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العدد الثامن  والثالثون

مجــــلة الطفــــولة العربيـــة
مجلة فصلية تصدرها

اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية
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������ ���������(1   (� 4/26/09   12:43:31 PM



�

العدد الثامن  والثالثونمجلة الطفولة العربية

قواعد النشر في مجلة الطفولة العربية

إن مجلة الطفولة العربية مجلة علمية محكمة في أبحاثها امليدانية تقدم للقارئ املهتم مبجال الطفولة 
غرفا معرفيا لكل ما يخص الطفولة من دراسات وبحوث ومقاالت وقراءات عامة يستفيد منها املختصون 

واملهتمون وتقبل للنشر باللغتني العربية واإلجنليزية املواد اآلتية:

1ـ األبحاث امليدانية والتجريبية.*
2 ـ األبحاث والدراسات العلمية النظرية.

3ـ عرض أو مراجعة الكتب اجلديدة.
4ـ التقارير العلمية عن املؤمترات املعنية بدراسات الطفولة.

5 ـ املقاالت العامة املتخصصة.

قواعد عامة:

يشترط فيما يقدم للنشر في املجلة من دراسات ميدانية أو نظرية أو تقارير ما يلي:
اجلودة في الفكرة واألسلوب واملنهج، والتوثيق العلمي، واخللو من األخطاء اللغوية والنحوية.  1ـ  

2 ـ  التعهد من الكاتب، أن بحثه لم يسبق له أن نشر وأنه لن ينشره في أية مجلة أو كتاب قبل أن ُيبلغ برد 
املجلة وحكمها.

3 ـ  أن تكـــون اإلســـهامات مطبوعـــة مبعالج الكلمـــات Winword على أال يزيد عـــدد صفحاته على 0 4 
.A4 صفحة حجم

تنظيم طباعة البحث على أساس كتابة العناوين الرئيسية وسط السطر والعناوين الفرعية في اجلانب  4 ـ  
اليمني في سطر مستقل )بنط غامق( والعناوين الثانوية في بداية الفقرة.

إرســـال نســـخة واحـــدة مـــن البحث مع الديســـك وملخصـــني أحدهمـــا باللغـــة العربية واآلخـــر باللغة  5 ـ  
اإلجنليزية، باإلضافة إلى السيرة الذاتية املختصرة للباحث عند إرساله البحث ألول مرة.

ميكن إرسال نسخ املساهمات عن طريق اإلنترنت اخلاص مبجلة الطفولة العربية: 6 ـ  
haa49@qualitynet.net  

قواعد خاصة:

أوال: األبحاث امليدانية والتجريبية:
كتابة عنوان البحث واسم الباحث ولقبه العلمي واجلهة التي يعمل لديها على الصفحة األولى.  1ـ  

 2ـ  اســـتيفاء البحـــث ملتطلبـــات البحـــوث امليدانية والتجريبية مبـــا يتضمنه من مقدمـــة واإلطار النظري 
والدراسات السابقة ومشكلة البحث وأهدافه وفروضه وتعريف مصطلحاته.

يراعـــي الباحـــث توضيح أســـلوب اختيـــار العينة، وأدوات الدراســـة وخصائصها الســـيكومترية وخطوات  3 ـ  
إجراء الدراسة.

يقوم الباحث بعرض النتائج بوضوح مســـتعينا باجلداول اإلحصائية أو الرســـومات البيانية متى كانت   4ـ  
هناك حاجة لذلك.

* تقدم املجلة مكافأة مالية رمزية )500 دوالر أمريكي( تشجيعا لألبحاث امليدانية والتجريبية.
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مجلة الطفولة العربية

�

العدد الثامن  والثالثون

قواعد النشر في مجلة الطفولة العربية

قواعد التوثيق

1 ـ عند اإلشارة إلى املراجع في املنت يذكر االسم األخير )فقط( للمؤلف أو الباحث وسنة النشر 
بـــني قوســـني مثل )القوصـــي، 1985( أو )Gardner، 1981(، وإذا كان عدد الباحثني )من 
اثنـــني إلـــى خمســـة( تذكر أســـماء الباحثـــني جميعهم للمرة األولـــى مثل )أبو عـــام، العمر، 
الصراف، الشيخ، 1999(، وإذا تكررت االستعانة بنفس املرجــع يذكــر االسم األخير للباحــث 
األول وآخـــــرون مثـــــل )أبـــو عام، وآخـــرون، 1999( أو )Gardner et al.، 1981( وإذا كان 
عـــدد الباحثـــني ســـتة فأكثر يذكر االســـم األخيـــر للباحـــث األول وآخرون مثـــل )الدمرداش، 
وآخـــرون، 1999( أو )Skinner، et al.، 1965(، وعنـــد االقتبـــاس يوضـــع النص املقتبس 
بني »قوسني صغيرين«، وتذكر أرقام الصفحات املقتبس منها مثل: )أبو عام، 1990: 43(.

وجـــود قائمـــة املراجع فـــي نهاية البحث يذكر فيهـــا جميع املراجع التي أشـــير إليها في منت  2 ـ  
البحث وترتب ترتيبا أبجديا ــ دون ترقيم مسلسل ــ حسب االسم األخير للمؤلف أو الباحث 
وتأتـــي املراجـــع العربية أوال ثم املراجع األجنبية بعدهـــا وتذكر بيانات كل مرجع على النحو 

اآلتي:
عندما يكون املرجع كتابا: أ ـ  

اســـم املؤلف )ســـنة النشـــر( عنوان الكتاب )الطبعة أو املجلد( اســـم البلد: اسم الناشر،   
مثال: مراد، صاح أحمد )2001(. األساليب اإلحصائية في العلوم النفسية والتربوية 

واالجتماعية، القاهرة: االجنلو املصرية.
عندما يكون املرجع بحثا في مجلة: ب ـ  

اسم الباحث )سنة النشر( عنوان البحث، اسم املجلة، املجلد، الصفحات: مثل: قطامي،   
نايفـــة )2002(. تعليم التفكير للطفل اخلليجـــي، مجلة الطفولة العربية، 12، 87 ــ 

.114
عندما يكون املرجع بحثا في كتاب: ج ـ  

اسم الباحث )سنة النشر( عنوان الباحث، اسم معد الكتاب، عنوان الكتاب، اسم البلد:   
الناشر، الصفحات التي يشغلها البحث.

 3ـ  اإلشارة إلى الهوامش بأرقام متسلسلة في منت البحث ووضعها مرقمة على حسب التسلسل 
فـــي أســـفل الصفحـــة التـــي وردت بها مع مراعـــاة اختصـــار الهوامش إلى أقصـــى قدر ممكن، 
وتذكـــر املعلومـــات اخلاصة مبصـــدر الهوامش في نهاية البحث قبل اجلـــزء اخلاص باملصادر 

واملراجع.
 4 ـ وضع املاحق في نهاية البحث بعد قائمة املراجع.

ثانيا: الدراسات واملقاالت العلمية النظرية:

جتيز هيئة التحرير الدراسات واملقاالت النظرية للنشر إذا ملست من املراجعة األولية أن الدراسة 
أو املقالـــة تعالـــج قضيـــة من قضايا الطفولـــة مبنهج فكري واضح يتضمـــن املقدمة وأهداف 
الدراســـة ومناقشـــة القضية ورؤية الكاتب فيها، هذا باإلضافة إلى التزامه باألصول العلمية 

في الكتابة وتوثيق املراجع وكتابة الهوامش التي وردت في قواعد التوثيق.

������ ���������(3   (� 4/26/09   12:43:31 PM



�

العدد الثامن  والثالثونمجلة الطفولة العربية

قواعد النشر في مجلة الطفولة العربية

ثالثا: عرض الكتب اجلديدة ومراجعتها:

تنشر املجلة مراجعات الباحثني للكتب اجلديدة ونقدها إذا توافرت الشروط اآلتية:
1 ـ  الكتاب حديث النشر، ويعالج قضية تخص أحد مجاالت الطفولة.

2 ـ  استعراض املراجع حملتويات الكتاب وأهم األفكار التي يطرحها وإيجابياته وسلبياته.
3 ـ  حتتـــوي الصفحـــة األولى من تقرير املراجعة على اســـم املؤلف وعنـــوان الكتاب والبلد التي 
نشر فيها واسم الناشر، وسنة النشر، وعدد صفحات الكتاب، ويكتب في أسفل الصفحة اسم 

امُلراجع ودرجته العلمية واجلهة التي يعمل لديها.
.A4 4 ـ  كتاب تقرير املراجعة بأسلوب جيد وال يزيد على ثمان صفحات من حجم

رابعا: التقارير العلمية عن الندوات واملؤمترات املعنية بقضايا الطفولة:

تنش��ر املجلة التقارير العلمية عن املؤمترات والندوات واحللقات الدراس��ية في مجال   
الطفول��ة وقضاياها التي تعقد ف��ي الكويت أو البالد العربية أو غير العربية بش��رط أن يغطي 
التقري��ر بش��كل كامل ومنظم أخب��ار املؤمتر أو الن��دوة أو احللقة الدراس��ية وتصنيف األبحاث 

املقدمة ونتائجها وأهم القرارات والتوصيات.
كمـــا تنشـــر املجلة محاضـــر احلوار في النـــدوات التي تعقدها أو تشـــارك فيهـــا اجلمعية   

الكويتية لتقدم الطفولة العربية ملناقشة قضايا الطفولة امللحة.
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العدد الثامن  والثالثون

   مجلس أمناء مجلة الطفولة العربية

الدكتورة سعاد الصباح     الرئيس
الدكتور حسن اإلبراهيم   نائب الرئيس

أ. د. فايزة اخلرافي
أ. د. محمد الرميحي

الدكتور/ فهد محمد الراشد
السيد/ عبد اللطيف احلمد

السيد/ سعد علي الناهض
السيد/ أنور عبد الله النوري

السيد/ محمد علي النقي
الدكتور/ عادل عيسى اليوسفي

السيد /قتيبة يوسف الغامن

     الهيئـــــة االستشــــاريـــــة

أ. د. حامد عمار     كلية التربية ــ جامعة عني شمس
أ. د. أسامة اخلولي*

معهد الدراسات والبحوث التربوية ـ جامعة القاهرة أ. د. رجاء أبو عام   
أ. د. الغالي أحر شاو    كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ــ فاس

د. عبد الله عمر العمر    كلية اآلداب ــ جامعة الكويت
مركز البحرين للدراسات والبحوث د. عبد الرحمن مصيقر    

عضو مبجلس الشورى ـ مملكة البحرين د. بهية اجلشي    
األستاذة سعاد الرفاعي                وكيل مساعد وزارة التربية )سابقا( ــ الكويت

    هيئـــــة التحــــريـــــر

د. حسن اإلبراهيم    رئيس هيئة التحرير
د. علي عاشور اجلعفر    مدير التحرير

أ. د. قاسم الصراف     نائب مدير التحرير
أ. د. بدر عمر العمر

أ. د. محمد جواد رضا
أ. د. محمد الرميحي
د. عدنان شهاب الدين

األستاذ أنور النوري

* انتقل إلى رحمة الله تعالى عام 2001. 
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العدد الثامن  والثالثونمجلة الطفولة العربية

محتويات العدد الثامن والثالثني

الصفحة

٭ افتتاحية العدد

٭ البحوث والدراسات:

� تق��ومي معرف��ة معلمي املرحلة االبتدائية التأسيس��ية بطرق تدري��س القراءةفي 
مدينة العني

أ. د. عبدالعزيز السرطاوي
د. سناء طيبي

د. عوشة املهيري
أ. روحي عبدات 

� عالقة الوعي الفونولوجي مبستوى القدرة القرائية لدى تالميذ الطور االبتدائ���ي 
عسيري القراءة

د. إسماعيل لعيس 
� أثر البيئة املنزلية الغنية باملواد املطبوعة في تطوير وعي أطفال ما قبل املدرسة 

باللغة املكتوب��ة  في األردن
د. فتحي محمود إحميدة 

٭ كتاب العدد:
� تعليم التفكير اإلبداعي لطفل الروضة

تأليف: د. إنشراح إبراهيم املشرفي
تقدمي: أ.د. حامد عمار

عرض ومراجعة: أ. د. فيوال الببالوي

� إعادة البناء التربوي للعراق: استعادة الذات الوطنية
تأليف: أ.د. محمد جواد رضا

عرض ومراجعة : أ.د. عبدالله عويدات

٭ املقاالت:
� دور املؤسسات االجتماعية في تثقيف الطفل العربي   

د. محمد العطار

٭ تقارير:
� اإلعالن عن االنتهاء من مشروع املرحوم / جاسم محمد البحر  

Report on the late Jassim M. Al-Baher Project  �
� مؤمتر املؤسسة العربية للقراءة )تارا( السنوي الرابع عشر     

٭ أنشطة وأخبار اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية

٭  من قصص األطفال

8

7

�8

�8

7�

78

90

9�
�0�
�0�

�08

�09

������ ���������(6   (� 4/26/09   12:43:32 PM



مجلة الطفولة العربية
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العدد الثامن  والثالثون

افتتاحية العدد

يتناول العدد الثامن والثالثون من مجلة الطفولة العربية موضوع »األطفال والقراءة«،   
وه��و من املوضوعات املهمة في عاملن��ا املعاصر. ففي مجتمع املعلومات الي��وم ، تعتبر القدرة 
على القراءة ضرورة حتمية لبلوغ النجاحات في حياتنا، وبنفس الوقت فإن اإلنس��ان املتعلم 
واملثق��ف هو حجر األس��اس في بن��اء األوطان علمي��اً واقتصادي��اً واجتماعي��اً، ويذهب بعض 
الكتاب إلى القول: إن ما يظهر من قصور أو نقص في القراءة لدى أي مجتمع لدليل على النقص 

احلضاري في ذلك املجتمع .
إن لتعل��م الق��راءة أهمي��ة كب��رى ف��ي مناهجنا املدرس��ية؛ ألن الق��راءة وس��يلة مهمة   
للتعل��م، وهي أداة لتزويد العق��ل بالعلم واملعرفة، ومن خاللها يتم التعرف على أفكار اآلخرين 

ومشاعرهم .
إن تعلم القراءة عملية تشير إلى اكتساب الطفل القدرة على معرفة احلروف والكلمات   
واجلمل في منظومة متجانس��ة، والقراءة هي املادة التي تستخدم لتدريب العقل على التفكير، 
فهي تتضمن جميع أشكال العمليات املعرفية العليا من فهم وإدراك ورؤية للعالقات للوصول 

إلى استنتاجات .
إن أطفالن��ا الي��وم بحاج��ة إلى تعلم جدي��د في مجال الق��راءة، ليس فق��ط لفهم املادة   
املكتوب��ة مضمون��اً واس��تنتاجاً، بل للتفكي��ر والتأمل وكش��ف األهداف والتميي��ز بني احلقائق 
واآلراء، وإدراك العالقات بني األفكار. إن املناهج التعليمية املعدة لتعليم القراءة لألطفال يجب 
أن تصمم استناداً إلى املعرفة املتوافرة حول تأثير القراءة على العمليات العقلية للطفل، وذلك 
لتعويض النقص احلاصل في منوهم القرائي في مراحل طفولتهم الس��ابقة والتي هي بس��بب 
تقاع��س األمهات في توفير بيئ��ات تربوية مثيرة ألبنائهن في مجال تعلم القراءة في س��نوات 
ما قبل املدرس��ة، وهذا أمر يؤدي إلى افتقار الطفل إل��ى احلصول على املهارات اللغوية الالزمة 
للحصول على تعلم أفضل في مجال اكتساب القدرة القرائية الالزمة لتحصيل دراسي أفضل.

إن هناك عدة أس��باب أساس��ية جتذب األطفال وتش��جعهم على القراءة، منها أسباب   
تتعل��ق مبضم��ون املق��روء، وأس��باب تتعلق بش��كل الكتاب وإخراج��ه ، وألن الق��راءة تخضع 
لعملي��ة التعل��م، فإنه ميكن التحكم بها والس��يطرة عليه��ا، والتحكم يجب أن ي��ؤدي إلى تعلم 
الطفل القراءة بطريقة تسهم في توافقه الشخصي واالجتماعي، وعدم التوافق يظهر في ضعف 
ال��وازع إلى اإلقبال على القراءة وتراكم األخطاء اللغوية والنحوية، وصعوبة انتقال الطفل من 
مرحلة تعلم القراءة إلى مرحلة اس��تخدام القراءة للتعلم، وميكن أن تس��هم مؤسس��ات عديدة 
في تعليم الطفل القراءة، وتأتي على رأس هذه املؤسس��ات األس��رة واملدرس��ة ووسائل اإلعالم 
املختلفة. لذلك يجب أن تقوم األم بتكريس وقت كاٍف للقراءة لطفلها في سنواته األولى، ويقوم 
املعلم بتشجيع الصغار على الذهاب إلى املكتبة للقراءة ، وأن تشجع وسائل اإلعالم على نشر 

ثقافة القراءة بني أفراد املجتمع .

والله ولي التوفيق ،
هيئة التحرير          
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البحوث والدراسات

امللخص:

هدفت الدراس��ة احلالية إلى تق��ومي معرفة معلمي املرحلة االبتدائية التأسيس��ية بطرق تدري��س القراءة في مدينة 
الع��ني بدول��ة اإلم��ارات العربية املتح��دة، وذلك تبعاً ملتغير س��نوات خبرة املعلم. وق��د مت بناء أدوات الدراس��ة من قبل 
الباحث��ني. صممت األداة األولى لقياس مدى معرفة املعلمني بأس��اليب تدريس القراءة باس��تخدام الطريقتني التحليلية 
والكلية، أما االستبانة الثانية فقد صممت لتقومي مدى معرفتهم بهاتني الطريقتني. ومت تقنني االستبانتني باالعتماد على 
صدق احملكمني واس��تخراج معامالت ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية. كما مت التحقق من ثباتهما باس��تخراج معامل 
ثبات االتس��اق الداخلي للفقرات، والذي بلغ )0.85( لألولى، و)0.62( للثانية. وبعد اس��تخراج املتوسطات احلسابية 
واالنحرافات املعيارية والنس��ب املئوية الس��تجابات املعلمني، وفحص فرضيات الدراس��ة الصفرية األربع باس��تخدام 
البرنام��ج اإلحصائ��ي )SPSS(، أظهرت النتائج أن املعلمني أكثر معرفة باس��تخدام الطريقة الكلي��ة في التدريس، فيما 
ازدادت معرفتهم باس��تخدام الطريقة التحليلية مع ازدياد س��نوات اخلبرة. وبناًء على ذلك قدمت الدراسة مجموعة من 
التوصي��ات أهمها: ضرورة تدريب معلمي املرحلة األساس��ية قبل وفي أثناء اخلدمة عل��ى طرق تدريس مهارات القراءة 

والكتابة خاصة باستخدام الطريقة التحليلية.

تقومي معرفة معلمي املرحلة االبتدائية التأسيسية
بطرق تدريس القراءة في مدينة العني )*(

أ. د. عبد العزيز السرطاوي

رئيس قسم التربية اخلاصة ـ كلية التربية
جامعة اإلمارات العربية املتحدة

د. سناء طيبي

قسم التربية اخلاصة ـ كلية التربية
جامعة اإلمارات العربية املتحدة

Abstract
 

The aim of this study was to evaluate a sample of Al-Ain, UAE elementary grade teachers’ 
knowledge and skills in the methods of teaching reading. Two instruments were designed by the 
researchers for the purpose of the study: one to measure teachers’ knowledge and the other to 
measure teachers’ skills in the teaching methods of Arabic reading. Validity and reliability of both 
instruments were obtained. Results of the study revealed that teachers were more knowledgeable 
with the whole approach as opposed to the analytical approach. Also, results indicated that teachers 
with more years of experience tend to have more knowledge and skills about the analytical approach 
(phonics) as opposed to teachers with less experience.

Some recommendations were drawn as how to make use of the program of the pre and in-
service training of the teachers, specifically in the use of the analytical approach.

Evaluating Elementary Grade Teacher’s Knowledge
in Reading Teaching Strategies in Al-Ain City

 Sana Tibi
Dept. of Special Education - College of Education

United Arab Emirates

 AbdelAziz Sartawi, Chair
Dept. of Special Education - College of Education

United Arab Emirates

د. عوشة املهيري

قسم التربية اخلاصة ـ كلية التربية
جامعة اإلمارات العربية املتحدة

أ. روحي عبدات

إدارة رعاية وتأهيل املعاقني ـ وزارة الشؤون االجتماعية
دولة اإلمارات العربية املتحدة

 Mr. Rawhi Abdat
Dept. of Disability Care & Rehabilitation

Ministry of Social Affairs
United Arab Emirates

Ousha Al-Muhairy
Dept. of Special Education

College of Education
United Arab Emirates

(*) هذا البحث مدعوم من قطاع البحث العلمي في  جامعة اإلمارات العربية املتحدة.
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مقدمة:

تتطور مهارة القراءة لدى األطفال من خالل ممارستهم وتدريبهم على أشكال اللغة املكتوبة؛ 
إذ يخت��رع األطف��ال طرق��اً لصياغة األح��رف، والكلمات والنص��وص، منتقلني بذلك من أش��كال 
بدائية إلى ما يتطابق مع أش��كال احلروف املتعارف عليها )Heath, �980(. كما يتعلم األطفال 
القراءة من خالل مس��اعدة وتوجيهات املعلمني ومش��اركتهم في أحداث التعلم أيضاً. فاألطفال 
  .)Teale, �98�( بش��كل عام يعدون بحاجة ماسة إلى توجيه وتش��جيع الراشدين من حولهم
فعملي��ة الكتابة على س��بيل املث��ال تبدأ بالتطور ل��دى األطفال من مجرد خربش��ات إلى إنتاج 
أحرف عشوائية. وما إن يلتحق الطفل باملدرسة حتى يتقن كتابة األحرف، ثم ينتقل إلى كتابة 
الكلم��ات وفق قواعد الكتابة الس��ليمة، من مثل اس��تخدام النقاط والفواص��ل. ونظراً ملا يظهره 
األطف��ال م��ن رغبة كبيرة للكتابة ت��وازي رغبتهم في القراءة، فمن املهم أن يستش��عر املعلمون 
احتياج��ات الق��راءة لدى األطفال واهتماماتهم ف��ي هذه املرحلة ملعرفة كيفي��ة التواصل معهم 

.)Morrow, �00�( لدعم جهودهم من خالل استخدام الطرق التعليمية األكثر جناعة

وقد أش��ار الباحثون الذي��ن تناولوا املراحل املبكرة لتعلم الق��راءة والكتابة، إلى أن األطفال 
ينتقل��ون من مرحلة م��ا قبل القراءة إلى القراءة احلقيقية، عبر مرحلة بس��يطة تس��مى مرحلة 
الق��راءة الصوتي��ة الداللية. يبدأ األطف��ال في هذه املرحلة باس��تخدام القيم الصوتية ألس��ماء 
احلروف كتمثيل للكلمات، وُيْنَظر لهذا النوع من القراءة بأنه شكل بدائي لفك الرموز أو الشفرة، 
حيث تس��تخدم العالقة بني احلروف واملقاطع الكالمية. وفي مرحلة فك الش��فرة الكاملة، يبدأ 
األطف��ال ف��ي االهتمام بكل احل��روف ومتثيلها بفونيم��ات. وعلى الرغم من أن ه��ذه الفونيمات 
ليست على الدوام فونيمات صحيحة ومناسبة، فإن الطفل يكون حينئذ قد أتقن مهارة القراءة 
نظراً ألنه يطبق املبدأ األلفبائي بش��كل عام. لذلك فإنه يتم اكتس��اب املقدرة على قراءة الكلمات 
اجلدي��دة من خالل زيادة املهارات اللغوية التي تش��تمل عل��ى الفونولوجيا، وهذا األمر يتطلب 
م��ن املعلم��ني اهتماماً أكب��ر مبقاطع احل��روف عند تعلي��م األطفال مه��ارات الق��راءة والكتابة، 
وكذلك اتساق السياق واملقاطع واحلروف. وهنا يجب أن تلعب احلاسة الفونولوجية دورها، 
لك��ون األطفال الذين وصلوا لهذا املس��توى من القراءة يس��تطيعون قراءة كلم��ات أكثر تعقيداً 

. )Johnson, �00�(

ولي��س هناك طريقة واحدة أو أكثر من طريقة تؤدي إل��ى النجاح في تعليم األطفال القراءة. 
فهن��اك من يعتمد عل��ى الطريقة الكلية التي تركز على معاني املف��ردات واجلمل، واالعتماد على 
املف��ردات الواح��دة تلو األخرى، وم��ن ثم تعرُّف عل��ى معانيها من خالل اس��تخدامها في اجلمل 
أو الفق��رات. وهناك م��ن يتبع الطريقة التحليلي��ة التي تركز على تعليم النظ��ام الصوتي للغة، 
وجتزئة الكلمة إلى مقاطع، وجتزئة املقاطع إلى أصوات، باإلضافة إلى تركيب األحرف لتشكيل 
الكلم��ة. وبناء عليه، فإنه يجدر باملعلمني أن يلّموا بأس��اليب التدري��س املتبعة لتعليم القراءة، 
 .)Morrow, �00�( كي يتمكنوا من خلق فرص متوازنة من الوس��ائل املطلوبة لتعليم األطفال
وهنال��ك منظور آخ��ر لتعليم الق��راءة والكتابة ن��اجت عن تعليم اللغ��ة الكاملة ف��ي أثناء تعليم 
األصوات. يتضمن هذا املنظور اختياراً حذراً ألفضل النظريات املتاحة، واستخدام استراتيجيات 
التعلم انطالقاً من تلك النظريات ملضاهاة أساليب تعليم األطفال، ومساعدتهم على تعلم القراءة 

.)Pressley,�998( والكتابة، وقد يعني هذا األسلوب استخدام أفكار كلية وَبّناءة
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ويق��وم معلمو التعليم العام في س��نوات الدراس��ة االبتدائية بجهود كبي��رة بغرض تعليم 
مهارات القراءة و التهجئة، وعلى الرغم من أن العديد من املعلمني واألطفال يحققون هذا الهدف 
بنج��اح، إال أن أعداداً متزايدة من الطلبة يفش��لون في اكتس��اب املهارات األساس��ية في القراءة 
)Lyon, �999( ولس��وء احل��ظ، فإن األطفال الذين ُيَعّدون ضعفاء ف��ي القراءة في الصف األول 
والثاني األساس��ي، فإنهم يبقون كذلك خالل املراحل الدراس��ية الالحقة؛ حيث ُيَصنَّفون بشكل 
نهائي على أنهم من ذوي صعوبات التعلم (�Blachman, Ball, Black, & Tangel, �99(. فقد 
أفادت نتائج الدراسات الطولية، أن 75 % من الطالب ممن يواجهون صعوبة في تعلم مهارات 
القراءة والكتابة في الس��نة الدراس��ية الثالثة، خاصة في مجال تطور الوعي الفونولوجي وفك 

(Teale, �98�). الشفرة، سوف يبقى أداؤهم ضعيفاً في املراحل الدراسية العليا

وقد وجد بالكمان وآخرون )�Blachman, et al., �99( أن التعليم النظامي املبكر في مجال 
املعرفة الفونولوجية املقدمة للطالب في الصفوف الدراسية العامة، قد حّسن من مهارات القراءة 
املبك��رة والتهجئة عندهم، ونتج عنه انخفاض في أعداد الطالب ممن صنفوا على أنهم من ذوي 
 (O’Cooner, �000; Torgesen, �000; صعوبات التعلم. لذلك؛ فقد أشار العديد من الباحثني
 (�Vellutino et al., �99إلى أن األطفال الذين يس��تمرون في الفشل في القراءة يحتاجون إلى 
طرق في التعليم تركز على املعرفة الفونيمية، واملهارات الصوتية، وتطبيق هذه املهارات بشكل 
عمل��ي في كلمات الن��ص، وعلى الرغم م��ن أن التدخل املبكر لألطفال الذي��ن يعانون من ضعف 
في قراءة الكلمات يعتبر ضرورياً، إال أن العديد من املعلمني في املدارس العامة ليس��وا مؤهلني 

.)Brady & Moats, �997( بشكل كاٍف للقيام بهذه املهام

وم��ن أجل تعلي��م األطفال املعرضني للفش��ل في الق��راءة والكتابة، كأولئك الذي��ن يعانون من 
صعوب��ات في التعلم، ف��إن املعلمني يحتاجون إلى امتالك اإلدراك والفه��م اإليجابي لدور التعليم 
النظامي، إضافة إلى معرفة قواعد اللغة. وعليهم كذلك أن يقتنعوا بأن الطالب الذين يثابرون في 
تعلم القراءة والكتابة هم بحاجة أيضاً إلى اس��تخدام طرائق في التدريس تساعدهم مباشرة في 
تطبي��ق مفهوم الترميز الصوتي. إضافة إلى ذلك، فإن هؤالء املعلمني يحتاجون إلى معرفة جيدة 
بعناصر اللغة )الفونيمات(، ومعرفة كيفية متثيل هذه العناصر ذهنياً في الكتابة. وكذلك املعرفة 
مببادئ احلروف الهجائية، وكذلك كيفية تركيب اللغة )�Moats, �99(. ويحتاج املعلمون أيضاً 
إل��ى فهم العالق��ة بني ضعف املعرفة الفونولوجية والفش��ل ف��ي القراءة، وذل��ك بغرض التعرف 
عل��ى كيفية تطبيق النش��اطات الصفية التعليمي��ة التي تطور املعرف��ة الفونولوجية لدى الطلبة  
)�Mather, Bos & Babur, �00( ويقول هاريس )Harris, �970( إن الطفل في عمر السادسة 
يس��تطيع فهم اجلمل املعقدة. وهنا تظهر مس��ؤولية املعلم من خالل تش��جيعه للنمو املستمر في 

القدرة اللغوية، وذلك باستخدام طرق التدريس التي يشارك فيها الطفل شفاهة وسماعاً.

