أجیب عنها �االخت�ار (دائما)، و�ضرب 

 ) . X 3حاصل الجمع في ثالثة ( 

أح�انا)، و�ضرب ــ یجمع عدد العالمات التي �ضعها المفحوص أمام الع�ارات التي أجیب عنها �االخت�ار (

 ) . X 2حاصل الجمع في إثنان ( 

ــ یجمع عدد العالمات التي �ضعها المفحوص أمام الع�ارات التي أجیب عنها �االخت�ار (نادرا)، و�ضرب 

 ) . X 1حاصل الجمع في واحد ( 

�حصل  ــ ثم تجمع حواصل الضرب الناتجة عن الخطوات السا�قة الذكر، والنتیجة تمثل الدرجة الخام التي

 علیها المفحوص .

، أّما الدرجة النظر�ة على كل �عد من 90ــ  30وتتراوح درجة المفحوص على المق�اس نظر�ا : بین الدرجة 

، وتدل الدرجة المرتفعة على  30ــ  10األ�عاد الثالثة (التوجه الفضائي، الجانب�ة، التذكر) فتتراوح نظر�ا بین 

 على أهم�ة التر��ة التحضیر�ة في تنم�ة المفهوم الذي �عّبر عنه كل ال�عد. كل �عد من أ�عاد المفاه�م المعرف�ة

V.  األسالیب اإلحصائ�ة المت�عة في تحلیل النتائج 

) 20تمت معالجة نتائج الدراسة �االستعانة ببرنامج الحزم اإلحصائ�ة للعلوم االجتماع�ة (اإلصدار     

)IBM SPSS Statistics 20 مجموعة من األسالیب اإلحصائ�ة التال�ة :) �استخدام ال�احث 

 

 

 المتوسط الحسابي : .1
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 استخدم ال�احث المتوسط الحسابي في الدراسة الحال�ة إلیجاد الصدق التمییزي ألداتي الدراسة.

 االنحراف المع�اري : .2

لعینتین كذلك تم استخدام االنحراف المع�اري إلیجاد الصدق التمییزي ألداتي الدراسة عن طر�ق اخت�ار "ت" 

 مستقلتین.

 معامل االرت�اط بیرسون : .3

استعمل ال�احث معامل االرت�اط بیرسون في الدراسة االستطالع�ة إلیجاد صدق االتساق الداخلي ألداتي 

 الدراسة (معامل االرت�اط بین الفقرة وال�عد الذي تنتمي إل�ه، و�ین ال�عد والدرجة الكل�ة).

 معامل االرت�اط سبیرمان براون : .4

خدم ال�احث معادلة التصح�ح لسبیرمان براون في حساب معامل االرت�اط ألداتي الدراسة ككل �عد است

 تجزئتهما إلى نصفین في حساب معامل ث�اتهما �التجزئة النصف�ة.

 تحلیل الت�این المتعدد: .5

�التر��ة استخدم ال�احث تحلیل الت�این المتعدد في فرض�ات الدراسة لمعرفة أثر كل من الجنس وااللتحاق 

التحضیر�ة كمتغیر�ن مستقلین على المتغیرات التا�عة والمتمثلة في المهارات اللغو�ة (االستماع، القراءة، 

 التعبیر، الكتا�ة) والمفاه�م المعرف�ة (التوجه الفضائي، الجانب�ة، التذكر) على التوالي.
 

 اخت�ار "ت" .6

الصدق التمییزي ألداتي الدراسة، عن طر�ق المقارنة استخدم ال�احث اخت�ار "ت" لعینتین مستقلتین في إیجاد 

 بین عینتین تّم سحبهما من طرفي الدرجات لكال األداتین.
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 تمهید:

دراسة األساس�ة في جداول إحصائ�ة والخاصة �الفرض�ات األساس�ة، سنقوم في هذا الفصل �عرض نتائج ال

 والفرض�ات الفرع�ة، كما یلي :

 

 عرض النتائج الخاصة �الفرض�ة األولىأوال: 

(االستماع  هناك أثر لمتغیري االلتحاق �التر��ة التحضیر�ة والجنس على المهارات اللغو�ةنص الفرض�ة: "

 ".القراءة، التعبیر، الكتا�ة) لدى تالمذة السنة األولى ابتدائي �مدینة مستغانم

) لإلجا�ة عن هذه IBM SPSS Statistics 20( 20�عد استخدام برنامج الحزم اإلحصائ�ة اإلصدار رقم 

 الفرض�ة األولى تّم االستعانة بتحلیل الت�این المتعدد كما أفرزته الجداول التال�ة:

إحصائ�ة اخت�ار  المتغیرات المستقلة

Wilks’ Lambda 

ق�مة االحتمال   ف المحسو�ة

Sig.(bilatérale) 

 0.00 27.245 0.762 االلتحاق �التر��ة التحضیر�ة

 0.092 2.015 0.977 الجنس

 Wilks’ Lambda): یبّین نتائج اخت�ار 21الجدول رقم (

 

 Sig.(bilatérale)نجد أن ق�مة االحتمال  )03الملحق رقم: (أنظر من الب�انات الموجودة في هذا الجدول

و�التالي فإّنه من المتوقع أن �النس�ة لمتغیر الجنس،  0.05وهي أكبر من مستوى المعنو�ة  0.092تساوي 

ال �كون أي أثر لهذا المتغیر على واحد أو أكثر من المتغیرات التا�عة (مهارة االستماع، مهارة القراءة، مهارة 

 التعبیر، مهارة الكتا�ة).

وهي  0.00تساوي  Sig.(bilatérale)أّما �النس�ة لمتغیر االلتحاق �التر��ة التحضیر�ة فإّن ق�مة االحتمال 

   على واحد  امعنو� ا، و�التالي فإنه من المتوقع أن �كون لهذا المتغیر تأثیر 0.05أقل من مستوى المعنو�ة 

 السالفة الذكر.أو أكثر من المتغیرات التا�عة 

  �مثل المعنو�ة الجزئ�ة لكل متغیر مستقل (الجنسالذي  )03:رقم( الملحقفي الب�انات الموضحة  من خالل

  االلتحاق �التحضیري) على المتغیرات التا�عة (مهارة االستماع، مهارة التعبیر، مهارة القراءة، مهارة الكتا�ة)

أي من هذه المتغیرات التا�عة تتأثر بهذین المتغیر�ن سیتم تكو�ن الجداول التال�ة التي یتحّدد من خاللها 

 :المستقلین
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I. :جدول تحلیل الت�این لتأثیر (الجنس، االلتحاق �التر��ة التحضیر�ة) على مهارة االستماع 

 ق�مة ف متوسط المر�عات درجات الحر�ة مجموع المر�عات مصدر الت�این

 المحسو�ة

 ق�مة االحتمال

متغیر االلتحاق 

 �التحضیري 

1811.009 1 1811.009 91.889 0.00 

 0.010 6.698 132.009 1 132.009 متغیر الجنس

   19.709 352 6937.429 الخطأ

    354 8880.447 اإلجمالي

�التحضیري والجنس على لتأثیر متغیري االلتحاق ): یبّین نتائج اخت�ار تحلیل الت�این 22الجدول رقم (

 مهارة االستماع.

 

 ) مایلي:22�الحظ من جدول تحلیل الت�این رقم (

االستماع) مهارة أ ــ معنو�ة تأثیر المتغّیر المستقل األّول (االلتحاق �التر��ة التحضیر�ة) على المتغیر التا�ع (

و�مقارنة  ،0.05مستوى المعنو�ة ، وهي أقل من 0.00تساوي  Sig.(bilatérale)ق�مة االحتمال حیث أّن 

م = ( ةالتالمیذ الملتحقین �التر��ة التحضیر�)  یتضح أن متوسط 04الملحق رقم (المتوسطات المبینة في 

یوجد أثر دال إحصائ�ا ) وعل�ه فإنه 14.02(م =  التالمیذ الذین لم یلتحقوا بها ) أكبر من متوسط 18.64

 الذین التحقوا �التر��ة التحضیر�ة.على مهارة االستماع لصالح التالمیذ  لمتغیر االلتحاق �التر��ة التحضیر�ة 

ب ــ كذلك المتغیر المستقل الثاني (الجنس) له تأثیر معنوي على المتغیر التا�ع (مهارة االستماع) حیث أّن 

و�مقارنة المتوسطات المبینة في ، 0.05وهي أقل من مستوى المعنو�ة  0.010ق�مة االحتمال تساوي 

) وعل�ه 15.35) أكبر من متوسط اإلناث (م = 16.82)  یتضح أن متوسط الذكور (م = 08الملحق رقم (

 فإنه یوجد أثر دال إحصائ�ا لمتغیر الجنس على مهارة االستماع لصالح الذكور.
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II.  التحضیر�ة) على مهارة القراءة:جدول تحلیل الت�این لتأثیر (الجنس، االلتحاق �التر��ة 

ق�مة ف  متوسط المر�عات درجات الحر�ة مجموع المر�عات مصدر الت�این

 لمحسو�ة

 ق�مة االحتمال

متغیر االلتحاق 

 �التحضیري 

1731.048 1 1731.048 86.166 0.00 

 0.026 5.007 100.579 1 100.579 متغیر الجنس

   20.090 352 7071.584 الخطأ

    354 8903.211 اإلجمالي

): یبّین نتائج اخت�ار تحلیل الت�این لتأثیر متغیري االلتحاق �التحضیري والجنس على 23الجدول رقم (

 .قراءةمهارة ال

 

 ) مایلي:23من جدول تحلیل الت�این رقم (�الحظ 

) مهارة القراءةالتا�ع (أ ــ معنو�ة تأثیر المتغّیر المستقل األّول (االلتحاق �التر��ة التحضیر�ة) على المتغیر 

و�مقارنة ، 0.05، وهي أقل من مستوى المعنو�ة  0.00تساوي  Sig.(bilatérale)ق�مة االحتمال حیث أّن 

)  یتضح أن متوسط التالمیذ الملتحقین �التر��ة التحضیري (م = 05الملحق رقم (المتوسطات المبینة في 

) وعل�ه فإنه یوجد أثر دال إحصائ�ا 14.25) أكبر من متوسط التالمیذ الذین لم یلتحقوا بها  (م = 18.76

 .الذین التحقوا �التر��ة التحضیر�ةلمتغیر االلتحاق �التر��ة التحضیر�ة  على مهارة القراءة لصالح التالمیذ 

حیث أّن ق�مة  القراءة)ب ــ كذلك المتغیر المستقل الثاني (الجنس) له تأثیر معنوي على المتغیر التا�ع (مهارة 

الملحق رقم و�مقارنة المتوسطات المبینة في ، 0.05وهي أقل من مستوى المعنو�ة  0.026االحتمال تساوي 

) وعل�ه فإنه یوجد 15.61ناث (م = ) أكبر من متوسط اإل16.92)  یتضح أن متوسط الذكور (م = 09(

 أثر دال إحصائ�ا لمتغیر الجنس على مهارة القراءة لصالح الذكور.
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III. :جدول تحلیل الت�این لتأثیر (الجنس، االلتحاق �التر��ة التحضیر�ة) على مهارة التعبیر 

ق�مة ف  متوسط المر�عات درجات الحر�ة مجموع المر�عات مصدر الت�این

 لمحسو�ة

 ق�مة االحتمال

متغیر االلتحاق 

 �التحضیري 

2038.676 1 2038.676 89.756 0.00 

 0.009 6.814 154.762 1 154.762 متغیر الجنس

   22.714 352 7995.205 الخطأ

    354 10188.643 اإلجمالي

والجنس على ): یبّین نتائج اخت�ار تحلیل الت�این لتأثیر متغیري االلتحاق �التحضیري 24الجدول رقم (

 مهارة التعبیر.

 

 یلي: ) ما24من جدول تحلیل الت�این رقم (�الحظ 

) تعبیرأ ــ معنو�ة تأثیر المتغّیر المستقل األّول (االلتحاق �التر��ة التحضیر�ة) على المتغیر التا�ع (مهارة ال

و�مقارنة ، 0.05، وهي أقل من مستوى المعنو�ة  0.00تساوي  Sig.(bilatérale)ق�مة االحتمال حیث أّن 

)  یتضح أن متوسط التالمیذ الملتحقین �التر��ة التحضیري (م = 06الملحق رقم (المتوسطات المبینة في 

) وعل�ه فإنه یوجد أثر دال إحصائ�ا 15.02) أكبر من متوسط التالمیذ الذین لم یلتحقوا بها  (م = 19.92

 الذین التحقوا �التر��ة التحضیر�ة.حاق �التر��ة التحضیر�ة  على مهارة التعبیر لصالح التالمیذ لمتغیر االلت

) حیث أّن تعبیرب ــ كذلك المتغیر المستقل الثاني (الجنس) له تأثیر معنوي على المتغیر التا�ع (مهارة ال

المتوسطات المبینة في  و�مقارنة، 0.05وهي أقل من مستوى المعنو�ة  0.009ق�مة االحتمال تساوي 

) وعل�ه 16.42) أكبر من متوسط اإلناث (م = 18.00)  یتضح أن متوسط الذكور (م = 10الملحق رقم (

 فإنه یوجد أثر دال إحصائ�ا لمتغیر الجنس على مهارة التعبیر لصالح الذكور.
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IV.  مهارة الكتا�ة:جدول تحلیل الت�این لتأثیر (الجنس، االلتحاق �التر��ة التحضیر�ة) على 

ق�مة ف  متوسط المر�عات درجات الحر�ة مجموع المر�عات مصدر الت�این

 لمحسو�ة

 ق�مة االحتمال

متغیر االلتحاق 

 �التحضیري 

2068.312 1 2068.312 82.567 0.00 

 0.019 5.540 138.773 1 138.773 متغیر الجنس

   25.050 352 8817.660 الخطأ

    354 11024.745 اإلجمالي

): یبّین نتائج اخت�ار تحلیل الت�این لتأثیر متغیري االلتحاق �التحضیري والجنس على 25الجدول رقم (

 مهارة الكتا�ة.

 

 ) مایلي:25من جدول تحلیل الت�این رقم (�الحظ 

أ ــ معنو�ة تأثیر المتغّیر المستقل األّول (االلتحاق �التر��ة التحضیر�ة) على المتغیر التا�ع (مهارة الكتا�ة) 

و�مقارنة ، 0.05، وهي أقل من مستوى المعنو�ة  0.00تساوي  Sig.(bilatérale)ق�مة االحتمال حیث أّن 

)  یتضح أن متوسط التالمیذ الملتحقین �التر��ة التحضیري (م = 07الملحق رقم (المتوسطات المبینة في 

) وعل�ه فإنه یوجد أثر دال إحصائ�ا 13.05) أكبر من متوسط التالمیذ الذین لم یلتحقوا بها  (م = 17.98

 الذین التحقوا �التر��ة التحضیر�ة.لمتغیر االلتحاق �التر��ة التحضیر�ة على مهارة الكتا�ة لصالح التالمیذ 

ب ــ كذلك المتغیر المستقل الثاني (الجنس) له تأثیر معنوي على المتغیر التا�ع (مهارة الكتا�ة) حیث أّن ق�مة 

الملحق رقم و�مقارنة المتوسطات المبینة في ، 0.05وهي أقل من مستوى المعنو�ة  0.019االحتمال تساوي 

) وعل�ه فإنه یوجد 14.49اث (م = ) أكبر من متوسط اإلن16.01)  یتضح أن متوسط الذكور (م = 11(

 أثر دال إحصائ�ا لمتغیر الجنس على مهارة الكتا�ة لصالح الذكور.