وتعد كفاءة املعلم وما يوفره للطلبة من خبرة تدريسية، وتنوع استخدامه ألساليب التدريس، 
عامالً حاس��ماً في مس��اعدتهم على التع��رف على الكلمات ف��ي املراحل الدراس��ية املبكرة، وكذلك 
معرفة البنية الفونولوجية للكلمات املنطوق��ة، ومعرفة كيفية متثيل الوحدات اإلمالئية الكتابية 
له��ذه البنى، لذلك جاءت هذه الدراس��ة بهدف التحقق من مدى معرف��ة معلمي املرحلة االبتدائية 
التأسيسية لطرق تدريس القراءة، وذلك ملا لهذه الطرق من آثار كبيرة في اكتساب الطفل للمهارات 

اللغوية املنطوقة واملكتوبة بشكل صحيح، وانعكاساتها على املراحل الدراسية الالحقة. 
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مشكلة الدراسة:

هناك قصور واضح في اجلوانب الكمية والنوعية للدراس��ات التي تعرضت لطرق تدريس 
القراءة في أرجاء الوطن العربي، خاصة في دولة اإلمارات العربية املتحدة. وفي ضوء أهمية 
دور املعلم��ني في تطوير مهارة الق��راءة لدى الطلبة، وكذلك أهمي��ة إملامهم ومعرفتهم بعناصر 
هذه الطرق ومكوناتها املختلفة، وما يعكس��ه ذلك على س��رعة اكتساب الطلبة وإتقانهم ملهارة 
الق��راءة، فقد جاءت هذه الدراس��ة من أج��ل التحقق من مدى معرفة معلم��ي املرحلة االبتدائية 
التأسيس��ية لطرق تدريس القراءة. ويتوقع أن تضيف هذه الدراس��ة أبع��اداً نظرية، من حيث 
ندرته��ا وإثارتها ملوض��وع في غاية األهمية، وكذل��ك أبعاداً تطبيقية، م��ن حيث وعي املعلمني 
والقائمني على تقدمي البرامج التربوية والتعليمية لطلبة املرحلة األساسية، بأهمية استخدام 
أساليب التدريس املناسبة لألطفال في هذه املرحلة. وبذلك، فقد مت حتديد مشكلة الدراسة في 

السؤال اآلتي:

م��ا مدى معرفة معلم��ي املرحلة االبتدائية التأسيس��ية لطرق تدريس الق��راءة بالطريقتني 
التحليلية والكلية.

أهداف الدراسة: 

سعت هذه الدراسة إلى حتقيق األهداف اآلتية:
التع��رف على الفروق ب��ني معرفة معلمي املرحلة االبتدائية التأسيس��ية بطرق تدريس    �  1
مه��ارات الق��راءة بالطريقت��ني: التحليلي��ة والكلي��ة، وبني تق��ومي معرفته��م الفعلية لهذه 

الطرق.
التع��رف على أث��ر متغير خبرة املعلمني ف��ي الفروق بني مدى معرفته��م بطرق تدريس    �  2
مه��ارات الق��راءة بالطريقت��ني التحليلي��ة والكلي��ة، وب��ني تق��ومي معرفتهم الفعلي��ة لهذه 

الطرق.

أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية هذه الدراسة في كونها الدراسة العلمية األولى في دولة اإلمارات � في حدود    �
عل��م الباحثني � والتي تطرقت بش��كل مباش��ر لتقومي مهارات القراءة ل��دى معلمي املراحل 

التأسيسية.
تعتبر الدراس��ة إضافة علمية جديدة لألدب التربوي في مجال تقومي مهارات القراءة لدى    �

معلم�ي املراحل التأسيسية في الوطن العربي.

فرضيات الدراسة:
ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى )0.05( بني مدى معرفة املعلمني باستخدام    �  1
الطريق��ة التحليلية في التدريس، وبني تقومي معرفتهم الس��تخدام الطريقة التحليلية في 

تدريس القراءة لطالب املرحلة األساسية.
ال توج��د ف��روق دال��ة إحصائياً عند مس��توى )0.05( ُتْعَزى ملتغير اخلب��رة في الفروق    �  2
بني معرفة املعلمني للطريقة التحليلية في تدريس القراءة لطالب املرحلة األساسية وبني 
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تقومي معرفتهم لهذه الطريقة.
ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى )0.05( بني مدى معرفة املعلمني باستخدام    �  3
الطريقة الكلية في التدريس، وبني تقومي معرفتهم الس��تخدام الطريقة الكلية في تدريس 

القراءة لطالب املرحلة األساسية.
ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى )0.05( تعزى ملتغير اخلبرة في الفروق بني    �  4
معرف��ة املعلمني للطريقة الكلية في تدريس القراءة لطالب املرحلة األساس��ية وبني تقومي 

معرفتهم لهذه الطريقة.

مصطلحات الدراسة:

التدريس: عملية توفير الشروط واملواقف املالئمة التي من شأنها تسهيل إيصال املعلومات 
للطالب داخل املدرس��ة وتأمني الوضعي��ات التعليمية والتعلمية بالتفاعل املباش��ر بني املعلم 

.)Najjar, �00�( واملتعلم

تدريس طالب املرحلة األساس��ية: قس��م من التعلي��م االبتدائي يخص��ص بالدرجة األولى 
لتعليم املهارات األساس��ية في القراءة والكتابة واحلس��اب واألعم��ال اليدوية وتنمية املواقف 

.)Najjar, �00�( االجتماعية في احلياة اليومية

املعرف��ة بط��رق التدريس: ويعرفه��ا الباحث��ون إجرائياً عل��ى أنها الدرج��ات التي يحصل 
عليها املعلمون جراء اس��تجابتهم على استبانة معرفة املعلمني بطرق تدريس مهارات القراءة 

والكتابة بالطريقتني التحليلية والكلية، واملعدة من قبل الباحثني في هذه الدراسة.

تقومي املعرفة بطرق التدريس: ويعرِّفها الباحثون إجرائياً على أنها الدرجات التي يحصل 
عليها املعلمون جراء اس��تجابتهم على اس��تبانة تقومي معرفة املعلمني بطرق تدريس مهارات 
الق��راءة الكتابة بالطريقتني: التحليلية والكلية لدى طالب املرحلة األساس��ية، واملعدة من قبل 

الباحثني في هذه الدراسة.

حدود الدراسة:

لق��د مت حتديد إطار هذه الدراس��ة بتطبيقها على عينة بلغ��ت )111( من معلمي ومعلمات 
الصفوف األساس��ية األول��ى، وذلك في مدينة الع��ني بدولة اإلمارات العربي��ة املتحدة. وكذلك 

حتددت الدراسة وفقاً ألدواتها التي مت بناؤها وتقنينها من قبل الباحثني.

اإلطار النظري والدراسات السابقة

تشكل حروف اللغة العربية لدى استخدامها الكلمات واجلمل والصياغة اللغوية للنصوص، 
كما تبنى عليها مكونات اللغة الش��فوية والقراءة. ويتعلم الطفل اللغة الشفوية بشكل طبيعي 
وغير رس��مي. أما في حالة القراءة، فإنه ال بد من تعلمها والتدرب عليها. وقد أش��ارت مجموعة 
من الدراسات )�Harris, �970; Moats, �99�; Torgesen, �000; Morrow, �00( إلى أهم 

عناصر القراءة الناجحة ، والتي نلخصها فيما يلي:
أو فونيمات، يعتبر اخلطوة األولى  املفردات تتألف من مجموعة أصوات  1� وعي األطفال أن 
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بالنس��بة إليه��م للبدء في القراءة ، حيث إنهم س��يتمكنون بس��هولة من رب��ط احلرف مع 
صوته. وتسمى هذه العملية )Phonics(، أما األطفال الذين ال ميتلكون مثل هذه املقدرة 

فسوف يواجهون صعوبات في القراءة مستقبالً.
2�  مزج األصوات لتكوين الكلمات: لتحقيق مهارة القراءة والتهجئة، يجب أن ميتلك األطفال 
مقدرة على مزج األصوات مع بعضها البعض لتكوين مجموعة من األصوات. تسمى هذه 
العملي��ة بتكوين املقاط��ع وجتميعها بغرض تكوين املفردات. كم��ا ميكن لألطفال في هذه 

املرحلة حتليل املفردات إلى مقاطع وحتليل املقاطع إلى حروف صوتية.
التعرف على الكلمة بش��كل كلّي: متكن هذه اخلط��وة األطفال من حتقيق مهارة القراءة،    �3
حي��ث يتمك��ن الطفل م��ن خاللها من التع��رف على الكلمات املكتوبة بش��كل س��ريع وآلي. 
ويحتاج الطفل في هذه املرحلة إلى التدريب املس��تمر ، وتس��مى ه��ذه العملية بعملية فك 

.)Decoding( الرموز
فه��م املادة املق��روءة: يتمثل الهدف النهائ��ي من القراءة في فهم املعن��ى من خالل قراءة    �4
املادة املعروضة، وحتدث هذه العملية عندما يتقن الطفل جميع املهارات املشار إليها آنفاً. 
فعلى س��بيل املثال: إذا كانت عملية تفس��ير الرموز بطيئة فإن الطف��ل يفقد املعنى بعد أن 

يكون قد قرأ اجلملة أو الفقرة اآلتية.

وتنقسم مهارات تدريس مهارات القراءة إلى:

:)Phonics Approach( 1ـ األسلوب التحليلي

والذي يتمثل في التركيز على تعليم النظام الصوتي للغة. ومن خالل هذا األس��لوب يتعلم 
األطفال أصوات احلروف الس��اكنة وحروف العلة التي تكّون املف��ردات. ويعتمد املبدأ الرئيس 
عند أصحاب هذا األس��لوب عل��ى أن عملية القراءة تعتبر مختلفة عن تعل��م لغة الكالم. يعتقد 
مؤي��دو هذه الطريقة الصوتية بأنه يجب تعلم الق��راءة من خالل تعليم الطفل النظام الصوتي 
ومطابقت��ه مع األح��رف األبجدية، ومتثل املعرف��ة بالنظام الصوتي جتزئ��ة الكلمة إلى مقاطع 
واملقاط��ع إل��ى أص��وات، باإلضافة إل��ى تركيب األحرف لتش��كيل كلم��ة ما. وتع��رف الطريقة 
الصوتية Phonics بأنها معرفة صماء باالقترانات بني احلروف واألصوات. ويشتمل الوعي 
الفونولوجي على مفاهيم منظمة ومنضبطة عالية املس��توى بش��أن حدود الكلمة ضمن اجلمل 
املنطوقة، وباحلدود املقطعية في الكلمات املنطوقة، وبكيفية عزل الفونيمات، وتثبيت مواقعها 

التي تتناسب مع املقاطع أو الكلمات القصيرة. 

ويتف��ق منظ��رو الق��راءة على وج��وب أن يك��ون التدريس بالطريق��ة الصوتي��ة )التدريس 
الصوت��ي( جزءاً من املنهاج القرائي جلميع أطفال املدرس��ة. إضاف��ة لذلك، فإنه على الرغم من 
حقيقة أن البحوث حول طرق القراءة الناجحة تزخر باملشكالت املنهجية، فإن النتائج العامة 
تؤكد بأن التعليم املبكر واملباش��ر للعالقات بني الرمز والص��وت تتمخض عنه نتائج إيجابية 
في فك الش��فرة (Riding & Rayner, �998). وحيث إن القدرة على فك الشفرة تسهم إيجابياً 
كم��ا ظه��ر في االس��تيعاب القرائي، فإنه يب��دو بأن التدري��س بالطريقة الصوتية ل��ه ما يبرره 
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بيداغوجيا. ومع األس��ف فإن هذا االس��تنتاج لم يتعمم بش��كل واس��ع على املمارسة الصفية، 
حيث يس��ود اس��تخدام طريقة القراءة الكلية عند جميع معلمي املرحلة األساسية، والتي تركز 

.)Brady & Moats, �997( على تدريس الكلمات بشكل كلّي

:)Whole Approach( 2ـ األسلوب الكلي

يركز األس��لوب الكل��ي على معاني املف��ردات واجلمل، ومن خالل هذا األس��لوب يتعلم   
األطفال َتعرُّف املفردات الواحدة تلو األخرى. ثم يتعّرف األطفال معاني تلك املفردات من خالل 
اس��تخدامها في اجلمل أو الفقرات. يؤمن أصحاب هذا األس��لوب بأن القراءة يجب تعليمها من 
الكل إلى اجلزء وليس العكس، ويجب أن يكون التركيز على معنى اللغة واس��تخدامها بدالً من 

حتليل الكلمات إلى مقاطع ، ومن َثمَّ إلى أصوات. 

وأشار جونسون )�Johnson, �00( إلى أن هناك ما يقدر بنسبة 20 % � 25 % من األطفال 
يعتبرون غير قادرين على اكتس��اب نظام احلروف األبجدية مبفردهم بشكل تلقائي. وأشارت 
هاقتفت )Hagtvet, �997( إلى أهمية موضوع القراءة كونه يركز على مجموعة مهارات يجدر 
تدريسها بشكل ثابت ومنتظم، وأن مثل هذه املهارات ال ُتْتَرك عادة للطفل كي يتقنها مبفرده أو 
باملصادفة. وأش��ار بلوم )�Blum, �00( إلى أن ما يتعلمه بعض األطفال بشكل ضمني أو من 
خالل االس��تنتاج، يجب أن يكون واضحاً ومباش��راً بالنس��بة إلى البعض اآلخر. هذا وقد حذر 
فورم��ان من تعريض الطفل خلبرات الفش��ل في املراحل األولى من تعلم��ه للقراءة. وعليه فإنه 
يج��ب اللجوء إلى اس��تخدام هذه الطريقة لضم��ان جناح الطفل في خبرات��ه األولية لدى تعلم 

القراءة. 

وتكم��ن أكثر عيوب الطريق��ة الكلية في جتاهل حقيقة أن عملية تعل��م مهارة الكالم ومهارة 
الق��راءة أمران مختلفان كلياً، وأن اكتس��اب كل منهما يتم بطريقة مختلفة. وأش��ار جونس��ون 
)�Johnson, �00( إل��ى أن تط��ور الكالم يتطلب تط��وراً بيولوجياً طبيعي��اً للجهاز العصبي، 
باإلضاف��ة إلى وج��ود مناذج لغوية ف��ي البيئة احمليط��ة. إال أن مهارات الق��راءة والكتابة تعد 
مختلف��ة، من حي��ث إنهما بحاج��ة إلى تعليم وتدريس مباش��ر، ورس��مي للح��روف األبجدية 
والنظام الصوتي للغة، وال يعتمدان فقط على التطور البيولوجي، أي: أن كل من تلك املهارتني 

هما عبارة عن نتاج تطور ثقافي �� حضاري أكثر منه بيولوجي. 

لطامل��ا مت التعام��ل م��ع التع��رف على الكلم��ات املطبوع��ة بأنها مه��ارة ضروري��ة لألطفال 
والق��راء املبتدئ��ني، إال أنها تظل مهمة في ق��راءة البالغني أيضاً، كما أنها تعتب��ر عامالً ضرورياً 
لالس��تيعاب. فبالنس��بة إلى القارئ اجليد، فإنه يبدأ تعّرف الكلم��ة املطبوعة من خالل تركيز 
ن الكلمة. وقد شكلت الدراسات حول القراءة  العمليات البصرية على أشكال احلروف التي تكِوّ
باس��تخدام النظام الكتابي األلفبائي إجماعاً مهماً على أهمية فك الرموز أو الشفرة فونولوجياً، 

والذي يعتبر جزءاً روتينياً من تعرُّف الكلمات. 

يرى فيرنر )�Werner, �97( من خالل نظريته التطورية وارتباطها باكتس��اب القراءة أن 
التطور العقلي يتواصل عبر ثالث مراحل، وهي: الكلية التي عادة ما تؤدي املش��اعر فيها دوراً 
كبيراً، ويتأثر مفهوم الفرد بشكل كبير بالسياق الذي يتضمنه، وينزع للتركيز على االنطباعات 
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احلس��ية املباش��رة، وعلى اإلفادة من املمارس��ات واالقترانات الش��خصية. أما املرحلة الثانية 
فتتمثل في التحليلية، والتي تصبح فيها البنية أو املهمة أكثر ألفة، حيث تبدأ التفاصيل بالظهور 
بطريقة أكثر موضوعية، ويكون ثمة ميل إليالء انتباه واهتمام، وأكثر حتليلية بالتفاصيل. أما 

املرحلة الثالثة فهي مرحلة التكامل التي ينظر فيها الفرد للتفاصيل، وعالقتها مع الكل.

ويضيف فيرنر )�Werner, �97( أن القراءة الكلية Holistic Reading تبدأ بالنس��بة إلى 
معظم األطفال بالكلمات، وعلى الرغم من أن الطفل يحاول تعرف احلروف األلفبائية وقراءتها، 
فإن وعيه باملادة املطبوعة ينزع للبدء بالكلمة، وإن ما يتصوره الطفل في هذه املرحلة القرائية 
ه��و كيان كلي ميكن متييزه بس��مات معينة لكنه ال يحلل احلروف املكون��ة للكلمات. لذلك فإن 
هذه املرحلة أش��به ما تكون تع��رف اللغة املنطوقة، حيث يتطور فيها ل��دى الطفل إدراك متناٍم 

ألمناط صوتية متكررة كالكلمات والعبارات، وهي تقترن مع أشياء معينة في بيئته.

أم��ا الق��راءة التحليلي��ة أو الصوتي��ة Phonic Reading فه��ي تس��تلزم حتلي��الً للعناصر 
الصوتية للكلمة جامعة إياها في الترتيب املناسب، ثم تركيب األصوات املكونة في كلمة ميكن 
ترُّفه��ا. وتتحول القراءة إلجراء حتليل أكث��ر عندما يكون الطلب على التمييز بني الكلمات كبيراً 
جداً، بحيث ال ميكن حتقيقه باإلدراك الكلي، وإن أصوات األحرف املفردة املكونة للكلمة ال تعتبر 
ذات معنى، لكنها تعد أساسية لعملية الفهم خاصة إذا مت تتبعها، وجتميعها، ونطقها بالشكل 

الصحيح.

وحني يصبح األطفال أكثر تآلفاً مع الكلمات، ومع املقاطع التي تظهر بشكل متكرر في اللغة، 
وينتقلون للقراءة بسالس��ة ووعي أكبر، فهم بذلك يصبحون ممارس��ني للق��راءة الناضجة، أو 
التكاملية Mature Reading. أي أنهم يتعرفون على الكلمة بصرياً ، في حني ميكنهم حتليلها 
إذا اس��تدعى األمر. وإن معظ��م األطفال من الصف األول حتى الثالث يقرأون باس��تخدام مزيج 
من مهارات القراءة الثالث. وكلما تقدم بهم العمر ازدادت نسبة القراءة التي يتقنها األطفال في 

مرحلة القراءة التكاملية أو الناضجة.

ويتمث��ل أهم جانب من جوانب القراءة في املرحلة الكلي��ة في أن الطفل يكاد يكون بالكامل 
نش��طاً بصرياً، مما يس��اعده في تعرف ش��كل الكلمة بش��كل كلي، جنباً إل��ى جنب مع بعض 
الس��مات املهم��ة الت��ي متكن��ه من متييز ه��ذه الكلم��ة عن الكلم��ات ذات الش��كل املش��ابه لها. 
وإن الص��ورة البصري��ة للكلم��ة، البد أن تس��تدعي إلى الذهن ص��ورة س��معية مطابقة، إال أن 
احلساسية الفونولوجية ال تدخل في هذه العملية. والبد من توافر الصورة الذهنية للطفل في 
أثناء اس��تخدامه للطريقة الكلية، بحيث إنه لدى مش��اهدة الكلمة مرة أخرى تنعكس وترتبط 
بالس��ياق الذي ترّس��خ لديه جراء التعرض الس��ابق لذات الكلمة، ويش��ير املعلمون للكلمات 
املكتسبة واملقروءة بهذه الطريقة بأنها الكلمات البصرية )sight words(، أو الكلمات بصرية 

. )Cunningham & Stanovich, �990( )look-say words( النطق

أما في املرحلة التحليلية، فتعتمد القراءة اعتماداً كبيراً على تعلم الشفرة أو القانون، وعلى 
القدرة على العمل من خالل االجتاهات )من اليمني إلى اليسار(، والعثور على الصوت املناسب 
)الفونيم(، ومزاوجة كل حرف أو مجموعة حروف )اجلرافيم(. وفي حني أن فهم املبدأ األلفبائي 
ل��م يك��ن ضرورياً في املرحل��ة األولى فإنه في ه��ذه املرحلة ُيَع��دُّ مهماً جداً. ويتح��رى األطفال 
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ف��ي هذه املرحلة الكلمات، ويدققون فيها بش��كل أكب��ر من ذي قبل، وذل��ك للتمييز بني الكلمات 
املتش��ابهة. كما أنهم يصبحون أكثر وعي��اً بوجود عالمات الترقيم. ويس��تطيع معظم األطفال 
تعل��م ه��ذه املهارة وهم في الصف األول األساس��ي. ويعتبر الوع��ي الفونولوجي والقدرة على 
تقطيع األصوات في الكلمة الواحدة، وفهم املبدأ األلفبائي، واالهتمام بالتفاصيل البصرية، من 

.)Blum, �00�( أهم املهارات الالزمة للقراءة التحليلية

هذا وقد طور الباحث جالس )�Glass, �97( طريقة تعرف بتحليل جالس لفك الش��فرة أو 
الرمز. وتستند هذه الطريقة إلى حقيقة أنه ال يتم التأكيد على معنى الكلمة واستيعابها، حيث 
يتم إيالء االهتم��ام لتحليل البنية اإلمالئية للكلمات، ووفقاً لتحليل جالس Glass، على املعلم 

أن يتتبع خمس خطوات إجرائية لتنفيذ هذه الطريقة:
، وطلب تكرارها. الكاملة  الكلمة  � تعرف   1

� إعطاء األصوات وطلب احلروف.  2

� إعطاء احلروف وطلب األصوات.  3
املتبقي. � حذف احلروف وطلب الصوت   4

.)Glass, �97�( الكاملة ككل الكلمة  � طلب   5

وللتحق��ق من مدى فه��م املعلمني ومعرفتهم بط��رق تعليم مهارات الق��راءة املبكرة لألطفال 
 ،)Mather, et al., �00�( املعرضني للفش��ل في مهارات القراءة، جاءت دراس��ة ماثر وآخرين
لتؤكد أن العديد من املعلمني في مرحلة ما قبل اخلدمة ليس��وا مهيئني بش��كل كاٍف لهذه املهام. 
وللهدف نفس��ه، قام��ت مواتس )�Moats, �99( في دراس��تها بإجراء مس��ح مله��ارات الوعي 
الفونولوج��ي ل��دى 89 معلماً )معلمو الص��ف، معلمو الق��راءة، املختصون في أم��راض اللغة 
والكالم ومدرس��و التربية اخلاص��ة(، فوجدت أن الكثير منهم يفتقرون إل��ى املعرفة الفونيمية 

واملورفيمية، وال يستطيعون تقطيع الكلمات إلى فونيمات.

 Glass فق��د بح��ث ف��ي دراس��ته طريق��ة ج��الس )Stanovich, �99�( أم��ا س��تانوفيتش
التحليلي��ة لتعلي��م فك ش��فرة الكلمات، ومه��ارات القراءة اجلهري��ة، ومه��ارات التهجئة، على 
154 طالب��اً يعانون من صعوبات القراءة. وق��د بينت التحليالت القبلية والبعدية، حصول 
مكاس��ب لدى الطلبة في فك الش��فرة، ومكاس��ب مهمة في التهجئة، دون حصول حتسن لديهم 
في السالس��ة أو القراءة اجلهرية. أما برس��لي )Pressley, �998( فقد بحثت تأثيرات الطريقة 
التحليلي��ة ف��ي تدريس طالب الصف األول األساس��ي، حي��ث تبني أنه بعد أربعة أس��ابيع من 
اس��تخدام هذه الطريقة تعززت القدرة لدى الطلبة على التقطيع الشفوي، دون وجود تقدم في 

فك شفرة املقاطع، لدى املجموعة التجريبية.

الطريقة واإلجراءات

يتن��اول ه��ذا اجل��زء وصفاً لكل م��ن مجتمع الدراس��ة وعينته��ا. إضافة إلى وص��ف أدوات 
الدراسة وكيفية التحقق من صدقها وثباتها، وكذلك اإلجراءات التي اتبعت في تطبيق الدراسة 

واملعاجلات اإلحصائية املستخدمة.
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مجتمع الدراسة وعينتها: 

تأل��ف مجتم��ع الدراس��ة من جمي��ع معلمي الصف��وف الدراس��ية الثالثة األول��ى باملدارس 
احلكومي��ة في مدين��ة العني بدولة اإلم��ارات العربية املتحدة. وبس��بب صعوبة الوصول إلى 
جمي��ع املعلم��ني، فقد تقرر إج��راء اختيار عش��وائي ملجموعة محدودة من امل��دارس. وبلغ عدد 
املعلمني في جميع املدارس التي مت اختيارها عشوائياً )158( معلماً ومعلمة، وبعد توزيع أداة 
الدراس��ة عليهم جميعاً، مت جمع االس��تبانات، التي تبني بعد فرزها وتصنيفها أن )111( منها 
صاحلة للتحليل اإلحصائي، اعتبرت فيما بعد عينة الدراس��ة، حيث مت اس��تثناء االس��تبانات 
غي��ر املكتملة ، أو التي اختار فيها املس��تجيب أكثر من إجابة على نفس الفقرة، ويوضح جدول 

)1( توزيع أفراد العينة:

جدول )1( توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا ملتغير اخلبرة

أدوات الدراسة:

مت جمع بيانات الدراس��ة باس��تخدام أداتني: األول��ى مت بناؤها للتعرف عل��ى مدى معرفة 
املعلم��ني بطرق تدريس مهارات القراءة بالطريقتني: التحليلية والكلية، واش��تملت على )23( 
فق��رة. أما األداة الثانية فهي ته��دف إلى تقومي معرفة املعلمني الفعلي��ة بطرق تدريس مهارات 
الق��راءة بالطريقت��ني: التحليلية والكلية لدى طالب املرحلة األساس��ية، واش��تملت على )22( 
فقرة. وتضمنت كلتا األداتني الهدف من الدراس��ة ، وكيفية اإلجابة عن األس��ئلة، باإلضافة إلى 

املعلومات الشخصية التي متثل متغيرات الدراسة املستقلة. 

وق��د قام الباحثون ببناء ه��ذه األدوات اعتماداً على األدب التربوي، والدراس��ات الس��ابقة 
خب��رة  وواق��ع   ،)Harris, �970; Moats, �99�; Torgesen, �000; Morrow, �00�(
الباحثني في هذا املجال، وكذلك اإلفادة من آراء عدد من العاملني في امليدان التربوي. واستخدم 
الباحثون املقياس اخلماس��ي اآلتي لالس��تبانة األولى: ال أوافق بشدة )1( درجة، ال أوافق )2( 
درج��ة، أوافق بدرجة متوس��طة )3( درج��ات، أوافق )4( درجات، أوافق بش��دة )5( درجات، 
وذل��ك للداللة على مدى معرف��ة املعلمني بطرق تدريس مهارات الق��راءة والكتابة بالطريقتني: 

التحليلية والكلية لطالب املرحلة األساسية.

أم��ا أداة التقومي فقد صممها الباحثون على ش��كل أس��ئلة يتضمن كل س��ؤال أربع إجابات، 

النسبة املئويةالتكرارسنوات اخلبرة
%32أقل من 5 سنوات  28.9

%531-10 سنوات  27.9

%1117-15 سنة  15.3

%1611-20 سنة  9.9

%20أكثر من 20 سنة  18

%111املجموع العام  100
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حي��ث طل��ب من املعلم��ني اختيار اإلجاب��ة الصحيحة من بينه��ا، وذلك بغرض تق��ومي املعرفة 
الفعلي��ة للمعلم��ني في املراح��ل االبتدائية األولى لط��رق تدريس مهارات الق��راءة بالطريقتني: 

التحليلية والكلية.

صدق األدوات:

مت بناء وتطوير أدوات الدراس��ة بشكل يضمن صحتها ودقتها في جمع البيانات املتوخاة. 
فق��د مت عرض األداتني على خمس��ة )5( من احملكمني من حملة الدكت��وراه في مجاالت التربية 
وعل��م النفس والتربي��ة اخلاصة، وكذلك على عش��رة )10( من معلمي املرحلة األساس��ية من 
ذوي الكفاءة واخلبرة. وُطلب منهم جميعاً احلكم على كل فقرة من فقرات االستبانتني من حيث 
الصياغة اللغوية ومدى عالقتهما باملوضوع الذي صممتا لقياسه. وقد مت عقب مراجعة ردود 
احملكمني واس��تجاباتهم حذف )6( فقرات من اس��تبانة مدى معرفة املعلمني بطرق التدريس، 
وح��ذف )5( فقرات من اس��تبانة التقومي، نظراً لتداخلها مع الفق��رات األخرى أو لعدم اتصالها 
مباش��رة مبوضوع الدراس��ة. كما مت إعادة صياغة )3( فقرات. وعقب هذه التعديالت، وصلت 
اس��تبانة املعرف��ة بطرق التدريس إلى صيغتها النهائية حيث بلغ��ت )23( فقرة، فيما وصلت 
اس��تبانة تقومي معرفة املعلمني بطرق التدريس إلى صيغتها النهائية حيث بلغت )22( فقرة. 
وق��د مت التحق��ق من معامل االرتباط بني الدرجات التي حصل عليها املس��تجيبون في كل فقرة 
م��ن فقرات األداتني والدرجة الكلية، و يوضح اجل��دوالن )2 ، 3( معامالت االرتباط بني درجة 

كل فقرة من فقرات االستبانتني والدرجة الكلية:

جدول )2( معامالت االرتباط بني درجة كل فقرة من فقرات استبانة املعرفة 
بطرق تدريس مهارات القراءة، وبني الدرجة الكلية

٭٭ دالة إحصائياً عند مستوى )0.01(. ٭ دالة إحصائياً عند مستوى )0.05(.  

معامل رقم العبارة
معامل رقم العبارةاالرتباط

معامل رقم العبارةاالرتباط
االرتباط

0.67٭٭0.5517٭٭0.399٭٭1

0.34٭٭0.3118٭٭0.4710٭٭2

0.56٭٭0.5119٭٭0.2011٭3

0.64٭٭0.6520٭٭0.5112٭٭4

0.64٭٭0.5821٭٭0.5913٭٭5

0.59٭٭0.2722٭٭0.5114٭٭6

0.55٭٭0.3923٭٭0.2615٭٭7

0.54٭٭0.3616٭٭8
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ويتضح من اجلدول السابق )2( أن جميع معامالت االرتباط بني فقرات االستبانة والدرجة 
الكلية دالة إحصائياً، وتؤكد هذه االرتباطات صدق فقرات االستبانة.

جدول )3( معامالت االرتباط بني درجة كل فقرة من فقرات استبانة تقومي معرفة املعلمني 
بطرق تدريس مهارات القراءة، وبني الدرجة الكلية

٭٭ دالة إحصائياً عند مستوى )0.01(. ٭ دالة إحصائياً عند مستوى )0.05(.  

ويتضح من اجلدول السابق )3( أن جميع معامالت االرتباط بني فقرات االستبانة والدرجة 
الكلية دالة إحصائياً، وتؤكد هذه االرتباطات صدق فقرات االستبانة.

الثبات:

للتأكد من ثبات أدوات الدراس��ة فقد مت حساب معامل الثبات لعينة استطالعية مكونة من 
35 معلماً ومعلمة، عن طريق معادلة كرونباخ ألفا لالتساق الداخلي بني الفقرات، حيث بلغ 
معامل الثبات الس��تبانة املعرفة بطرق التدريس )0.85(. أما معامل الثبات الس��تبانة تقومي 

املعرفة بطرق التدريس فقد بلغ )0.62(، والذي يعد مناسباً ألغراض الدراسة.

إجراءات الدراسة:

بعد أن وصلت أدوات الدراس��ة إلى صيغتها النهائية وعقب التأكد من صدقها وثباتها، قام 
الباحثون باإلجراءات الالزمة من أجل تطبيقها على عينة الدراسة، وذلك على النحو اآلتي:

وزع��ت االس��تبانات على أفراد عينة الدراس��ة والبالغ عددهم )158(. ثم ش��رحت لهم    �  1
أهداف الدراسة وكيفية االستجابة. وأخيراً متت االستجابة على استفسارات املعلمني. 

�  بع��د جمع االس��تبانات املوزع��ة وفرزها، تبني أن )111( اس��تبانة فق��ط ُتَعدُّ صاحلة   2
ألغراض البحث. 

مت تبوي��ب البيانات وترميزها وإدخالها إلى احلاس��وب. وم��ن ثم عوجلت البيانات    �  3

رقم العبارة
معامل 
رقم العبارةاالرتباط

معامل 
رقم العبارةاالرتباط

معامل 
االرتباط

0.23٭0.3216٭٭0.219٭1

0.22٭0.5817٭٭0.2210٭2

0.57٭٭0.4218٭٭0.4611٭٭3

0.41٭٭0.4519٭٭0.5012٭٭4

0.40٭٭0.5120٭٭0.5813٭٭5

0.42٭٭0.6321٭٭0.6214٭٭6

0.39٭٭0.5522٭٭0.6315٭٭7

0.31٭٭8
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إحصائياً باس��تخدام برنامج ال��رزم اإلحصائية للعلوم االجتماعي��ة )SPSS(، والتي 
متثل��ت بإج��راء اختب��ارات T test لعينت��ني مرتبطت��ني، وحتلي��ل التباي��ن األحادي 
One way ANOVA واختبار LSD للمقارنات البعدية، واس��تخراج املتوسطات 

احلسابية واالنحرافات املعيارية، والتكرارات والنسب املئوية.

نتائج الدراسة ومناقشتها

الفرضية الصفرية األولى:

ال توج��د فروق دال��ة إحصائياً عند مس��توى )0.05( بني مدى معرفة املعلمني باس��تخدام 
الطريق��ة التحليلي��ة في التدري��س، وبني تق��ومي معرفتهم الس��تخدام الطريق��ة التحليلية في 

تدريس القراءة لطالب املرحلة األساسية.

والختبار صحة هذه الفرضية مت اس��تخدام اختبار )ت( لعينتني مرتبطتني من أجل تعرف 
داللة الفروق بني متوس��طات معرفة املعلمني بالطريقة التحليلية، وتقومي مدى معرفتهم بهذه 
الطريقة. ويش��ير جدول )4( إلى املتوس��طات احلس��ابية واالنحرافات املعيارية، وقيمة »ت« 

ومستوى الداللة اإلحصائية.

جدول )4( املتوسطات واالنحرافات املعيارية ملعرفة املعلمني بالطريقة التحليلية، وبني تقومي معرفتهم 
لها في املرحلة األساسية، وقيمة )ت( للفروق بني متوسطات درجات املقياسني

)ن = 111، درجات احلرية = 110( . ٭ دالة إحصائياً عند مستوى )0.01(.   

يظه��ر من خالل اجلدول )4( وج��ود فروق دالة إحصائياً عند مس��توى )0.001( بني مدى 
معرفة املعلمني باس��تخدام الطريقة التحليلية في التدريس، وبني تقومي معرفتهم الس��تخدام 
الطريقة التحليلية، وذلك لصالح معرفتهم بالطريقة التحليلية، حيث بلغ املتوسط احلسابي 
مل��دى معرفته��م به��ذه الطريق��ة )4.01(. إال أن املتوس��ط احلس��ابي لتق��ومي م��دى معرفتهم 
بالتدري��س وفق��اً لهذه الطريقة بل��غ )3.33(، مما يعني عدم وجود عالق��ة ارتباطية بني مدى 

معرفة املعلمني باستخدام الطريقة التحليلية، وبني تقومي استخدامهم لهذه الطريقة.

ويعزو الباحثون انخفاض أداء املعلمني في استبانة التقومي باستخدام الطريقة التحليلية، 
إل��ى أن هذه الطريقة تعتب��ر حديثة على املعلمني، حيث إن التوجه الع��ام للمعلمني مييل أكثر 
إلى اس��تخدام الطريقة الكلية في تدريس مهارات القراءة. ويتفق ذلك مع ما أش��ار إليه برادي 
وآخ��رون )Brady, et al., �997( بأن��ه على الرغم من أن التدري��س بالطريقة الصوتية له ما 

تقومي املعرفة بالطريقة التحليليةاملعرفة بالطريقة التحليلية
قيمة 
“ت”

مستوى 
الداللة

املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

0.00٭4.010.523.330.499.29

االنحرافات املعياريةالفروق بني املتوسطات احلسابيةسنوات اخلبرة

0.980.64أقل من 5 سنوات

0.780.71)5-10( سنوات

0.301.07)11-15( سنة

0.320.74)16-20( سنة

0.540.55أكثر من 20 سنة

0.670.77الدرجة الكلية
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ُيَس��وِّغه بيداغوجيا فإن هذا االس��تنتاج لم ُيَعمَّم بش��كل واسع على املمارس��ة الصفية، حيث 
يس��ود اس��تخدام طريقة القراءة الكلي��ة أكثر ، والتي ترك��ز على تدريس الكلمات بش��كل كلي. 
وكذل��ك اتفقت ه��ذه النتيجة مع دراس��ة موات��س )�Moats, �99( التي وج��دت أن الكثير من 
معلمي املرحلة األساس��ية يفتقرون إلى املعرفة الفونيمية واملورفيمية، وال يستطيعون تقطيع 

الكلمات إلى فونيمات.

الفرضية الصفرية الثانية:

ال توج��د ف��روق دالة إحصائياً عند مس��توى )�0.0( ُتْع��َزى ملتغير اخلبرة ف��ي الفروق بني 
معرف��ة املعلمني للطريقة التحليلية في تدريس القراءة لطالب املرحلة األساس��ية، وبني تقومي 
معرفته��م لهذه الطريقة. والختبار صحة هذه الفرضية، مت اس��تخدام اختب��ار حتليل التباين 
األحادي لداللة الفروق بني متوس��طات اس��تجابات أفراد عينة الدراس��ة على املقياس��ني تبعاً 
ملتغير سنوات اخلبرة، إضافة إلى اختبار LSD البعدي لتحديد لصالح من ترجع الفروق بني 

املتوسطات. يشير جدول )5( إلى الفروق في املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية.

جدول )5( الفروق في املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية بني معرفة املعلمني بالطريقة 
التحليلية وبني تقومي معرفتهم لها في املرحلة األساسية بحسب متغير سنوات اخلبرة

يظهر جدول )5( أن الفروق في املتوس��طات احلس��ابية للمعلمني من ذوي اخلبرة األقل من 
5 س��نوات كانت مرتفعة أكثر من غيرها، تليها متوسطات املعلمني ذوي اخلبرة من )5�10( 
سنوات، ثم ذوي اخلبرة 20 سنة فأكثر، ثم من لديهم خبرة من 11 �15 سنة، وأخيراً من لديهم 
خبرة تتراوح بني 16 �20 سنة. ومن أجل معرفة ما إذا كانت هذه الفروق بني املستجيبني دالة 

إحصائياً أم ال، فقد مت استخدام اختبار حتليل التباين األحادي كما يبني جدول)6(.

االنحرافات املعياريةالفروق بني املتوسطات احلسابيةسنوات اخلبرة

0.980.64أقل من 5 سنوات

0.780.71)5-10( سنوات

0.301.07)11-15( سنة

0.320.74)16-20( سنة

0.540.55أكثر من 20 سنة

0.670.77الدرجة الكلية
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جدول )6( نتائج اختبار حتليل التباين األحادي لداللة الفروق بني متوسطات معرفة املعلمني 
بالطريقة التحليلية وبني تقومي معرفتهم لها في املرحلة األساسية بحسب متغير سنوات اخلبرة

٭ دالة إحصائياً عند مستوى )0.01(.

يتض��ح من نتائ��ج اختبار حتلي��ل التباين األح��ادي املبني ف��ي ج��دول )6( أن الفروق بني 
متوس��طات معرفة املعلمني بالطريقة التحليلية وبني تقومي معرفتهم كانت دالة إحصائياً عند 
مس��توى )0.01( بحسب متغير سنوات اخلبرة. وبهدف التأكد لصالح من ترجع هذه الفروق 

بني املتوسطات، فقد مت استخدام اختبارLSD  للمقارنات البعدية، حيث اتضح ما يلي:

� وجود فروق دالة إحصائياً بني ذوي اخلبرة أقل من 5 س��نوات، وبني من تراوحت خبرتهم 
بني 11 � أكثر من 20 سنة، وذلك لصالح من كانت خبرتهم أقل من 5 سنوات، والذين على الرغم 
من معرفتهم بأساليب التدريس بالطريقة التحليلية، إال أن تقومي مدى معرفتهم بهذه الطريقة 
، وهذا أمر الذي يع��زوه الباحثون إلى أن املعلم قليل اخلبرة ال يس��تخدم  ق��د ظهر بش��كل ُمَتَدنٍّ
الطريقة التحليلية في التدريس، بل يعتمد كما هو دارج على الطريقة الكلية، فيما تظهر قدرات 
املعلم في اس��تخدام الطريقة التحليلية كلم��ا تعمق في مجال التدريس وازدادت خبرته، حيث 

إن هذه الطريقة تتطلب املعرفة الفونيمية واملورفيمية وتقطيع الكلمات إلى فونيمات.

� وجود فروق دالة إحصائياً بني ذوي اخلبرة من 5 �10 س��نوات وبني من تراوحت خبرتهم 
بني 11 �15 سنة لصالح ممن لديهم خبرة تتراوح بني 5 �10 سنوات. وتظهر هذه النتيجة أيضاً 
دور عامل اخلبرة في التدريس، حيث كلما ارتقى املعلم في خبراته، كلما امتلك الوعي بأسلوب 
الطريقة التحليلية في تدريس طالب املرحلة األساس��ية. وتتفق هذه النتيجة مع دراس��ة ماثر 
وآخري��ن )�Mather, et al., �00( الت��ي أك��دت على أن العديد من املعلم��ني في مرحلة ما قبل 

اخلدمة ليسوا مهيئني بشكل كاٍف لتدريس مهارات القراءة باستخدام الطريقة التحليلية.

الفرضية الصفرية الثالثة:

ال توج��د فروق دال��ة إحصائياً عند مس��توى )0.05( بني مدى معرفة املعلمني باس��تخدام 
الطريق��ة الكلي��ة في التدري��س، وبني تق��ومي معرفتهم الس��تخدام الطريقة الكلي��ة في تدريس 

القراءة لطالب املرحلة األساسية.

والختب��ار صحة ه��ذه الفرضية فقد مت اس��تخدام اختبار )ت( لعينت��ني مرتبطتني من أجل 
التع��رف على داللة الفروق بني متوس��طات معرفة املعلمني بالطريق��ة الكلية، وتقوميهم ملدى 

مجموع مربعات مصدر التباين
االنحراف

درجات 
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة 
»ف«

مستوى 
الداللة

7.4341.85بني املجموعات

0.01٭3.40 57.87106داخل املجموعات
0.54 65.30110الكلي

تقومي املعرفة بالطريقة الكليةاملعرفة بالطريقة الكلية
قيمة 
»ت«

مستوى 
الداللة

املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

0.01٭3.43 -3.460.563.690.45
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مجموع مربعات مصدر التباين
االنحراف

درجات 
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة 
»ف«

مستوى 
الداللة

7.4341.85بني املجموعات

0.01٭3.40 57.87106داخل املجموعات
0.54 65.30110الكلي

معرفتهم بهذه الطريقة. يوضح جدول رقم )7( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية، 
وقيمة »ت« ومستوى الداللة اإلحصائية.

جدول )7( املتوسطات واالنحرافات املعيارية ملعرفة املعلمني بالطريقة الكلية، وبني تقومي معرفتهم لها 
في املرحلة األساسية، وقيمة »ت« للفروق بني متوسطات درجات املقياسني

)ن = 111 ، درجات احلرية = 110(. ٭ دالة إحصائياً عند مستوى )0.01(.   

يظه��ر م��ن خالل اجلدول )7( وج��ود فروق دال��ة إحصائياً عند مس��توى )0.01( بني مدى 
معرف��ة املعلم��ني باس��تخدام الطريقة الكلية ف��ي التدريس، وب��ني تقومي معرفتهم الس��تخدام 
ه��ذه الطريقة ف��ي التدري��س، وذلك لصالح تق��ومي معرفتهم باس��تخدام ه��ذه الطريقة، حيث 
بلغ املتوس��ط احلسابي الستجاباتهم على اس��تبانة التقومي )3.69(، وهو أعلى من املتوسط 
احلسابي الستبانة معرفتهم بهذه الطريقة، والذي بلغ )3.46(. وذلك يعني عدم وجود عالقة 
ارتباطي��ة بني مدى معرفة املعلمني باس��تخدام الطريقة الكلية، وبني تقومي اس��تخدامهم لهذه 

الطريقة.

ويعزو الباحثون ارتفاع أداء املعلمني على استبانة التقومي باستخدام الطريقة الكلية، إلى 
أن هذه الطريقة تعتبر سائدة في تدريس طالب املرحلة األساسية. ومن َثمَّ فإن كفاءة املعلمني 
في اس��تخدامها تعتبر عالي��ة، باملقارنة مع الطريق��ة التحليلية التي يقل اس��تخدامها من قبل 
املعلم��ني. وتتفق ه��ذه النتيجة مع م��ا أورده )�Moats, �99( بأن معلمي املرحلة األساس��ية 
بحاج��ة إلى اس��تخدام طرائق التدري��س التي تعتمد عل��ى تطابق الترميز الصوتي مباش��رة، 
وإل��ى معرفة عناص��ر اللغة )الفونيمات(، ومعرف��ة كيف أن هذه العناصر يت��م متثيلها ذهنياً 
في عملي��ة الكتابة، وكذلك املعرفة مببادئ احلروف الهجائية، وكيف يتم تركيب اللغة، والتي 
تعد جميعها عناصر أساس��ية في التعليم بالطريقة التحليلية. وكذلك تتفق مع دراسة برادي 
وآخرين )Brady, et al., �997( والتي أش��ارت إلى أن الطريقة الكلية تعد س��ائدة في تدريس 

مهارات القراءة لطالب املرحلة األساسية، والتي تركز على تدريس الكلمات بشكل كلي.

الفرضية الصفرية الرابعة:

ال توج��د ف��روق دال��ة إحصائياً عن��د مس��توى )0.05( ُتْعَزى ملتغي��ر اخلبرة، ف��ي الفروق 
ب��ني معرفة املعلم��ني للطريقة الكلية في تدري��س القراء لطالب املرحلة األساس��ية وبني تقومي 

معرفتهم لهذه الطريقة.

والختبار صحة هذه الفرضية مت اس��تخدام اختبار حتلي��ل التباين األحادي لداللة الفروق 

تقومي املعرفة بالطريقة الكليةاملعرفة بالطريقة الكلية
قيمة 
»ت«

مستوى 
الداللة

املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

0.01٭3.43 -3.460.563.690.45
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بني متوس��طات اس��تجابات أفراد عينة الدراسة على املقياس��ني، تبعاً ملتغير سنوات اخلبرة. 
ويشير جدول )8( إلى الفروق في املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية. 

جدول )8( الفروق في املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية بني معرفة املعلمني بالطريقة 
الكلية، وبني تقومي معرفتهم لها في املرحلة األساسية بحسب متغير سنوات اخلبرة

يظهر جدول )8( أن الفروق في املتوس��طات احلسابية بني معرفة املعلمني بالطريقة الكلية 
وب��ني تقومي معرفتهم لها حس��ب متغير س��نوات اخلبرة. وبغرض معرفة فيم��ا إذا كانت هذه 
الفروق بني املس��تجيبني دالة إحصائياً أم ال، فقد مت اس��تخدام اختبار حتليل التباين األحادي 

كما يبني جدول )9(.

جدول )9( نتائج اختبار حتليل التباين األحادي لداللة الفروق بني متوسطات معرفة املعلمني 
بالطريقة الكلية، وبني تقومي معرفتهم لها في املرحلة األساسية بحسب متغير سنوات اخلبرة

يتض��ح من نتائ��ج اختبار حتلي��ل التباين األح��ادي املبني ف��ي ج��دول )9( أن الفروق بني 
متوس��طات معرف��ة املعلمني بالطريقة الكلية، وب��ني تقومي معرفتهم كانت غي��ر دالة إحصائياً 
بحس��ب متغير سنوات اخلبرة. ويعزو الباحثون الس��بب في ذلك إلى أن املعلمني في املدارس 
األساسية مييلون إلى استخدام الطريقة الكلية لتدريس مهارات القراءة والكتابة، منذ املراحل 
األول��ى لتوظيفهم؛ لذلك كانت املتوس��طات احلس��ابية بني مدى معرفتهم به��ذه الطريقة وبني 
تقوميه��م له��ا متقاربة بني املعلم��ني من مختل��ف اخلبرات. وتتفق ه��ذه النتيجة مع ما أش��ار 

مجموع مربعات مصدر التباين
االنحراف

درجات 
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة 
»ف«

مستوى 
الداللة

4.4441.112.320.06بني املجموعات

50.591060.47داخل املجموعات

55.03110الكلي

االنحرافات املعياريةاملتوسطات احلسابيةسنوات اخلبرة

0.120.61 -أقل من 5 سنوات

0.140.63 -)10-5( سنوات

0.630.85 -)11 - 15( سنة

0.450.82 -)16 - 20( سنة

0.070.66 -أكثر من 20 سنة

0.230.70 -الدرجة الكلية
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االنحرافات املعياريةاملتوسطات احلسابيةسنوات اخلبرة

0.120.61 -أقل من 5 سنوات

0.140.63 -)10-5( سنوات

0.630.85 -)11 - 15( سنة

0.450.82 -)16 - 20( سنة

0.070.66 -أكثر من 20 سنة

0.230.70 -الدرجة الكلية

إلي��ه بلوم )�Blum, �00( بأنه يجب اللجوء إلى اس��تخدام الطريقة الكل�ية في تدريس طالب 
املرحل��ة األساس��ية لضمان جن�����اح الطفل ف��ي خ�برات��ه األول�ية ل�����دى تعلم مه��ارة الق��راءة، 
وجتنيبه خلبرات الفش��ل في املراحل األولى من التعلم. وتت�ف��ق أيضاً مع دراسة برادي وآخرين 
)Brady, et al., �997( والتي أش��ارت إلى أهمية اس��تخدام طريقة القراءة الكلية من قبل جميع 

معلمي املرحلة األساسية، بغض النظر عن خبرتهم في التدريس.

التوصيات:

بناًء على ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج، يوصي الباحثون مبا يلي:
تدريب معلمي املرحلة األساسية على طرائق تدريس مهارات القراءة، وبخاصة استخدام    �

الطريقة التحليلية.
تزويد املعلمني بأفضل نظريات التدريس املتاحة، واستخدام استراتيجيات التعلم انطالقاً    �

من تلك النظريات ملضاهاة أساليب تعليم األطفال ومساعدتهم على تعلم القراءة
تزوي��د معلم��ي املرحلة األساس��ية مبهارات امت��الك اإلدراك والفه��م اإليجاب��ي وفقاً لدور    �

التعليم النظامي احملدد، وملعرفة قواعد اللغة. 
استخدام طرائق التدريس التي تقوم بتعليم طالب املرحلة األساسية على تطابق الترميز    �

الصوتي، واملعرفة بعناصر اللغة، ومبادئ احلروف الهجائية.
تطبيق النشاطات الصفية التعليمية التي تطور املعرفة الفونولوجية عند الطالب، ملا لها    �

من أثر في التغلب على مشكالت الفشل في القراءة وصعوبات التعليم.
استثمار الكفاءات واخلبرات التدريسية عند معلمني املرحلة األساسية، لنقلها إلى زمالئهم    �

اجلدد.

املراجع

  Blachman, B., Ball, E., Black, R., & Tangel, D. (�99�). Kindergarten teachers develop phoneme 
awareness in law-income, inner-city classrooms. Reading and Writing: An interdisciplinary Journal, 
6, 1-18.

 Blum, P. (�00�). Improving Low Reading Ages in the Secondary School, London, Rout ledge 
Falmer.

 Brady, S. & Moats, L. (�997). Informed instruction for reading success: foundations for teacher 
preparation. A position paper of the International Dyslexia Association. Baltimore: International 
Dyslexia Association.

 Cunningham, A. & Stanovich, K. (�990) .Early Spelling Acquisition,  Journal of Educational 
Psychology, 70, 159-162.

 Glass, L. (�97�). Reading Fundamentals for preschool and primary children, Abell & Howell 
company columpos.

 Hagtvet, B. (�997). Phonological and Linguistic- cognitive precursors of reading abilities , 
Dyslexia, 3.

 Harris, L. (�970). Evaluating a reading program at the elementary grade level. In measurement 
and evaluation of reading, edited by Roger FAAR. New York Harcourt, Brave, & World.

 Heath, S. (�980). The function and uses of literacy. Journal of Communication, 30, 123-133.
 Johnson ,L. (�00�). The Effects of Goal Setting and Self-Instruction on Learning a Reading 

Comprehension Strategy . Journal of Learning Disabilities, 30, 122-145

������ ���������(25   (� 4/26/09   12:43:38 PM



��

العدد الثامن  والثالثونمجلة الطفولة العربية

 Lyon, G. (�999). The NICHD research program in reading development, reading disorders, and 
reading instruction. Washington, DC: National Center for Learning Disabilities.

 Mather, N., Bos, C. & Babur, N. (�00�). Perceptions and knowledge of preserves and in service 
teachers about early literacy instruction, Journal of Learning Disabilities, Sep/Oct, Vol. 34, Issue 5.    

 Moats, L. (�99�). The missing foundation in teacher education: Knowledge of the structure of 
spoken and written language. Annals of Dyslexia, ��, 8�-�0�.  

 Morrow, L. (�00�). Helping children for reading and writing skills, The role of family  in 
teaching reading and writing. Rutgers. The State University of New Jersey.

 Najjar, F. (�00�). An encyclopedic dictionary of educational terms, The largest bilingual 
encyclopedic work in the field education and educational psychology, Lebanon Library 
Publishers.

 O
,
Cooner, R. (2000). Increasing the intensity of intervention in kindergarten and first grade. 

Learning Disabilities Research & Practice, 14, 203-214.   
 Pressley, M. (�998). Reading instruction that works: The case for balanced teaching. New York: 

Guilford Press.
 Riding , R., Rayner, S. (�998). Cognitive Styles Learning Strategies: understanding Style 

Differences in Learning and Behavior, London, David Fulton  Publishers.
 Stanovich, K. (1993). The Construct validity of discrepancy definition of poor readers. Journal 

of Educational Psychology, 76, 412-438.
 Teale, W. (�98�). Toward a theory of how children learn to read and write naturally. Language 

Arts, 59, 555-570. 
 Torgesen, J. (�000). Individual differences in response to early interventions in reading: The 

lingering problem of treatment resisters. Learning Disabilities Research & Practice, 15, 55-64.  
 Vellutino, F., Scanlon, D., Sipay, E., Small, S., Pratt, A., Chen, R., & Denckla, M. (�99�). 

Cognitive profiles difficult-to-remediate and readily remediated poor readers: Early intervention 
as a vehicle for distinguishing between cognitive and experiential deficits as basic causes of specific 
reading disability. Journal of Educational Psychology, 88, 601-638.

 Werner, H. (�97�). Orthogenetic principle of development, New York.

������ ���������(26   (� 4/26/09   12:43:38 PM



مجلة الطفولة العربية

�7

العدد الثامن  والثالثون

إصـدارٌ جـديـد
صدر مؤخراً كتاب : 

األحوال النفسية لألطفال والشباب في لبنان بعد حرب يوليو / متوز 2006
يعرض هذا الكتاب نتائج مشروع الدراسة امليدانية التي أجريت على عينة تعتبر  واحدة من أكبر العينات 
في لبنان، ومن فئة العينات الكبرى عاملياً في هذا النوع من الدراس��ات، وش��ملت الصفوف من الروضة حتى 
نهاي��ة املرحل��ة الثانوية )6632 تلميذاً وتلميذة ( . وقد قامت بهذا املش��روع اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة 
العربية بالتعاون مع الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية،وبتمويل من شركة االستشارات املالية الدولية )إيفا( 

وبدعم من املرحوم السيد/ جاسم محمد البحر � رئيس مجلس إدارتها.
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د. إسماعيل لعيس

عالقة الوعي الفونولوجي مبستوى القدرة القرائية لدى تالميذ 
الطور االبتدائي عسيري القراءة

أستاذ مشارك ورئيس قسم علم النفس
املركز اجلامعي بالوادي ـ اجلزائر

امللخص:

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن عالقة الوعي الفونولوجي بعسر القراءة لدى تالميذ املرحلة االبتدائية في 
س��ن 8 - 11 سنة، من خالل عينة طبقية عشوائية قوامها 101 من اجلنسني؛ حيث مت تصنيف األفراد وفق اختبار 
في القراءة إلى مجموعة القراء العاديني )51( ومجموعة عسيري القراءة )50(، ليتم بعد ذلك تطبيق اختبار القدرة 
الفونولوجي��ة من خالل مهمتي كش��ف وحس��اب وحدات صوتية داخ��ل الكلمات املقدمة ش��فوياً، والتي مت التحقق 
من صدقها وثباتها. متت مقارنة نتائج هاتني املهمتني بني املجموعتني من القراء حس��ب الفئة العمرية باس��تعمال 
اختبار »ت« للفروق بني متوس��طني. ولدعم التحليل مت حساب االرتباط بني درجات القدرة الفونولوجية بدرجات 

القراءة، مما أسفر عن:
1 � وجود ارتباط إيجابي بني درجات أداء مهمتي االختبار الفونولوجي ودرجات القراءة لدى أفراد املجموعتني 

من القراء.
2 � وجود فروق ذات داللة إحصائية بني درجات مهمتي االختبار الفونولوجي )كشف وحساب وحدات صوتية( 

بني مجموعتي القراء لصالح القراء العاديني في كلتا الفئتني العمريتني.

خلص��ت الدراس��ة إلى مجموعة من التوصيات التي تؤكد أهمية القي��ام بتمارين الوعي الفونولوجي في مجال 
الوقاية من عسر القراءة، والكشف املبكر عنها في األوساط املدرسية وقبل املدرسية.

 The Relationship Between Phonological Awareness and Reading Skill
Level in Dyslexic Elementary School Children

Smail Layes
 Dept. of Psychology

El-Oued University Centre, Algeria

Abstract

The study was conducted to examine the relationship between phonological awareness and 
developmental dyslexia in elementary school children aged 8 to �� years. The sample consisted of 
101 male and female students randomly selected. Individuals were classified on the base of reading 
test to two groups: (��) normal readers and (�0) dyslexics. The two groups were submitted to a 
phonological skill task including detecting phoneme task and computing phoneme task from a 
verbal word series.

The results showed a positive significant correlation among phonological awareness ability and 
reading skill level. Results also showed that there were significant differences in both phonological 
skill tasks between the two groups in favor of normal readers individuals.