 

 : عرض النتائج الخاصة �الفرض�ة الثان�ةثان�ا
نص الفرض�ة: "هناك أثر لمتغیري االلتحاق �التر��ة التحضیر�ة والجنس على المفاه�م المعرف�ة األساس�ة 

 الجانب�ة، التذكر) لدى تالمذة السنة األولى ابتدائي �مدینة مستغانم".(التوجه الفضائي، 

152 
 



 نتائج الدراسة األساسیة عرض                                                                               ابعالفصل الس
 

) لإلجا�ة عن هذه IBM SPSS Statistics 20( 20�عد استخدام برنامج الحزم اإلحصائ�ة اإلصدار رقم 

 الفرض�ة األولى تّم االستعانة بتحلیل الت�این المتعدد كما أفرزته الجداول التال�ة:

 

إحصائ�ة اخت�ار  المتغیرات المستقلة

Wilks’ Lambda 

ق�مة االحتمال   ف المحسو�ة

Sig.(bilatérale) 

 0.00 25.838 0.819 االلتحاق �التر��ة التحضیر�ة

 0.152 1.775 0.985 الجنس

 Wilks’ Lambda): یبّین نتائج اخت�ار 26الجدول رقم (

 

 Sig.(bilatérale)نجد أن ق�مة االحتمال  )13(أنظر الملحق رقم: من الب�انات الموجودة في هذا الجدول

�النس�ة لمتغیر الجنس، و�التالي فإّنه من المتوقع أن  0.05وهي أكبر من مستوى المعنو�ة  0.152تساوي 

 ال �كون أي أثر لهذا المتغیر على واحد أو أكثر من المتغیرات التا�عة (التوجه الفضائي، الجانب�ة، التذكر).

وهي  0.00تساوي  Sig.(bilatérale)اللتحاق �التر��ة التحضیر�ة فإّن ق�مة االحتمال أّما �النس�ة لمتغیر ا

   ، و�التالي فإنه من المتوقع أن �كون لهذا المتغیر تأثیر معنوي على واحد 0.05أقل من مستوى المعنو�ة 

 أو أكثر من المتغیرات التا�عة السالفة الذكر.

 �مثل المعنو�ة الجزئ�ة لكل متغیر مستقل (الجنسالذي  )13:رقم(في الملحق من خالل الب�انات الموضحة 

االلتحاق �التحضیري) على المتغیرات التا�عة (التوجه الفضائي، الجانب�ة، التذكر)، سیتم تكو�ن الجداول 

 أي من هذه المتغیرات التا�عة تتأثر بهذین المتغیر�ن المستقلین:التال�ة التي یتحّدد من خاللها 

 

I.  تحلیل الت�این لتأثیر (الجنس، االلتحاق �التر��ة التحضیر�ة) على مفهوم التوجه الفضائي:جدول 

ق�مة ف  متوسط المر�عات درجات الحر�ة مجموع المر�عات مصدر الت�این

 لمحسو�ة

 ق�مة االحتمال

متغیر االلتحاق 

 �التحضیري 

1247.614 1 1247.614 70.585 0.00 

 0.277 1.186 20.960 1 20.960 متغیر الجنس

   17.675 352 6221.604 الخطأ

    354 7490.278 اإلجمالي
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): یبّین نتائج اخت�ار تحلیل الت�این لتأثیر متغیري االلتحاق �التحضیري والجنس على 27الجدول رقم (

 .التوجه الفضائي فهومم

 

 

 ) مایلي:27من جدول تحلیل الت�این رقم (�الحظ 

) التوجه الفضائيالمستقل األّول (االلتحاق �التر��ة التحضیر�ة) على المتغیر التا�ع ( أ ــ معنو�ة تأثیر المتغّیر

�مقارنة  ،0.05، وهي أقل من مستوى المعنو�ة  0.00تساوي  Sig.(bilatérale)ق�مة االحتمال حیث أّن 

           )  یتضح أن متوسط التالمیذ الملتحقین �التر��ة التحضیري 14المتوسطات المبینة في الملحق رقم (

) وعل�ه فإنه یوجد أثر دال 13.01) أكبر من متوسط التالمیذ الذین لم یلتحقوا بها  (م = 16.81(م = 

الذین التحقوا إحصائ�ا لمتغیر االلتحاق �التر��ة التحضیر�ة على مفهوم التوجه الفضائي لصالح التالمیذ 

 التر��ة التحضیر�ة.�

مفهوم التوجه المتغیر المستقل الثاني (الجنس) له تأثیر معنوي على المتغیر التا�ع ( عدم معنو�ة تأثیرب ــ 

 .0.05من مستوى المعنو�ة  أكبروهي  0.277) حیث أّن ق�مة االحتمال تساوي الفضائي

 

II.  ة) على مفهوم الجانب�ة:جدول تحلیل الت�این لتأثیر (الجنس، االلتحاق �التر��ة التحضیر� 

ق�مة ف  متوسط المر�عات درجات الحر�ة مجموع المر�عات مصدر الت�این

 المحسو�ة

 ق�مة االحتمال

متغیر االلتحاق 

 �التحضیري 

1129.554 1 1129.554 68.737 0.00 

 0.382 0.766 12.591 1 12.591 متغیر الجنس

   16.433 352 5784.371 الخطأ

    354 6929.516 اإلجمالي

): یبّین نتائج اخت�ار تحلیل الت�این لتأثیر متغیري االلتحاق �التحضیري والجنس على 28الجدول رقم (

 مفهوم الجانب�ة.

 

 ) مایلي:28من جدول تحلیل الت�این رقم (�الحظ 
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) مفهوم الجانب�ةأ ــ معنو�ة تأثیر المتغّیر المستقل األّول (االلتحاق �التر��ة التحضیر�ة) على المتغیر التا�ع (

، و�مقارنة 0.05، وهي أقل من مستوى المعنو�ة  0.00تساوي  Sig.(bilatérale)ق�مة االحتمال حیث أّن 

           )  یتضح أن متوسط التالمیذ الملتحقین �التر��ة التحضیري 15المتوسطات المبینة في الملحق رقم (

) وعل�ه فإنه یوجد أثر دال 13.05) أكبر من متوسط التالمیذ الذین لم یلتحقوا بها  (م = 17.11(م = 

الذین التحقوا إحصائ�ا لمتغیر االلتحاق �التر��ة التحضیر�ة على مفهوم التوجه الفضائي لصالح التالمیذ 

 �التر��ة التحضیر�ة.

) مفهوم الجانب�ةالجنس) له تأثیر معنوي على المتغیر التا�ع (المتغیر المستقل الثاني ( عدم معنو�ة تأثیرب ــ 

 .0.05من مستوى المعنو�ة  أكبروهي  0.382حیث أّن ق�مة االحتمال تساوي 

 

III. :جدول تحلیل الت�این لتأثیر (الجنس، االلتحاق �التر��ة التحضیر�ة) على مفهوم الّتذكر 

ق�مة ف  المر�عاتمتوسط  درجات الحر�ة مجموع المر�عات مصدر الت�این

 المحسو�ة

 ق�مة االحتمال

متغیر االلتحاق 

 �التحضیري 

1340.521 1 1340.521 69.275 0.00 

 0.050 3.875 74.988 1 74.988 متغیر الجنس

   19.351 352 6811.491 الخطأ

    354 8227 اإلجمالي

): یبّین نتائج اخت�ار تحلیل الت�این لتأثیر متغیري االلتحاق �التحضیري والجنس على 29الجدول رقم (

 مفهوم الّتذكر.

 

 ) مایلي:29من جدول تحلیل الت�این رقم (�الحظ 

) مفهوم التذكرأ ــ معنو�ة تأثیر المتغّیر المستقل األّول (االلتحاق �التر��ة التحضیر�ة) على المتغیر التا�ع (

و�مقارنة ، 0.05، وهي أقل من مستوى المعنو�ة  0.00تساوي  Sig.(bilatérale)ق�مة االحتمال حیث أّن 

           )  یتضح أن متوسط التالمیذ الملتحقین �التر��ة التحضیري 16المتوسطات المبینة في الملحق رقم (

وعل�ه فإنه یوجد أثر دال ) 13.49) أكبر من متوسط التالمیذ الذین لم یلتحقوا بها  (م = 17.45(م = 

إحصائ�ا لمتغیر االلتحاق �التر��ة التحضیر�ة على مفهوم التذكر لصالح التالمیذ الذین التحقوا �التر��ة 

 التحضیر�ة.
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) حیث أّن مفهوم التذكرب ــ كذلك المتغیر المستقل الثاني (الجنس) له تأثیر معنوي على المتغیر التا�ع (

)  یتضح أن متوسط 17و�مقارنة المتوسطات المبینة في الملحق رقم (،  ،0.05ق�مة االحتمال تساوي 

) وعل�ه فإنه یوجد أثر دال إحصائ�ا لمتغیر 14.69) أكبر من متوسط اإلناث (م = 15.83(م =  الذكور

 س على مفهوم التذكر لصالح الذكورالجن
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 تمهید:

سنقوم في هذا الفصل �مناقشة النتائج المتوصل إلیها في الفصل السابق؛ على ضوء نتائج الدراسات السا�قة 

ومحاولة إجراء المقار�ة النظر�ة �النس�ة للدراسة الحال�ة؛ وصوال إلى حصر األس�اب المؤد�ة إلى تطور 

الذین التحقوا �التر��ة التحضیر�ة ونظرائهم  المهارات اللغو�ة والمفاه�م المعرف�ة لدى الطفل مقارنة بین األطفال

 غیر الملتحقین بها. 

 الفرض�ة األولى� الخاصة نتائجالمناقشة أوال: 

" هناك أثر لمتغیري االلتحاق �التر��ة التحضیر�ة والجنس على المهارات اللغو�ة  نص الفرض�ة:

 ابتدائي �مدینة مستغانم".(االستماع، القراءة، التعبیر، الكتا�ة) لدى تالمذة السنة األولى 

كما  2،015لقد بینت نتائج تحلیل الت�این المتعدد أن الجنس ل�س له أثر على المهارات اللغو�ة؛ فكانت ف=

وهي غیر دالة إحصائ�ا؛ ومن جهة أخرى أظهرت النتائج أثر التر��ة التحضیر�ة على  21في الجدول رقم 

وهي دالة إحصائ�ا عند مستوى ) 21ر الجدول رقم (أنظ 27،245المهارات اللغو�ة ؛ حیث كانت ف= 

نتأكد من تأثیر التر��ة التحضیر�ة على  25، 24، 23، 22؛ و�الرجوع إلى نتائج الجدوال رقم 0،05المعنو�ة 

. 91،889المهارات اللغو�ة األر�عة (االستماع، القراءة، التعبیر، الكتا�ة) فكانت ف المحسو�ة على التوالي 

 .0،05وكلها دالة إحصائ�ا عند مستوى  82،567. 89،756. 86،166

)، ولم تتسق 2013)، ودراسة أحمد صومان (2001) و(1994وتتفق هذه النتائج مع دراستي جاجة محمد (

) 1978النتائج ف�ما یخص مدى تأثیر الجنس على المهارات اللغو�ة مع نتائج دراسات كل من النقشبندي (

 ).2009وقادري (

ك إلى أن هناك عوامل تساعد على تطو�ر المهارة متوفرة في فضاء التر��ة التحضیر�ة نذكر وأرجع ال�احث ذل

إال إذا توفر له جوا �سمح له ف�ه �ال�حث منها الممارسة والتكرار؛ فال �مكن للطفل أن �كتسب هذه المهارات 

النتائج، أما التقو�م ف�عین والتنقیب والعمل والممارسة؛ وهناك عامل آخر یتمثل في الفهم وٕادراك العالقات و 

على اكتساب المهارة و�وجه أنظار األطفال إلى أخطائهم و��صرهم بنواحي قوتهم وضعفهم وتعر�فهم �أفضل 

األسالیب وأنجحها إلنجاز األداء؛ كما یوفر االلتحاق �التر��ة التحضیر�ة للطفل الفرص لمشاهدة األقران ممن 
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) أن التشج�ع والتعز�ز یؤد�ان إلى نجاح التعلم وٕالى تقد�م الملموس في 1988یتقنون المهارات، وأشار السید (

 .اكتساب المهارة، علما �أن تكرار األداء �ص�ح مهارة تمكن الطفل �أن �قوم �ه �كل سهولة و�سر وعفو�ة

الطفل  اارات اللغو�ة من خالل نوع الخبرات التي یتعرض لههومما �ظهر تأثیر التر��ة التحضیر�ة على الم

ومن بینها ح�اة المؤسسات االجتماع�ة ودور الرعا�ة التي تؤثر على التطور اللغوي لد�ه؛ إضافة إلى أن 

 مرافقته ألقرانه یز�د من معدل التطور اللغوي لد�ه مقارنة مع الطفل الذي ال یرافق األطفال.

أشارت النتائج المحصل إلیها في وف�ما یخص تأثیر االلتحاق �التر��ة التحضیر�ة على مهارة االستماع فقد 

وهي دالة إحصائ�ا  91،889ف المحسو�ة تساوي  ةإلى صحة هذا الفرض؛ حیث كانت ق�م 22الجدول رقم 

یتضح أن متوسط التالمیذ الذین  04؛ و�مقارنة المتوسطات المبینة في الملحق 0،05عند مستوى داللة  

) ما یبین 14.02توسط التالمیذ الذین لم یلتحقوا بها (م= ) أكبر من م18.64التحقوا �التر��ة التحضیر�ة (م=

أنه یوجد أثر دال إحصائ�ا لمتغیر االلتحاق �التر��ة التحضیر�ة على مهارة االستماع لصالح التالمیذ 

 الملتحقین بها. 