The study ended with some recommendations as how to make use of phonological awareness 
training with elementary level students as a preventive dyslexia procedure and its identification in 
the preschool stage.
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مقدمة:

خالل سنوات السبعينيات من القرن املاضي تزايدت اآلراء الداعية إلى ضرورة توحيد تعريف 
 ،)Vanhout & Estienne, �00�( وتش��خيص اضطراب تعلم اللغة الكتابي��ة، القراءة والكتاب��ة
 Stambak ,Vial, Diatkine,( مم��ا فت��ح مجال االنتقادات الش��ديدة من ط��رف بع��ض الباحث��ني
Plaisance, �97�; Vellutino, �979 &( الذي��ن انش��غلوا ميدانياً به��ذا املوضوع جتاه التيارات 
النظرية اخلمس��ة الس��ائدة من��ذ ذل��ك الوق��ت: األداتي��ة، العضوي��ة )العصبي��ة(، البيداغوجية، 

.)Fijalkow, �98�( الوجدانية والثقافية االجتماعية

ب��دأ التخل��ي تدريجياً ع��ن التصور العصبي لعس��ر الق��راءة الذي امتد من��ذ بداية األبحاث 
حول احلبس��ة منتص��ف الق��رن 19 لتبدأ مرحلة جدي��دة من الدراس��ات املقارن��ة ذات الطابع 
 Marshall &( والتي اس��تهلها كل من ،)Piérart, �998( العصبي � الس��يكولوجي واملعرفي
�Newcombe, �97( اللذين قاما مبقارنة األداء القرائي لدى الراش��دين من عينتني مختلفتني، 
عادي��ني وحاملني إلصاب��ة عصبية وحتليل كيفي ألخط��اء القراءة، فكان��ت النتيجة تبعاً لذلك 

وضع تصنيف عسر القراءة إلى عميق، سطحي وبصري.

سمحت نتائج هذه الدراسات بتطبيق هذه املبادئ واملفاهيم على عسر القراءة لدى الطفل، 
أو عس��ر القراءة النمائي الذي أصبح يتميز مفاهيمياً عن عس��ر القراءة املكتس��ب، لدى الراشد، 
حيث ظهرت ضرورة التمييز بني عسر القراءة التطوري أو النمائي وعسر القراءة املكتسب. هذا 
األخي��ر يخص األفراد الذين يعانون من إصابات دماغية، في حني ينتج عس��ر القراءة النمائي 

عن اضطرابات وصعوبات متس القدرة على نظام حتليل الرموز الكتابية.

حس��ب )Frith,�999(، ومن زاوية مراحل القراءة، يعتبر عس��ر القراءة التطوري »توقف« 
أو »تباطؤ« في سلس��لة مختلف استراتيجيات االكتساب، س��واء في االستراتيجية الصورية� 
اخلطي��ة، األبجدية أو االس��تراتيجية الكتابية. وعس��ر الق��راءة الفونولوج��ي يعكس خلالً في 
س��يرورة تكوين االس��تراتيجية األبجدية للق��راءة والكتابة، مما يعرقل نش��وء أو تطور عملية 
»جتمي��ع« فعالة. هذا اخللل ينعكس بدوره على النم��و الالحق للتعرف على الكلمات املكتوبة 
في سياق دراسة عسر القراءة عند الطفل إذن مت حصر ثالثة عوامل رئيسية مسؤولة عن تعلم 

اللغة الكتابية )القراءة(، ومن ثم أصبحت متثل أساساً تفسير عسر القراءة:

� القدرة على تسمية املنبهات )املثيرات(: تشمل قدرة الطفل على السرعة والدقة في تسمية 
الص��ور، األلوان، األع��داد واألحرف، حيث تظهر الصعوبة لدى عس��يري القراءة في هذا املجال 
أكثر ملا يتعلق األمر بأشباه كلمات )ال حتمل معنى في اللغة(، وهو ما ميكن أن يعكس خلالً في 

.)Leconte, �99�(  تنظيم املفردات في الذهن

� الق��درة على التذكر ع��ن طريق الترميز الصوت��ي للمنبهات البصرية البس��يطة أو املعقدة 
كنص قراءة مثالً.

� الق��درة على توظيف الوع��ي الفونولوجي )القدرة الفونولوجي��ة( املتمثلة في القدرة على 
استش��عار مكونات اللغة الشفوية وحتليلها ذهنياً وفق مس��تويات مختلفة: أصوات مقاطع، 
كلمات، إلخ. عن طريق عمليات التقطيع، الدمج، التعويض والتحويل فيما بني هذه املكونات، 
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حي��ث تكون اللغة الش��فوية ليس فقط كأداة تواصل، بل أيضاً كموض��وع للتحليل. هنا كذلك، 
يجد عسيرو القراءة صعوبات كبيرة في القيام بهذه العمليات باملقارنة مع القراء العاديني من 

.)Leconte, �99�( نفس السن

يتبني مما س��بق أن الوعي الفونولوجي ميثل قدرة حول � لس��انية )فوق � لس��انية حس��ب 
تعبي��ر البع��ض(، وتعمل كرابط وظيف��ي بني اللغة الش��فوية والكتابية اللت��ني تعتمدان على 
بعضهم��ا البعض من حيث النمو ومن حيث التوظيف وفق اآللي��ات العصبية واملعرفية، وهو 

.)Shaywitz, �997( األمر الذي أحاطه الكثير من الباحثني بالعناية والدراسة

لك��ن حس��بنا أن نش��ير هنا إل��ى أن الق��درة الفونولوجي��ة تعتبر م��ن االكتس��ابات األولية 
الضرورية الكتساب اللغة الكتابية بعد ذلك، من خالل القدرة على التعرف على وحدات اللغة 
الش��فوية ومعاجلتها للوصول إلى الفهم )Zorman, �999(. فمن حيث اجلانب الشكلي للغة 
فإن األمر يتعلق أساس��اً بالتمييز والتحليل الصوتي، بناء نظام تعرف س��معي على الكلمات، 
االحتفاظ بتمثيالت الصور الصوتية للكلمات في الذاكرة طويلة األمد، وكذلك االحتفاظ بالنظام 
الفونولوجي للغة، فضالً عن املعارف اللغوية املتعلقة مبعاني املفردات والقدرة التركيبية من 

حيث الفهم واالستعمال.

تتضم��ن ق��راءة اللغ��ة الكتابية عم��الً أكثر تعقي��داً من التع��رف على اللغة الش��فوية حيث 
تتطلب هذه العملية فك ترميز مزدوج : فمن حتويل الرمز اخلطية إلى رموز صوتية )فونيمات 
وأص��وات( لتح��ول هذه األخير إل��ى معان ودالالت، من أج��ل ذلك ينبغي عل��ى القارئ املبتدئ 
على اخلصوص التعرف على البنية الفونولوجية للكلمات الش��فوية ليتم نقل هذه »املعرفة« 

وتطبيقها على اللغة الكتابية.

إن تعل��م الق��راءة وتأديتها يتم وف��ق هذا املنظور من خ��الل التعرف عل��ى الكلمات بصورة 
منعزل��ة، ولكنه��ا مس��تمرة، في أثن��اء الق��راءة، مما يس��تدعي االعتم��اد على وظيف��ة االنتباه 
البصري حتى يتم حتليل ومعاجلة سلس��لة الوحدات املكونة للغ��ة الكتابية، ومن ثم التمييز 
فيما بينها، وباالعتماد كذلك على ذاكرة الكلمات واألحرف التي يحولها نظام التحويل الكتابي 

الفونولوجي إلى أصوات لغوية.

س��بق ل� )Vellutino, �979( اختبار املعتقدات الش��ائعة حول عس��رة الق��راءة، والتصدي 
لها مبا في ذلك فكرة نش��وء هذه املشكلة أساس��اً عن العيوب البصرية. فعسرة القراءة حسبه 
مش��كلة لغوية دقيقة لها جذورها ف��ي مجاالت أخرى منها: عجز ف��ي »الترميز الصوتي«، أي: 
عدم املقدرة على متثيل »أصوت« الكلمة، والوصول إليها أو عجز في »التقطيع الصوتي«، أي: 
ع��دم القدرة على تقطيع الكلمات إلى مكوناتها الصوتي��ة أو ضعف في منو املفردات وصعوبة 
التميي��ز ف��ي الكلمات واجلمل ب��ني الفروق النحوي��ة، واإلعرابي��ة البنيوية، إن عس��رة القراءة 
البعي��دة عن كونها مش��كلة بصرية، تبدو نتيج��ة لضعف البراعة في اس��تخدام اللغة لترميز 

أنواع أخرى من املعلومات.

تبني من خالل سلس��لة من الدراس��ات حول مقدرة األطفال عس��يري القراءة وقراء أس��وياء 
على نس��خ م��ن الذاكرة البصرية كلمات من لغة ال يعرفونها، وه��ي عبارة عن مجموعة كلمات 
وأح��رف عبري��ة بالترتيب واالجتاه الصحيحني بعد عرضها عليه��م لفترة وجيزة، وقد خضع 
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لالختب��ار أيضاً أطفال كانوا يتعلمون قراءة وكتابة اللغ��ة العبرية، وذلك بغية املقارنة بينهم 
وبني املجموعتني الس��ابقتني، وكانت النتيجة املهمة التي حصل عليها هنا هي أن املعس��ورين 
تساووا في هذه املهمة مع أقرانهم األسوياء مع أن ُكالً من املجموعتني األوليني تختلف بال ريب 

عن أولئك األطفال الذين كانوا يتعلمون اللغة العبرية.

يبدو أن هذه النتيجة تؤكد أنه عندما افتقرت الرموز املعقدة )أش��باه الكلمات( ألي ارتباط 
لغ��وي، أي: عندما لم يتوافر فيها أي أثر للمعن��ى أو الصوت � فإن التذكر البصري لهذه الرموز 
ل��م يكن أقل صعوبة بالنس��بة ألس��وياء القراءة منه بالنس��بة لألطفال الضعاف ف��ي القراءة، 
ويق��ود ذلك إلى أن اخلواص اللغوية للكلمات ال س��يما معانيها وأصواتها تلعب دوراً وس��يطاً 
مساعداً في تذكر الرموز البصرية الدالة على هذه الكلمات. إذا كان عسيرو القراءة قادرين على 
األقل على إدراك احلروف، واس��تردادها بدقة تكاد تس��اوي الدقة املقابلة لدى القراء األسوياء، 
فإن املش��كلة عندئذ ت��رد ثانية إلى التكوين اللغوي، وليس إلى أجه��زة الترميز البصرية، فمن 
املمكن قراءة الكلمات املكتوبة إما مبعاجلتها ككلمات كاملة بناء على مالمحها املنظورة البارزة 
ومعانيه��ا والس��ياق الذي تظهر فيه، وإما ع��ن طريق االنتقال من اجلزء إل��ى الكل في تكوينها 

باملسح األبجدي، أي: بتقطيعها إلى مكوناتها من أصوات احلروف.

حس��ب )Liberman & Shankweiler,�977( فإن ضعاف القراءة يعانون بشكل واضح 
من صعوبة كبيرة في تقطيع الكلمات املقروءة واملكتوبة إلى أصوات منفصلة، وهذا يجعل من 
الصع��ب عليهم أن يتعلموا التعرف على الكلمات من خالل املس��ح األبج��دي وتركيب أصوات 
احل��روف، أو ما ُيْدَعى ب� »حل الترميز الصوتي« »ضع��ف التقطيع الصوتي« مظهر من مظاهر 
مشكلة أعم في »الترميز الصوتي« تتجلى في اختزان الذاكرة رموزاً )متثيالت( عقيمة ألصوات 

احلروف وألفاظ الكلمات.

يرتكز النموذج النظري املفس��ر لعسر القراءة من هذا املنظور الفونولوجي على فكرة وجود 
خلل فونولوجي ميثل مصدر الصعوبة التي يصادفها عسير القراءة في تقطيع الكلمات املكتوبة 
إل��ى وحدات فونيمية )Shaywitz, �997(. هذا االنتقال من الصورة اخلطية )القرافيمات( إلى 
صورتها الصوتية )الفونيمات( يتم بطريقتني، متثل كل منهما وظيفة معرفية محددة )نظرية 
املس��لك امل��زدوج(: اإلحال��ة والتجمي��ع. فالعملية األولى تتم ع��ن طريق بحث يق��وم به الطفل 
)القارئ( عن بنية مورفيمية موجودة لديه س��ابقاً، ومدمجة ضمن رصيده املفرداتي الذهني، 
أي: التعرف املباشر على الشكل الكلي للكلمة مما ميكنه من القراءة املباشرة، أما العملية الثانية 
فت��دل على أن التعرف على الكلمة يحصل بتجميع وحداتها الصوتية واحدة تلو األخرى حتى 

يكتمل املعنى لديه.

م��ن ناحي��ة مظاه��ر االضط��راب، يتجلى اضط��راب عس��ر الق��راءة الفونولوج��ي من خالل 
صعوبات في قراءة ش��به ���� كلمات أو كلمات غي��ر معتادة. كما أن أهم األخط��اء في هذا النمط 
تتمثل في تعويض الكلمات املقروءة بكلمات قريبة منها صوتياً أو ش��كلياً )بصرياً( أو »تكوين 
الكلم��ات«، باإلضاف��ة إلى »برالكس��يا فونيمي��ة«، أي: تكوين ش��به كلمات ع��ن طريق حذف، 
تعويض أوتغيير أصوات الوحدة املفرداتية األصلية. كما تظهر أخطاء من نفس الطبيعة، لكن 

بدرجة أكبر على مستوى الكتابة.
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لقد مت تقومي درجة اضطراب الوعي الفونولوجي بشكل عام انطالقاً من أمناط عسر القراءة. 
في هذا اإلطار منيز عادة بني عس��ر القراءة الفونولوجي، حيث يكون القصور مركزاً في وظيفة 
املس��ار الفونولوجي، وعس��ر القراءة الس��طحي الذي يتميز بصعوبة انتقائية خاصة باحلفظ 
الذاكري للص��ور البصرية للكلمات الذي يتم عن طريق املس��ار املفرداتي، باإلضافة إلى النوع 

املختلط من عسر القراءة الذي يشتمل على خصائص النوعني السابقني. 

كم��ا أن هناك تباين��اً في مصدر خلل الوعي الفونولوجي املس��ؤول عن عس��ر القراءة داخل 
النظرية الفونولوجية نفس��ها. ففي النظرية الكالس��يكية تعزى الصعوبات الكبيرة في الربط 
ب��ني الرموز الكتابية بصوره��ا الصوتية لدى عس��ير القراءة إلى قصور ف��ي وظيفتي التحليل 
الصوت��ي )الفونيمي( والذاكرة قصيرة األمد اللفظي��ة )Inserm,�007(، إضافة إلى صعوبات 
في اس��تعمال املعجم املفرداتي الش��فوي بالس��رعة والدق��ة املطلوبتني. كم��ا أن هناك من ربط 
اضط��راب الوع��ي الفونولوجي بقصور س��معي، أو بخلل ف��ي إدراك الكلم��ات يعرقل املعاجلة 
الس��ريعة للمثي��رات الس��معية، لغوي��ة كانت أم غي��ر لغوية. ه��ذا اخللل يصيب الق��درة على 

.)Tallal & Percy, �97�( معاجلة اخلصائص الزمنية السريعة لألصوات

أما الدراسة احلديثة في إطار النظرية الفونوجلية لعسر القراءة فتركز على عامل الدقة والسرعة 
.)Wolf & coll., �000; Wolf & coll., �00�( في معاجلة الوحدات اللغوية الشفوية

مشكلة الدراسة:

إن عملي��ة الرب��ط بني وحدات اللغة الكتابية والفونيمات املناس��بة له��ا تتطلب ليس مجرد 
القدرة على عزل األصوات اللغوية، بل متييزها فيما بينها كذلك. وإذا كانت العديد من الدراسات 
تناول��ت العالقة بني تعلم القراءة والقدرة على معاجل��ة الفونيمات وفق مهمات مختلفة معدة 
له��ذا الغرض، ف��إن القليل منها م��ن اهتم بأثر نوعي��ة التمثيالت الصوتية عل��ى تعلم القراءة، 
حيث إن الفونيم ناجت عن عملية تقطيع اعتباطية داخل لسان معني، وإن النظام الفونولوجي 
يختلف من لس��ان إلى آخر؛ ذلك أن الفونيم هو أدنى وحدة تس��مح بتمييز املفردات عن بعضها 

البعض داخل نفس اللسان.

تتمحور مش��كلة البحث عن معرفة وجود ف��روق ذات داللة بني مجموعتي القراء في القدرة 
الفونولوجي��ة من خالل اكتش��اف وحس��اب الوح��دات الصوتية ف��ي الكلمات. م��ن منطلق أن 
االختالف��ات عل��ى القدرة على اس��تعمال »التمثيالت الصوتية« أو الفونيمية من خالل دراس��ة 
الفروق��ات بني املجموعتني من القراء في العديد من الدراس��ات األجنبي��ة باتت مؤكدة، غير أن 
االختالف في البني��ة الصوتية واملورفولوجية بني هذه اللغات واللغة العربية وخصوصيات 
هذه األخيرة من حيث الرسم اخلطي لألحرف جعلتنا نتساءل عن مدى تأثير ذلك على العالقة 
بني مستوى القدرة الفونولوجية ومستوى القراءة عند الطفل القارئ باللغة العربية، من خالل 
القدرة على اكتشاف وحساب وحدات صوتية في كلمات مسموعة، وهي املهمة األكثر استعماالً 
ف��ي هذا املجال. وعليه فإننا نس��تعمل اختب��ار »ت« لداللة الفروق بني نتائ��ج املجموعتني من 

القراء في مستوى القدرة الفونولوجية من الفئتني العمريتني 8 - 10 و10 - 12 سنة.

حتاول هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية استناداً إلى عناصر أدبيات املوضوع:

������ ���������(32   (� 4/26/09   12:43:40 PM



مجلة الطفولة العربية

��

العدد الثامن  والثالثون

القراء؟ الفونولوجية لدى املجموعتني من  القدرة  القراءة بدرجات  � هل ترتبط درجات   1
القراءة في مس��توى  العاديني وعس��يري  القراء  � هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني   2

القدرة الفونولوجية من خالل مهمة حساب واكتشاف وحدات صوتية في الكلمات؟
القراء؟ الفونولوجية باختالف السن لدى املجموعتني من  القدرة  � هل يختلف مستوى   3

فرضيات الدراسة:

حاولت الدراسة احلالية اختبار صحة الفرضيات اآلتية:
توج��د عالق��ة ارتباطية ذات دالل��ة إحصائية بني درج��ات القراءة ودرج��ات القدرة    �

الفونولوجية لدى كل من القراء العاديني وعسيري القراءة.
توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى القدرة الفونولوجية بني القراء العاديني    �
وعس��يري القراءة في مس��توى الق��درة الفونولوجية من خالل أداء مهمتي حس��اب 

واكتشاف وحدات صوتية في الكلمات.
توجد فروق ذات داللة إحصائية في مس��توى القدرة الفونولوجية لدى املجموعتني    �

من القراء العاديني وعسيري القراءة بحسب متغير السن.

أهداف الدراسة:

نهدف من وراء هذه الدراسة إلى:
تق��دمي منوذج عن تقومي مس��توى الق��درة الفونولوجي��ة لدى الطفل الق��ارئ باللغة    �

العربية من خالل تطبيق مهمتي حساب، وكشف وحدات صوتية في الكلمات.
إبراز أهمية القدرة الفونولوجية في اكتساب الطفل للقراءة، ومن ثم إبراز أهميتها في    �

عمليتي تشخيص وعالج عسر القراءة عند الطفل.
املس��اهمة في إنش��اء م��ادة علمية كأرضية تس��مح بتكوين أدوات مقنن��ة في قياس    �

القدرة الفونولوجية باللغة العربية.

حدود الدراسة:

إن محددات نتائج هذه الدراسة ترتبط بالعينة اخلاضعة ملهام تقومي القدرة الفونولوجية 
من املجتمع األصلي بحيث جاءت محصورة في ثالث مدارس من نفس املنطقة، مما يعد محدداً 
في تعميم النتائج على بقية املدارس. كما أن الدراس��ة احلالية تقتصر على مهمتني رئيس��يتني 
كمؤش��ر على مس��توى القدرة الفونولوجية م��ن بني عدد من املهمات األخرى املتعلقة بس��رعة 
التس��مية، ودقتها، والتي يتم من خاللها تقومي خلل القدرة املعاجلة الس��معية لوحدات اللغة 

الشفوية، أو بالقدرة على التمييز فيما بينها.

التعريف اإلجرائي للمصطلحات:

الوعـــي الفونولوجـــي: ميث��ل معرفة واعية ومباش��رة تنم ع��ن عملية تفكير ل��دى الفرد حول 

خصائ��ص اللغة الش��فوية )�Morais, �99(، فهي تعب��ر عن القدرة عل��ى التعامل ومعاجلة 
ملموسة للوحدات الدنيا للغة )الفونيمات( بالقيام بعمليات محددة عليها.
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القدرة الفونولوجية: متثل قدرة الفرد على تأدية الوعي الفونولوجي في معاجلة األصوات 

املكون��ة للغته الش��فوية وخصائصه��ا اللفظية املتع��ددة : الفونيمات، املقاط��ع، إلخ. ويتعلق 
األمر هنا بالتعرف على الفونيمات ومتييزها في الكلمات املس��موعة عن طريق كشف األصوات 

وحسابها .

عســـر القراءة: أو العس��ر القرائي، اضطراب نوعي مس��تمر عند الطفل في تعلم التعرف على 

الرموز الكتابية بالس��رعة والدقة املطلوبتني، ومبس��توى مماثل م��ن الفهم القرائي لدى تالميذ 
مجتمع الدراسة بني 8 و12 سنة، في غياب قصور )حسي( بصري أو خلل نفسي واضح وفي 

ظروف متدرس عادية.

ينتج العس��ر القرائي عن ع��دد من العوامل املعرفية، من بينها خل��ل ناجت عن اضطراب في 
التجهي��ز الصوتي العملياتي؛ حيث مت ربط هذا اخللل باضط��راب املكون الصوتي في الذاكرة 

.)Jorm,�98�( العاملة

مت حتدي��د األطفال عس��يري الق��راءة من حيث إنهم يظه��رون تصنيفاً منخفض��اً في القراءة 
مقارنة مع القراء العاديني من نفس السن، بناًء على املعايير اآلتية:

� تقييم املعلمني في الفصول الدراسية.
� الدرجات املنخفضة احملصل عليها في امتحان القراءة الفصلي.

� درجات منخفضة في اختبار القراءة: التعرف والفهم القرائي )من إعداد الباحث(.

منهجية الدراسة وإجراءاتها:

منهج الدراسة:

تتبع الدراس��ة املنهج الوصفي االرتباطي، حيث كان االهتم��ام بالدرجة األولى البحث عن 
االرتباط بني مستوى القدرة القرائية والفونولوجية والقدرة القرائية، كما اتبع الباحث طريقة 
املقارن��ة للبحث عن الفروق في مس��توى القدرة الفونولوجية ما ب��ني مجموعتني من القراء من 

جهة، وداخل كل مجموعة بحسب متغير السن.

عينة الدراسة ومواصفاتها:

تك������ون مجت���م��ع الدراس���ة م��ن جم�ي��ع تالمي�ذ الط���ور االب���تدائ��ي الذي��ن يع���انون من 
صعوب��ات في تع��لم الق����راءة، وبالتح��ديد من الس��نة الثالثة إلى الس��نة السادس��ة للس��نة 
الدراس��ية 2006 - 2007، ذلك أن اس��تبعاد الس��نتني األوليني ضروري في تش��خيص عس��ر 
القراءة. مت اختيار العينة بالطريقة الطبقية العشوائية بتحديد ست مدارس من بني مؤسسات 
التعليم األساسي في الناحية الشرقية اجلنوبية، ثم اختير 116 تلميذاً من اجلنسني من ثالثة 
مس��تويات دراس��ية )3 ،4، 5( من أجل متثيل متنوع في الس��ن، أي: من 8 إلى 12 س��نة. هذا 
االختي��ار كان بناًء على نتائج املواد الدراس��ية، وكذا آراء املعلمني. وهكذا كان عدد من التالميذ 
ذوي الصعوب��ات في القراءة، اعتبروا مبدئياً ضمن مجموعة »عس��يري القراءة« وعددهم 54، 
أما القراء العاديون فكان عددهم 62. وإثر اس��تبعاد التالميذ الذين يعانون من نقص كبير في 
الدافعي��ة أو نقص ف��ي البصر تقلص العدد بع��د ذلك ليصبح 101 في املجم��وع موزعني على 
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النحو اآلتي:
جدول )1( اخلصائص الذاتية ألفراد عينة الدراسة 

الفئات العمرية
)من- إلى(

قراء عاديني
املجموع 

عسيري القراءة
املجموع إذإذ

10-8151227190726

12-10091524180624

5150

أدوات الدراسة:

نص القراءة: 

إن إعداد النص يتطلب االعتماد على التعرف على األصناف اللس��انية املكونة له، ويتطلب 
األم��ر بذلك التعرف على مكونات نصوص الق��راءة باللغة العربية )�Zwobada, �97(، وكذا 
معاين��ة هذه األصناف اللس��انية ميدانياً مع األطفال املتمدرس��ني ملعرفة قدراتهم جتاه النص 
املقترح، مع األخذ بعني االعتبار عامل السن بحيث يسمح بتقومي القدرة على القراءة بداية من 

سن 7 - 8 سنوات.

هذه العملية تقود إلى حتديد املس��توى األدنى من درجة سهولة النص، من حيث املستوى 
املفردات��ي وما يتعلق به م��ن جانب مورفولوجي وداللي ومس��توى تراكيب اجلمل. ومن حيث 

كذلك املستوى النصي )niveau textuel( أي: الوضوح واالنسجام.

تقومي مستوى القراءة:

يت��م حس��اب درجة قراءة النص لكل فرد بقس��مة ع��دد األخطاء على ع��دد الكلمات املقروءة 
)Lefavrais, �9�7(، كون معيار درجة األخطاء في القراءة يعد أكثر املعايير استعماالً في هذا 
املجال ) �Inizian, �97(. يقابلها مس��توى الفهم بواس��طة تعيني الصورة املناس��بة، بوضع 
عالمة )0( لإلجاب��ات اخلاطئة، أو عدم تقدمي إجابة؛ )1( لإلجابات الصحيحة املترددة و)2( 

لإلجابات الصحيحة املباشرة، بعد قراءة الفقرة.

معيار تصنيف األفراد:

اعتم��د الباح��ث في تصنيف األطفال بحس��ب درجات القراءة احملصل عليه��ا وفق »الدرجات 
املعيارية« القائمة على افتراض التوزيع االعتدالي لعينة الدراسة االستطالعية املأخوذة بصورة 
عش��وائية من املجتمع األصلي. بعد حس��اب املتوسط احلس��ابي واالنحراف املعياري لدرجات 
القراءة في هذه العينة، عمد الباحث إلى تصنيف درجات القراءة ألفراد عينة الدراسة احلقيقية، 
بن��اء على عتبة -2 كانحراف معياري بحيث إذا زادت قيم��ة انحراف درجة الفرد على ذلك، أي: 
أكب��ر م��ن 2 - صنف هذا األخير ضمن مجموعة عس��يري القراءة، تفادي��اً لصعوبة التصنيف إذا 

.)Gregoire & Pierat, �99�( كانت القيمة بني 1 - و2 - املرتبطة بالفروقات الفردية
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اخلصائص السيكومترية الختبار القراءة:

إن ه��ذا النص ليس هدفه حتديد املس��تويات املختلفة للقدرة على القراءة، من حيث حتديد 
»س��ن القراءة« باملقارنة مع الس��ن احلقيقية أو بالنس��بة ملس��توى التعليم كما في »مقاييس« 
الق��راءة. وحت��ى بالنس��بة إلى ه��ذه األخيرة ف��إن »اخلصائص الس��يكومترية لم حت��َظ دائماً 

.)Pierart,�998, p97( »باهتمام مؤسسي هذه االختبارات

فالهدف األساس��ي هنا، هو التميي��ز بني مجموعتني طرفيتني من القراء في عينة الدراس��ة، 
بتوضيح فارق ذي داللة بني هاتني املجموعتني، خاصة وأنه ال يتوافر إلى حد الساعة اختبار 
مقنن في القراءة باللغة العربية كمقياس يحدد الدرجات املختلفة من القراءة. فاختبار القراءة 
في ه��ذا اإلطار يندرج ضمن توجه االختبارات التي تس��عى لتحديد »مؤش��رات« حول القدرة 

على القراءة، اعتماداً على معايير األخطاء والسرعة.

في دراس��ة موسعة سابقة حول عسر القراءة أمكن للباحث بناء نص قراءة الختبار القدرة 
القرائية والفهم لدى نفس الفئة العمرية محل الدراسة هنا، وهو نفس االختبار الذي أجري في 

هذه الدراسة.
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جدول )2( االرتباط بني درجات القراءة والسن ألفراد عينة تقنني األداة )لعيس،2005(

درجات القراءة األعمار األفرد
9.�� 8.8 �
�.8� 8.� �
�.� 8.� �
�.�� 8.� �
��.�7 9.� �
�.7� 8.� �
8.� 8.� 7
�.8� 8.� 8
�.�� 8.� 9
��.� 9.� �0

�0.�� 9.� ��
7.9 8.� ��
8.�� 8.9 ��
�0.7 9.� ��
�.�� 8.� ��
�.�� 8.8 ��
�.�� 8.� �7
9.�� 9.� �8
�.� 8.7 �9

��.07 9.� �0
�.�� 8.� ��
�.7� 8.� ��
�.7� 8.7 ��
�0.�� 9.� ��
�.�� 8.� ��
7.8� 8.8 ��
��.�� 9.� �7
9.�8 9.� �8
�.� 8.� �9

��.0� 9.7 �0
��.07 9.� ��

���.07 املجموع
7.9 املتوسط
0.9  درجة االرتباط
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صدق اختبار القراءة:

فبالنس��بة إلى جانب الصدق، فإن األمر يتعلق في املقام األول بكون النص املستعمل يقوم 
على منوذج نظري يدعم هذا االختبار )Pierart,�998(. وبالنظر إلى تصنيفات عس��ر القراءة، 
يوجد تصنيف االضطراب إلى »فونولوجي« و»سطحي«، القائم على منوذج »املسلك املزدوج« 
ف��ي آلية القراءة: اإلحالة والتجمي��ع، وهو النموذج األكثر قبوالً. وعلي��ه فإن بناء النص حاول 

الباحث أن تتدرج فيه املفردات التي تعتمد على عمليتي التجميع واإلحالة في القراءة.