) الذي توصل إلى 799، ص 2014) (أحمد صومان، 2000واتفقت هذه النتیجة مع نتائج دراسة تایوا (

فروقا دالة إحصائ�ا بین األطفال في المدارس االبتدائ�ة الذین تلقوا خبرات تعل�م�ة في الروضة و�ین هناك 

) 2000ومن بین نتائج دراسة ملحم ( األطفال الذین لم یلتحقوا �الروضة، وهذه الفروق لصالح الملتحقین بها،

ى االخت�ار الكلي الذي ط�قه لصالح في المرجع نفسه إلى وجود فرقا في متوسط األداء بین فئتي العینة عل

الطالب الذین التحقوا بر�اض األطفال، وأن جم�ع المتوسطات في فروع االخت�ار من بینها االستماع كانت 

 لصالح من التحقوا بر�اض األطفال.

ث ذلك إلى أن فضاء التر��ة التحضیر�ة �عطي للطفل الفرصة لتوج�ه انت�اهه من خالل الفهم و�رجع ال�اح

الدقیق لألفكار ومتا�عة األفكار المتالحقة منها وٕادارك العالقات بین المتتا�عة منها، والتمییز بین هذه األفكار 

من حیث أنها أساس�ة أو ثانو�ة؛ كذلك العالقة التي تر�ط بینها ... الخ، وكل هذه اآلداءات هي جزء فرعي 

تفاعل مع المر�ي من جهة، ومع أقرانه من جهة من مهارة االستماع؛ كما أن إتاحة الفرص للطفل أثناء ال

ثان�ة �مكنه من معرفة موضوع الحدیث وك�ف�ة استخدامه للغة �عد أن سمعها، ثم معرفة الغرض الحق�قي من 

ن لم یلتحقوا الحدیث انطالقا من اكتساب المعلومات الجدیدة والخبرات الجدیدة التي لم تتسنى لألطفال الذی

كما �قدم المر�ي للطفل في التر��ة التحضیر�ة االستماع �طر�قة م�اشرة أو مع نشاط آخر �التر��ة التحضیر�ة؛ 

  ).2009كما أشارت إل�ه نتائج دراسة كر�مان بدیر، وٕامیلي صادق ( خاصة عن طر�ق التعلم �اللعب
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إلیها في وف�ما یخص تأثیر االلتحاق �التر��ة التحضیر�ة على مهارة القراءة فقد أشارت النتائج المحصل 

وهي دالة إحصائ�ا  86.166إلى صحة هذا الفرض؛ حیث كانت ق�مة ف المحسو�ة تساوي  23الجدول رقم 

یتضح أن متوسط التالمیذ الذین  05؛ و�مقارنة المتوسطات المبینة في الملحق 0،05عند مستوى داللة 

) ما یبین 14.25یلتحقوا بها (م=  ) أكبر من متوسط التالمیذ الذین لم18.76التحقوا �التر��ة التحضیر�ة (م=

صالح التالمیذ الملتحقین أنه یوجد أثر دال إحصائ�ا لمتغیر االلتحاق �التر��ة التحضیر�ة على مهارة القراءة ل

)، ودراسة حجیجات و�هاء الدین 2006)، ودراسة برلنسكي (2000وهذا ما تؤكده دراسة �التشمان (بها؛ 

والتي أشارت كلها إلى وجود فروق دالة إحصائ�ا لصالح التالمیذ الذین )؛ 2012)، ودراسة میلجان (2011(

 .التحقوا �التعل�م ما قبل المدرسي في مهارة القراءة

و�رجع ال�احث ذلك كزن القراءة كنشاط اجتماعي تتضمن معاملة الطفل مع اآلخر وهذا ما یوفره فضاء 

الروا�ات  القراءة "األناشید" ولعب م�ار�ات الكلمات و�قرأ؛ فالطفل یلعب مع أقرانه إ�قاعات التر��ة التحضیر�ة

والقصص صح�ة المر�ي ... و�كتسب الطفل بذلك أساس�ات القراءة التي تساعده نمو تعلمه في المدرسة 

 االبتدائ�ة.

وف�ما یخص تأثیر االلتحاق �التر��ة التحضیر�ة على مهارة التعبیر فقد أشارت النتائج المحصل إلیها في 

وهي دالة إحصائ�ا  89.756إلى صحة هذا الفرض؛ حیث كانت ق�مة ف المحسو�ة تساوي  24دول رقم الج

یتضح أن متوسط التالمیذ الذین  06؛ و�مقارنة المتوسطات المبینة في الملحق 0،05عند مستوى داللة  

) ما یبین 15.02ا (م= ) أكبر من متوسط التالمیذ الذین لم یلتحقوا به19.92التحقوا �التر��ة التحضیر�ة (م=

أنه یوجد أثر دال إحصائ�ا لمتغیر االلتحاق �التر��ة التحضیر�ة على مهارة التعبیر لصالح التالمیذ الملتحقین 

 بها. 

و�فسر ال�احث ذلك �أن الطفل �حاجة إلى أن �سمع و�نطق و�فهم وكلما تنوعت خبراته وازداد معها نموه 

اللغوي، وكلما ازداد احتكاكه وازداد تعامله مع األش�اء والناس زاد فهمه للعالم من حوله وأص�ح لد�ه الكثیر 

محاولة إتقانه مهارة الكالم معهم لیتحدث عنه ... وهكذا یر�ط عالقات اجتماع�ة تشكل عامال قو�ا في 

والحدیث إلیهم وهذا ما توفره فضاءات التر��ة التحضیر�ة؛ والتي تمكنه من الطرقة السل�مة لنطق الحروف 

وتدر�ب أعضاء النطق والتمر�ن على التغییر واستخدام الخبرات التي تجعل من ص�غ كالمه منطوقات لغو�ة 

دات لغو�ة سل�مة مثل تنظ�م األفكار وترتیبها و�ناء دالالت مفاه�م مفهومة، وهو بذلك یتمكن من تكو�ن عا
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؛ كما تساعد التر��ة لغو�ة وكذلك التمكن من إجراء عمل�ات عقل�ة سل�مة من زاو�ة التذكر والتخیل واالستدالل

 د�ه.التحضیر�ة الطفل في التخلص من السمات السلب�ة كاالنسحاب�ة واالنطوائ�ة التي تعیق النمو اللغوي ل

ف�ما یخص تأثیر االلتحاق �التر��ة التحضیر�ة على مهارة الكتا�ة فقد أشارت النتائج المحصل إلیها في أما و 

وهي دالة إحصائ�ا  82.567إلى صحة هذا الفرض؛ حیث كانت ق�مة ف المحسو�ة تساوي  25الجدول رقم 

یتضح أن متوسط التالمیذ الذین  07؛ و�مقارنة المتوسطات المبینة في الملحق 0،05عند مستوى داللة  

) ما یبین 13.05) أكبر من متوسط التالمیذ الذین لم یلتحقوا بها (م= 17.98التحقوا �التر��ة التحضیر�ة (م=

أنه یوجد أثر دال إحصائ�ا لمتغیر االلتحاق �التر��ة التحضیر�ة على مهارة الكتا�ة لصالح التالمیذ الملتحقین 

 بها. 

و�فسر ال�احث ذلك �أن التر��ة التحضیر�ة توفر للطفل أسس وقواعد الكتا�ة كتطور عضالته الصغرى التي 

إضافة إلى نمو التآزر ال�صري ق�قة في اتجاهات مختلفة؛ تمكنه من اإلمساك �القلم، وتحر�ك یده حركة د

الیدوي فالعیون ت�صر وتترجم ما وقع عل�ه اإل�صار من صور ورسومات وجمل وع�ارات وأشكال هندس�ة 

 والید تكتب، وقد تكون هذه المتطل�ات لصالح األطفال الذین التحقوا �التر��ة التحضیر�ة. 

 الفرض�ة الثان�ةمناقشة النتائج الخاصة �ثان�ا:  

" هناك أثر لمتغیري االلتحاق �التر��ة التحضیر�ة والجنس على المفاه�م المعرف�ة األساس�ة  نص الفرض�ة:

 (التوجه الفضائي، الجانب�ة، التذكر)  لدى تالمذة السنة األولى ابتدائي �مدینة مستغانم".

لقد أشارت نتائج تحلیل الت�این المتعدد إلى أن الجنس ال یؤثر على المفاه�م المعرف�ة األساس�ة الكتساب 

 .26وهي غیر دالة إحصائ�ا كما في الجدول رقم  1،775اللغة حیث كانت ف= 

�م؛ وذلك كون أما المتغیر الثاني والمتمثل في االلتحاق �التر��ة التحضیر�ة فقد كان له تأثیرا على هذه المفاه

 .0،05وهي دالة إحصائ�ا عند مستوى المعنو�ة  25،838ف= 

) 1994() ودراستي جاجة محمد 1987وتوافقت هذه النتائج مع نتائج دراسات كل من نینامونتس وجیول (

 ).2001(و

ل الت�این وللتعرف على أي من المفاه�م المعرف�ة األساس�ة التي تتأثر �التر��ة التحضیر�ة؛ أشارت نتائج تحلی

كما في الجدول  70.585إلى تأثیر االلتحاق �التر��ة التحضیر�ة على مفهوم التوجه الفضائي فكانت ف= 
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 14؛ و�مقارنة المتوسطات المبینة في الملحق رقم 0.05وهي دالة إحصائ�ا عند مستوى داللة  27رقم 

أكبر من متوسط التالمیذ الذین لم ) 16.81یتضح أن متوسط التالمیذ الملتحقین �التر��ة التحضیر�ة (م= 

)؛ وهذا ما یؤكد وجود أثر دال إحصائ�ا لمتغیر التر��ة التحضیر�ة على مفهوم 13.01یلتحقوا بها (م= 

   التوجه الفضائي لصالح التالمیذ الملتحقین.

إدراك الزمان التي تساعده على نمو مفاه�م و�فسر ذلك �أن التر��ة التحضیر�ة تمد الطفل نمو في الخبرات 

والمكان، حیث أن أهم�ة الزمان �النس�ة للطفل تبدو من خالل تقر�ر األنشطة الیوم�ة التي عل�ه الق�ام بها؛ 

في تعلم متى یتناول الغداء وأته �قوم �غسل الیدین قبل الطعام و�عده، وس�غادر المنزل �عد عشر دقائق أو 

إدراك الزمن ینشأ عند األطفال �صورة متعاق�ة و�ارت�اطات  �عد االنتهاء من العمل الفالني؛ وعلى اعت�ار أن

متسلسلة الواحدة �األخرى كما �قرر ب�اج�ه؛ ف�ستط�ع طفل التر��ة التحضیر�ة إدراك التسلسل الزمني لألفكار 

 واألعمال المتعاق�ة؛ فقد �صف لك نشاط قام �ه خالل یوم.

المجرد فنتكلم عنا عن مفاه�م الترتیب (قبل، �عد، كما أن التر��ة التحضیر�ة تكسب الطفل مفهوم الوقت 

�الموازاة)، مفاه�م المدة (األعوام، الشهور، األساب�ع، األ�ام)؛ وٕان احتكاك الطفل في فضاء التر��ة التحضیر�ة 

غوي و�طور حصیلة مفاه�مه الزمن�ة؛ في الوقت نفسه تنمو لد�ه مفاه�م مع أقرانه والمر��ة یثري رصیده الل

 فیتمكن من المصطلحات التال�ة (فوق، أسفل، قر�ب، �عید، الینمى، ال�سرى).المكان 

كما في الجدول  68.737أما ف�ما یخص تأثیر االلتحاق �التر��ة التحضیر�ة على مفهوم الجانب�ة فكانت ف= 

 15؛ و�مقارنة المتوسطات المبینة في الملحق رقم 0.05وهي دالة إحصائ�ا عند مستوى داللة  28رقم 

) أكبر من متوسط التالمیذ الذین لم 17.11تضح أن متوسط التالمیذ الملتحقین �التر��ة التحضیر�ة (م= ی

)؛ وهذا ما یؤكد وجود أثر دال إحصائ�ا لمتغیر التر��ة التحضیر�ة على مفهوم 13.05یلتحقوا بها (م= 

 الجانب�ة لصالح التالمیذ الملتحقین.

  ذان یؤكدان أنلال"  Gesel et Ams" جیزل " و " أمس "  ت كل منفسر ال�احث ذلك إستنادا إلى دراساو�

تعرف" الطفل اله�منة الجانب�ة تبدأ في الظهور منذ الوالدة وتستقر بین ست وثماني سنوات، وهي مقسمة إلى "

أن ال، ثم ینتقل إلى �مین و�سار اآلخر�ن، ثم إلى تحدید األ�عاد األخرى والتي البد  على �مینه و�ساره أو

، وهذا ال یتأتى إال �انصهار الطفل رفقة أقرانه في ه ثم �النس�ة للموضوعات الخارج�ة�میزها أوال عن نفس
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وال �ستط�ع الطفل أن �میز بین �مینه و�ساره قبل خمس وست فضاء التر��ة التحضیر�ة و�اشراف من المر��ة، 

إلى المكان القر�ب، أما التعرف على ثم �مر ، ) Tourette Catherine ,2014 (سنوات، كما تؤكد ذلك

�مین و�سار اآلخر�ن هو أمر أكثر تعقیدا، ألنه البد من وضع الشخص نفسه في مكان اآلخر حتى �ستوعب 

 �أن العمل�ة البد أن تكون معكوسة ثم �عد ذلك تحدید وضع�ات عدة موضوعات �النس�ة ل�عضها ال�عض.

�سار من خالل اخت�ار " هاد ب�اج�ه "  -راسة تفصیل�ة �مینالذي قام بدPiagetأما �النس�ة ل "ب�اج�ه" 

Piaget – head  ..حیث یتم التعرف على الذات نحو سن ست سنوات� 

�سار " على الذات في نفس الفترة الزمان�ة لدى ال�مینیین وال�سار�ین، أما التعرف على  –�ظهر " �مین 

 �النس�ة لألش�اء. اآلخر�ن ف�عرف ال�سار�ون تأخرا طف�فا وكذلك التوجه

حوالي أر�ع إلى خمس  هي في الفترة التي تتكون فیها الجانب�ة ، أنفي دراساته Piaget" ب�اج�ه " �ؤكد و 

�ستط�ع الطفل تعیین یده ال�منى و�ده ال�سرى، �الرغم من أنه �میز بینهما ابتداء من النشاطات حیث سنوات، 

الید ال�منى أو ال�سرى في سن م�كرة، إال أن هذا االستعمال األولى و�بدي المولود الجدید أفضل�ة استعمال 

 یتضح نهائ�ا في سن العامین وتفضیل جانب عن جانب آخر یتضح أكثر مع العمر.