م��ن ناحي��ة ثانية، اعتمد الباحث على دراس��ة الص��دق املرتبط باحمل��ك أو امليزان في نص 
القراءة والذي » يدل على مدى قدرة االختبار على التنبؤ بسلوك املفحوصني في مواقف محددة 
أو تش��خيص ذلك الس��لوك...، ويعتبر الصدق املرتبط باحملك من أفضل طرق دراسة الصدق؛ 
ذلك أن احملكات التي ميكن أن متثل االس��تعداد أو اخلاصية في الواقع اخلارجي تعتبر أفضل 

ميزان لتقدير مدى صدق االختبار« )مقدم، 1993، ص147(.

وإذا كان الص��دق التالزمي أحد نوعي الصدق املرتبط باحملك، إلى جانب الصدق التنبؤي، 
فإنه يعتبر األنس��ب هنا كون األمر ال يتعلق هنا بالتنبؤ بس��لوك أو قدرة معينة وإمنا بالكشف 
عن »العالقة بني درجات االختبار ودرجات احملك في نفس الوقت تقريباً. إن الصدق التالزمي 

يستعمل للتشخيص...« )مقدم، 1993، ص148(.

وجد الباحث من بني أهم أنواع احملكات الفروق في العمر، الذي يس��تعمل في االستعدادات 
والقدرات، ذلك أن »القدرات العامة واخلاصة تتزايد وتتقدم بوجه عام كلما تقدم السن، فيمكن 
اتخاذ مدى تغير متوس��ط درجات االختبار تبعاً لتغير متوس��ط أعمار العينة كمحك خارجي 

.)Stazy,�9��( »لصدق االختبار

ثبات االختبار:

إن قيمة االلتواء اخلاص بتوزيع درجات القراءة ألفراد عينة الدراس��ة االستطالعية تقترب 
كثي��راً م��ن الصف��ر، أي: من التوزي��ع االعتدالي، وه��و من أهم املؤش��رات على ثب��ات االختبار، 
حي��ث اعتم��د الكثي��ر م��ن الباحثني ف��ي إع��داد قوانني الثب��ات وحس��ابه على معيار التش��تت 

)�Gilford,�97(، حيث كانت قيمة معادلة االلتواء: 0.07.
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جدول)3( درجات القراءة لدى أفراد عينة الدراسة

اختبار القدرة الفونولوجية:

تتمث��ل القدرة الفونولوجية ف��ي القدرة على اس��تعمال ومعاجلة الوح��دات املكونة للكالم 
)املقاطع والفونيمات( ومن َثّم فهي تنمو بنمو اكتس��اب الطفل للغة، وهي ضرورية الكتس��اب 
اللغة الكتابي��ة القائم على القدرة عل التمييز بني وحداتها اخلطية الذي يتطلب التعرف عليها 
الربط مع صورها الصوتية. انطالقاً من أعمال )Vellutino, �979( أكدت الكثير من الدراسات 
االرتب��اط ب��ني الق��درة الفونولوجية والق��درة على الق��راءة، حي��ث إن األطفال الذي��ن يعانون 

الق��راء العادي����ونعسي���رو الق��راءة

  10-12 سنة8-10 سنوات 10-12 سنة8-10 سنواتالرقم
14.557.1414.38
22.664.835.8313.25
34.754.336.717.25
43.722.6311.921.5
51.64.726.2714.12
61.651.279.4211.03
72.665.035.6621.25
82.53.2111.338.07
93.753.3213.8323.25
101.331.149.418
114.275.086.718.2
123.334.236.713.16
134.74.7611.3311.74
141.833.2210.8316.25
152.71.337.5815.05
161.335.145.8312.91
170.742.59.1410.66
181.834.6612.718.33
194.755.66.7517.27
202.331.77.149.83
213.333.539.1319.42
223.273.76711.33
232.324.3313.211.14
244.834.426.513.33
مج = 350.72 6.4مج =254.589.74

م =7.4214.61م =3.7392  263.83

6.33مج = 2779.01
  مج =228.17 م = 3.03

م =8.45 
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صعوبات في مهمة تقطيع السلسلة الكالمية إلى فونيمات لديهم أكثر صعوبة في تعلم القراءة 
باملقارنة مع أطفال في مثل س��نهم أكثر كفاءة في أداء هذه املهمة، س��واء تعلق األمر بدراسات 

.)Liberman,�977( تتبعية، تنبؤية أو مقارنة

صدق األداة:

م��ن هذا املنطلق النظ��ري، ميكن أن يبني الباحث النوع األول م��ن الصدق املعتمد هنا، وهو 
الصدق النظري، حيث كان الهدف هو الربط بني أهم التفسيرات السائدة لصعوبة تعلم القراءة 
ونتائج حتليل القدرة الس��يميولوجية عند هؤالء األطف��ال، خاصة وأن األمر يتعلق ب�»متثيل« 
الوح��دات الصوتي��ة، واعتمدن��ا لهذا الغ��رض على مهمتني: الكش��ف عن وح��دات صوتية في 

كلمات، وحساب وحدات صوتية في كلمات.

ج��اء اختي��ار الباحث لهات��ني املهمتني اللتني تعتم��دان على التقطي��ع أي تقطيع الوحدات، 
س��واء كانت مف��ردات أو مقاطع صوتية، إلى أجزائه��ا، بناًء على الترتيب ال��ذي قدمه البعض 

للمهمات ذات االرتباط بالقدرة الفونولوجية.

(Henry & Shapiro, �000) جدول )4( القدرات املرتبطة بالقدرة الفونولوجية حسب
)ورد في: لعيس،2005(

 
أمثلة عن املهمةالقدرات
كم عدد األصوات في كلمة .....؟التقطيع
أي كلمة ميكن تكوينها من األصوات ......التجميع
قل كلمة .....دون النطق بصوت......احلذف

مجموعة أصوات ال حتمل معنى في اللغةمقاطع دون معنى
قل عناصر هذه الصورة بأقصى سرعةسرعة التسمية
أعد هذه السلسلة من األرقامالذاكرة الرقمية

أيُّ هذه الكلمات تنتهي بصوت مختلفالتمييز

يق��وم هذا االفت��راض على تصور م��ؤداه أن االختالف��ات، إن وجدت بص��ورة واضحة، بني 
املجموعتني من القراء، في القدرة على اس��تعمال الوحدات الس��يميولوجية اخلطية، فقد يكون 
له��ا مظه��ر آخر، كون ه��ذه القدرة ترتب��ط بالوظيفة الرمزي��ة أو الس��يميولوجية التي تتمظهر 
أساس��اً في اللغة اللفظية والتي تعتمد، من هذا املنظور، على القدرة على استعمال »التمثيالت 
الصوتي��ة« أو الفونيمي��ة. في هذا اإلطار، يعتب��ر اختبار التعرف على الكلمات بالكش��ف، لدى 
الطف��ل، عل��ى س��يطرة »اس��تراتيجية حتليلي��ة متاثلية«، الت��ي متيل إل��ى الص��ورة الكلية أو 
»استراتيجية حتليلية فنولوجية« و/أو »فونولوجية � حرفية«، وذلك انطالقاً من حكم الطفل 
على صحة املقابلة بني صور وكلمات. هذه الطريقة تس��مع إلى حد كبير بالتمييز بني مختلف 

.)Khomsi ,�99�( أصناف القراء

عسيرو القراءة 

سن12-10 10-8
2.344615.67الق���راءة

2.274415.533القدرة الفونولوجية
0.9740.6987قيمة االرتب��اط
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أم��ا النوع الثاني من الصدق الذي يالئم طبيعة ه��ذه املهام الفونولوجية فيتعلق بالصدق 
التميي��زي، حيث أكدت نتائج أداء املهام الفونولوجية إلى تأكيد تقس��يم املجموعتني من القراء 
إلى فئتني متمايزتني على أس��اس أن القدرة الفونولوجية في العديد من الدراس��ات ذات قيمة 

.)Bradley & Bryant, �98�( تنبؤية في حتديد عسر القراءة

جدول )5( درجة ارتباط درجات القراءة بدرجات مهمتي القدرة الفونولوجية لدى عسيري القراءة

يوض��ح اجلدول درج��ة ارتباط مرتفع ب��ني مجموع درج��ات مهمتي الق��درة الفونولوجية 
ودرجات القراءة لدى عسيري القراءة، مما يدل على القدرة التمييزية لالختبار.

جدول )6( درجة ارتباط درجات القراءة بدرجات مهمتي القدرة الفونولوجية  لدى القراء العاديني

يوض��ح اجلدول درج��ة ارتباط مرتفع ب��ني مجموع درج��ات مهمتي الق��درة الفونولوجية 
ودرجات القراءة لدى القراء العاديني، مما يدل على القدرة التمييزية لالختبار.

مما سبق يتبني أنه كلما زادت قيمة مستوى الوعي الفونولوجي من خالل أداء مهام االختبار 
املش��ار إليه زادت معها قيمة األداء القرائي وهو ما يظهر أكثر وضوحاً لدى مجموعة عس��يري 

القراءة، وهو مؤشر على القدرة التفسيرية لهذا العامل في عسر القراءة.

األساليب اإلحصائية:

للتحقق من صحة الفروض مت استخدام كل من اختبار )T.test( ومعامل ارتباط بيرسون 
.)r(

عرض نتائج اإلجابات الصحيحة في مهمة حساب وحدات صوتية:

عسيرو القراءة 

سن12-10 10-8
2.344615.67الق���راءة

2.274415.533القدرة الفونولوجية
0.9740.6987قيمة االرتب��اط

القراء العاديون

10-812-10سنوات
26.116411.1118القـــراءة

25.931510.9075القدرة الفونولوجية
0.75010.911قيمة االرتبــاط
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جدول )7( مقارنة نتائج كشف وحدات صوتية )فئة 8 - 10 سنوات(

من خالل مقارنة متوس��طي املجموعتني من القراء العاديني وعس��يري القراءة، يظهر وجود 
فرق جوهري في مس��توى داللة 0.01 في درجات حساب وحدات صوتية في الكلمات. وعليه 
فإن هناك تفوقاً ملجموعة القراء العاديني في هذا النشاط من القدرة الفونولوجية، ويعتبر هذا 
املظهر نقطة اختالف بني املجموعتني، ومن ثّم فإن عامل القدرة الفونولوجية يظهر مستواه في 
الس��نوات األولى من تعلم القراءة، بحيث مييز بني فئتني رئيسيتني من القراء، وهو ما يتضمن 

قيمة تشخيصية وتنبؤية تتفق مع ما سبق عرضه من دراسات.

جدول )8( مقارنة نتائج حساب وحدات صوتية
فئة 8 - 10سنوات

من خالل مقارنة متوس��طي املجموعتني من القراء العاديني وعس��يري القراءة، يظهر وجود 
ف��رق ذي دالل��ة إحصائية ف��ي مس��توى 0.01 ، في مجموع درجات حس��اب وح��دات صوتية 
ف��ي الكلم��ات؛ وعلي��ه فإن هن��اك تقارباً ب��ني املجموعة م��ن القراء في هذا النش��اط م��ن القدرة 

الفونولوجية، وال يعتبر هذا املظهر نقطة اختالف بني املجموعتني. 

عرض نتائج اإلجابات الصحيحة في مهمة كشف وحدات صوتية:

جدول )9( مقارنة نتائج كشف وحدات صوتية
 فئة 10 - 12 سنة

مجموع اإلجابات 
املتوسطالصحيحة

االنحراف
قيمة “ت”قيمة “ف”املعياري

38314.151.75قراء عاديون 
1.283.26

2128.152.18عسيرو القراءة

مج.اإلجابات 
املتوسط الصحيحة

االنحراف
قيمة “ت”قيمة “ف”املعياري

35813.251.65قراء عاديون 
1.33

7.58
دال عند 

مستوى 01. 2409.231.65عسيرو القراءة

اإلجابات 
االنحرافاملتوسطالصحيحة

املعياري
قيمة 
“ف”

قيمة “ت”

35614.241.96قراء عاديون
1.691.84

2319.241.50عسيرو القراءة

مجموع اإلجابات 
املتوسطالصحيحة

االنحراف
قيمة “ت”قيمة “ف”املعياري

36614.641.95قراء عاديون 
1.982.84

2389.521.38عسيرو القراءة
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اإلجابات 
االنحرافاملتوسطالصحيحة

املعياري
قيمة 
“ف”

قيمة “ت”

35614.241.96قراء عاديون
1.691.84

2319.241.50عسيرو القراءة

من خالل مقارنة متوسطي املجموعتني من القراء العاديني وعسيري القراءة 10 - 12 سنة 
ال يظه��ر وجود فرق جوهري في درجات اكتش��اف وح��دات صوتية في الكلم��ات؛ وعليه فإنه 
ليس هناك تفوق ملجموعة القراء العاديني في هذا النش��اط من القدرة الفونولوجية، ومن ثم ال 

ميثل هذا املظهر نقطة اختالف بني املجموعتني.

جدول )10( مقارنة نتائج حساب وحدات صوتية
فئة 10 - 12 سنة

من خالل مقارنة متوس��طي املجموعتني من القراء العاديني وعس��يري القراءة، يظهر وجود 
فرق جوهري في درجات حس��اب وحدات صوتية في الكلمات في مستوى داللة 0.01 لصالح 
الق��راء العادي��ني؛ وعليه فإن هناك فارق��اً واضحاً بني املجموعة من القراء في هذا النش��اط من 
القدرة الفونولوجية. فالقدرة على تتبع الوحدات الصوتية للكلمة ذهنياً يعتمد بشكل أساسي 

على ذاكرة العمل اللفظية، وهو ما يبني خلل القصور في هذه الوظيفة لدى عسيري القراءة. 

مناقشة النتائج:

م��ن خالل ع��رض الفروق بني متوس��طات فئ��ات القراء م��ن املجموعتني في مهمت��ي القدرة 
الفونولوجية، اتضح أن هذه القدرة على معاجلة وحتليل الوحدات املكونة للكالم تختلف بني 
القراء العاديني وعسيري القراءة من فئة 10-8 سنوات في مهمة اكتشاف الوحدات الصوتية 
بالدرج��ة األولى وفي مهمة حس��اب الوحدات الصوتي��ة بالدرجة الثانية، وم��ن ثّم فإن عامل 
القدرة الفونولوجية يتأثر بتغير القدرة القرائية األمر الذي يتناس��ب مع التفسير الفونولوجي 

لصعوبة تعلم القراءة.

كم��ا تبني من خالل النتائج أن هناك فروق��اً ذات جوهرية بني املجموعتني من القراء من فئة 
12-10 سنة في مهمة حساب وحدات صوتية، وهو ما يؤيد في رأينا وجود قصور في وظيفتي 

.)Inserm, �007( والذاكرة قصيرة األمد اللفظية )التحليل الصوتي )الفونيمي

لكن الق��درة على معاجلة الوحدات الفونولوجية، كما تبني س��ابقاً، يعتم��د على الكثير من 
الق��درات املعرفي��ة املتضافرة مع بعضها البعض، مما يس��مح في النهاي��ة مبعاجلة الوحدات 
اخلطي��ة املرم��زة للوح��دات الصوتي��ة، أي: أن أه��م ف��ارق ب��ني معاجل��ة الوح��دات الصوتية 
والوح��دات اخلطي��ة في )أثناء القراءة ( ه��و أن األولى تعتمد على مس��توى واحد من الترميز، 
أم��ا الثاني��ة فتعتمد على ترميز مزدوج، وم��ن ثّم درجة أكبر من االعتباطي��ة، وهذا التعقيد في 
املس��توى الس��يميولوجي هو في نظرنا املس��ؤول عن الصعوبة التي يالقيها األطفال عس��يرو 

القراءة في مثل هذه املهمات.

مجموع اإلجابات 
املتوسطالصحيحة

االنحراف
قيمة “ت”قيمة “ف”املعياري

36614.641.95قراء عاديون 
1.982.84

2389.521.38عسيرو القراءة
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لقد تأكدت نتائج الدراس��ات األولى حول االرتباط بني اكتس��اب القراءة والشعور أو الوعي 
الفونولوج��ي التي ق��ام بها )��Bruce, �9(، حيث يعتبر »الوعي الفونولوجي« نش��اط قدرة 
ح��ول لغوية يتعلق بالتص��ورات حول املظاه��ر الفونولوجية للغة الش��فوية، التي تظهر عن 
طري��ق إمكانية التعامل م��ع الوحدات اللغوية املدركة س��معياً، أما الرابط ب��ني هذه الوحدات 
واللغة الكتابية، هو كون القراءة تتأسس على بناء التقابل احلركي الفونولوجي بني الوحدات 
الس��معية املس��تدخلة والوحدات اخلطية املدركة بصرياً، فتنتقل القدرة على معاجلة وحدات 

اللغة الشفوية إلى معاجلة الوحدات اخلطية الكتابية.

هذا االرتباط بني القدرة الفونولوجية والقدرة القرائية يظهر كذلك من خالل نتائج الدراسة 
احلالي��ة، انطالقاً م��ن الفروق الدالة إحصائي��اً بني املجوعتني من القراء فئة 8 -  10 س��نوات؛ 
إذ إنه��ا ترتب��ط ببداي��ة تعلم القراءة بش��كل خ��اص. لكن ال يتعل��ق األمر، ف��ي اعتقادنا، بكون 
الق��درة الفونولوجي��ة من بني املكتس��بات األولية الضروري��ة للربط احلرف��ي الصوتي، وإمنا 
كمظه��ر آخر للقدرة الس��يميولوجية املتعل��ق بجانب فك الترميز، أي: في فه��م العالقة املجردة 
ب��ني املمِث��ل والعنصر املمَثل، فتكمن الصعوبة في تعلم القراءة م��ن حيث اخللل في فك الترميز 
املزدوج املشار إليه، كون فك الترميز اخلطي )األول( يعتمد على فك الترميز الصوتي )الثاني( 
)الص��ورة الذهنية للكلم��ة(، والدليل على أن الطبيعة الس��يميولوجية الرمزية لوحدات اللغة 
 )Read & et al., �98�( الكتابي��ة هي التي متث��ل جوهر الصعوبة، ما ورد في نتائج دراس��ة
التي تبني من خاللها أن مجموعة عسيري القراءة التي لم يتمكن أفرادها من تعلم القراءة وفق 

نظام األبجدية يعانون من اضطراب في املهمات املرتبطة بالقدرة الفونولوجية.

كما أن هناك مبرراً آخر يبعث على االعتقاد اجلازم بدور القدرة الفونولوجية وبشكل 
خاص القدرة على حتليل األصوات في تفس��ير عس��ر القراءة، يرتبط بنتائج الدراسات 
املقارن��ة بني عس��يري الق��راءة وقراء عاديني أقل س��ناً لك��ن من نفس مس��توى القراءة، 
حي��ث بينت نقصاً في مس��توى أداء مهمات حتليل األصوات ل��دى املجموعة التجريبية

.)Bruck, �99�; Fawcett & Nicholson, �99�( 

ه��ذا اخللل ال ميكن إرجاعه إلى أثر القراءة في ق��درة التحليل واملعاجلة الفونولوجية؛ ذلك 
أن املجموعتني من القراء اختيروا بناًء على نفس مستوى القراءة على الرغم من اختالف السن. 
م��ن ناحية أخرى س��محت الدراس��ات التتبعية من الكش��ف ع��ن قصور في مس��توى التحليل 
الفونولوجي لدى األطفال قبل بداية تعلم القراءة الذين توقعتهم الدراسات بأنهم من عسيري 

.)Sprenger- Charolles & et al., �000( القراءة

خالصة وتوصيات:

يتميز األطفال عسيرو القراءة، بضعف القدرة الفونولوجية من خالل مهمة اكتشاف وحدات 
صوتي��ة داخ��ل الكلمات، وذلك مقارنة باألطف��ال العاديني، والتي تعتمد عل��ى قدرة فك الرموز 
للمثير الس��معي )الكلم��ة(، وربط هذه الرم��وز بالعنصر الهدف أو الص��وت. فمعاجلة الرموز 
الصوتية تش��هد قصوراً واضحاً في مهمة الكش��ف لدى عس��يري القراءة باملقارنة مع أقرانهم 

القراء العاديني.
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تبرز هذه النتائج أهمية ودور تدريب التالميذ عس��يري القراءة بتمارين التحليل واملعاجلة 
الفونيمي��ة ف��ي عالج عس��ر الق��راءة )�Ehri & et al., �00(. كما تظهر أهمية ه��ذا الدور لدى 
األطفال الذين لهم اس��تعداد الضطراب عسر القراءة أكثر من عس��يري القراءة أنفسهم، وهو ما 
يبني القيمة الوقائية ملثل هذه التدريبات في س��ن قبل التمدرس، وهو ما يس��تدعي بناء برامج 
تدريبيبة حول زيادة مستوى الوعي الفونولوجي للغة الشفوية منذ مرحلة مبكرة من التعليم، 

أي: قبل تعليم القراءة.

كم��ا أن تنمية القدرة الفونولوجية تعتمد ضمنياً على الذاكرة اللفظية؛ مما يس��تدعي األخذ 
بع��ني االعتب��ار هذي��ن اجلانبني معاً ف��ي التدريب أو العالج؛ ذل��ك أن الذاك��رة مكونة من نظام 
التمثيل ومعاجلة املعلومات الفونولوجية، لتجعله عملياً وتسمح للطفل باسترجاع املعلومات 
 )Lecocq, �99�( م��ن رصيده املفرداتي، واجتياز عقبات االختبارات الفونولوجية التجريبية
فيتعلق األمر بحد أدنى من الذاكرة العملية الذي يسمح له بالقيام بنوع من الفعالية بالتقطيع 

واالستخراج والدمج فيما بني الوحدات.

لكن تنمية القدرة على معاجلة وحتليل اللغة الش��فوية ليس كافياً وحده من أجل اكتساب 
الطفل للقراءة )�Kirby & et al., �00�; Parrila & et al., �00(؛ إذ إن هناك شرطاً أساسياً 
آخر يتعلق باكتساب التمثيالت اخلطية )الكتابية( ملكونات اللغة الشفوية. وهذا أمر يستدعي 
القي��ام بدراس��ات معمقة ح��ول خصائص صعوب��ات تعلم اللغ��ة العربية الكتابي��ة )القراءة 

والكتابة( لدى التالميذ. 

املراجع

املراجع العربية:
لعيس، إس��ماعيل )2005(. دراسة س��يميولوجية لصعوبة تعلم القراءة، مجلة مخبر تنمية املوارد البشرية، 

جامعة سطيف، )1(، 18 - 32. 
مقدم، عبد احلفيظ )1993(. اإلحصاء والقياس النفسي والتربوي. اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية.

املراجع األجنبية :

Baker, E. & Popham,W.(1965). Value of pictorial embellishments review, 13 (4). 397 – 404.

Bradley,L.,& Bryant, P. (�98�). Rhyme and reason in reading and spelling. Ann Arbor: 
University of Michigan Press.

Coltheart,M. (�98�). Disorders of reading and their implications for models of normal 
reading. Visible Language, l S, ���-�8�.

Coltheart,M. (�98�). The right hemisphere and disorders of reading. In A W.Young (Ed.), 
Functions of the right cerebral hemisphere. London: Academic Press.

Fijalkow,J. (1986). Mauvais lecteurs pourquoi? paris :PUF.

Frith,U .(1999). Paradoxes in the de finition of dyslexia, in  dyslexia, vol 5 (4), 183 – 191.

Grégoire,J. &  piérat, B. (1994). Evaluer les troubles de la lecture, les nouveaux modèles 
théoriques et leurs implications diagnostiques .Bruxelles:de boeck et larcier, 

Henry, L., &  Shapiro, M. (2000). Mise à jour sur les troubles de la lecture chez l’enfant, in 
American Academy of pédiatrics Annuel meeting, oct. 2000.

Khomsi, A .(1994). Essai de définition des dyslexies, neuvièmes journées Régionales   
d’Etude sur le jeune Enfant Handicapé, Amiens 42 – 26 mars 1994.

������ ���������(45   (� 4/26/09   12:43:45 PM



��

العدد الثامن  والثالثونمجلة الطفولة العربية

Inizian, J.(1976).révolution dans l’apprentissage de la lecture, (2eme éd.),. paris: Armand 
colin .

Inserm (2007). Dyslexie ,dysorthographie ,dyscalculie, bilan des données scientifiques, 
expertise collective .paris :INSERM.

Leconte, P .(1991). Apprentissage de la lecture et dyslexie. Bruxelles : pierre mardaga 
éditeur.

Liberman,I., & Shankweiler,S. (�977).Explicit Syllable. and phoneme segmentation  in the 
young child .Journal of Experimental child psychology , 18,201-212.

Lefavrais, P. (1967). Description, définition et mesure de la dyslexie. Utilisation du  test  
«L’Alouette». Revue de Psychologie Appliquée, ��, (�), ��-��.

Lundberg,I., Frost, J., & Peterson, O. (�988). Effects of an extensive program for stimulating 
phonological awareness in preschool children.Reading Research Quarterly, ��, ���-�8�.

Marshall,J., &  Newcombe, F. (�97�). Patterns of paralexia: A psycholinguistic approach. 
Journal of Psycholinguistic Research, 2, 175-199. 

Partz (de),. M.P., &  voldois. S. (1999). Dyslexies et dysorthographies acquises et 
développementales, in  rondal. J.A, seron. X : troubles du langage, bases théoriques, diagnostic 
et rééducation, Liège :pierre mardaga éditeur.

Piérart, B. (�998). L’éclatement du concept dyslexie. In J. Grégoire et B. Piérart (Dir.) 
: Évaluer les troubles de la lecture : les nouveaux modèles théoriques et leurs implications 
diagnostiques (�7-��) Bruxelles : De Boeck. 

Piérart, B. (�00�). Les modèles génétiques et les dyslexies. In A. Van Hout et F. Estienne : 
Les dyslexies(��-��) Paris : Masson. 

Shaywitz, S. (�997). La dyslexie. In Pour la Science, ���, 7�-8�. 
Stambak, M., VIAL, M., Diatkine, R., &  Plaisance, E. (Dir.) (�97�). La dyslexie en question. 

Paris : Colin. 
Valdois.S., Bosse .M.L., ANS.B., Carbonnel. S., Zorman, M., David,D., &  Pellat ,J . 

(2003).

  Phonological and visual processing deficits can dissociate in developmental dyslexia: 
Evidence from two case studies, Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal 16: 541–
572. 

Vanhout, A., Estienne.F. (�00�). Les dyslexies. Paris : Masson. 
Vellutino, F. (�979). Dyslexia : Theory and research. Cambridge (Mass) : M.I.T. Press. 
Walch, J.P. (1996). Evaluation et rééducation cognitives du langage écrite chez l’enfant, in 

carbonnel. S et al (1996), 325 – 326.

Zorman, M. (�999). Évaluation de la conscience phonologique et entraînement des   capacités  
phonologiques en grande section de maternelle. In Rééducation orthophonique, �97, ��9-��7

Zwobada,R. (1975). Difficultés d’apprentissage de la lecture en langue arabe chez l’écolier 
algérien ,mémoire DEA. ALGER .

Zwobada,R. (�978) .La lecture en langue arabe chez l’enfant algérien. Doctorat de �e Cycle, 
Université René Descartes .

������ ���������(46   (� 4/26/09   12:43:45 PM



مجلة الطفولة العربية

�7

العدد الثامن  والثالثون

������ ���������(47   (� 4/26/09   12:43:46 PM



�8

العدد الثامن  والثالثونمجلة الطفولة العربية

د. فتحي محمود احميدة

أثر البيئة املنزلية الغنية باملواد املطبوعة في تطوير وعي أطفال 
ما قبل املدرسة باللغة املكتوبة في األردن

أستاذ تطوير القراءة والكتابة املبكرة املساعد
كلية امللكة رانيا للطفولة، اجلامعة الهاشمية ـ األردن

امللخص:

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر البيئة املنزلية الغنية باملواد املطبوعة في تطوير وعي أطفال 
ما قبل املدرسة باللغة املكتوبة في األردن. تكونت عينة الدراسة من )40( طفالً ممن تراوحت أعمارهم 
من ثالث إلى أربع س��نوات باإلضافة إلى والديهم. مت توزيع اس��تبانة على الوالدين لتحديد األطفال 
الذين يعيش��ون في بيئات منزلية غني��ة باملواد املطبوعة من أولئك الذين يعيش��ون في بيئات تفتقر 
إل��ى املواد املطبوعة، وخضع جمي��ع األطفال الختبار الوعي باللغة املكتوبة. أظهرت نتائج الدراس��ة 
ممارساٍت متفاوتة للوالدين في توفير بيئات غنية باملواد املطبوعة تراوحت بني املتوسطة واملتدنية، 
كما أن األطفال الذين يعيش��ون في بيئات غنية باملواد املطبوعة أظهروا وعياً باللغة املكتوبة أكثر من 
أولئك الذين يعيشون في بيئات تفتقر إلى املواد املطبوعة. وفي ضوء هذه النتائج فإن الدراسة توجه 

توصيات خاصة لتطوير البيئات الغنية باملواد املطبوعة في كل من البيت والروضة.

The Effect of Print-Rich Home Environment on Developing
Preschool Children’s Awareness of the Written Language

Fathi Mahmoud Ihmeideh
Assistant Professor of Early Literacy Development

Queen Rania Faculty for Childhood, The Hashemite University - Jordan

Abstract

The study aimed at investigating the effect of print-rich home environment on 
developing preschool children’s awareness of the written language.The study sample 
consisted of (�0) preschoolers (aged �-�) and their parents. To achieve the study’s 
purpose, the researcher developed a questionnaire which was distributed among �0 
parents to identify preschool children living in print-rich home environments and 
those living in a non-print rich environment. All children in the sample completed 
their written language awareness test (WLAT). The results revealed that parents’ 
attempts to provide their children with a print-rich home environment varied within 
the range from fair to weak. Moreover, the results indicated that children living in 
print-rich home environments had a higher score in (WLAT) than those who did not. 
In the light of these findings, recommendations were drawn as how to improve print-
rich environments at both home and kindergarten.
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مقدمة:

لق��د أح��دث البحث واالس��تقصاء في مي��دان النم��و اللغوي لألطف��ال الصغار ث��ورة كبيرة 
وتغييرات مفاجئة، فقد كان االعتقاد الس��ائد فيما مضى أن األطفال يتعلمون مهارتي االستماع 
والكالم خالل س��نوات طفولتهم األولى، ويتعلمون مهارتي القراءة والكتابة في سن اخلامسة 
أو السادس��ة. أما اآلن ونتيجة لألبحاث والدراس��ات التي أجريت على األطفال الصغار فقد مت 
التوصل إلى أن األطفال يبدأون بتطوير سلوكيات مبكرة للغة وقدرة على إظهار أشكال مختلفة 
من الوعي باللغة املكتوبة )القراءة والكتابة( منذ سنوات طفولتهم األولى بطريقة متزامنة مع 

.)Morrow, �00�, p. ��( )تعلمهم اللغة الشفوية )االستماع والكالم

فقب��ل أن يصب��ح األطفال الصغ��ار قارئني ينبغ��ي عليهم أن يتعلم��وا ملاذا يقرأ األش��خاص من 
حوله��م، وملاذا يكتبون، وم��اذا يفعلون عندما يقرؤون أو يكتبون؛ فه��ذه املعرفة ضرورية لتطوير 
 )Kontors,�98�, p.�( وقد أش��ارت كونت��ورز )Durkin,�99�, p.���( وعيهم باللغة املكتوبة
إل��ى أن األطفال الصغار في أعمار الثالثة يبدؤون قدرة على فهم اللغة املكتوبة وأغراض وعمليات 
الق��راءة؛ وذلك لوعيهم مبصطلحات املواد املطبوع��ة )Print Concepts(، والتي من أهمها إظهار 
الف��رق ب��ني اللغة املكتوبة والصور، أو أي خطوط قد تختلف عن ش��كل اللغ��ة املكتوبة كاألعداد أو 

الرموز مثالً.

وتعد مرحلة ما قبل املدرس��ة من أهم مراح��ل النمو اللغوي، حيث ميثل النمو اللغوي جزءاً 
مهم��اً من النمو العقلي لألطفال، ويس��اعد كذلك على منوهم املعرفي. وق��د اختلف علماء اللغة 
في تفسير كيفية اكتساب الطفل للغة. فبعضهم يرى أن اللغة يتم تعلمها بنفس الطريقة التي 
يتعلم بها اإلنس��ان أنواع السلوك املختلف من خالل احملاكاة والتقليد والتعزيز، وثمة من يرى 
أن األطف��ال يولدون ولديهم آليات الكتس��اب اللغة جتعلهم يش��تقون أبني��ة قواعدية مختلفة 
من كالم الراش��دين. وهذا البناء املوروث يزود الراش��دين بالقدرة على فهم وإنتاج جمل لم يتم 
س��ماعها من قبل. وتتبنى املدرس��ة الس��لوكية واالجتماعية وجهة النظر األول��ى، ومن روادها 
س��كنر وباندروا، أما وجه��ة النظر الثانية فتتبناها النظرية الفطرية، ومن روادها تشومس��كي 

)عدس وتوق، 1998(.

وقد اهتم رواد املدرس��ة املعرفية بالنمو املعرفي كأس��اس جلوانب النمو املختلفة األخرى، 
واعتبروا مراحل النمو حلقات تقوم على عدم االستمرارية، فلكل مرحلة خصائصها وطبيعتها. 
وتعتب��ر نظرية بياجيه األس��اس الذي تق��وم عليه النظري��ة املعرفية النمائي��ة. ويرى قطامي 
)��� :�000( أن النم��و املعرفي عند بياجيه يق��ع في مراحل متباينة ميكن متييزها عن طريق 
التعرف إلى محتوى كل مرحلة من التراكيب واألبنية املعرفية. وتش��ير التراكيب املعرفية إلى 
أس��اليب التفاع��ل مع البيئ��ة؛ لذلك فإن كل مرحل��ة تختلف عن غيرها من املراحل في أس��لوب 
اكتساب اخلبرة، واس��تيعابها، كما يختلف األطفال فيما بينهم بخصوص ما يتكون لديهم من 
أبنية معرفية. ويختلف األطفال عما يكون الراش��دون م��ن أبنية معرفية. فطفل املرحلة األولى 
يعتمد على احلس واحلركة كأس��لوب في التفاعل مع احمليط، وهو التراكيب التي تس��ود هذه 
املرحلة. وتتصف أبنيتها املعرفية باحلسية، وتدني درجات التجريد التي ميتلكها الطفل، كما 
ُتظه��ر أبنية الطفل املعرفية في املرحلة التالية تدنياً في إدراك مفهوم البيئة، وخلو تفس��يراته 

من املنطقية )قطامي،  �000:���(.
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ويعتب��ر بياجيه النمو اللغوي مثل أي جانب منائي معرفي، حيث يفترض أن مراحل النمو 
اللغوي ترتبط باس��تعدادات الطفل النمائية املعرفية واحملددة مبراحل عمرية، ويركز على أن 
املرحل��ة العمرية واخلب��رات التفاعلية حتدد مدى التقدم وفق املراح��ل النمائية اللغوية، وفي 
الوقت نفس��ه فإن التق��دم اللغوي النمائي يخضع لعمليات التنس��يق واالنتق��ال وفق عمليات 
التمثي��ل )Assimilation( واملواءم��ة )Accommodation( لعملي��ات معرفي��ة. فاللغ��ة عند 
بياجي��ه عب��ارة عن متثي��الت رمزية للخب��رات التي يطورها الطف��ل أو يتفاعل معه��ا، كما أنها 
إش��ارات للبنى املعرفي��ة القائمة لدى الطفل. وإن تط��ور البنى اللغوية ليس عملية إش��راطية 
بقدر ما هي عملية إبداعية بنائية، وعليه ميكن القول ب�أن البيئة احمليطة تشكل عناصر لغوية 
فاعل��ة في تطور بنى ومن��اذج لغوية، وتتحدد أصول اللغة املتطورة وش��كلها األولي وفق هذا 

.)Woolfolk,�998 السياق االجتماعي البيئي )قطامي، �000؛

أما فيجوتس��كي � رائد النظرية االجتماعية املعرفية � فق��د رأى أن العوامل املعرفية والنضج 
ال تؤث��ر فق��ط في اكتس��اب اللغة؛ ولكن عملية اكتس��اب اللغ��ة ذاتها ميكن أن تؤث��ر بدورها في 
تنمية املهارة املعرفية واالجتماعية، فاللغة بالنس��بة إليه تتح��دد من خالل البيئة االجتماعية 
واللغوية التي ولد فيها الطفل والنماذج اللغوية املتاحة له )���.Reutzel, �99�, p(. ويفترض 
فيجوتسكي أن ثقافة الطفل تشكل تطوره املعرفي، وحتدد ماذا يتعلم، وكيف يتعلم من محيطه 
والعالم. ويركز فيجوتس��كي في تفس��يره للتطور املعرفي للطفل على عاملني، وهما: اللغة التي 
تش��كل قوال��ب أفكار الطف��ل، والثقافة التي تش��كل املخ��زون واإلرث املقبول ع��ن طريق عمليات 
التفاع��ل االجتماعي��ة )Woolfolk,�998(، وحت��ى يزيد فيجوتس��كي من فهم املمارس��ني لدور 
التفاعل االجتماعي وإمكانية االس��تفادة من املساندة املعرفية التي تقدم للطفل فقد حدد مفهوم 
منطق��ة التطور املعرف��ي احل��دي )The Zone Proximal Development(، وقصد بها املنطقة 
االستعدادية واملعرفية التي يكون فيها الطفل بحاجة على مساندة اآلخرين للمعرفة أو اخلبرة، 
ليتس��نى له الوصول إلى احلل أو املعاجلة الصحيحة. وللوصول إلى ذلك يقترح فيجوتس��كي 
تدري��ب الطفل على أس��اليب التعبير وتنمي��ة أبنيتهم اللغوية من خالل تقدمي س��ياقات ثقافية 
اجتماعية تس��اعدهم على التعبير عما يحتاجون إليه من مساندة معرفية. ويرى أن اللغة تعد 
أحد الوسائط التي تسهم بدرجة كبيرة في تنظيم أفكار الطفل وحديثه، وطرق تعبيره عما يفكر 

فيه، وما يحتاج إليه من مساعدة معرفية )قطامي، 2000: 392 � 393(.

ويتض��ح م��ن خالل ما س��بق أن ثم��ة اتفاقاً ح��ول أهمية هذه املرحل��ة العمري��ة، منذ بداية 
اس��تعداد الطف��ل الفطري الكتس��اب اللغة حتى إع��داد البيئ��ة االجتماعي��ة والثقافية احمليطة 
بالطف��ل، وذل��ك من خالل تعريض الطفل إلى من��اذج لغوية مختلفة، وإع��داد بيئة تعليمية له 
تك��ون غنية باملواق��ف واخلبرات الطبيعي��ة واالجتماعية، وإتاحة الفرصة للحوار واملناقش��ة 
والتع��رض للرموز اللغوية ومدلوالتها في ضوء املراحل النمائية لطفل ما قبل املدرس��ة، وثمة 
حاجة لنظرية ش��املة تس��لم بوجود االس��تعداد الفطري لدى طفل ما قبل املدرس��ة مع وجود 
العوامل األخرى احمليطة بالطفل من عوامل بيئية واجتماعية وثقافية وعامل النضج، للوصول 
إلى أفضل األس��اليب لتعلم اللغة واكتسابها. فسماع الطفل كالم اآلخرين )اللغة الشفوية(، أو 
رؤيته للم��واد املطبوعة )اللغة املكتوبة(، يكون باعثاً على التفكير، والتفكير يتبعه تعبير؛ أي 
يتبعه لغة، فضالً على توس��ع مدارك��ه وتصوراته للعالم احمليط به. فأطفال ما قبل املدرس��ة 
يحتاج��ون إل��ى اللغة لتس��هم في تنظي��م املالحظات احلس��ية األولية وحتديده��ا، وتخزينها 
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واس��ترجاعها ونقله��ا للغير عن��د تفاعلهم مع اآلخري��ن. فتفكير الطفل، واحلال��ة هذه، ينموان 
بس��رعة متزايدة بفضل اللغة، وبفض��ل منو عالقاته االجتماعية. فاألطف��ال يحتاجون لتنمية 
لغته��م احملكية واملق��روءة إلى فرص االتص��ال بغيرهم ومس��اعدة الكبار عل��ى إتاحة الفرص 

الوفيرة لهم.

وتلعب االس��تثارة املبك��رة )Early stimulation( دوراً كبيراً في إث��راء النمو اللغوي لدى 
الطفل؛ حيث تؤكد الدراس��ات احلديثة أن االس��تثارة املبكرة لألطف��ال الصغار متدهم بطريقة 
خصب��ة للتعلم. وتتحدد نوعي��ة البيئة واخلبرات مبدى توافر االستش��ارة املتنوعة واملواقف 
املتجددة، وهي عامل يحتل أهمية خاصة لدى األطفال. وتشير الدراسات إلى أن البيئة األفضل 
للطفل هي التي توفر له االس��تثارة احلس��ية والوجدانية واالجتماعية واالس��تثارة التي تدعم 
وتط��ور النمو اللغ��وي )Essa, �00�, ��7(. وباملقابل فإن نقص االس��تثارة اللغوية املالئمة، 

ميكن أن يؤدي إلى تأخر النمو اللغوي عند األطفال.

فمنذ الشهور األولى للطفل يقوم الوالدان بالعمل على االرتقاء بالنمو العقلي واللغوي لدى 
طفلهما من خالل عرض الصور املختلفة عليه � أو اإلش��ارة إلى الصور املرس��ومة على صفحات 
الكت��ب، أو رواية قصة إلى غير ذلك من األفعال التي تعلم الطف��ل أهمية اللغة والقراءة وأهمية 
الكتابة )��.Morrow, �00�, p(. وميكن أيضاً أن يقدم الوالدان صوراً أو كتباً من القماش بها 
صور زاهية إلى الرضيع، مُتّكن الطفل من النظر إليها واإلشارة إلى الصور أو الكلمات املوجودة 
عل��ى الصور بصوت واضح أمام��ه. ويتم أيضاً إث��راء األطفال من خالل االهتمام باملش��اهدات 
اليومية ملا يش��اهده األطفال، والقيام بس��ؤالهم عما يرونه، وكيفي��ة أداء األعمال التي يقومون 
بها. فمما ال شك فيه أن مناقشة الطفل والتحدث معه من قبل األبوين ومن حوله تنمى عقليته، 
وتثرى لغته، وميكن االهتمام بالفنون التي تس��اعد الطف��ل في اإلفصاح عما بداخله: كإعطائه 
أوراقاً وأقالماً وتش��جيعه على إمساك القلم، وعمل خطوات واضحة على الورقة حتى لو كانت 
خرابيش عش��وائية )Random scribbling(. كما ميكن العم��ل كذلك على تنمية خيال الطفل 
بالوس��ائل املختلفة، وفس��ح مجال اللعب التخيلي، فمن يتمتع باللع��ب التخيلي يصبح لديه 

.)Essa,�987, p.��( درجة عالية من الذكاء، والقدرة اللغوية، وحسن التوافق االجتماعي

إن الوعي باللغة املكتوبة ميكن أن يكون طبيعياً وتلق���ائياً شأنه شأن تعلم الكالم إذا ما أخذ 
 Sowers,( باالعتبار النوع املناس��ب من البيئة التعليمية التي يج��ب أن تنمو بها تلك املهارات
 .)Print( فكثير من األطفال يأتون إلى الروضة مبعرفة ال بأس بها عن املواد املطبوعة ،)�000
وإن ه��ذا ليع��زى إلى ما يتعرض له األطفال ف��ي بيئاتهم املنزلية من خب��رات القراءة والكتابة 
مما يزيد من وعيهم، ويوس��ع مداركهم في مصطلحات امل��واد املطبوعة، ومن ثم الوعي باللغة 
املكتوب��ة )���.Sowers, �000, p(. واحل��ق أن وع��ي األطف��ال باللغة املكتوب��ة ميكن أن يبدأ 
قبل أن يأتوا إلى الروضة، فالدراس��ات االرتباطية التي قام بها الباحثون على البيئة املنزلية 
)Home Environment( لألطفال القارئني املبكرين أش��ارت إلى أن التسهيالت املوجودة في 
تلك البيئات س��اعدت في تطور تعلم القراءة والكتابة املبكر )Morrow, �00�, p. ��0(. فقد 
أشار الباحثون إلى أن البيئات املنزلية ألولئك األطفال كانت مليئة باملواد املطبوعة )ملصقات، 
يافط��ات، عل��ب احلبوب، رس��ائل تص��ل بالبريد، قوائ��م املش��تريات، وكتب األطف��ال، ومواد 
الراشدين القرائية(، )Durkin,�99�, Sowers, �000(، وعليه، فإن البيئة األسرية التي تثير 
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فض��ول األطفال ح��ول اللغة املكتوبة تزَود ع��ادة بنماذج للمواد املطبوع��ة املألوفة لديهم، كما 
أنها تش��جع األطفال على البدء بتش��كيل واختبار فرضياتهم اخلاصة ح��ول ماهية هذه املواد 
املطبوعة، ووظائفها، وكيفية اس��تخدامها. فالطفل لديه القدرة على التعلم، وما نش��اط الطفل 
وتفاعله مع مثيرات البيئة إال أساس تعلمه ومتيزه وإدراكه وشعوره وتفكيره عن الراشدين.

وعلى الرغ��م من أهمية املواد املطبوعة في تطور الوعي اللغ��وي لدى األطفال، فإنه ينبغي 
االعت��راف بأن األطف��ال يتعرضون للمواد املطبوعة ف��ي البي��ئة املن���زلي��ة بدرجات مخ��تلفة، 
وكثي��ر منه��م ال تتوافر لديهم بيئات امل��واد املطبوعة هذه، وإن هذا يع��ود الختالف ما يتعرض 
ل��ه األطفال في تلك البيئ��ات باختالف خبرات الوالدين ومس��توياتهم التعليمية واالقتصادية 
)��.Morrow & McGee, �00�, p(؛ لذل��ك ميكن للروضة أن تعوض هذا االفتقار بتعريض 
األطفال إلى املواد املطبوعة إن كان من أه���داف القراءة والكت���ابة في برامج��ها ت����زويد األطفال 
بب��يئة غنية بامل��واد املطبوعة الختبار فرضياتهم ال��الزمة ع���ن امل��واد املط��بوعة ووظائف���ها 
)�Taylor, Blum & Longsdon,�98(. وعلي��ه، فثمة حتد ق��د يواجه التربويني في التعرف 
إلى بيئات األطفال املتعلقة بالقراءة والكتابة وخلق بيئة صفية تعزز وتطور االكتساب األطفال 
الطبيعي للغة املكتوبة )�Sawyer & Sawyer,�99�; Morrow & McGee, �00(، حيث إن 
إغن��اء بيئة الطفل باملواد املطبوعة وإحاطتهم بالكت��ب واملطبوعات الوظيفية في غرفة الصف 
ت��ؤدي نفس الوظيفة القيمة التي تفعلها املواد املطبوعة في البيئة املنزلية )عبد الله،1992(. 
فق��د وجدت تايلر وزمالؤه��ا )���.Taylor,�98�, p( أن األطفال الذي��ن ُيَربَّون ويتعلمون في 
بيئ��ات صفية غني��ة باملواد املطبوعة يظه��رون وعياً باللغ��ة املكتوبة أكثر م��ن األطفال الذين 

ُيَربَّون في بيئات صفية غير غنية باملواد املطبوعة. 

قد أش��ارت دركن )�Durkin, �99( � وهي من أش��هر الباحثني الذين اهتموا بالوعي باللغة 
املكتوب��ة لدى طفل ما قبل املدرس��ة ودور البيئ��ة املنزلية في هذا الوعي � إل��ى أنه ميكن التنبؤ 
بوعي طفل ما قبل املدرس��ة باللغة املكتوبة من خالل إدراكه أن مصدر القصة ليس في الصور، 
وإمن��ا املصدر هو الكالم املطبوع املتمثل في اخلربش��ات الس��وداء التي ينظ��ر إليها القارئ من 
وقت آلخر، وهذه اخلربشات التي ُتقرأ على كل صفحة إمنا هي كلمات منطوقة، وفي إدراكه أن 
الكالم املطبوع ُيقرأ في سطور من اليمني إلى اليسار، وتقرأ السطور من أعلى إلى أسفل، وكذلك 
في محاوالتهم الرسم واخلربشة )Scribble(، وكتابة بعض احلروف إلدراكهم بعض املظاهر 
املمي��زة للكالم املطبوع. فحتى يظهر هذا الوعي باللغة املكتوبة ينبغي خلق بيئة منزلية غنية 

.)Print-rich home environment( باملواد املطبوعة

وفي هذه البيئات يقوم الوالدان أو أفراد األس��رة بدور كبير في مساعدة األطفال على إظهار 
وتنمية هذا الوعي باللغة املكتوبة؛ فاآلباء واألمهات وأفراد األس��رة الذين يقرأون ألطفالهم في 
املنزل كنش��اطات ترفيهية واجتماعية ُيسِهمون بإدراك أطفالهم لوظائف شكل، ومبادئ املواد 
املطبوعة. كما تطور لديهم معرفة إدراكية حول كيفية مقاربة مهمات القراءة، وكيف يتعاملون 
م��ع الكتاب، ويكون��ون مس��تيقظني للبداية والوس��ط ونهاية الكت��اب، واملفه��وم واملغزى من 
القص��ة، فضال على تعزيز مهارات الفه��م لديهم من خالل تآلفهم مع املف��ردات والبنى اللغوية 
املوجودة في الكتب التي قرأها الكبار لهم )��-��.Morrow, �00�, pp(. فالدراسات احلديثة 
وج��دت أن هن��اك عالقة كبيرة بني البيئة األس��رية وما يق��وم به الوالدان من ممارس��ات وبني 
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وع��ي األطفال باللغة املكتوب��ة )�Goodman, �98(. ومن املمارس��ات التي ميك��ن أن يتبعها 
الوالدان وأفراد األس��رة لتنمية هذا الوعي توفير مواد وأدوات القراءة لألطفال منذ س��ن مبكرة 
ج��داً كاألقالم مبختلف أنواعها وأحجامها، ومجموعة متنوعة من األوراق والقصص واملجالت 
ووضعها في متناولهم، وتش��جيع األطفال على ممارس��اتها، وتعزيز محاوالت األطفال املبكرة 
في ممارسة سلوكيات القراءة والكتابة، والقيام بدور النموذج لطفلهم بالقراءة والكتابة أمامه 

 .)Nutbrown, Hannon & Morgan, �00�(

إن ق��درة األطف��ال عل��ى متيي��ز بيئ��ة امل��واد املطبوع��ة )Print environment( في محيط 
احلي��اة الواقعي��ة تبدأ في س��ن مبك��رة جداً م��ن حياتهم. وق��د أش��ار الباحثون إل��ى أن كثيراً 
م��ن األطف��ال الصغار ف��ي عم��ر 3 � 4 س��نوات يدرك��ون ويعرفون معان��ي الكلم��ات املوجودة 
على عل��ب املنتج��ات الغذائية مثل )بيبس��ي، جاالكس��ي، فانت��ا(، وكلمات مطاع��م الوجبات 
الس��ريعة مث��ل )ماكدونال��دز، بيت��زا ه��ت، برج��ر كين��ج(، وش��واخص امل��رور )ق��ف، انتبه(
)�Goodman, �98�, Morrow, �00(، فعل��ى الرغ��م م��ن أن األطف��ال ال ينطق��ون الكلم��ة 
الصحيح��ة عندم��ا يحاول��ون قراءة ه��ذه املطبوع��ات، فإنهم ع��ادة يصلون إل��ى املعنى املراد 
)�Harste, Woodward & Burke ,�98(. فمث��الً عندم��ا تعرض الكلم��ة املطبوعة مع علبة 
الك��وال، فرمب��ا يق��ول الطف��ل: »بيبس��ي« )Pepsi(، فف��ي إدراك الكلمات املوج��ودة قي محيط 
األطفال مييل األطفال إلى الس��ياق الكلي )األشكال، األلوان، األحجام، الشعار( بدالً من االكتفاء 
بامل��واد املطبوعة. بينما يأتي إدراك الرموز املطبوعة من غير أن تكون مرتبطة بالس��ياق الحقاً 
 )Goodman, �98�( ففي دراسة قامت بها .)Masonheimer, Durm & Ehri, �98�, p.��(
وج��دت أن 80 % من األطفال الذين تكون أعمارهم في األربع س��نوات قد أدركوا املواد املطبوعة 
املوجودة في بيئتهم في سياق كامل )علبة بيبسي(، بينما فقط 40 % منهم أدركوا نفس الكلمة 
املطبوعة في س��ياق جزئي )صورة لش��عار البيبس��ي(. بينما يكون األطفال قادرين على إدراك 
ومتيي��ز كلم��ات منفصلة مجردة من الس��ياق في مرحل��ة الحقة، وعادة ليس قبل س��ن اخلمس 

.)Christie, Enz & Vukelich, �997, p.���( سنوات

وقد أشارت اجلمعية الدولية للقراءة )International Reading Association(، واجلمعية 
 National Association for Education Young(الوطنية لتربية وتعليم األطفال الصغ���ار
 Developmentally( ف��ي املق��ال ال��ذي ق��دم ح��ول املمارس��ات املناس��بة للنم��و )Children
Appropriate Practices( ع��ام 1998 إل��ى أن مرحلة تعلم اللغ��ة املكتوبة لدى طفل ما قبل 
املدرس��ة تس��مى مبرحلة اإلدراك واالكتشاف، وفيها يكتش��ف األطفال محيطهم ويبنون أسس 
تعل��م الق��راءة والكتابة من خ��الل وعيهم بأن امل��واد املطبوعة حتمل معنى، وم��ن خالل متييز 
امللصق��ات واليافطات في محيطه��م. وقد قدمت هاتان اجلمعيتان توصي��ات خاصة للوالدين 
واملعلمني خللق بيئة غنية باملواد املطبوعة لتش��جع األطفال على التعلم املبكر البازغ للقراءة 

.)Emergent Literacy(، )IRA & NAYEC,�998, p.�9�( والكتابة

 )Concepts of Print( ومن أكثر ما يس��اعد األطفال على تعلم مصطلحات املواد املطبوعة
والوع��ي باللغ��ة املكتوب��ة، هو إث��راء بيئة األطف��ال بامل��واد املطبوعة وانغماس��هم به��ا )عبد 
الل��ه،1992(. فف��ي دراس��ة أجرته��ا )���.Goodman,�98�, p( عل��ى بيئات تعلي��م القراءة 
والكتاب��ة أظه��رت نتائجها أن أطفال ما قبل املدرس��ة الذين يعيش��ون في بيئ��ات غنية باملواد 
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املطبوع��ة ف��ي طفولته��م يعرفون كثي��راً عن األش��ياء الالزمة للق��راءة. حيث مّي��ز األطفال بني 
احل��روف والصور املوجودة ف��ي الكتب، وأظهروا وعي��اً باملواد املطبوعة املوجودة في س��ياق 
وظيفي وطبيعي في بيئاتهم، كما كانوا قادرين على قراءة ش��واخص املرور وأسماء الشوارع. 
حيث تؤكد تلك النتائج أن الكلمات األولى للطفل ميكن أن تقرأ بطريقة تلقائية إذا ما مت إغراقهم 

ببيئة غنية باملواد املطبوعة التي ميكن أن تستخدم بانتظام بشكل هادف ووظيفي.

وحتم��ل املواد املطبوعة احمليط��ة بالطفل مغزى خاص ل��ه، حيث ُيقّدم ه��ذا املصدر الطبيعي 
 .)Neuman & Roskos, �99�, �997( لقراءة مواد وخبرات تعليمية مع عبارات مألوفة لألطفال
وقد أش��ارت دركني )�Durkin, �99( إلى أن األطفال يبدأون بالقراءة والتس��اؤل عن املطبوعات 
احمليطة حتى قبل اهتمامهم مبطبوعات الكتب. وميكن لآلباء واألمهات املدركني ألهمية املطبوعات 
احمليط��ة بالطفل صنع رق��ع مألوفة، ومعلومات أخ��رى على علب أطعمة احلب����وب أو زجاجات 
 .)Christie, et al., �997, pp.��0-���( الفيتام��ني عل��ب املطهرات وعلب األصن��اف الغذائي��ة
فاألطف��ال بطبيعته��م يهتم��ون بدفاتر التليفون��ات، وكتب الطب��خ واإلعالنات وبطاق��ات التهنئة 
واملج��الت، وميث��ل العال��م اخلارجي ثروة م��ن امل��واد املطبوعة احمليط��ة مثل يافطات الش��وارع 
ويافطات الطرقات، وأس��ماء مطاعم الوجبات الس��ريعة، ومحطات البترول، وسلس��لة أخرى من 
األس��ماء املعروفة. وميكن لآلباء أن يلحظوا املواد املطبوعة احمليط��ة، والتي حتمل معنى للطفل، 
ويش��جعوا أطفالهم على قراءتها، والداللة على أحرف معينة في هذه الكلمات حتى سرد أصوات 
هذه احلروف. فهذا االش��تراك مبا يش��به اللعب في املهارات وجد كعامل مهم في تش��جيع التعلم 

.)Morrow, �00�( املبكر للقراءة والكتابة

إن احت��واء البيئ��ة املنزلية بامل��واد املطبوعة من ش��أنه أن يجع��ل األطفال يفك��رون بهذه 
امل��واد ومعانيها؛ ألن امل��واد املطبوعة في بيئة املنزل غالباً ما تك��ون أول أنواع اللغة املكتوبة 
الت��ي ميكن لألطفال أن مييزوه��ا أو يفهموها، وألن مواد البيئة املطبوعة ذات معنى، ويس��هل 
قراءته��ا؛ ل��ذا ينبغ��ي أن تكون هذه امل��واد ج��زءاً متكامالً من بيئ��ة املنزل. وقد أش��ار هيرمان 
)�Herman, �99( إلى أن تعريض أطفال ما قبل املدرس��ة للمواد املطبوعة يس��رع من تطوير 
بع��ض املهارات اخلاصة الت��ي تتضمن مهارات التمييز البصري الالزم��ة لعملية القراءة. كما 
وج��دت مورو ومكج��ي )��.Morrow & McGee, �00�, p( في أبحاثهما عن أطفال مل قبل 
املدرس��ة أن البيئات الغنية باملواد املطبوعة ميكن أن جتعل من تعلم القراءة مس��ألة طبيعية 

كاكتساب لغة جديدة.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:

أش��ارت معظم الدراس��ات التجريبية إل��ى أن األطفال الصغ��ار الذين يعيش��ون في بيئات 
 Hannon, �99�; McGee,( بينية غنية باملواد املطبوعة يتطور لديهم الوعي باللغة املكتوبة
�Richgels, �00�; Nutbrown, et al., �00 &(؛ وم��ن ث��م تتطور لديهم مهارتا تعلم القراءة 
والكتاب��ة ف��ي مرحلة مبكرة م��ن حياته��م )�Christie et al., �997; Morrow, �00(. ونظراً 
ألهمي��ة توافر هذه البيئات املنزلية وأثرها ف��ي تطوير وعي األطفال باللغة املكتوبة، فإن هناك 
حاج��ة حقيقية للفت أنظار التربويني إلى خصائص بيئات األطفال املنزلية، وخاصة أن هناك 
عدم وعي بني أواس��ط اآلباء واملعلمني والقائمني على برامج رياض األطفال في األردن بأهمية 
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ه��ذا النوع م��ن البيئات. فم��ن خالل زي��ارات الباحث املتك��ررة لرياض األطفال وج��د أن هناك 
جتاه��اًل كبيراً للم��واد املطبوعة في صفوف رياض األطفال، مما دفعه إلى إجراء هذه الدراس��ة 
للتعرف إلى ما يقدم للطفل قبل دخوله الروضة من خبرات املواد املطبوعة في املنزل، وأثره في 
وعيهم باللغة املكتوبة عند دخولهم الروضة. وعلى الرغم من أن الباحثني الغربيني قد قطعوا 
ش��وطاً كبيراً في هذا اخلط البحث��ي، فإن هذا املوضوع لم ُيطرق في البيئ��ات العربية التي لم 
يج��د الباحث أي دراس��ة عربية أصيلة تناولت أثر البيئة املنزلي��ة الغنية باملواد املطبوعة في 
تطوي��ر وعي األطفال باللغة املكتوبة. فتأتي هذه الدراس��ة لتضيف إل��ى املكتبة العربية خطاًً 
جدي��داً م��ن اخلطوط البحثية ف��ي برامج الطفولة املبكرة. فهذه الدراس��ة حاول��ت اإلجابة عن 

السؤالني اآلتيني:
� ما خصائص بيئة أطفال ما قبل املدرسة املنزلية الغنية باملواد املطبوعة ؟ 

� م��ا أث��ر البيئة املنزلية الغني��ة باملواد املطبوعة ف��ي تطوير وعي أطفال ما قبل املدرس��ة 
باللغة املكتوبة؟

أهمية الدراسة:

تس��تقي هذه الدراس��ة أهميتها من دراس��تها للبيئة املنزلية ألطفال ما قبل املدرس��ة الغنية 
باملواد املطبوعة.