تناسق بین العین والید هو الذي �حقق االنسجام بین الحركة الدق�قة الوتعتبر الحركة أساس الجانب�ة، حیث أن 

أداة للعمل في عالم منسق، مستعملة في ذلك التنظ�م المكاني، الذي هو  و�ین اإلدراك ال�صري، وهي أ�ضا

جزء من الجانب�ة ولكي �میز الطفل بین �مناه و�سراه، عل�ه أن �كتسب البناء والتركیب أي الشكل، الحجم 

 .والذي یتوفر عل�ه برنامج التر��ة التحضیر�ة والتجر�د، الذي �سمح له �الع�ش في المكان

كما في الجدول  69.275بتأثیر االلتحاق �التر��ة التحضیر�ة على مفهوم التذكر فكانت ف=  وف�ما یتعلق

 16؛ و�مقارنة المتوسطات المبینة في الملحق رقم 0.05وهي دالة إحصائ�ا عند مستوى داللة  29رقم 

یذ الذین لم ) أكبر من متوسط التالم17.45یتضح أن متوسط التالمیذ الملتحقین �التر��ة التحضیر�ة (م= 
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)؛ وهذا ما یؤكد وجود أثر دال إحصائ�ا لمتغیر التر��ة التحضیر�ة على مفهوم 13.49یلتحقوا بها (م= 

 التذكر لصالح التالمیذ الملتحقین.

هم�ة التذكر �النس�ة للعمل�ة المعرف�ة إذ " الذي �ظهر أ و�فسر ال�احث ذلك إنطالقا من أعمال العالم "بلوم

فضال عن المستو�ات األخرى: الفهم،  فصنافته في المجال العقلي المعرفي تعتمد على التذكرتعتبر أساسها، 

قو�م؛ وكون الطفل في فضاء التر��ة التحضیر�ة تطلب منه المر��ة �القراءة التو  التطبیق، التحلیل، التركیب

اإلیجابي دورا مهما في  والكتا�ة والتعبیر فهو �الدرجة األولى �ستحضر األناشید والقصص، و�لعب التعز�ز

   نمو مهارة التذكر . 

 الخالصة العامة:

لقد تأكد لدى المجتمعات أّن التنم�ة الفرد�ة والجماع�ة لن تتأّتى إّال �اإلصالح المستمر ألنظمتها 

قدرة  التر�و�ة مع إ�الء الطفولة الم�كرة التر��ة والرعا�ة الالزمتین في استراتیج�اتها سواء تعّلق األمر بز�ادة

االست�عاب أو بتحسین جودة الرعا�ة الموجهة لها، وذلك تثمینا  لالخت�ار الذي �عتبر التر��ة قاعدة ونهجا 

 ضرور�ا إلحداث دفعا نوع�ا في تطو�ر الكائن ال�شري.

واعت�ارا للمكانة التي تحتلها رعا�ة الطفولة الم�كرة في العمل�ة النمائ�ة لشخص�ة الطفل �مختلف أ�عادها 

االتها مما �مكنه من التكیف مع المح�ط والتأثیر ف�ه، فإّن االهتمام لم �ستثن مرحلة التر��ة التحضیر�ة ومج

انطالقا من توفیر المستلزمات التر�و�ة لفائدة المر�ین العاملین في مختلف الفضاءات "ر�اض األطفال، أقسام 

ني، الكتاب ..." أي جم�ع المؤسسات التر�و�ة التي التعل�م التحضیري �المدارس االبتدائ�ة،  أقسام التعل�م القرآ

 تستهدف فئة األطفال ما  بین الرا�عة والسادسة من العمر. 

رغم التطور الذي عرفته علوم التر��ة وغزارة الدراسات النفس�ة ونظر�اتها في مجال الطفولة الم�كرة في      

اع الّتعل�م ما زالوا �ظنون أّن إدماج السنة التحضیر�ة العالم إّال إّن الكثیر من الّناس و �عض العاملین في قط
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في ه�كلة التعل�م األساسي هو مجرد توس�ع لله�كلة الشكل�ة لهذا التعل�م، و�جهلون حق�قة هذا اإلدماج الذي 

 .هو تصّور جدید للفعل الّتر�وي في حّد ذاته حتى �كون مسایرا لمقتض�ات العصر

 اعدة أطفال ما قبل المدرسة على تحقیـق األهـداف التر�و�ة التال�ة:فالتر��ة التحضیر�ة تهدف إلى مس

النفعال�ة التنم�ة الشاملة والمتكاملة لكل طفل في جمیـع المجاالت العقلیـة والجسمیـة والحركیـة وا -1

  مع األخذ �عیـن االعتبـار الفروق الفردیـة في القـدرات واالستعدادات والمستو�ات النمائ�ة ،واالجتماعیـة والخلق�ة

إكساب األطفال المفاه�م والمهارات األساس�ة لكل من اللغة العر��ة والر�اض�ات والعلـوم والفنون  -2

 .والموس�قى والتر��ة الحرك�ة والصحة العامة والنواحي االجتماع�ة

 الجتماع�ة السل�مة في ظل ق�م المجتمع وم�ادئه. التنشئة ا -3

تلب�ة حاجات ومطالب النمو الخاصة بهذه المرحلة من العمر لتمكن الطفل من ان �حقق ذاته ومساعدته  -4

 . على تكو�ن شخصیته السو�ة القادرة على تلب�ة مطالب المجتمع

یتطل�ه ذلك من تعـود على النظام وتكو�ن  االنتقـال التدر�جي من جو األسرة إلى جو المدرسـة  �كل ما -5

 ىمامـات الطفل ومعدالت نموه في شتعالقات إنسان�ة مع المر�ین والزمالء، وممارسة أنشطة التعل�م تتفق واهت

 المجاالت.

 )8، ص 2004وزارة التر��ة الوطن�ة، تعبئة الطفل للتعل�م النظامي �مرحلة التعل�م االبتدائي." ( -6

مرحلة ما قبل المدرسة؛ حسب العالم "ب�اج�ه"؛ تتماشى مع مرحلة ما قبل العمل�ات الماد�ة أو ولما كانت 

مرحلة التفكیر الحدسي، وهي مرحلة فیها تسارع كبیر في النمو في مظاهر الشخص�ة جم�عًا الجسم�ة، 

�وي أن النمو األفضل والعقل�ة، واالنفعال�ة، واالجتماع�ة، والروح�ة، واللغو�ة. ومن المثبت في األدب التر 

ف�اإلرشاد المقصود  ،قات إیجاب�ة مع اآلخر�نوالتعلم خالل هذه السنوات �حدث عندما �كون األطفال عال
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والمساعدة المخطط لها �عنا�ة، �ستكشف األطفال البیئات �الكثیر من األش�اء التي �عملونها و�تعلمون من 

ت تعلم غن�ة جدًا سواء أكانت في البیت أم في دور خاللها لیدخلوا المدرسة، وال�عض منهم لد�ه خبرا

 الحضانات، وال�عض اآلخر ل�س لد�ه مثل هذه الخبرات التي تسهم في تعلمه ونموه األفضل. 

 وأهم ما �میز هذه المرحلة (مرحلة ما قبل المدرسة) ما یلي: 

 اللغة، ولكن المقصود هنا  تطور اللغة لدى الطفل، وهذا ال �عني أن المرحلة التي قبلها كانت خال�ة من .1

هي اللغة التي من خاللها یترجم حركاته وأحاس�سه إلى أفكار ورموز، و�توسع في فهمه للبیئة المح�طة �ه 

 عن طر�ق لع�ه، وخ�اله الذي ال �كاد �عرف له حدود، واستفساراته ومشاركته الكالم مع اآلخر�ن.

 ما، أنه ال �أخذ وجهة نظر اآلخر�ن �االعت�ار أي أنه التمركز حول الذات، وهذه السمة لها معن�ان: أوله .2

ال یتمكن من وضع نفسه مكان اآلخر. وثانیهما، أنه �عتقد �أنه �متلك كل ما هو موجود في بیئته. وتتضح 

سمة التمركز حول الذات في لغة الطفل فهي ما تزال تحمل طا�ع األنا ولم تصل إلى مستوى مواءمتها مع 

 هم. لغة اآلخر�ن وحلول

 التفكیر ب�عد واحد من الموقف، وهنا ی�الغ الطفل في اهتمامه بجانب واحد و�إهمال الجوانب األخرى  .3

 لنفس الموقف. 

 س�طرة اإلدراك الحسي كأساس للتفكیر. والمقصود هنا أن ما یخبره الطفل في حواسه الم�اشرة هو الذي  .4

�فكر �ه، وما ال �حسه بإحدى حواسه ال �عط�ه أ�ة أهم�ة من التفكیر. وهنا یتمكن الطفل من التفاعل مع 

النشاط أو التجر�ة المحسوسة، أما العالقات بین فكرتین أو شیئین فما تزال خارج نطاق إدراكه، وذلك ألنه ال 

 �شيء واحد. �ستط�ع أن �كون صورة ذهن�ة لعدة نقاط أو أفكار أ�عد مما یتعلق 
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كما هو واضح من هذه اللمحة السر�عة لنمو األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، �مكننا الجزم �أن األساس 

الذي تقوم عل�ه و�میزها عن �ق�ة المراحل العمر�ة هو التفاعل مع اآلخر�ن. فالتفاعل مع اآلخر�ن، سواء أكان 

كل طفل منهم نموًا سل�مًا وأساس تعلمهم للغة في تفاعًال لفظ�ًا أم غیر لفظ�ا، هو أساس نمو شخص�ة 

  .(Marchman and Fernald, 2008)المراحل الالحقة 

فالتطور اللغوي الذي �صل إل�ه الطفل قبل سن السادسة (أي قبل المرحلة األساس�ة من التعل�م) ال   

�قتصر فقط على تعلم اللغة الشفو�ة (استماعًا ومحادثة)، وٕانما �شتمل على تعلم اللغة المكتو�ة (قراءًة 

والمكتو�ة �سیران جن�ًا إلى جنب،  وكتا�ًة). فالدراسات اللغو�ة الحدیثة أشارت إلى أن تعلم اللغتین الشفو�ة

الوعي �اللغة المكتو�ة �مكن أن �كون طب�ع�ًا ف. (Morrow, 2009)و�تطوران في مراحل الطفولة الم�كرة 

وتلقائ�ًا شأنه شأن تعلم الكالم إذا ما أخذ �االعت�ار النوع المناسب من البیئة التعل�م�ة التي یجب أن تنمو بها 

، فكثیٌر من األطفال �أتون إلى المدرسة �معرفة ال �أس بها عن القراءة (Sowers, 2000)تلك المهارات 

وٕاّن هذا ل�عزى إلى ما یتعرض له األطفال في بیئاتهم األسر�ة من خبرات القراءة والكتا�ة مما یز�د  والكتا�ة،

 ,Sowers) من وعیهم و�وسع مداركهم في مصطلحات المواد المطبوعة، ومن ثم الوعي �اللغة المكتو�ة

2000, p.143). عادة  ألطفال حول اللغة المكتو�ة تزَودوعل�ه، فإن البیئة األسر�ة التي تثیر فضول ا

بنماذج للمواد المطبوعة المألوفة لدیهم، كما أنها تشجع األطفال على البدء بتشكیل واخت�ار فرض�اتهم 

فالطفل لد�ه القدرة على التعلم؛ وما  استخدامها.الخاصة حول ماه�ة هذه المواد المطبوعة، ووظائفها، وك�ف�ة 

إن ما �حتاج إل�ه  تمیزه و إدراكه و شعوره وتفكیره.نشاط الطفل وتفاعله مع مثیرات البیئة إال أساس تعلمه و 

مهاراتهم اللغو�ة یتمثل في إتاحة فرص االتصال �غیرهم ومساعدة الراشدین لهم كالوالدین األطفال لتنم�ة 

ة على ممارسة اللغة وتجر�بها. و�لعب الوالدان وأفراد األسرة دورًا رئ�سًا في التطور اللغوي لدى وأفراد األسر 

أبنائهم في جم�ع المراحل التعل�م�ة، وخاصة في المرحلة األساس�ة من التعل�م "الصفوف األر�عة األولى" لما 

 ماطها وقواعدها على نحو صح�ح سل�م. لها من أثر كبیر في بدا�ة تشكیل الطفل للغة واكتسا�ه لمهاراتها وأن
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العاملین في فضاءات التر��ة التحضیر�ة على أداء الرسالة  نتائج هذا ال�حث ساعدتنأمل أن  في األخیر

المنوطة بهم أحسن أداء، وهي رسالة خطیرة ونبیلة، كیف ال، عندما یتعـّلق األمر �صناعـة صانعي مستقبل 

؛ والعمل على د أفضل استثمار على وجه المعمورةنسان كرأس مال �شري �عالجزائر، وأّن االستثمار في اإل

تعم�م التر��ة التحضیر�ة على كافة األطفال الذین �صلون إلى السن القانوني لها؛ آخذین �عین االعت�ار 

 طب�عة المرحلة العمر�ة للطفل وخصائصها.

 صعو�ات ال�حث:

 العمل في المیدان، نذكر ما یلي :  من بین الصعو�ات التي صادفتنا عند إنجاز هذا 

هم الّصعو�ات اّلتي واجهتنا خالل ال�حث، مّما حّتم علینا جمع أ قّلة الّدراسات في هذا الموضـوع، كانت  

راء المتعّلقة بهذا الموضـوع، مما  تفـّرق في خالصات الملتق�ات و�عض الدراسات، كما كان شتات األفكار واآل

كـون الموضوع من أبرز المواض�ع التي ستواجه ، و لبي في أن نفي هذا الموضوع حّقهلعامل الوقت األثر السّ 

المفتشین أو المشرفیـن التر�و�ین في میـدان العمل مستق�ال هذا إلى جانب أّن التر��ة التحضیر�ة حدیثـة عهـد 

 من الضـوء علیـه. الّتعر�ـف، فأردنا أن نلقـي مز�دال هذا الموضوع حقه من الدراسـة و �الجزائر ولم ین

الّدراسات اّلتي س�قت في هذا الموضوع قلیلـة، ولعّل أبرزها ما تناولتـه وزارة التر��ة والتكو�ن في تونس 

و على مستوى أ، و�عض الدراسات في الجزائر من خالل التكو�ن والملتق�ات على مستوى كل وال�ة 2001

   الوطن.

 التوص�ات واالقتراحات:

 :ت و االقتراحات، نجملها ف�ما یليوقد انتهینا من خالل هذا ال�حث إلى جملة من التوص�ا 

 من أجل أن نوجه مسار النمو اللغوي نحو نموا أفضال، على الك�ار أن �شجعوا الطفل على التَّحدث  -1
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في البیت، وفي المدرسة، و�ت�حوا الفرصة له للتَّعبیر عن نفسه، كما أنَّ علیهم أن �قدموا نماذج كالم�َّة جیدة 

وفي برامج التلفز�ون الموجهة لألطفال، وهذا یتوجب علینا عدم استخدام لغة طفول�ة عند التَّحدث مع الطفل، 

 والتَّأكید على استعمال لغة سل�مة.