وتأت��ي أهميته��ا أيضاً في أن��ه يتوقع أن تلفت نتائجه��ا أنظار القائمني عل��ى برامج رياض 
األطف��ال من حيث االهتمام ببيئ��ات املواد املطبوعة، وإعطائها أولوية في برامجهم، والتوس��ع 
في العالقة بني البيت واملنزل، وفي اقتراح أفكار جديدة تساعد الوالدين واملعلمني والعمل معاً 
على إعداد بيئات منزلية وفية غنية باملواد املطبوعة، ويؤمل كذلك أن تكون هذه الدراسة بداية 
لدراس��ات بحثية الحقة تتناول بيئات املواد املطبوعة بالبحث واالس��تقصاء. واحلق أن هناك 
افتقاراً كبيراً للمادة العلمية النظرية العربية التي تفس��ر ماهية بيئة املواد املطبوعة ووظائفها 
وكيفي��ة توظيفها في البيئة املنزلية فضالً على قلة الباحثني � في البالد العربية � املتخصصني 

في هذا املجال املهم. 

حدود الدراسة:
اقتصرت عينة هذه الدراس��ة عل��ى أطفال روضة واحدة في مدين��ة الزرقاء تابعة للقطاع    �
اخل��اص؛ لذا ينبغي احلذر من تعميم النتائج على أطف��ال ذوي خصائص مغايرة، أو في 

مناطق مختلفة من مدن اململكة.
تتحدد نتائج هذه الدراس��ة باألدوات التي استخدمت )اس��تبانات اآلباء، واختبار الوعي    �
بامل��واد املكتوبة(، وما حتقق لهما من ص��دق وثبات؛ لذا ينبغي احلذر عند تعميم النتائج 

إذا استخدمت أدوات بحثية أخرى.

مصطلحات الدراسة:

املواد املطبوع��ة: هي أي مواد مكتوبة أو مطبوعة كالكتب والقصص واملجالت واملطبوعات 
الت��ي حتتوي عل��ى حروف أو كلمات أو جم��ل تعرض لآلخرين، مثل امللصق��ات، واالجتاهات، 
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والبطاقات، والقوائم، والرسائل وغيرها.

البيئ��ة املنزلية الغنية باملواد املطبوعة: وهي تش��ير إلى املواد املطبوعة املوجودة في بيئة 
املن��زل كامللصقات واإلش��ارات واللوح��ات والبطاقات والتعليم��ات املكتوبة الت��ي تعلق على 
ج��دران احلائط، والكتب والقصص واملجالت وجميع أش��كال الكالم املطبوع املقدم في س��ياق 

وظيفي وذي معنى. 

الوع��ي باللغة املكتوبة: القدرة عل��ى التعرف ومتييز الكالم املكتوب أو املطبوع في احمليط، 
ومعرفة خصائص اللغة املكتوبة بأنها تكتب من اليمني إلى اليس��ار ) كما في اللغة العربية(، 
وم��ن أعلى إلى أس��فل، وأن ال��كالم املطبوع يحم��ل معنى، وأن اللغ��ة املكتوبة ترتب��ط باللغة 

املنطوقة، وإدراك االختالف بني احلرف والكلمة، ووظائف الفراغ بني الكلمات.  

الطريقة واإلجراءات

مجتمع الدراسة وعينتها: 

يش��مل مجتمع الدراس��ة جميع أطف��ال الصف التمهي��دي امللتحقني بري��اض األطفال       
ممن تتراوح أعمارهم من ثالث س��نوات وثمانية أش��هر إلى أربع سنوات ونصف السنة  للعام 
الدراس��ي 2008/2007  ف��ي محافظ��ة الزرقاء. وق��د مت اختيار إحدى ري��اض األطفال لتمثل 
عينة الدراس��ة التي ضمت أربعني طفالً في الصف التمهي��دي وآباءهم البالغ عددهم أربعون. 
واختي��رت الروضة اختيارياً قصدي��اً )Purposfull( بوصفها إحدى رياض األطفال املتعاونة 
مع اجلامعة الهاشمية في مجال تدريب طلبة التدريب امليداني؛ مما يعني قربها من مكان عمل 

الباحث، وسهولة الوصول إليها، وتعاون العامالت فيها. 

منهج الدراسة:

اس��تخدم الباحث في هذه الدراسة املنهج ش��به التجريبي )Quasi-experimental(، وقد 
مت م��ن خالل اختي��ار مجموعتني من األطفال: أطفال يعيش��ون في بيئ��ات منزلية غنية باملواد 
املطبوعة )عددهم سبعة عشر(، وأطفال يعيشون في بيئات منزلية تفتقر إلى املواد املطبوعة 

)عددهم ثالثة وعشرون(.

أدوات الدراسة:

مت بناء أداتني لتحقيق أهداف الدراسة:
استبانة الوالدين )Parents’ Questionnaire(: حيث مت بناء استبانة خاصة للوالدين    �  1
بغية التعرف إلى خصائص البيئة املنزلية الغنية باملواد املطبوعة. حيث مت الرجوع إلى 

األدب املتصل ذي العالقة لتحديد عناصر هذه البيئات )انظر امللحق رقم 1(.
اختبار الوعي باملواد املكتوبة )Written language Awarness Test(: مت بناء اختبار    �  2
للوعي باملواد املكتوبة تكون من عش��رين فقرة لقياس وعي أطفال ما قبل املدرس��ة باللغة 

املكتوبة. ومت الرجوع إلى الدراسات البحثية ذات العالقة في بناء االختبار.
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صدق األدوات:

للتأكد من صدق املقياس قام الباحث باستخدام نوعني من الصدق:

1 � صدق احملكمني: ُعرضت أدوات الدراسة )االستبانة واالختبار( بصورتها األولية على 
عش��رة محكمني من األس��اتذة املتخصصني في النمو اللغوي لألطفال وتربي��ة الطفولة املبكرة 
في اجلامعة الهاش��مية، للتعرف إلى مدى مالءمتها ألغراض الدراس��ة، حيث ُطلَِب إليهم إبداء 
آرائه��م في األداة من حيث مدى اتس��اق الفقرات مع املجاالت الت��ي صنفت فيها، ومدى وضوح 
الصياغة اللغوية واملعنى لهذه الفقرات، والكشف عن نواقصها، وإضافة ما يرونه مناسباً من 
مالحظات. ومت اعتماد موافقة ما نس��بته %80 من احملكمني على كل فقرة من فقرات االستبانة 
واملقياس. وقد مت األخذ بآراء احملكمني من حيث تعديل سبع فقرات من فقرات االختبار وإعادة 
صوغه��ا وحذفت فقرتان من فقرات االختبار، كما مت حذف خمس فقرات من اس��تبانة الوالدين 

لتتكون األداة في صورتها النهائية من )50( فقرة الستبانة الوالدين و)15( فقرة لالختبار.

� الصدق التمييزي: مت حساب الدرجات الكلية ألفراد العينة االستطالعية الذين أُجِري   2
عليه��م التطبيق األول��ي لألداة والبالغ عددهم عش��رون أباً وأماً، بعد ذل��ك مت ترتيب الدرجات 
الكلي��ة ألفراد العينة االس��تطالعية تنازلي��اً. وفي خطوة الحقة مت التعام��ل مع أعلى %25 من 
الدرج��ات الكلي��ة، واعُتِبر األفراد الذين حصلوا على هذه الدرجات أف��راد الفئة العليا، في حني 
اعُتِب��ر األف��راد الذين حصلوا على أدن��ى %25 من الدرجات أفراد الفئة الدنيا. ثم مت اس��تخدام 
اختبار )ت( للعينات املس��تقلة لفحص الفروق بني متوس��ط املجموعتني على الدرجات الكلية 

كمؤشر لدرجة حتقيق الصدق التمييزي للمقياس كما يتضح من اجلدول رقم )1(.

جدول )1( اختبار )ت( ملتوسط الفئتني العليا والدنيا من الوالدين على الدرجات الكلية لالستبانة

وقد اتبعت اإلجراءات نفسها حلساب الصدق التمييزي لالختبار، حيث مت حساب الدرجات 
الكلي��ة ألفراد العينة االس��تطالعية الذين أجري عليهم التطبيق األول��ي لألداة، والبالغ عددهم 
خمسة عشر طفالً، بعد ذلك مت ترتيب الدرجات الكلية ألفراد العينة االستطالعية تنازلياً. وفي 
خط��وة الحق��ة مت التعامل مع أعل��ى %25 من الدرجات الكلي��ة، واعُتِبر األف��راد الذين حصلوا 
عل��ى ه��ذه الدرجات أفراد الفئ��ة العليا من األطفال، ف��ي حني اعُتِبر األف��راد الذين حصلوا على 
أدن��ى %25 من الدرجات أفراد الفئة الدنيا من األطفال. ثم مت اس��تخدام اختبار )ت( للعينات 
املستقلة لفحص الفروق بني متوسط املجموعتني على الدرجات الكلية كمؤشر لدرجة حتقيق 

الصدق التمييزي لالختبار، كما يتضح من اجلدول رقم )2(.

 مستوى
الداللة

 قيمة
)ت(

 االنحراف
املعياري

 املتوسط
احلسابي

العدد الفئة

 الدرجات الكلية لالستبانة

0.002 4.65
0.60 4.20 5 العليا

0.21 2.86 5 الدنيا
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جدول )2( اختبار )ت( ملتوسط الفئتني العليا والدنيا من األطفال على الدرجات الكلية لالستبانة

يتض��ح من ج��دول رق��م )1( وجود ف��روق دال��ة إحصائي��اً )0.05( على الدرج��ات الكلية 
لالس��تبانة بني تقديرات الوالدين أفراد الفئة العليا، وب��ني الوالدين أفراد الفئة الدنيا ملصلحة 
أف��راد الفئ��ة العليا، كما يتضح من جدول رق��م )2( وجود فروق دالة إحصائي��اً على الدرجات 
الكلية لالختبار بني تقديرات األطفال أفراد الفئة العليا، وبني األطفال أفراد الفئة الدنيا ملصلحة 
أفراد الفئة العليا. وهذا يعني أن األداتني كانتا قادرتني على التمييز بني أفراد الفئة العليا وأفراد 
الفئة الدنيا لكل من اآلباء واألطفال، ومن َثّم يستطيع الباحث اعتبار أداتي الدراسة صادقتني، 

وأنهما تتمتعان بشواهد الصدق التمييزي. 

ثبات األدوات:

للتحقق من ثبات االس��تبانة، استخدم الباحث طريقة إعادة االختبار، حيث جرى تطبيقها 
ألول م��رة عل��ى عينة من اآلباء بلغت عش��رين أباً وأماً من روضة غير عينة الدراس��ة، بينما مت 
تطبيق االختبار على عينة من األطفال بلغت خمسة عشر طفالً، وبعد أسبوعني من هذا التاريخ 
أعيد تطبيق االس��تبانة واالختبار على العينة نفس��ها، وحسب معامل االرتباط بني التطبيقني 
فبلغ )0.89( لالس��تبانة و)0.72( لالختبار. وتبني أن أدوات الدراسة تتمتع مبعامالت ثبات 

مناسبة لهدف إجراء الدراسة.

إجراءات تطبيق الدراسة: 

زار الباحث الروضة عينة الدراسة، واجتمع مع العامالت فيها، وشرح لهن هدف الدراسة. 
ومت إرس��ال 48 اس��تبانة إلى جميع أولياء أمور أطفال الصف التمهيدي البالغ عددهم ثمانية 
وأربعني طفالً � بواس��طة أطفالهم- للتعرف إلى البيئات املنزلية ألطفال ما قبل املدرسة الغنية 
بامل��واد املطبوعة. وبعد ثالثة أي��ام متت إعادة ثالثة وأربعني اس��تبانة إلى الروضة. وإلجراء 
تصحيح أداة الدراس��ة قام الباحث بتقس��يم درجة اس��تجابة الوالدين إلى ثالثة أقس��ام وفقاً 
لطبيعة الدراس��ة وأهدافها: ممارس��ة متدنية )أقل من 2.50(، ممارس��ة متوسطة )من 2.51� 
2.99(، مرتفعة )من 3 فأكثر(، واتبع هذا املقياس بعد حتكيمه وإقراره من قبل عدد من أعضاء 

هيئة التدريس املتخصصني بالطفولة والقياس والتقومي.

وبغي��ة حتديد األطفال الذين يعيش��ون في بيئات منزلية غنية بامل��واد املطبوعة من أولئك 
األطف��ال الذين ينحدرون م��ن بيئات منزلية تفتق��ر إلى املواد املطبوعة، مت ترتيب متوس��طات 
الوالدي��ن عل��ى املجموع الكلي لالس��تبانة تنازلياً )انظ��ر جدول رقم 6(. وق��د مت اعتبار البيئة 
املنزلية غنية باملواد املطبوعة إذا حصل الوالدان على متوسطات حسابية على األداة )من ثالثة 

مستوى 
الداللة

قيمة 
)ت(

االنحراف 
املعياري

املتوسط 
احلسابي

العدد الفئة
الدرجات الكلية لالختبار

0.000 8.21
0.95 10.75 4 العليا

0.95 5.25 4 الدنيا
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فأكثر(، واعتبرت البيئة املنزلية فقيرة باملواد املطبوعة إذا كانت املتوس��طات احلس��ابية )أقل 
من ثالثة(. وفي خطوة الحقة قسم الباحث األطفال إلى مجموعتني بناء على متوسط الدرجات 
الكلي��ة لالس��تبانة التي قام آباؤه��م وأمهاتهم باالس��تجابة إليها: أطفال يعيش��ون في بيئات 
منزلية غنية باملواد املطبوعة )عددهم سبعة عشر(، وأطفال يعيشون في بيئات منزلية تفتقر 
إل��ى املواد املطبوعة )عددهم ثالثة وعش��رون( )انظر جدول رق��م 7(. وخضع األطفال في كلتا 

 .)Written Language Awareness Tests( املجموعتني الختبار الوعي باملواد املكتوبة

املعاجلة اإلحصائية:

مت تفري��غ اس��تجابات الوالدين ومعاجلتها إحصائياً من خالل احلاس��ب اآللي باس��تخدام 
برنامج SPSS، ومت حس��اب املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لكل فقرة من فقرات 
االستبانة ولألداة بشكل كلي. كما مت حساب التكرارات والنسب املئوية الختبار الوعي باللغة 
املكتوب��ة. كما مت اس��تخدام اختبار )ت( )T-test( للكش��ف عن وجود الف��روق اإلحصائية في 

معدل استجابات أفراد عينة األطفال لالختبار على متغير البيئة املنزلية.

نتائج الدراسة ومناقشتها:

أواًل ـ النتائج املتعلقة باإلجابة عن التساؤل األول: 

ما خصائص بيئة أطفال ما قبل املدرسة املنزلية الغنية باملواد املطبوعة؟ 

يوض��ح اجل��دول رقم )3( املتوس��طات احلس��ابية واالنحرافات املعياري��ة والرتب لدرجة 
تقدير الوالدين ملا يقومان به من إجراءات لتوفير بيئة غنية باملواد املطبوعة.
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جدول )3( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والرتب 
لدرجة تقدير الوالدين ملا يقومان به من إجراءات لتوفير بيئة غنية باملواد املطبوعة.

يتض��ح من اجلدول رقم )3( أن تقدير الوالدين ملا يقومان به من ممارس��ات في توفير بيئة 
غنية باملواد املطبوعة جاء متوس��طاً على األداة بش��كل كلي، إذ بلغ املتوس��ط احلسابي لألداة 
بش��كل كل��ي )2.89( بانحراف معياري بلغ )0.69(. وقد تراوح��ت درجات تقدير الوالدين ملا 
يوفرانه ألطفالهم من بيئات مطبوعة بني املتوس��طة واملتدنية. وق��د حققت العبارة رقم )13( 
املتعلق��ة ب� »تش��ير إلى طفل��ك وتقرأ له اإلعالن��ات التلفزيوني��ة املطبوعة« أعلى املتوس��طات 
مبتوس��ط حس��ابي بل��غ )3.25( بانح��راف معياري بل��غ )0.69(. كم��ا أن الفقرت��ني )1، 2( 
املتعلقت��ني ب� »تقوم بقراءة كتب أو مجالت أو صحف في املنزل« و »تس��مح لطفلك باكتش��اف 
الكتب، كحملها وتقليبها واكتش��اف أجزائها« احتلتا تقديرين مرتفعني مبوس��ط حس��ابي بلغ 
)3.5، 3.00( وانح��راف معياري ) 1.23، 1.06( عل��ى التوالي. وإن هذه لُيْعَزى إلى االهتمام 
الكبير الذي يحظى به األطفال بش��كل عام بصرف النظر عن وعي والديهم بأهمية توفير املواد 
املطبوع��ة أم ال، فالقراءة التي يقوم بها الوالدان في البيت ألنفس��هم قد ال يكون هدفها املباش��ر 
أن يراهم أطفالهم وهم ميارس��ون س��لوكيات القراءة، أو ميسكون الكتاب، أو أن يكونا منوذجاً 
له��م، كما أن ق��راءة اإلعالن��ات التلفزيونية املطبوعة لألطفال والس��ماح لهم باكتش��اف الكتب 
وتقليبه��ا هي نتيج��ة طبيعية لإلجابة عن تس��اؤالت األطف��ال وحاجاتهم. فقد أش��ارت مورو 
)�Morrow, �00( إل��ى أن األطف��ال بطبيعته��م يبدأون القراءة والتس��اؤل عن املطبوعات في 

الرتبة االنحراف 
املعياري

املتوسط العب�����ارة الرقم

2 1.23 3.05 تقوم بقراءة كتب أو مجالت أو صحف في املنزل.  1

3 1.06 3.00 تسمح لطفلك باكتشاف الكتب كحملها وتقليبها واكتشاف أجزائها. 2

5 0.80 2.85 توفر لطفلك ألعاباً تشجعه على قراءة الكلمات املطبوعة. 3

11 1.18 2.35 تقوم بالكتابة مع طفلك في املنزل. 4

6 1.05 2.82 تضع مجالت وكتب طفلك أو كتب أخرى في عدة أركان في املنزل. 5

9 0.93 2.55 تشارك في قراءة القصص واملجالت مع طفلك. 6

10 1.03 2.45 يسأل طفلك عند القراءة له أو عن املواد املطبوعة في بيئة املنزل. 7

7 1.10 2.75 جتيب عن أسئلة طفلك املتعلقة بالقراءة أو املواد املطبوعة في املنزل. 8

8 0.79 2.70
تشير لطفلك إلى املواد املطبوعة في املنزل كالرزنامة ورسائل البريد أو 

أي مادة مكتوبة أو مطبوعة موجودة في املنزل. 9

13 0.99 2.20 تعرض أعمال طفلك الكتابية في املنزل. 10

12 1.04 2.30
تشرك طفلك في محاوالت القراءة املبكرة حتى لو كانت محاوالتهم 

خاطئة 11

4 1.03 2.95 توظف املواد املطبوعة في البيت بقراءتها لطفلك. 12

1 1.23 3.25 تشير إلى طفلك وتقرأ له اإلعالنات التلفزيونية املطبوعة. 13

0.69 2.89 الدرجة الكلية
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البيئة احمليطة بهم، واالهتمام بها في س��ن مبكرة من حياتهم حتى لو لم يتم توجيههم بش��كل 
مباشر ومقصود.

ويش��ير اجلدول ذاته إل��ى أن العبارة رق��م )10( املتعلقة ب� »عرض أعم��ال طفلك الكتابية 
في املنزل« احتلت أدنى تلك املراتب مبتوس��ط حسابي بلغ )2.20( وانحراف معياري مقداره 
)0.99(. كما أن الفقرتني )4، 11( املتعلقتني ب� »تكتب مع طفلك في املنزل« و»تشرك طفلك في 
محاوالت القراءة املبكرة حتى لو كانت محاوالتهم خاطئة« احتلتا تقديرين مرتفعني مبتوسط 
حس��ابي بل��غ )2.35، 2.30( وانحراف معي��اري بلغ )1.18، 1.04( عل��ى التوالي. ويالحظ 
أن ه��ذه الفقرات تتعل��ق بتطوير الكتابة املبك��رة لألطفال، حيث كانت ه��ذه النتيجة متوقعة؛ 
ذل��ك أن اآلباء واألمهات رمبا ال يدركون أن تعلم األطفال القراءة والكتابة وإظهار الوعي باللغة 
املكتوبة ميكن أن ي�بدأ منذ س��ني الطفل األولى. فاألط�فال ف�ي الغالب ال يسمح ل��هم مبحاوالت 
الق��راءة والكتاب��ة املبكرة وذل��ك لالعتق��ادات اخلاطئة الت��ي يحم�����ها معظ��م الوالدين، وه��و 
أن مح��اوالت الكتاب����ة املبكرة ال ت��ب��دأ إال عندم��ا يدخ���ل الطف�������ل الروض������ة أو املدرس������ة 

 .)Morrow & McGee, �00�(

وبه��ذا يتض��ح أن ما يوف��ره الغالبية العظمى م��ن الوالدين في هذه الدراس��ة ألطفالهم في 
البيئ��ة املنزلي��ة يعد خبرات متواضع��ة في بناء البيئ��ة الغنية باملواد املطبوع��ة؛ فالقليل من 
اآلب��اء يوفرون تلك البيئة من حالل ممارس��ة س��لوكيات تس��اعد األطفال عل��ى تطوير وعيهم 
باللغ��ة املكتوب��ة وإن كانت هذه الس��لوكيات نابعة م��ن طبيعة عمل اآلباء الت��ي تتطلب منهم 
الق��راءة، أو نابعة من طبيعة اهتمامهم بأطفالهم من خالل توفير ما يالئمهم ويس��د حاجاتهم. 
فاآلباء واألمهات ال يعون أهمية تلك املمارسات ألطفالهم، فقد يتوافر في بيئاتهم املنزلية املواد 
املطبوع��ة غير أنه��م يجهلون أهمية توظيفها. كم��ا يتضح أن البيئات املنزلي��ة ألولئك األطفال 
تخلو من ممارس��ات محاولة الكتابة املبكرة على الرغم من أهميتها في تلك املرحلة. فقد أش��ار 
)Randolph & Robertson, �99�, pp.�7-77( إل��ى أن كتاب��ات األطف��ال ف��ي ه��ذه املرحلة 
املبك��رة لن تكون بالش��كل املتعارف عليه الذي يظهره البالغون أو الكب��ار، إال أن كتابات كهذه 
يج��ب أال ُتهَمل، حيث ُينَظر إليها على أنها حاس��مة في النمو والتط��ور في تعلم اللغة املكتوبة، 

والقدرة على الكتابة الحقاً عندما يدخلون املدرسة.

ثانيًا ـ النتائج املتعلقة باإلجابة عن التساؤل الثاني:

مـــا أثـــر البيئـــة املنزليـــة الغنيـــة باملـــواد املطبوعة فـــي تطويـــر وعي أطفـــال ما قبـــل املدرســـة باللغة 

املكتوبة؟

يوضح اجلدول رقم )4( مجموع األطفال الذين أظهروا وعياً باختبار الوعي باللغة املكتوبة 
ونس��بهم املئوية، واألطف��ال الذين لم يظهروا ذلك الوعي باللغة املكتوب��ة على فقرات االختبار 

البالغ عددها خمس عشرة فقرة وعلى املجموع الكلي لفقرات االختبار. 
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جدول رقم )4( التكرارات والنسب املئوية ألطفال ما قبل املدرسة الذين أظهروا وعيًا باللغة املكتوبة 
واألطفال )الذين لم يظهروا ذلك الوعي ( على فقرات اختبار الوعي باللغة املكتوبة وعلى املجموع 

الكلي للفقرات

     
األطفال الذين لم يظهروا 

وعياً باللغة املكتوبة
األطفال الذين أظهروا 
وعياً باللغة املكتوبة الفقرة الرقم

النسبة املجموع النسبة املجموع

%  22.5 9 %  77.5 31 يظهر الطفل وعياً باجتاه الكتاب
1 )جعل الطفل يفتح الكتاب الذي أمامه من بدايته(

%  35 14 %    65 26
يظهر الطفل وعياً بان الكالم املكتوب و ليس الصور من يحمل الرسالة 

) جعل الطفل يشير إلى بداية الكالم املكتوب كما لو كان يقرأ (. 2

%  12.5 5 %  87.8 35
يظهر وعياً باجتاه الكالم املكتوب ) من أعلى اليمني( ) جعل الطفل يشير 

إلى نقطة البدء بعملية القراءة من خالل اإلشارة إلى الكالم املكتوب(. 3

%  22.5 9 %  77.5 31
يظهر وعياً باجتاه الكالم املكتوب ) من اليمني إلى اليسار( 

) جعل الطفل يشير إلى بداية الكالم املكتوب و يشير فيه كما لو كان يقرأ(. 4

%  42.5 17 %  57.5 23
يظهر وعياً باجتاه الكالم املكتوب ) من األعلى إلى األسفل(

 ) جعل الطفل يشير إلى بداية الكتابة و يشير فيه كما لو كان يقرأ متنقالً 
من سطر آلخر(.

5

% 45 18 %  55 22
يظهر وعياً باالنتقال من كلمة إلى أخرى في أثناء  القراءة. 

)جعل الطفل يتبع على الكلمات املطبوعة أثناء القراءة(. 6

%  10 4 %  90 36
يظهر وعياً مبصطلحات أعلى و أسفل 

) جعل الطفل يشير إلى أعلى أو أسفل الصورة(. 7

%  80 32 %  20 8
يظهر وعياً بعالمات الترقيم 

)جعل الطفل يشير إلى عالمة السؤال وماذا تعني(. 8

%  50 20 %  50 20
يظهر وعياً مبصطلح احلرف

9 ) جعل الطفل يشير إلى حرف واحد أو حرفني(.

%  32.5 13 %  67.5 27
يظهر وعياً مبصطلح كلمة ) جعل الطفل يشير إلى كلمة واحدة أو كلمتني(.

10

%  52.5 21 %  47.5 19
يظهر وعياً مبصطلح أول حرف )جعل الطفل يشير إلى أول احلرف في كلمة 

ما أو آخر حرف في كلمة ما(. 11

%  40 16 %  60 24
يظهر وعياً مبصطلح آخر حرف

12 )جعل الطفل يشير إلى أول احلرف في كلمة ما أو آخر حرف في كلمة ما(.

%  57.5 23 %  42 17
يظهر وعياً بشكل احلرف عندما يكون في وسط الكلمة 

)جعل الطفل يشير إلى حرف ما في ووسط الكلمة(.  13

%  30 12 %  67.5 27
يظهر وعياً مبصطلح السطر )السطر األعلى، السطر األخير(

14 )جعل الطفل يشير إلى السطر األعلى أو األخير في الصفحة(.

%  47.5 19 %  52.5 21
يظهر وعياً باألحرف املتشابهة

15 )جعل الطفل يشير إلى حرف يشابه حرفاً ما في كلمة ما(.

%  38.8 15.5 %  61.2 24.5 الكلي
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األطفال الذين لم يظهروا 
وعياً باللغة املكتوبة

األطفال الذين أظهروا 
وعياً باللغة املكتوبة الفقرة الرقم

النسبة املجموع النسبة املجموع

%  22.5 9 %  77.5 31 يظهر الطفل وعياً باجتاه الكتاب
1 )جعل الطفل يفتح الكتاب الذي أمامه من بدايته(

%  35 14 %    65 26
يظهر الطفل وعياً بان الكالم املكتوب و ليس الصور من يحمل الرسالة 

) جعل الطفل يشير إلى بداية الكالم املكتوب كما لو كان يقرأ (. 2

%  12.5 5 %  87.8 35
يظهر وعياً باجتاه الكالم املكتوب ) من أعلى اليمني( ) جعل الطفل يشير 

إلى نقطة البدء بعملية القراءة من خالل اإلشارة إلى الكالم املكتوب(. 3

%  22.5 9 %  77.5 31
يظهر وعياً باجتاه الكالم املكتوب ) من اليمني إلى اليسار( 

) جعل الطفل يشير إلى بداية الكالم املكتوب و يشير فيه كما لو كان يقرأ(. 4

%  42.5 17 %  57.5 23
يظهر وعياً باجتاه الكالم املكتوب ) من األعلى إلى األسفل(

 ) جعل الطفل يشير إلى بداية الكتابة و يشير فيه كما لو كان يقرأ متنقالً 
من سطر آلخر(.