 تتكون المفاه�م من خالل التعامل مع المثیرات والخبرات التي �مر بها الفرد، وتتشكل المفاه�م لدى  -2

ل بنفس الطر�قة حیث تتكون الصور الذهن�ة عن المواقف والخبرات واألش�اء التي یتعامل معها األطفا

الطفل وذلك بناء على إدراكه للصفات المشتركة بینها فتتخذ اسما ورمزا خاصا �فید في الداللة على 

طور مع الوقت المفهوم، و�ؤكد علماء النفس أن المفاه�م عامة ال تنشأ دفعة واحدة بوضوح بل تنمو وتت

 .وكلما ازدادت خبرة الفرد عن المفهوم تتغیر صورته لد�ه وتص�ح أكثر عموم�ة 

 ضرورة الحرص على إقامة عالقة حم�مة وارت�اط وثیق دافئ وآمن بین الطفل ومـن یرعاه . -3

 أهم�ة استثارة حواس الطفل وممارسته ألكبر قدر ممكن من النشاط لتحقیق نموه وتنمیته -4

 د تعل�م األطفال وتنمیتهم خالل هذه المرحلة ات�اع أنجح وأكفأ االستراتیج�ات الحدیثة كما یلزم عن  -5

 التي ط�قت مع أطفال هذه المرحلة ومن أهمها : 

 . Collaborative Learning إستراتیج�ة التعلم التعاوني،  -

 . Problem Solvingإستراتیج�ة حل المشكالت،  -

 . Inquiry - Orientedإستراتیج�ة طرح التساؤالت،  -

 إستراتیج�ة عمل المجموعات الصغیرة مع المناقشة.  -

 وق�ام األطفال �مساعدة رفاقهم.  Child - to - Childإستراتیج�ة العمل طفل ــ لطفل،  -

 إستراتیج�ة إعطاء الطفل فرصة للتأمل حول ما �قوم �ه من أنشطة.  -
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 إستراتیج�ة تنم�ة حب االستطالع.  -

 ج�ة تنم�ة اإلحساس �المسؤول�ة وتقدیر الذات. إستراتی -

إعداد مر�ي التر��ة التحضیر�ة إعدادا جامع�ا ضرورة ال غنـي عنها وأحد المعاییـر الهامة   -6      

  حیوي لمواجهة تحد�ات الحاضر والمستقبل للحكم على نجاح المر�ي وكفاءته والثقة �ه، وهو أ�ضا مطلب

 التدر�ب المستمر للمر�ي حتى �ستط�ع است�عاب المتغیرات الجدیدة في تكنولوج�ا التعل�م و�كون  -7

 منافسا جیدا في اخت�ار وتوصیل المعارف والخبرات لألطفال.

 إثراء فضاء البیئة التحضیر�ة �المز�د من األنشطة التر�و�ة الهادفة التي تساعد المر�ي في تحقیق   -8

 ت�سیر التعلم.أهدافه �اإلضافة إلى 

 على المر�ي أن یدرك أن الذهاب إلى القسم التحضیري أو المدرسة �شكل موقف فطام نفسي للطفل،  -9

 وأثر ذلك على تغییر مصدر السلطة والتعامل مع الرفاق على شخص�ة الطفل.

 الساعة الكثیر من  تكو�ن المعلمین في مجال التر��ة التحضیر�ة صار من األولو�ات، فلحد -10

التعامل مع المنهاج الجدید، وأعتقد أن  ات المكلفات �التعل�م التحضیري لهن أكثر من تساؤل في ك�ف�ةالمعلم

التطب�ق�ة للمنهاج "، وذلك �حتاج إلى متخصصین في علم النفس  التكو�ن یجب أن یبدأ من هنا "القراءة

 . وى هدرا للوقتوخصائص الطفولة، وأصحاب تجر�ة وأال نكتفي �ملتق�ات شكل�ة ال یجنى منها س

 مهما كان إعداد منهاج التر��ة التحضیر�ة، فإّن تحقیق الكفاءات المستهدفة ف�ه لدى أطـفال  -11

 هذه السن، یتوقف على توفر شروط ماد�ة ضرور�ة، تقوم على أساس حسن االنتقاء، والتوظیف المالئم، وما

یز�د هذا التحقیق نجاعة في إنجاح الفعل التعل�مي، هو مراعاة النظام المادي لفضاء التر��ة التحضیر�ة، 
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وتجهیزه �األدوات، والدعائم، والوسائل البیداغوج�ة المالئمة، والمتـنوعة التي تستجیب لمتطل�ات الوضع�ات 

 . التعلم�ة المختلفة وحاجات الطفل

 . توفیر الفرصة لألطفال لر�ط اللغة �المتعة والترف�هي في الروضة : معرفة مكونات النشاط اللغو   -12

 . إثراء لغة لطفل وتزو�ده �الكلمات الجدیدة �شكل دوري 

 . تنم�ة مهارات التمییز السمعي (إعطائهم فرصة للتعرف على األصوات وتصن�فها)

 . تعر�ف الطفل �أحرف الكلمات �شكل متدرج ومناسب

 . والفهم (الفهم القرائي، الفهم السماعي،...)ست�عاب تنم�ة اال

 . التعامل مع الكتب والمطبوعات

 جم�ع تلك األنشطة �مارسها األطفال من خالل الحدیث، األناشید، اللعب، سرد القصص، الكتا�ة،...

 . تجهیز األركان ومناطق اللعب �شكل یدعم محادثة األطفال، وكذا تجهیز بیئة غن�ة �اللغة

 . مطبوعات �شكل وظ�في، یدعم األنشطة واللعب (مثال : وصفات الطهي، خطوات تجر�ة،...)دام الخستا

 . إثراء األركان المختلفة �أدوات اللغة ( أقالم، أوراق، كتب،...)

 . دمج اللغة من خالل فترات الجدول الیومي

إبتداء من  التحضیر�ة �ستخدم األطفال األنشطة اللغو�ة طوال فترات الجدول الیومي في فضاءات التر��ة

 . تسجیل الحضور الص�احي

 . المحادثات بین األطفال أنفسهم و�ین األطفال والمعلمة طوال الیوم
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 . األناشید،  تصفح الكتب

 ستخدام أدوات اللغة مثل األقالم واألوراق من خالل اللعب في األركانا�مكن أن تشجع المعلمة األطفال على 

نتقال�ة مثل توز�ع األطفال على األركان أو الذهاب لغسیل الیدین قبل الفترات االستخدام األناشید في ا�مكن 

 ) .أثناء فترة الوج�ة تكون هناك محادثات بین األطفال والمعلمة(الوج�ة 

ارجي (قراءة تعل�مات لع�ة، قراءة القوانین، الكتا�ة �الط�اشیر خنشطة اللغو�ة في الملعب الستخدام األا�مكن 

 . على الرمل،...) التخط�ط على األرض،

 . ستمتاع �األناشید والقصصافترة اللقاء األخیر غال�ا ما تكون فترة 

المعلمة تخطط للخبرات التي تنمي مكونات اللغة المختلفة �معنى أن األنشطة ال : التخط�ط للخبرات اللغو�ة

 . تحدث �شكل عشوائي

المعلمة مالحظات حول مهارات الطفل اللغو�ة المختلفة تسجل ، كما تقی�م نمو األطفال اللغوي �شكل مستمر

 مثل مالحظة لغة األطفال الشفه�ة والكتا�ة

أهم�ة المالحظات تكمن في تقی�م نمو األطفال اللغوي في الجوانب المختلفة، ومن ثم التركیز على المهارات 

  . التي تحتاج إلى تنم�ة

 .�ة السنة الدراس�ة أو نهایتها فقط یجب أن �كون تقی�م المعلمة مستمرا ول�س في بدا

 . إشراك األهل في تعل�م اللغة
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 : المراجعالمصادر و  قائمة
I. : قائمة المصادر 

 

 .من سورة النمل 19اآل�ة ن الكر�م، آالقر 

 
II. العر��ة �اللغة المراجع قائمة: 

 
النمو اللغوي وٕاضطرا�ات النطق أحمد نایل الغر�ر، أحمد عبد اللطیف أبو أسعد، أدیب عبد هللا النوا�سة:  -1

 2009، عمان، 1، عالم الكتب الحدیث، طوالكالم

 2004 ، غزة ،1 ط ، الجامعي الكتاب دار ، الم�كرة الطفولة في التعل�م الى مدخل : ع�سى ا�فال -2

 2003، القاهرة، 1، دار الفكر العر�ي، طسكولوج�ة اللغة والطفلالسید عبد الحمیدم سل�مان :  -3

 .المطبوعات المدرس�ة ،الدلیل في التشر�ع المدرسي للتعل�م التحضیري األساسي و الثانوي ب.دمجي :  -4

 ، عمان مجدالوي، دار االطفال، ر�اض منهاج في المرشد : عدس الرح�م عبد محمد ، میزر أبو جمیل -5

2001 

 ،عمان،1 ،ط والتوز�ع للنشر صفاء دار ، تطو�رها و الطفل برامج تخط�ط : العناني الحمید عبد حنان -6

1999 

 2003 ، عمان ، صفاء دار ، المدرسة قبل ما طفل برامج : العناني الحمید عبد حنان -7

 – 1ط-مكت�ة اإلسكندر�ةاالضطرا�ات النفس�ة في الطفولة والمراهقة،  حسني مصطفى عبد المعطى : -8

 .2001سنة 

، المستوى السنة الثان�ة، تكو�ن المعلمین –تر��ة وعلم النفس  بوصنبورة عبد الحمید : –خیري وناس  -9

 .2007للتعل�م و التكو�ن عن �عد سنة . الدیوان الوطني 3+2+1اإلرسال 

 2006 ، عمان ،1 ط ، العر�ي المجتمع مكت�ة ، المجتمع و المدرسة : سالم خلیل رائد -10

 2009، دار الشروق، علم النفس المعرفيرافع النصیر الزغول، عماد عبد الرح�م الزغول :  -11
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 1990 الجزائر، ، 2 ط ، الجامع�ة المطبوعات دیوان ، التعل�م و التر��ة اصول : تركي را�ح -12

 2006، عمان، 2006، 1، دار البدا�ة،  طبرامج طفل ماقبل المدرسةران�ا عدنان،  -13

 ما لطفل وتجارب مقترح برنامج – لالطفال العلم�ة المفاه�م نمو : صادق �سر�ة ، الشر�یني زكر�ا -14

 2000 ، القاهرة ،1 ،ط العر�ي الفكر دار ، المدرسة قبل

دیوان المطبوعات الجامع�ة ـ ط س�كولوج�ة المدرس (دراسة وصف�ة تحلیل�ة)، ز�دي ناصر الدین،  -15

 .2007ـ الجزائر ـ  3

 ،عمان،3 ،ط المسیرة دار ، النفس علم و التر��ة في التقو�م و الق�اس : ملحم محمد سامح -16

2005 

 1991 القاهرة، الكتب، ،عالم المدرسة قبل الطفل تر��ة : كوجك حسین كوثر ، مرسي سعد -17

 1ط ، الشرق  زهراء مكت�ة ، المدرسة قبل المعوق  الطفل تر��ة طرق  و برامج : نجدي ز�د أبو سمیرة -18

  2001 القاهرة، ،

 بدون سنة. 2ط -القاهرة –، عالم الكتب تر�یـة الطفـل قبـل المدرسةسعد مرسي احمد :    -19

عالم الكتب للنشر ، تر��ة الطفل ما قبل السن المدرسـيترجمة كوثر كوجیل :  –سعد مرسي احمد  -20

 .1983القاهرة سنة   –

، مكت�ة الفالح للنشر والتوز�ع . االستعداد لتعلم الكتا�ة الرحمن وآخر : سعد عبد -21

 .2002الكو�ت.

 .القاهرة بدون سنة –، مركز اإلسكندر�ة للكتاب س�كولوج�ة نمو األطفالسهیر كامل احمد :  -22

 القاهرة، ، اللبنان�ة المصر�ة الدار ،المدرسة قبل ما طفل تر��ة في الحدیثة االتجاهات : بدران شبل -23

2000 

 المصر�ة ،الدار مقارن  ،تحلیل االجنب�ة و العر��ة الدول في االطفال ر�اض نظم : بدران شبل -24

 2003 ، ،القاهرة 1 ط اللبنان�ة،
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ـ   ، دار العلوم للنشر والتوز�ع ـ بدون ط�عةمنهج�ة ال�حث العلمي للجامعیینشروخ صالح الدین :  -25

 .2003عنا�ة (الجزائر) ـ 

 2005 ، ،عمان1 ط للنشر، العر�ي المجتمع مكت�ة ، النمو النفس علم : العمر�ة الدین صالح -26

توجهاته و  تطب�قاته أساس�اته، النفسي، و التر�وي  التقو�م و الق�اس :عالم محمود الدین صالح -27

 2000 القاهرة، ،1 ط العر�ي، الفكر دار ،المعاصرة

 1994ورات جامعة دمشق، منش، التر��ة قبل المدرسة اإلبتدائ�ةصالحة سنقر :  -28

 دیوان ، ال�حوث اعداد طرق  و العلمي ال�حث مناهج : الذنی�ات محمود محمد ، بوحوش عمار -29

 1995 ، ،الجزائر الجامع�ة المطبوعات

دیوان المطبوعات ، منهج ال�حث العلمـي و طرق إعداد ال�حـوثمحمـد الذینات :  –عمـار بوحوش  -30

 .1999سنة  - 2ط –الساحة المركز�ة بن عكنون  –الجامع�ة 

األردن سنة  –، دار الفكر للنشر و التوز�ع التر��ة في ر�اض األطفالعدنـان عـارف مصلح :  -31

1990. 

، مكت�ة الفالح. أو دار تعل�م اللغة في منهج تر��ة الطفولة الم�كرةعبد الرح�م صالح عبد هللا :  -32

 2000للنشر والتوز�ع . عمان .حنین 

 -دار الفكر للط�اعة والنشر، األطفال المهارات القرائ�ة والكتاب�ة تعل�معبد الفتاح البجة :  -33

 2003.عمان

  1996األردن. –، دار الشروق تنم�ة االستعداد اللغوي عند األطفالعبد الفتاح أبو معال :  -34

 2006منشورات جامعة دمشق، ، الروضة والمجتمع: ع�سى الشماس، جالل السناد  -35

دیوان  ،وواقع مناهج، مشكالت، نمو، المدرسة، قبل ما طفل س�كولوج�ة : كركوش فت�حة -36

 2008 ، الجزائر ، الجامع�ة المطبوعات
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قبل  ما مرحلة (فيللطفل التر�وي  البرنامج تصم�م الطفولة، في دراسات سلسلة :ذ�اب فوز�ة -37

 . نشر سنة و بلد دون  ، الجامعي الفكر دار المدرسة)

 1995 القاهرة، ،1 ط ، الكتب ،عالم المدرسة قبل ما لطفل العلم�ة األنشطة : بدیر كر�مان -38

 1ط –، دار المسیرة للنشر و التـوز�ع والط�اعة األردن نمو األطفاللاألسس النفس�ة كر�مان بدیر :  -39

 .2007سنة  –

 . 2009 ط، عالم الكتب، القاهرة، ،تنم�ة المهارات اللغو�ة للطفلإمیلي صادق،  كر�مان بدیر، -40

 .1 ط الكتب، عالم ،الكترون�ا ب�اناتها معالجة و الك�ف�ة ال�حوث تصم�م : ز�تون  الحمید عبد كمال -41

 2006 ، القاهرة

، دار الفكر العر�ي القاهرة األسس النفس�ة للنمو من الطفولة إلى الشیخوخةفؤاد البهي السید :   -42

 .1998سنة 

، مكت�ة أوالد اللغة عند الطفل، تطورها، العوامل المرت�طة بها ومشكالتهالیلى أحمد كرم الدین :  -43

 .1993 عثمان القاهرة

 2003،  عمان ،1 ط المسیرة، دار ، المراهقة) و (الطفولة النمو نفس علم : الر�ماوي  عودة محمد -44

 2002 وهران، ،2 ط المغرب، دار ،التر�وي  و النفسي ال�حث في م�ادئ : مز�ان محمد -45

االسكندر�ة،  ، 1 ط االشعاع، مكت�ة ،العلمي ال�حث العداد العلم�ة الطر�قة : سعید محمد محي -46

2002.   

، عمان، 2، دار وائل للنشر، طSPSSالتحلیل اإلصائي األساسي إلستخدام محفوظ جودة :  -47

2009 

 2002 عنا�ة، مختار، �اجي جامعة منشورات ، االجتماع�ة التنشئة مؤسسات : زع�مي مراد- -48

 و الدول�ة العلم�ة الدار ، النفس علم و التر��ة في التقو�م و الق�اس : آخرون  و حر�ج أبو مروان -49

 2002  عمان، ،1 ط ، الثقافة دار
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 2، ط للدراسات، الجامع�ة المؤسسة ،األطفال ر�اض في الجدید و الم�كرة الطفولة : أب�ض ملكة -50

  2000  بیروت،

-بیروت  –منشورات دار األفاق الجدیدة ، مشكالت الطفولة و المراهقة : اسعد میخائیل إبراه�م -51

 .1991 -2ط

 ،ـ وهران (الجزائر) 2دار الغرب للنشر والتوز�ع ـ ط ، محاضرات في علوم التر��ة:  معروف أحمد -52

2006. 

 دار الغرب للنشر والتوز�ع ـ وهران، مشكالت األطفال النفس�ة والسلوك�ة:  منصوري مصطفى -53

 .2008 ،(الجزائر)

دار  ، SPSSاإلحصاء في التر��ة والعلوم اإلنسان�ة مع تطب�قات برمج�ة نبیل جمعة النجار :  -54

 . 2007 –األردن  –الحامد للنشر والتوز�ع 

. مكت�ة الفالح للنشر النمو اللغوي وتطو�ره في مرحلة الطفولة الم�كرة:  علي مروان یننجم الد -55

 2005والتوز�ع . الكو�ت.

 . 2005عمان  ،ر الثقافة للنشر والتوز�عدا ،طرق تعل�م األطفال القراءة والكتا�ة:  ام الحسنهش -56

  2003، الكو�ت ،مكت�ة الفالح للنشر والتوز�ع   .أدب الطفل وحاجاته:  هدى محمد قناوي  -57

 2011، عمان، 1، كنوز المعرفة، ط21هادي أحمد الفراجي : أنماط التنم�ة المعرف�ة المهار�ة في ق -58

III. الفرنس�ة �اللغة المراجع قائمة : 
 

59- Agnès Flain : Le Dévloppement du Langage, dunod, paris, 1999. 

59- Bertrand Troadec : Psychologie du dévloppement cognitif, ed armand 

colin, Paris, 1998  

60- Catherine Tourrette, Evaluer les enfants avec deficiences ou troubes de 

developpement, Dunod, Paris, 3ed, 2014 

61- Josie Bernicot, Les actes du langage, presse  universitaire, France, 1992 
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62- Henri wallon, L’evolution psychologique de l’enfant, librairie Armand, 

coulin, Paris, 1968 

63- Lev. Vygotsky, traduction  de Françoise Seve, Pensée et langage, 3ed, 

imprimerie sagin, Paris, 1997 

64- M. M. Mareau et Marck. Richelle, L’acquisition du langage, 2ed, Bruxelles, 

Paris, 1981  

65- Marie Louise Mareau, Marck Richelle, L’acqisition du langage, 5ed, 

Mardaga, université Liege, 1997 

66-  Mouatassim Badra, Belalia Khedidja, Element de Psychometrie Pour 

Jeunes Enfants, ed 2011, Office des publications universitaires 

67- Paule aimard, L’enfant et son l’angage, 3ed, simep edition, France, 1982 
 

IV. المجالت 
 

، مجلة العلوم اإلنسان�ة، جامعة محمد  J. Piagetالنمو المعرفي عند جان ب�اج�هالطاهر سعد هللا :  -1

 02/2002خ�ضر، �سكرة، العدد 

، مجلة المر�ي، المركز الوطني للوثائق نحو تعم�م التر��ة التحضیر�ة في الجزائربوشینة سعید :  -2

 11/2009التر�و�ة، العدد 

  CRASCكراسات المركز، منشورات  ،في مرحلة اإلصالح �الجزائرالتحضیر�ة عائشة بن عمار :  -3

18/2009 

، مجلة المر�ي، المركز الوطني للوثائق التر�و�ة، العدد التقو�م في التر��ة التحضیر�ةعزوز حمزة :  -4

11/2009 

تنم�ة مهارتي القراءة والكتا�ة لدى  أثر اإللتحاق �مرحلة ر�اض األطفال أو عدمه فيأحمد عصمان :  -5

، مجلة جامعة النجاح طا�ات المرحلة األساس�ة الدن�ا في مدرسة أم حبی�ة األساس�ة في األردن

 . 2014)، 4( 28لأل�حاث (العلوم اإلنسان�ة) المجلد
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V. الوزار�ة المناشیر و الرسائل  
 

 : الجامع�ة المطبوعات و الرسائل -أ
 

التعل�م  قبل ما مرحلة ألطفال الر�اض�ة المفاه�م في تجر�بي برنامج بناء : بلقاسم او محمد جاجة -1

 .)2000/2001 ( قسنطینة جامعة ، راهو الدكت شهادة لنیل أطروحة– الروضة - المدرسي

إكتساب مفهومي الزمان والمكان وعالقته �ظهور عسر القراءة لدى الطفل في المرحلة ع�اد مسعودة :  -2

 )2006/2007دكتوراه، جامعة قسنطینة (، أطروحة اإلبتدائ�ة

، أطروحة دكتوراه، جامعة التر��ة التحضیر�ة في الجزائر واقعها وتحد�ات تعم�مهابوشینة سعید :  -3

 2008الجزائر، 

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، )سنوات 5إلى  2من (ق�اس الكفاءة اللغو�ة للطفل قادري حل�مة :  -4

 .)2008/2009جامعة وهران، (

 رسالة ،الجزائري  الطفل لدى الذهني االستعداد تنم�ة في �الروضة االلتحاق أثر : بلقاسم او محمد جاجة -5

 1994 ، قسنطینة جامعة ، ماجستبر

، رسالة ماجستیر، جامعة وهران أثر التعل�م التحضیري على األطفال معرف�ا وسلوك�اصنا�عي محمد :  -6

)2002/2003(. 

، رسالة ربتدائ�ة في الجزائتقی�م التر��ة التحضیر�ة الملحقة �المدرسة االبورصاص فاطمة الزهراء :  -7

  ).2008/2009( ماجستیر، جامعة قسنطینة

الة ماجستیر، ، رسفتراض�ة والمالحظة في مادة الر�اض�اتالعالقة بین البن�ة المعرف�ة اال ماحي إ�مان : -8

  .)2010/2011جامعة وهران (
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، رسالة التر��ة التحضیر�ة جات التكو�ن لدى المر�ین في مرحلةلحادراسة كشف�ة زردة عائشة :  -9

 .)2011/2012ماجستیر، جامعة وهران (

 : الوزار�ة المناشیر -ب
 
م، 1981 -ه 1401 �ه المعمول "العر��ة التشر�عات موسوعة" من مستخرج ، الجزائر في التعل�م تشر�ع -1

 الجزء األول.

 1990سنة  -المعهد التر�وي الوطني -التحضیري مرجع�ة التعل�م  –وث�قة تر�و�ة  -2

الدیوان الوطني للمطبوعات المدرس�ة  –مدیر�ة التعل�م األساسي–مناهج السنة األولى من التعل�م االبتدائي -3

 .2003أفر�ل 

الدیوان الوطني  –مدیر�ة التعل�م األساسي  -الوث�قـة المرافقة لمناهج السنة األولى من التعل�م االبتدائي -4

 .2003بوعات المدرس�ة أفر�ل للمط

 –دار القص�ة للنشر  –السنة األولى من التعل�م االبتدائي  –التر��ة العلم�ة و التكنولوج�ة  –دلیل المعلم  -5

 .2004-2003سنة 

التحضیر�ة  التر��ة لمنهاج التطب�قي الدلیل : األساسي التعل�م مدیر�ة المتخصص، للتعل�م المدیر�ة الفرع�ة -6

   2004 )، سنوات 6إلى  5(من 

 5(من  لألطفال التحضیر�ة التر��ة منهاج : األساسي التعل�م المدیر�ة الفرع�ة للتعل�م المتخصص، مدیر�ة -7

 2004سنوات)،  6ألى 

 �الوال�ات التر��ة ومدیري  الجزائر أكاد�م�ة مفتش�ة الى الوطن�ة التر��ة لوزارة 0.2.3 العامة األمانة اصدار -8

  م 2005 جوان ، التحضیر�ة التر��ة منهاج تنصیب حول ،

     التر�و�ة وتطب�قاتها التحضیر�ة التر��ة مرحلة في للطفل النمائ�ة الخصائص :األساسي التعل�م مدیر�ة -9

 2006 ، الیون�سیف المتخصص،عن للتعل�م الفرع�ة المدیر�ة ،سنوات) 6إلى  3من  (
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-2008سنة  1ط –العلم�ة للتر��ة التحضیر�ة دفتر األنشطة  -تعلماتي األولى –الكتاب المدرسي  -10

2009  . 

 -2008سنة  1ط –دفتر األنشطة للتر��ة التحضیر�ة  –تعلماتي األولى  –الكتاب المدرسي  -11

2009 . 

- Institut Pédagogique National Groupe de Recherche Action Pour  
Pré-Scolaire : Guide Méthodologique Pour L’éducation Pré-Scolaire, 1996, 
O.N.P.S 

 

VI. معاجم : 
 
 2001في اللغة العر��ة المعاصرة، دار المشرق،  المنجد -1

 33/2002سلة قضا�ا التر��ة، الملف لمركز الوطني للوثائق التر�و�ة، سمصطلحات ومفاه�م تر�و�ة، ال -2

3- Gilbert Delande cherre : Dictionnaire de L’évaluation et de la 
Recherche en Education (avec lexique anglais-français) presses 
universitaires de françe, paris,1979. 
4- Encyclopédie Hachette, multimedia, 2004-2005 (CD) . 

 

 : انترنات مواقع
 .موقع وزارة التر��ة الوطن�ة -1
 .موقع المركز الوطني للوثائق التر�و�ة -2
 .عن �عد والتكو�ن موقع الدیوان الوطني للتعل�م -3
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01 1.00 2.00 2.00 1.00 27.00 22.00 20.00 25.00 94.00 26.00 24.00 29.00 79.00 

02 1.00 1.00 2.00 1.00 23.00 24.00 18.00 25.00 90.00 26.00 25.00 26.00 77.00 

03 2.00 1.00 2.00 1.00 30.00 28.00 26.00 30.00 114.00 28.00 27.00 29.00 84.00 

04 2.00 2.00 2.00 3.00 29.00 27.00 25.00 30.00 111.00 28.00 25.00 30.00 83.00 

05 2.00 2.00 2.00 1.00 28.00 29.00 27.00 30.00 114.00 27.00 26.00 30.00 83.00 

06 2.00 1.00 2.00 2.00 27.00 28.00 30.00 30.00 115.00 29.00 27.00 30.00 86.00 

07 1.00 1.00 2.00 1.00 28.00 28.00 29.00 29.00 114.00 28.00 26.00 29.00 83.00 

08 2.00 1.00 2.00 2.00 28.00 30.00 28.00 30.00 116.00 28.00 25.00 30.00 83.00 

09 1.00 1.00 2.00 2.00 21.00 20.00 20.00 16.00 77.00 29.00 28.00 27.00 84.00 

10 2.00 1.00 2.00 2.00 30.00 28.00 24.00 30.00 112.00 28.00 26.00 30.00 84.00 

11 1.00 1.00 2.00 2.00 30.00 30.00 27.00 30.00 117.00 29.00 25.00 30.00 84.00 

12 1.00 1.00 2.00 2.00 29.00 27.00 25.00 30.00 111.00 28.00 27.00 30.00 85.00 

13 1.00 1.00 3.00 2.00 27.00 29.00 25.00 29.00 110.00 28.00 27.00 30.00 85.00 

14 1.00 1.00 3.00 3.00 29.00 29.00 30.00 28.00 116.00 29.00 27.00 29.00 85.00 

15 2.00 1.00 2.00 2.00 29.00 30.00 24.00 30.00 113.00 29.00 27.00 30.00 86.00 

16 1.00 1.00 1.00 2.00 30.00 29.00 29.00 24.00 112.00 30.00 26.00 30.00 86.00 

17 1.00 2.00 1.00 1.00 29.00 29.00 29.00 30.00 117.00 29.00 29.00 28.00 86.00 

18 2.00 1.00 2.00 1.00 28.00 30.00 29.00 30.00 117.00 29.00 27.00 30.00 86.00 

19 1.00 1.00 2.00 2.00 26.00 28.00 25.00 29.00 108.00 29.00 28.00 30.00 87.00 

20 2.00 2.00 2.00 2.00 27.00 30.00 27.00 27.00 111.00 29.00 29.00 29.00 87.00 

21 2.00 1.00 2.00 2.00 29.00 28.00 25.00 30.00 112.00 29.00 28.00 30.00 87.00 

22 1.00 1.00 2.00 2.00 28.00 28.00 28.00 30.00 114.00 30.00 28.00 29.00 87.00 

23 2.00 1.00 1.00 2.00 29.00 28.00 27.00 30.00 114.00 29.00 28.00 30.00 87.00 

24 1.00 1.00 3.00 2.00 29.00 29.00 28.00 29.00 115.00 28.00 29.00 30.00 87.00 

25 2.00 1.00 2.00 2.00 28.00 29.00 27.00 30.00 114.00 29.00 29.00 30.00 88.00 

26 2.00 1.00 2.00 2.00 29.00 29.00 28.00 29.00 115.00 29.00 29.00 30.00 88.00 

27 1.00 1.00 2.00 1.00 30.00 29.00 28.00 29.00 116.00 29.00 29.00 30.00 88.00 

28 2.00 1.00 2.00 2.00 29.00 29.00 30.00 29.00 117.00 30.00 29.00 29.00 88.00 

29 2.00 1.00 3.00 1.00 29.00 30.00 30.00 30.00 119.00 29.00 29.00 30.00 88.00 

30 1.00 1.00 2.00 2.00 30.00 30.00 30.00 30.00 120.00 29.00 29.00 30.00 88.00 

31 2.00 1.00 2.00 1.00 30.00 28.00 25.00 29.00 112.00 30.00 29.00 30.00 89.00 

32 2.00 1.00 2.00 1.00 30.00 29.00 28.00 29.00 116.00 29.00 30.00 30.00 89.00 

33 2.00 1.00 2.00 1.00 30.00 30.00 27.00 30.00 117.00 30.00 29.00 30.00 89.00 

34 2.00 1.00 1.00 1.00 30.00 30.00 27.00 30.00 117.00 29.00 30.00 30.00 89.00 

35 1.00 1.00 2.00 1.00 30.00 30.00 29.00 30.00 119.00 29.00 30.00 30.00 89.00 

36 2.00 1.00 3.00 2.00 29.00 30.00 30.00 30.00 119.00 29.00 30.00 30.00 89.00 

37 1.00 1.00 3.00 1.00 30.00 30.00 30.00 30.00 120.00 29.00 30.00 30.00 89.00 



38 1.00 1.00 1.00 1.00 30.00 30.00 30.00 30.00 120.00 29.00 30.00 30.00 89.00 

39 2.00 1.00 2.00 1.00 30.00 30.00 30.00 30.00 120.00 29.00 30.00 30.00 89.00 

40 2.00 1.00 2.00 1.00 30.00 30.00 30.00 30.00 120.00 29.00 30.00 30.00 89.00 

41 2.00 1.00 3.00 1.00 11.00 12.00 10.00 19.00 52.00 16.00 12.00 12.00 40.00 

42 1.00 2.00 2.00 1.00 10.00 12.00 10.00 17.00 49.00 14.00 15.00 14.00 43.00 

43 2.00 2.00 2.00 1.00 10.00 13.00 11.00 21.00 55.00 17.00 16.00 14.00 47.00 

44 2.00 1.00 2.00 1.00 12.00 14.00 12.00 16.00 54.00 18.00 19.00 15.00 52.00 

45 1.00 1.00 1.00 2.00 15.00 16.00 11.00 27.00 69.00 19.00 23.00 16.00 58.00 

46 1.00 1.00 2.00 1.00 22.00 22.00 21.00 20.00 85.00 23.00 18.00 18.00 59.00 

47 1.00 2.00 2.00 2.00 20.00 20.00 20.00 19.00 79.00 23.00 20.00 22.00 65.00 

48 2.00 2.00 2.00 2.00 20.00 18.00 18.00 21.00 77.00 24.00 21.00 23.00 68.00 

49 1.00 1.00 2.00 2.00 21.00 20.00 23.00 19.00 83.00 27.00 22.00 22.00 71.00 

50 1.00 1.00 2.00 2.00 17.00 17.00 20.00 15.00 69.00 22.00 26.00 24.00 72.00 

51 2.00 2.00 2.00 1.00 23.00 25.00 21.00 30.00 99.00 25.00 24.00 23.00 72.00 

52 1.00 2.00 2.00 2.00 25.00 24.00 22.00 26.00 97.00 27.00 24.00 25.00 76.00 

53 2.00 1.00 2.00 1.00 21.00 25.00 25.00 28.00 99.00 26.00 25.00 25.00 76.00 

54 2.00 2.00 2.00 1.00 21.00 25.00 25.00 28.00 99.00 26.00 25.00 25.00 76.00 

55 2.00 1.00 2.00 2.00 27.00 27.00 26.00 29.00 109.00 26.00 25.00 25.00 76.00 

56 1.00 2.00 2.00 1.00 24.00 24.00 22.00 26.00 96.00 24.00 24.00 29.00 77.00 

57 2.00 1.00 2.00 2.00 25.00 27.00 26.00 29.00 107.00 26.00 26.00 25.00 77.00 

58 1.00 1.00 2.00 1.00 25.00 29.00 27.00 23.00 104.00 27.00 24.00 27.00 78.00 

59 1.00 1.00 2.00 1.00 23.00 22.00 22.00 20.00 87.00 29.00 24.00 26.00 79.00 

60 2.00 2.00 2.00 1.00 29.00 24.00 26.00 25.00 104.00 26.00 24.00 30.00 80.00 

61 2.00 2.00 1.00 2.00 29.00 27.00 27.00 26.00 109.00 30.00 30.00 30.00 90.00 

62 2.00 2.00 2.00 2.00 30.00 28.00 23.00 30.00 111.00 30.00 30.00 30.00 90.00 

63 2.00 1.00 2.00 2.00 28.00 30.00 28.00 25.00 111.00 30.00 30.00 30.00 90.00 

64 2.00 2.00 2.00 2.00 29.00 29.00 27.00 29.00 114.00 30.00 30.00 30.00 90.00 

65 2.00 1.00 1.00 2.00 30.00 30.00 30.00 30.00 120.00 29.00 30.00 30.00 89.00 

66 2.00 1.00 2.00 2.00 30.00 30.00 30.00 30.00 120.00 29.00 30.00 30.00 89.00 

67 2.00 1.00 2.00 2.00 30.00 30.00 30.00 30.00 120.00 29.00 30.00 30.00 89.00 

68 1.00 1.00 2.00 2.00 30.00 30.00 30.00 30.00 120.00 29.00 30.00 30.00 89.00 

69 1.00 1.00 3.00 2.00 30.00 30.00 30.00 30.00 120.00 29.00 30.00 30.00 89.00 

70 2.00 1.00 2.00 3.00 30.00 30.00 30.00 30.00 120.00 29.00 30.00 30.00 89.00 

71 2.00 1.00 2.00 3.00 30.00 30.00 30.00 30.00 120.00 29.00 30.00 30.00 89.00 

72 1.00 1.00 3.00 3.00 30.00 30.00 30.00 30.00 120.00 29.00 30.00 30.00 89.00 

73 1.00 1.00 3.00 3.00 30.00 30.00 30.00 30.00 120.00 29.00 30.00 30.00 89.00 

74 1.00 1.00 2.00 2.00 30.00 30.00 30.00 30.00 120.00 29.00 30.00 30.00 89.00 

75 2.00 1.00 1.00 1.00 30.00 30.00 30.00 30.00 120.00 30.00 30.00 30.00 90.00 

76 1.00 1.00 2.00 1.00 30.00 30.00 30.00 30.00 120.00 30.00 30.00 30.00 90.00 

77 2.00 1.00 2.00 1.00 30.00 30.00 30.00 30.00 120.00 30.00 30.00 30.00 90.00 

78 2.00 1.00 2.00 2.00 30.00 30.00 30.00 30.00 120.00 30.00 30.00 30.00 90.00 

79 1.00 1.00 3.00 2.00 30.00 30.00 30.00 30.00 120.00 30.00 30.00 30.00 90.00 

80 2.00 1.00 3.00 3.00 30.00 30.00 30.00 30.00 120.00 30.00 30.00 30.00 90.00 

  



 ):01مفاتیح قراءة جدول الملحق رقم (   

 : أنثى). 2.00: ذكر ، 1.00ـ جنس التلمیذ (

 : لم یلتحق). 2.00: التحق ، 1.00ـ االلتحاق بالتحضیري (

 : مستوى أعلى). 3.00: دون البكالوریا ،  2.00: أّمي ، 1.00ـ المؤھل العلمي لألب (

 : مستوى أعلى). 3.00: دون البكالوریا ،  2.00: أّمیة ، 1.00مؤھل العلمي لألم (ـ ال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
) اختبارات مختلفة الختبار المعنویة الكلیة للنموذج بالنسبة لكل متغیّر من 04): نتائج (02ملحق رقم (

 (الجنس، االلتحاق بالتربیة التحضیریة). المتغیرات المستقلة

Tests multivariésa 

Effet Valeur D ddl de 

l'hypothèse 

Erreur ddl Sig. 

Ordonnée à l'origine 

Trace de Pillai .942 1417.989b 4.000 349.000 .000 

Lambda de Wilks .058 1417.989b 4.000 349.000 .000 

Trace de Hotelling 16.252 1417.989b 4.000 349.000 .000 

Plus grande racine de Roy 16.252 1417.989b 4.000 349.000 .000 

تلمیذ جنس  

Trace de Pillai .023 2.015b 4.000 349.000 .092 

Lambda de Wilks .977 2.015b 4.000 349.000 .092 

Trace de Hotelling .023 2.015b 4.000 349.000 .092 

Plus grande racine de Roy .023 2.015b 4.000 349.000 .092 

تحضیريبال االلتحاق  

Trace de Pillai .238 27.245b 4.000 349.000 .000 

Lambda de Wilks .762 27.245b 4.000 349.000 .000 

Trace de Hotelling .312 27.245b 4.000 349.000 .000 

Plus grande racine de Roy .312 27.245b 4.000 349.000 .000 

a. Plan : Ordonnée à l'origine + تلمیذال جنس تحضیريبال االلتحاق +   

b. Statistique exacte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



یمثل المعنویة الجزئیة لكل متغیر مستقل (الجنس، االلتحاق بالتحضیري) على المتغیرات ): 03ملحق رقم (

 مھارة القراءة، مھارة الكتابة).التابعة (مھارة االستماع، مھارة التعبیر، 
 

Tests des effets inter-sujets 

Source Variable dépendante Somme des 

carrés de type III 

ddl Moyenne des 

carrés 

D Sig. 

Modèle corrigé 

 2002.503a 2 1001.252 50.803 .000 االستماع

 2261.657b 2 1130.828 49.786 .000 التعبیر

 1882.912c 2 941.456 46.863 .000 القراءة

 2272.498d 2 1136.249 45.359 .000 الكتابة

Ordonnée à l'origine 

 000. 4747.233 93561.342 1 93561.342 االستماع

 000. 4714.984 107094.505 1 107094.505 التعبیر

 000. 4757.929 95585.500 1 95585.500 القراءة

 000. 3370.187 84423.754 1 84423.754 الكتابة

تلمیذال جنس  

 010. 6.698 132.009 1 132.009 االستماع

 009. 6.814 154.762 1 154.762 التعبیر

 026. 5.007 100.579 1 100.579 القراءة

 019. 5.540 138.773 1 138.773 الكتابة

تحضیريبال االلتحاق  

 000. 91.889 1811.009 1 1811.009 االستماع

 000. 89.756 2038.676 1 2038.676 التعبیر

 000. 86.166 1731.048 1 1731.048 القراءة

 000. 82.567 2068.312 1 2068.312 الكتابة

Erreur 

   19.709 352 6937.429 االستماع
   22.714 352 7995.205 التعبیر
   20.090 352 7071.584 القراءة
   25.050 352 8817.660 الكتابة

Total 

    355 100879.000 االستماع
    355 115521.000 التعبیر
    355 102965.000 القراءة
    355 93749.000 الكتابة

Total corrigé 

    354 8880.447 االستماع

    354 10188.643 التعبیر

    354 8903.211 القراءة

    354 11090.158 الكتابة

a. R deux = .224 (R deux ajusté = .220) 

b. R deux = .221 (R deux ajusté = .216) 

c. R deux = .210 (R deux ajusté = .206) 

d. R deux = .205 (R deux ajusté = .200) 

 
 
 
 
 



االستماع التي یمثل بیانات عن بعض اإلحصاءات الوصفیة الخاصة بالفروق في مھارة ): 04ملحق رقم (
 تعزى لمتغیّر االلتحاق بالتربیة التحضیریة.

Statistiques de groupe 

 االلتحاق 

تحضیريبال  

N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 االستماع
 39876. 5.02813 18.6415 196 نعم

 28364. 3.97097 14.0255 159 ال

 
اإلحصاءات الوصفیة الخاصة بالفروق في مھارة القراءة التي یمثل بیانات عن بعض ): 05ملحق رقم (

 تعزى لمتغیّر االلتحاق بالتربیة التحضیریة.
 

Statistiques de groupe 

 االلتحاق 

تحضیريبال  

N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 القراءة
 40433. 5.09835 18.7610 196 نعم

 28320. 3.96475 14.2551 159 ال

 
یمثل بیانات عن بعض اإلحصاءات الوصفیة الخاصة بالفروق في مھارة التعبیر التي ): 06ملحق رقم (

 تعزى لمتغیّر االلتحاق بالتربیة التحضیریة.
 

Statistiques de groupe 

 االلتحاق 

تحضیريبال  

N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 التعبیر
 38331. 4.83336 19.9245 196 نعم

 34156. 4.78184 15.0255 159 ال

 
یمثل بیانات عن بعض اإلحصاءات الوصفیة الخاصة بالفروق في مھارة الكتابة التي ): 07ملحق رقم (

 تعزى لمتغیّر االلتحاق بالتربیة التحضیریة.
 

Statistiques de groupe 

 االلتحاق 

تحضیريبال  

N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 الكتابة
 45430. 5.72853 17.9811 196 نعم

 31413. 4.39784 13.0510 159 ال
 

یمثل بیانات عن بعض اإلحصاءات الوصفیة الخاصة بالفروق في مھارة االستماع التي ): 08ملحق رقم (
 تعزى لمتغیّر جنس التلمیذ.

Statistiques de groupe 

ذجنستلمی   N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 االستماع
 39257. 5.25222 16.8212 179 ذكر

 35301. 4.68320 15.3523 176 أنثى



یمثل بیانات عن بعض اإلحصاءات الوصفیة الخاصة بالفروق في مھارة القراءة التي ): 09ملحق رقم (
 تعزى لمتغیّر جنس التلمیذ.

Statistiques de groupe 

ذجنستلمی   N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 القراءة
 39514. 5.28667 16.9218 179 ذكر

 35253. 4.67683 15.6136 176 أنثى

 
یمثل بیانات عن بعض اإلحصاءات الوصفیة الخاصة بالفروق في مھارة التعبیر التي ): 10ملحق رقم (

 تعزى لمتغیّر جنس التلمیذ.
Statistiques de groupe 

ذجنستلمی   N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 التعبیر
 41294. 5.52471 18.0056 179 ذكر

 38650. 5.12745 16.4205 176 أنثى

یمثل بیانات عن بعض اإلحصاءات الوصفیة الخاصة بالفروق في مھارة الكتابة التي ): 11ملحق رقم (
 جنس التلمیذ.تعزى لمتغیّر 

Statistiques de groupe 

ذجنستلمی   N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 الكتابة
 43884. 5.87127 16.0112 179 ذكر

 39271. 5.20988 14.4943 176 أنثى

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



بالنسبة لكل متغیّر من ) اختبارات مختلفة الختبار المعنویة الكلیة للنموذج 04): نتائج (12ملحق رقم (

 (الجنس، االلتحاق بالتربیة التحضیریة). المتغیرات المستقلة
 
 

Tests multivariésa 

Effet Valeur D ddl de 

l'hypothèse 

Erreur ddl Sig. 

Ordonnée à l'origine 

Trace de Pillai .937 1741.276b 3.000 350.000 .000 

Lambda de Wilks .063 1741.276b 3.000 350.000 .000 

Trace de Hotelling 14.925 1741.276b 3.000 350.000 .000 

Plus grande racine de Roy 14.925 1741.276b 3.000 350.000 .000 

تحضیريبال االلتحاق  

Trace de Pillai .181 25.838b 3.000 350.000 .000 

Lambda de Wilks .819 25.838b 3.000 350.000 .000 

Trace de Hotelling .221 25.838b 3.000 350.000 .000 

Plus grande racine de Roy .221 25.838b 3.000 350.000 .000 

تلمیذ جنس  

Trace de Pillai .015 1.775b 3.000 350.000 .152 

Lambda de Wilks .985 1.775b 3.000 350.000 .152 

Trace de Hotelling .015 1.775b 3.000 350.000 .152 

Plus grande racine de Roy .015 1.775b 3.000 350.000 .152 

a. Plan : Ordonnée à l'origine + تحضیريبال االلتحاق تلمیذال جنس +   

b. Statistique exacte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(الجنس، االلتحاق بالتحضیري) على المتغیرات یمثل المعنویة الجزئیة لكل متغیر مستقل ): 13ملحق رقم (

 التابعة (التوجھ الفضائي، الجانبیة، التذكر).
 

Tests des effets inter-sujets 

Source Variable dépendante Somme des 

carrés de type III 

ddl Moyenne des 

carrés 

D Sig. 

Modèle corrigé 

فضائيالتوجھ ال  1290.127a 2 645.063 36.495 .000 

 1158.660b 2 579.330 35.254 .000 الجانبیة

 1454.549c 2 727.274 37.584 .000 التذكر

Ordonnée à l'origine 

فضائيال توجھال  78077.982 1 78077.982 4417.351 .000 

 000. 5003.692 82225.027 1 82225.027 الجانبیة

 000. 4342.164 84024.464 1 84024.464 التذكر

تحضیريبال االلتحاق  

فضائيال توجھال  1247.614 1 1247.614 70.585 .000 

 000. 68.737 1129.554 1 1129.554 الجانبیة

 000. 69.275 1340.521 1 1340.521 التذكر

تلمیذ جنس  

فضائيالتوجھ ال  20.960 1 20.960 1.186 .277 

 382. 766. 12.591 1 12.591 الجانبیة

 050. 3.875 74.988 1 74.988 التذكر

Erreur 

فضائيالتوجھ ال  6221.704 352 17.675   
   16.433 352 5784.371 الجانبیة
   19.351 352 6811.491 التذكر

Total 

فضائيال توجھال  84415.000 355    
    355 88083.000 الجانبیة
    355 91047.000 التذكر

Total corrigé 

فضائيال توجھال  278.7490  354    

    354 6929.516 الجانبیة

    354 8227.000 التذكر

a. R deux = .172 (R deux ajusté = .167) 

b. R deux = .167 (R deux ajusté = .162) 

c. R deux = .176 (R deux ajusté = .171) 

 
الخاصة بالفروق في مفھوم التوجھ یمثل بیانات عن بعض اإلحصاءات الوصفیة ): 14ملحق رقم (

 الفضائي التي تعزى لمتغیّر االلتحاق بالتربیة التحضیریة.
 

Statistiques de groupe 

 االلتحاق 

تحضیريبال  

N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

التوجھ 

فضائيال  

 38209. 4.81802 16.8176 196 نعم

 25956. 3.63385 13.0153 159 ال

 

 



یمثل بیانات عن بعض اإلحصاءات الوصفیة الخاصة بالفروق في مفھوم الجانبیة التي ): 15ملحق رقم (
 تعزى لمتغیّر االلتحاق بالتربیة التحضیریة.

 

 

 
یمثل بیانات عن بعض اإلحصاءات الوصفیة الخاصة بالفروق في مفھوم التذكر التي ): 16ملحق رقم (

 تعزى لمتغیّر االلتحاق بالتربیة التحضیریة.
 

Statistiques de groupe 

 االلتحاق 

تحضیريبال  

N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 التذكر
 39489. 4.97938 17.4591 196 نعم

 27871. 3.90200 13.4949 159 ال

 
یمثل بیانات عن بعض اإلحصاءات الوصفیة الخاصة بالفروق في مفھوم التذكر التي ): 17ملحق رقم (

 تعزى لمتغیّر جنس التلمیذ.
 

Statistiques de groupe 

ذجنستلمی   N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 التذكر
 37047. 4.95654 15.8324 179 ذكر

 35028. 4.64699 14.6989 176 أنثى
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statistiques de groupe 

 االلتحاق 

تحضیريبال  

N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 الجانبیة
 35712. 4.50314 17.1132 196 نعم

 26047. 3.64656 13.5000 159 ال



 مقیاس المھارات اللغویة ):20ملحق رقم (
 

 ) في المكان المناسب×ضع عالمة (
 نادرا أحیانا دائما العبارات الرقم
    ین معھاھتماماتھ للمتحدث یعطي كل 01
    یحسن نطق الحروف بشكل سلیم 02
    یستخدم أدوات الربط بین الجمل 03
    یكتب بشكل سلیم 04
    یتذكر بعض المعلومات المتضمنة في جملة بسیطة 05
    یصحح أخطاء زمالئھ أثناء القراءة 06
    لھ القدرة على سرد موقف مّر بھ 07
    بكتابة الحروف باختالف موضعھا في الكلمةیقوم  08
    یفھم التعلیمة المسموعة أثناء الدرس 09
    یستخرج الشخصیات التي تقوم باألفعال من النص المقروء 10
    یحكي قصة سمعھا أو قرأھا بشكل سلیم 11
    یكتب الكلمات والجمل كتابة صحیحة 12
    یفھم النص المسموع 13
    أخطائھ عند القراءةتقل  14
    یشارك عند طرح األسئلة الشفھیة من قبل المعلم 15
    یمیز بین الحروف المتشابھة 16
    یستخلص المعنى من الجملة المسموعة 17
    یضبط مخارج الخروف 18
    یعبر عن احتیاجاتھ ورغباتھ بأسلوب ممیز 19
    ووسط الكلمةیكتب الحروف بطریقة صحیحة في بدایة  20
    یمیز بین مختلف أشكال الحرف المسموع 21
    یحترم عالمات الوقف 22
    یدخل في المحادثة مع المعلم بعفویة 23
    یكتب أشكال الحروف ویضعھا على السطور بطریقة صحیحة. 24
    یركز انتباھھ إلى ما یقولھ المتحدث 25
    یستخلص األفكار بعد القراءة 26
    یحكي بدقة تفاصیل أحداث عاشھا 27
    یكتب الكلمات في الجملة بطریقة صحیحة 28
    لھ القدرة على إنجاز كل ما ھو مسموع 29
    یعرف أشكال الحروف في الكلمة 30
    لھ القدرة على الربط بین الصور بالتعبیر 31
    یتعرف على أشكال الحروف والحركات والمقاطع 32
    یدرك أشكال الحروف المنطوقة عن طریق التمییز السمعي 33
    لدیھ القدرة على قراءة ما یكتبھ 34
    یحترم التسلسل الزمني عند سرد حدث أو قصة 35
    یكتب المقطع بشكلھ الصحیح 36
    یحاول تفسیر ما یقولھ المتحدث عن طریق المشاركة 37
    یتفاعل مع ما یقرأ من جمل 38
    یتقن الحوار مع اآلخرین بطالقة 39
    یتعرف على الكلمات بشكلھا المرسوم 40

 



 مقیاس المفاھیم المعرفیة األساسیة ):21ملحق رقم (
 

 في المكان المناسب(×) ضع عالمة 
 نادرا أحیانا دائما العبارات الرقم
    عیعلم أیام األسبو 01
    یمكنھ اإلشارة إلى یمین  ویسار الشيء 02
    األشیاء بعد إخفائھا یستعید أسماء  03
    یذكر أیام األسبوع بتسلسل 04
    درك یمین ویسار األرقامی 05
    بعد فترةمكتسبة یسترجع المعلومات ال 06
    یعرف أیام العطلة األسبوعیة 07
    یتعرف على مكان الرأس في الجسم بسھولة 08
    انطالقا من حاسة اللمسیدرك أسماء األشیاء  09
    یدرك وقت خروجھ إلى االستراحة 10
    یضع األطراف في مكانھا الصحیح 11
    یطابق األشیاء حسب اللون 12
    یفرق بین الیوم واألمس 13
    اتجاه الكتابةیعرف  14
    اللون واسمھ یربط بین 15
    أشكال ھندسیة (مربع ــ مستطیل ــ دائرة) یكون 16
    یعرف اتجاه عقارب الساعة 17
    یركب الجملة انطالقا من كلمات مبعثرة 18
    یظھر اھتمامھ وفضولھ لمكونات محیطھ 19
    یعرف جھة شروق وغروب الشمس 20
    یتذكر واقعة حدثت لھ 21
    ــ أسطوانة) یشكل مجسمات مختلفة (مكعب ــ موشور 22
    یستعمل إمكاناتھ الجسمیة في مختلف الوضعیات الحركیة 23
    یحفظ آیات قرآنیة سبق تعلمھا 24
    أبعد) -أمام / أقرب-(خلفیمیز بین المفاھیم  25
    یعرف مكان جلوسھ في القسم 26
    یمیز بین أسماء األخرین (الرفاق) 27
    تحت)/بالمفاھیم (فوقیطبق التعلیمات الخاصة  28
    یعرف موقع مختلف أقسام المدرسة 29
    ال ینسى واجباتھ المنزلیة 30

 
 
 
 
 
 



 أسماء المحكمین وعدد استمارات التحكیم المعادة ):23ملحق رقم (
 

 أسماء األساتذة المحكمین

عدد 

 االستمارات

 المعادة

عدد 

االستمارات 

 المقدمة

 مكان العمل

بن جد�ة محمد، مرنیز عفیف،  الحاج أحمد، هني

جناد عبد الوهاب، حموم لخضر، حولة محمد، بن 

أحمد قو�در، عمار میلود، عالق كر�مة، طاجین 

 علي، قیدوم أحمد، قماري محمد، برا�ح عامر.

08 14 

 قسم علم النفس

 كل�ة العلوم االجتماع�ة

 جامعة مستغانم

 02 01 منصوري مصطفى، قادري حل�مة .

 قسم علم النفس

 كل�ة العلوم االجتماع�ة

 جامعة وهران

 02 02 بن مستاري نور الدین، فلوح احمد.

 قسم علم النفس

 كل�ة العلوم االجتماع�ة

 جامعة غلیزان

 ولید العید، س�س�ان فاطمة الزهراء.
 

02 

 

02 

 قسم علم النفس

 كل�ة العلوم االجتماع�ة

 جامعة الشلف

 المجمـوع 13 

 

 
 

 
 
 



 
 



 

  : الملخص

دور التربی�ة التحض�یریة ف�ي تنمی�ة المھ�ارات اللغوی�ة والمعرفی�ة ل�دى تالم�ذة  التعرف عل�ىھدفت الدراسة الحالیة إلى              

الموس�م الدراس�ي ذك�ر) خ�الل  179نث�ى، أ 176تلمی�ذ ( 355السنة األولى ابتدائي بمدینة مستغانم، واشتملت عینة الدراسة عل�ى 

، أسفرت نتائج الدراسة على وجود أث�ر على التوالي ، واستخدمت أداتین لقیاس المھارة اللغویة والمفاھیم المعرفیة2013/2014

دال إحصائیا لمتغیري الجنس وااللتحاق بالتربیة التحضیریة على المھارات اللغویة (االس�تماع، الق�راءة، التعبی�ر، الكتاب�ة)، كم�ا 

ائج كذلك على وجود أثر دال إحصائیا لمتغیر التربیة التحض�یریة عل�ى المف�اھیم المعرفی�ة ( التوج�ھ الفض�ائي، الجانبی�ة، دلت النت

، وخلص�ت الدراس�ة في حین تّم التوصل إلى عدم معنویة تأثیر متغیر الجنس على  متغیري التوج�ھ الفض�ائي والجانبی�ة ،التذكر)

 إلى بعض التوصیات واالقتراحات.
 

Résumé : 
               L’objectif de la présente étude est de connaitre  le rôle de l’éducation pré-scolaire dans le 

développement des aptitudes langagières et cognitives chez les élèves de 1er année primaire Appartenant 

à  la ville de Mostaganem . 
        L’échantillon  de notre étude regroupait  355 élèves ( 186 filles,179 garçons ) de L’année Scolaire 

2013/2014, et nous avons recours à deux types de tests pour mesurer les aptitudes Langagières et 

cognitives acquises . 

        Les conclusions de notre étude indiquent d’une façon significative , l’influence des acquisitions du 

pré-scolaire sur les aptitudes langagières chez les élèves de 1er année primaire à savoir ;(L’écoute, la 

lecture,  L’expression écrite, l’ecriture). Ces mêmes  conclusions révèlent également un impact  

significatif sur le développement  des aptitudes cognitives chez les enfants issuent  du pré-scolaire 

notamment (la capacité à s’orienter dans l’éspace ,  l’installation  de la latéralité , la mémorisation ) . En 

revanche , la variable « sexe »  ne semble pas influée  sur l’orientation spéciale et le processus de 

latéralisation . Enfin , les conclusions finales portaient sur quelques  recommandations et propositions 

que nous avons jugé  utiles sur le sujet .   

 

 
 

: Abstract 
                The objective of my study is to know  the role of preschool education in the development of 

language and cognitive skills among students in the first year of primary school belonging to the town of 

Mostaganem. 

The sample of this study consisted of 355 pupils (186 girls, 179 boys) in the school year 2013/2014. and 

we use two types of tests to measure language and cognitive skills acquired. the conclusion of our study 

indicates a significant way, the influence of pre-school of acquisitions in language skills among pupils in 

the first year of primary namely, (listening, reading, writing ... ....) even these findings also reveal a 

significant impact on the development of cognitive skills among  children including pre-school (the 

ability to move in the area outside the installation of laterality, memorization) 

However, the variable "sex" does not seem to be influenced on special orientation and lateralization 

process. Finally, the final conclusions focused on some recommendations and proposals that we have 

found useful over the subject. 
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