5

% 45 18 %  55 22
يظهر وعياً باالنتقال من كلمة إلى أخرى في أثناء  القراءة. 

)جعل الطفل يتبع على الكلمات املطبوعة أثناء القراءة(. 6

%  10 4 %  90 36
يظهر وعياً مبصطلحات أعلى و أسفل 

) جعل الطفل يشير إلى أعلى أو أسفل الصورة(. 7

%  80 32 %  20 8
يظهر وعياً بعالمات الترقيم 

)جعل الطفل يشير إلى عالمة السؤال وماذا تعني(. 8

%  50 20 %  50 20
يظهر وعياً مبصطلح احلرف

9 ) جعل الطفل يشير إلى حرف واحد أو حرفني(.

%  32.5 13 %  67.5 27
يظهر وعياً مبصطلح كلمة ) جعل الطفل يشير إلى كلمة واحدة أو كلمتني(.

10

%  52.5 21 %  47.5 19
يظهر وعياً مبصطلح أول حرف )جعل الطفل يشير إلى أول احلرف في كلمة 

ما أو آخر حرف في كلمة ما(. 11

%  40 16 %  60 24
يظهر وعياً مبصطلح آخر حرف

12 )جعل الطفل يشير إلى أول احلرف في كلمة ما أو آخر حرف في كلمة ما(.

%  57.5 23 %  42 17
يظهر وعياً بشكل احلرف عندما يكون في وسط الكلمة 

)جعل الطفل يشير إلى حرف ما في ووسط الكلمة(.  13

%  30 12 %  67.5 27
يظهر وعياً مبصطلح السطر )السطر األعلى، السطر األخير(

14 )جعل الطفل يشير إلى السطر األعلى أو األخير في الصفحة(.

%  47.5 19 %  52.5 21
يظهر وعياً باألحرف املتشابهة

15 )جعل الطفل يشير إلى حرف يشابه حرفاً ما في كلمة ما(.

%  38.8 15.5 %  61.2 24.5 الكلي

يتض��ح من اجل��دول رق��م )4( أن الدرجات الت��ي حصل عليه��ا األطفال في اختب��ار الوعي 
باللغة املكتوبة كانت متفاوتة. فقد بلغ متوسط األطفال الذين أظهروا وعياً مبصطلحات املواد 
املطبوعة 24،5 طفالً من أصل 40 طفالً بنسبة 61.2 %، في حني كان متوسط األطفال الذين لم 
يظهروا ذلك الوعي 15.5 طفالً بنسبة 38.8 %. وهذا يعني أن عدد األطفال الذين أظهروا وعياً 
بخصائص اللغة املكتوبة كان أكثر من أولئك الذين لم يظهروا ذلك الوعي، ولعل هذا يعود إلى 
كث��رة ما يتعرض له الطفل في هذا العصر من خبرات املواد املطبوعة من خالل وس��ائل اإلعالم 
املقروء واملرئي وتكنولوجيا العصر احلديث. ففي اآلونة األخيرة، شهد املجتمع األردني شيوع 
ظاه��رة الصحف اإلعالنية التي توزع مجاناً )كالوس��يط واملمتاز وغيرهم��ا(، والتي أصبحت 
في متن��اول اجلميع، وتصل معظم املنازل، باإلضافة إلى تعرض الطفل في املنزل إلى القنوات 
الفضائي��ة الت��ي أصبح ي��درك بعضها مبجرد الش��عار املكت��وب دومنا معرفة احل��روف التي 
تعنيها )كاجلزيرة والعربية والسورية....( )�Harste, Woodward, & Burke, �98(، كما 
أن وجود الهاتف اجلوال في جميع املنازل وما يصل للوالدين وأفراد األسرة من رسائل مكتوبة 
قد أسهم في زيادة هذا الوعي بني أطفال اليوم، فضالً على ما يقدمه احلاسوب � الذي أصبح من 

الضروريات في كل منزل � لألطفال من خبرات التعرض إلى املواد املطبوعة.

كما تش��ير نتائج اجلدول ذاته إلى أن الغالبية العظم��ى من األطفال أظهروا وعياً للفقرات 
)7، 3، 4( واملتعلقة بالوعي مبصطلحات أعلى وأسفل، واجتاهات الكالم املكتوب من اليمني 
إلى اليس��ار، ومن أعلى إلى أس��فل، حيث بلغ عدد األطفال الذين أظهروا ذلك الوعي )36، 35، 
31 طفالً( بنسبة )90 %، 78.8 %، 77.70 %( على التوالي. وهذه النتيجة ُتعَزى ملا أصاب 
فه��م الطفل ف��ي البيئة األردنية للغ��ة املكتوبة نتيجة كث��رة املطبوعات كما متت اإلش��ارة إليه 
س��ابقاً، وثمة س��بب آخر ق��د ُيْعَزى إل��ى أن للطفل في معظ��م البيئات األردني��ة � إن لم يكن هو 
األكبر لوالديه � إخوة أو أخوات ميارس��ون سلوكيات القراءة والكتابة، وهذا أمر يجعل األطفال 
يالحظون إخوتهم وهم ميارسون تلك السلوكيات، مما يسهم في زيادة الوعي باللغة املكتوبة 
لديهم. وقد أشارت )���.Christie et al., �997, p( إلى أن مشاهدة األطفال الصغار إلخوتهم 
 .)Emergent Literacy( ممن هم أكبر س��ناً يس��هم في تنمية التعلم املبك��ر للقراءة والكتاب��ة
أما أعلى نس��بة لألطف��ال الذين لم يظه��روا وعياً مبصطلح��ات الكالم املكتوب فق��د كانت على 
الفق��رة )8( املتعلقة بإظه��ار الوعي بعالمات الترقيم، وبلغت 32 طفالً بنس��بة 80 %. ويعزو 
الباحث هذا السبب إلى أن عالمات الترقيم بشكل عام � على الرغم من أهميتها � ال ُتَوّظف بشكل 
فعال في اللغة املطبوعة في وس��ائل اإلعالم املرئي واملقروء في الدول العربية وما يصل للطفل 
م��ن مواد مطبوعة. وقد أش��ارت اجلمعي��ة الدولية للقراءة واجلمعية الوطني��ة لتربية وتعليم 
 IRA &( األطف��ال الصغار إلى أهمية تعريض األطف��ال لعالمات الترقيم ووظائفها البس��يطة
NAYEC, �998(. فف��ي البيئ��ات العربي��ة قلما جند إعالناً في تلفاز أو صحيفة أو في رس��ائل 
البري��د واحتوى ه��ذه العالمات، فضالُ على ذلك أن االعتقاد الس��ائد لدى معظ��م الوالدين بأن 
األطف��ال الصغار ملا يصلوا إلى العمر العقلي الذي ميكنهم على الوعي بهذه العالمات قد يكون 

.)Morrow, �00�, p.���( ًوراء تلك النتيجة أيضا

وكانت نس��بة األطفال الذين لم يظهروا وعياً بش��كل احلرف عندما يكون في وس��ط الكلمة 
ومبصطل��ح )أول احلرف( أعلى من نس��بة األطف��ال الذين لم يظهروا ذلك الوع��ي )23 طفالً لم 
يظهروا الوعي بشكل احلرف عندما يكون في وسط الكلمة مقابل 17 طفالً أظهروا ذلك الوعي(، 
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و)21 طفالً لم يظهروا الوعي مبصطلح أول احلرف مقابل 19 طفالً أظهروا ذلك الوعي(. ورمبا 
ُيْع��َزى عدم وع��ي األطفال بهذه املصطلح��ات إلى قلة توظيفه��ا من قبل الوالدي��ن عند القراءة 
ألطفالهم من كتاب أو قصة أو عند اإلش��ارة لهم على الكالم املطبوع. فالتعرف إلى مصطلحات 
احلروف والكلمات، كما أش��ارت إليه كرستي وزميالتها )Christie, et al., �997( يعد مرحلة  

كبيرة في تطوير فهم األطفال للغة املكتوبة.

وملعرف��ة أثر البيئة املنزلية الغنية بامل��واد املطبوعة في وعي األطف��ال باللغة املكتوبة، مت 
استخدام اختبار )ت( لقياس الفروق بني املجموعتني: )املجموعة األولى، ومتثل األطفال الذين 
أظه��ر حتليل نتائج اس��تبانة والديهم أنهم يوف��رون بيئة غنية بامل��واد املطبوعة وعددهم 17 
طف��الً، واملجموعة الثانية التي متثل األطفال الذين أظهرت ممارس��ات والديهم أنهم ال يوفرون 
ألطفاله��م بيئ��ة منزلية غنية بامل��واد املطبوعة، وعدده��م 23( على املجموع الكل��ي لنتيجتهم 
ف��ي اختبار الوعي باللغة املكتوبة، وذلك عن طريق حس��اب املتوس��ط احلس��ابي واالنحراف 

املعياري وقيمة )ت( ومستوى الداللة كما هو موضح في اجلدول رقم )5(.                         

جدول )5( اختبار )ت( ملتوسط مجموعتي األطفال على الدرجة الكلية 
الختبار الوعي باللغة املكتوبة

يتض��ح من جدول رق��م )5( وجود فروق ذات داللة إحصائي��ة )0.005( في الدرجة الكلية 
الختب��ار الوع��ي باللغة املكتوب��ة بني األطفال الذين يعيش��ون ف��ي بيئة منزلي��ة غنية باملواد 
املطبوع��ة في املجموع��ة األولى، وزمالئهم الذين يعيش��ون ف��ي بيئة منزلية تفتق��ر إلى املواد 
املطبوعة في املجموعة الثانية، وملصلحة أطفال املجموعة األولى؛ إذ بلغ املتوس��ط احلس��ابي 
لدرج��ات أفراد املجموعة األولى الذين يعيش��ون في بيئات غنية بامل��واد املطبوعة )10.52(، 
وهو أعلى من املتوس��ط احلس��ابي ألف��راد املجموع��ة الثانية الذي��ن يفتقرون إل��ى بيئة املواد 
املطبوعة، حيث بلغ املتوس��ط احلسابي لدرجاتهم في االختبار )8.12(. وتتفق هذه النتيجة 
مع نتائج كثير من الدراس��ات التي أشارت إلى أن األطفال في البيئات الغنية باملواد املطبوعة 
يظه��رون وعياً باللغة املكتوبة أكثر من الذين يعيش��ون في بيئ��ات غير غنية باملواد املطبوعة  
)�Goodman, �98�; Taylor, et al., Hannon, �99�; McGee & Richgels, �00(.  وهذا 
يرجع إلى ما يتعرض له األطفال في البيئة املنزلية من خبرات التعرض للمواد املطبوعة، كما 

 مستوى
الداللة

 قيمة
)ت(

 االنحراف
املعياري

 املتوسط
احلسابي العدد فئة األطفال

 الدرجة الكلية الختبار
الوعي باللغة املكتوبة

0.000٭ 3.90
1.94 10.52 17

 الذين يعيشون 
 في بيئة منزلية

 غنية باملواد
املطبوعة

1.78 8.21 23
 الذين يعيشون
 في بيئة منزلية
 تفتقر إلى املواد

املطبوعة
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أش��ارت إلى ذلك استبانة الوالدين، حيث جند أن أولئك اآلباء واألمهات يشيرون ألطفالهم إلى 
اإلعالن��ات املطبوعة، ويقرؤون ألنفس��هم في الوقت الذي يس��تطيع فيه أطفالهم مش��اهدتهم، 
ويس��محون ألطفالهم باكتشاف الكتب وتقليبها. فهذه املمارسات، وإن كان معظم الوالدين في 
الدراس��ة ال ميارس��ونها عن س��ابق قصد لتطوير وعي باللغة املكتوبة ل��دى أطفالهم، بيد أنها 

تسهم بدرجة كبيرة في زيادة وعي أطفالهم بفهم مصطلحات اللغة املكتوبة. 

في ضوء ما أس��فرت عنه نتائج الدراسة احلالية واستنتاجاتها يقترح الباحث التوصيات 
اآلتية:

أن بيئ��ة املن��زل الغنية باملواد املطبوعة وس��يلة مس��اعدة لزيادة وع��ي األطفال باللغة    �  1
املكتوبة، وتطوير القدرة على التعلم املبكر للقراءة والكتابة الحقاً.

ض��رورة زي��ادة توعي��ة الوالدين � من خالل وس��ائل اإلعالم املرئي واملس��موع � وبرامج    �  2
الروضة واملدرس��ة بأن لهم دوراً كبيراً قي تطوير وعي أطفالهم باللغة املكتوبة، وضرورة 
التخل��ي ع��ن وجهة النظ��ر التقليدية التي ت��رى أن األطف��ال ال ينبغي أن يتعلم��وا القراءة 

والكتابة، والتعرض إليهما قبل أن يذهبوا إلى الروضة. 
ضرورة أن تبني رياض األطفال برامجها على زيادة وعي اللغة املكتوبة لألطفال، وهذا    �  3
يتطل��ب إثراء بيئة الروضة املادية باملواد املطبوعة لتكون اس��تكماالً مل��ا يتلقاه الطفل من 

خبرات اللغة املكتوبة في املنزل.
عل��ى الرغم من تعرفنا في هذه الدراس��ة إل��ى خصائص البيئة املنزلي��ة الغنية باملواد    �  4
املطبوع��ة، فإن هن��اك خصائص أخرى لم تش��ملها الدراس��ة، وميكن أن تك��ون موضوعاً 

لدراسات تكميلية للباحثني تعتمد وسائل بحثية أخرى كاملقابلة واملالحظة.
إجراء دراسات بحثية تستقصي أثر املستوى االجتماعي  واالقتصادي والثقافي لألسرة    �  5
ف��ي زيادة الوعي باللغ��ة املكتوبة لدى أطف��ال الروضة، كذلك االنتق��ال إلى بيئة صفوف 
الروضة، وبح��ث خصائص بيئة الصف الغنية باملواد املطبوع��ة وأثرها في تطوير وعي 

أطفال ما قبل املدرسة باللغة املكتوبة.
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جدول )6( الدرجات الكلية ألفراد عينة الوالدين على االستبانة أداة الدراسة مرتبة تنازليًا

)٭( متوسطات الوالدين التي زادت عن )3.00( ُعدُّوا ممن يوفرون بيئة غنية باملواد املطبوعة ألطفالهم، ومن قلت عن )3.00( 
اعُتِبروا ال يوفرون ألطفالهم تلك البيئة.

 املتوسط احلسابي للدرجة الكلية على األداة)٭(أفراد عينة الوالدين
14.85
24.77
34.15
43.77
53.46
63.46
73.38
83.38
93.38

103.38
113.31
123.31
133.31
143.15
153.15
163.08
173.08
182.85
192.69
202.62
212.62
222.62
232.62
242.62
252.54
262.54
272.54
282.54
292.54
302.46
312.46
322.46
332.38
342.31
352.31
362.23
372.15
381.92
391.92
401.62

������ ���������(66   (� 4/26/09   12:43:53 PM



مجلة الطفولة العربية

�7

العدد الثامن  والثالثون

جدول )7( الدرجات الكلية ألفراد عينة األطفال على اختبار الوعي باللغة املكتوبة 

)٭( األطفال من )1 � 17( ميثلون األطفال الذين ينتمون لبيئة املواد الغنية باملواد املطبوعة.

العالمة الكلية لالختبار من )15(أفراد عينة األطفال )٭(

113
29
310
413
511
611
79
88
97

109
119
129
1313
1412
1511
1612
1713
188
198
209
2111
2211
238
247
2510
267
277
2810
296
307
315
328
337
349
356
3612
377
388
3910
408
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 ملحق )1(

استبانة الوالدين

أولياء األمور احملترمون،

حتية طيبة، وبعد،

يقوم الباحث بدراس��ة تس��تهدف اس��تقصاء أثر البيئة املنزلية الغنية باملواد املطبوعة في 
تطوير وعي أطفال ما قبل املدرسة باللغة املكتوبة، كذلك يرغب الباحث في التعرف إلى درجة 

تقدير الوالدين ملا يقومان به في توفير بيئة غنية باملواد املطبوعة.

إن م��ا يقصده الباحث بالبيئة املنزلي��ة الغنية باملواد املطبوعة يش��ير إلى املواد املطبوعة 
املوج��ودة في بيئة املنزل كامللصقات واإلش��ارات واللوحات والبطاق��ات والتعليمات املكتوبة 
التي تعلق على جدران احلائط والكتب والقصص واملجالت والرس��ائل وجميع أش��كال الكالم 

املطبوع املقدم في سياق وظيفي وذي معنى.

يرجى التكرم باإلجابة عن االستبانة املرفقة التي تشكل جزءاً مهماً من هذه الدراسة، حيث 
س��يكون لتعاونكم في اإلجابة عن االستبانة بدقة وموضوعية األثر الكبير في حتقيق النتائج 
املرجوة من هذه الدراس��ة، علماً بأن جميع املعلومات التي س��تجيبون عنها س��تعامل بسرية 
تامة، وستستخدم لغايات البحث العلمي فقط. لذلك ُيْرجى عدم كتابة اسم ولي األمر، أو اسم 
طفلكم / طفلتكم. كما ال يوجد في هذه االس��تبانة إجابة صحيحة أو إجابة خاطئة ألي س��ؤال 
س��تجيبون عنه. لذلك يرجى اإلجابة بالطريقة التي تعبر عن رأيكم وفقاً لكل قس��م من أقس��ام 

هذه االستبانة.

مالحظـــة : ُيْرَجى بع��د اإلجابة عن هذه االس��تبانة التكرم بإعادتها إل��ى الروضة عن طريق 
طفلكم/ طفلتكم.

شاكراً لكم حسن تعاونكم، ومقدِّراً اجلهد والوقت الذي ستبذلونه في اإلجابة عن فقرات 
هذه االستبانة.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير.

الباحث

ً أب�دا ً ن�ادرا أحيان�اً غالباً دائم�اً العب�����ارة الرقم

 تقوم بقراءة كتب أو مجالت أو صحف في
1 املنزل.

 تسمح لطفلك باكتشاف الكتب كحملها
وتقليبها واكتشاف أجزائها. 2

 توفر لطفلك ألعاباً تشجعه على قراءة الكلمات
املطبوعة. 3

تقوم بالكتابة مع طفلك في املنزل. 4

 تضع مجالت وكتب طفلك أو كتب أخرى في
عدة أركان في املنزل. 5

تشارك في قراءة القصص واملجالت مع طفلك. 6

 يسأل طفلك عند القراءة له أو عن املواد
املطبوعة في بيئة املنزل. 7

 جتيب عن أسئلة طفلك املتعلقة بالقراءة أو
املواد املطبوعة في املنزل. 8

 تشير لطفلك إلى املواد املطبوعة في املنزل
 كالرزنامة و رسائل البريد أو أي مادة مكتوبة

أو مطبوعة موجودة في املنزل.
9

تعرض أعمال طفلك الكتابية في املنزل. 10

 تشرك طفلك في محاوالت القراءة املبكرة حتى
لو كانت محاوالتهم خاطئة 11

 توظف املواد املطبوعة في البيت بقراءتها
لطفلك. 12

 تشير إلى طفلك وتقرأ له اإلعالنات التلفزيونية
املطبوعة. 13
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ُيْرَجى وضع عالمة )✓ ( في املكان املناس��ب الذي يش��ير إلى أي مدى تتبعون املمارس��ات 
التالية مع طفلكم/ طفلتكم في تنمية مهاراته القرائية والكتابية في رياض األطفال.

أب�داً ً ن�ادرا أحيان�اً غالباً دائم�اً العب�����ارة الرقم

 تقوم بقراءة كتب أو مجالت أو صحف في
1 املنزل.

 تسمح لطفلك باكتشاف الكتب كحملها
وتقليبها واكتشاف أجزائها. 2

 توفر لطفلك ألعاباً تشجعه على قراءة الكلمات
املطبوعة. 3

تقوم بالكتابة مع طفلك في املنزل. 4

 تضع مجالت وكتب طفلك أو كتب أخرى في
عدة أركان في املنزل. 5

تشارك في قراءة القصص واملجالت مع طفلك. 6

 يسأل طفلك عند القراءة له أو عن املواد
املطبوعة في بيئة املنزل. 7

 جتيب عن أسئلة طفلك املتعلقة بالقراءة أو
املواد املطبوعة في املنزل. 8

 تشير لطفلك إلى املواد املطبوعة في املنزل
 كالرزنامة و رسائل البريد أو أي مادة مكتوبة

أو مطبوعة موجودة في املنزل.
9

تعرض أعمال طفلك الكتابية في املنزل. 10

 تشرك طفلك في محاوالت القراءة املبكرة حتى
لو كانت محاوالتهم خاطئة 11

 توظف املواد املطبوعة في البيت بقراءتها
لطفلك. 12

 تشير إلى طفلك وتقرأ له اإلعالنات التلفزيونية
املطبوعة. 13
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تس��ترعي اجلمعية الكويتية لتقدم الطفول��ة العربية عناية الباحثني الع��رب إلى أن مجلة 
الطفول��ة العربية انتهج��ت خطة إصدار جديدة اعتب��اراً من العدد )33( � ديس��مبر 2007 وفقاً 
للمحاور اآلتية، والتي ستصبح مبثابة امللفات اخلاصة ألعداد املجلة، وسيكون كل محور منها 

عنواناً بارزاً ألغلفتها:
األطفال والدميقراطية.   �  1

التسامح. األطفال وثقافة    �  2
األطفال والعلوم.   �  3

�  األطفال وثقافة الصورة.  4
اللعب. األطفال وفضاء    �  5

اإللكترونية. �  األطفال والثقافة   6
التربوية. األطفال والعدالة    �  7

 � اللعب   � التأثيث   � املبنى   ( مدارس املستقبل ألطفال ما قبل املدرسة والرياض   �  8
وسائل اإليضاح � اخلبرات... إلخ(.

لذا، فإنه يس��عد اجلمعي��ة الكويتية لتق��دم الطفولة العربي��ة دعوة الباحث��ني العرب أينما 
وجدوا للمساهمة في مجلة الطفولة العربية ببحث يعدونه خصيصاً ألي من احملاور املذكورة، 
هذا وس��تقوم اجلمعية بتقدمي مكافأة مالية رمزية٭ تشجيعاً لألبحاث والدراسات املقدمة، على 
أن تكون تلك األبحاث وفقاً لقواعد وشروط النشر في املجلة التي يجدونها على موقع اجلمعية 

www.ksaac.org.kw :اآلتي
آملني اس��تجابتكم الكرمية، م��ع موافاتنا بعنوان الدراس��ة التي ترغبون ف��ي إعدادها وفقاً 

للمحاور الثمانية املذكورة، ومن ثم تزويدنا بدراستكم حال االنتهاء منها.
ترسل جميع املكاتبات على العنوان اآلتي:

اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية
مجلة الطفولة العربية

ص. ب: 23928 � الصفاة: 13100
دولة الكويت

هاتف: 4748250، 4748479، فاكس: 4749381
haa49@qualitynet.net :البريد اإللكتروني

٭ )500 دوالر أمريكي( لألبحاث امليدانية والتجريبية، و)150 دوالراً أمريكياً( لألبحاث والدراسات النظرية.

دعوة إلى الباحثني العرب
للمشاركة في مجلة الطفولة العربية بثوبها اجلديد
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كتاب العدد

تأليف: د. إنشراح إبراهيم محمد املشرفي 

مدرسة املناهج وطرق التدريس بكلية رياض األطفال ـ جامعة اإلسكندرية

تقدمي: أ. د. حامد عمار
الناشر: الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، 2005

عرض ومراجعة: أ. د. فيوال الببالوي 
كلية التربية ـ جامعة الكويت

صدر هذا الكتاب عن الدار املصرية اللبنانية للطباعة والنشر 
بالقاه��رة ع�ام 2005، ضمن سلس��لة »آفاق تربوي��ة متجددة« 
تص��در عن هذه الدار. ويأت��ي هذا الكتاب تطويراً للرس��الة التي 
تقدمت بها املؤلفة )د. إنشراح إبراهيم محمد املشرفي( للحصول 
عل��ى درجة دكتوراه الفلس��فة من كلية ري��اض األطفال بجامعة 
اإلس��كندرية، وذلك في إطار اهتمامات واجتاهات بحثية للكلية 
نفس��ها بتلك اجلامع��ة، تطلعاً إل��ى تنمية بش��رية حقة توضع 
بذوره��ا ف��ي الطفول��ة املبك��رة، وتث��ري أرضيتها بكل م��ا يحمل 
بواكي��ر مناء واعدة يعيش��ها الطف��ل، وتتنامى مع��ه في مراحل 

النمو اآلتية من مدى حياة اإلنسان.

وإذ يركز الكتاب/ الرسالة على هذا التوجه النمائي إمنا ينطلق فيه من قضية رئيسة، وهي 
أن التفكي��ر اإلبداعي ميكن تعليمه وتعلمه لطف��ل الروضة، وأن التفكير اإلبداعي لطفل الروضة 
ه��و موض��وع للتعليم القائ��م على التعلم. وذل��ك توجه جديد ف��ي س��يكولوجيا وبيداجوجيا 
اإلبداع، وحس��ن اس��تثماره في الس��نوات املبكرة األولى من منو الطفل، وما يحمله من خبرات 
ومنجزات منوه إلى املراحل النمائية التالية، وحيث يكون الطفل بحق هو أبا الرجل كما يذهب 

البعض في تأكيد أهمية هذه املرحلة.

به��ذا التوجه النمائي الذي يركز على تعليم اإلبداع وابتداًء م��ن الطفولة املبكرة، وفي بيئة 
تعل��م وهي رياض األطف��ال باعتبارها أول مؤسس��ة تعليمية نظامية خارج نط����اق األس��رة، 
وفي إطار فلسفة وأهداف التعليم قبل املدرسة �� ينتظم محتوى الكتاب فكراً ومنهجاً وما يثيره 
من قضايا علمي��ة، وآفاق تربوية، ومتضمنات تطبيقية تتعلق وظيفياً بهذه املرحلة األس��اس 

من بناء الشخصية، وما لها من مقومات وضمانات اإلبداعية والصحة النفسية.

تعليم التفكير اإلبداعي لطفل الروضة 
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يتضمن الكتاب خمسة فصول تتناول املوضوعات والتطبيقات اآلتية:

)1( التفكير اإلبداعي.

)2( تعليم التفكير اإلبداعي.

)3( معلمة الروضة وكفايات التعليم اإلبداعي.

)4( برنامج مقترح لتنمية كفايات تعليم التفكير اإلبداعي لدى معلمة رياض األطفال.

)5( خامتة واستخالصات رئيسة.

وذلك إضافة إلى تقدمي دار النش��ر للسلسلة )ملاذا هذه السلسلة؟(، وتقدمي أ. د. حامد عمار 
للكتاب، ومقدمة الكتاب للمؤلفة.

يق��ع الكت��اب في )229( من احلج��م الكبير، وغط��ت مراجع الكتاب الصفح��ات من )209 � 
229(، يبدأ الكتاب باس��تهالل بأهمية سلسلة »آفاق تربوية متجددة« على نحو ما جاء في 
تق��دمي »ال��دار املصري��ة اللبنانية« للكت��اب، فغاية السلس��لة هي حتريك ما قد أص��اب العلوم 
التربوية والنفس��ية في مجاالت كثيرة من أجواء راكدة، واجترار في الفك������ر واملمارس��ة، وما 
له��ذا من آثار وتداعيات أساس��ية في حيوية املنظومة التربوي��ة، وجتديدها ملواجهة حتديات 

تعليم املستقبل.

وف��ي ذلك يؤك��د أ. د. حامد عمار ف��ي تقدميه للكتاب أن��ه ليس هناك من س��بيل أفعل وأكفأ 
م��ن التقدم نحو بن��اء مجتمعنا صوب مجتمع املعرفة، من إرس��اء وترس��يخ التفكير العقالني 
النق��دي اإلبداعي لدى املواطن العربي. وكلما بادرنا بذل��ك الغرس منذ مرحلة الطفولة املبكرة 

كان النتاج واعداً باخلصوبة والثراء في مقتبل املراحل التعليمية والعملية.

وينبهن��ا أ. د. حام��د عمار إلى أهمية وحتمية قدرات وعملي��ات التفكير اإلبداعي؛ باعتبارها 
ذروة ف��ي مج��ال إعمال العق��ل ملواجهة مش��كالت مجتمعنا احلديث، ومبا اتس��م ب��ه من تعقد 
واحتماالت ومجاهيل متوقعة ال تخضع للحسبان، نتيجة لسرعة التغير وتدفق������ه وتالحقه، 
وكأمنا نعيش في حقب من املفاجآت مشحونة بكل ما نتصوره وما ال نتصوره من وعد ووعيد. 
وكل هذه املتغيرات واملؤش��رات املستقبلية تس��تلزم تطوير تعليمنا بصورة تتكافأ مع اإلعداد 
للتعام��ل والتكيف والتكييف لكل ما ينذر أو يبش��ر ب��ه الغد. إننا في اهتمامن��ا املتجدد بتنمية 
التفكي��ر اإلبداعي منذ الطفولة املبكرة، إمنا ننطلق من فرضية أن كل طفل هو مش��روع إنس��ان 
مبدع )بالقوة( بحسب املصطلح الفلسفي، بيد أن هذا يتوقف على إمكانية أن تتوافر )بالفعل( 

الشروط والعوامل التي تعني على حتقيق مشروع اإلنسان املبدع.

وف��ي متهيدها لكتابها تطرح املؤلفة ف��ي مقدمة الكتاب بقضية مهمة، وهي التعليم من أجل 
التفكي��ر وتعليم التفكير؛ لذا فإن قضية إدخال التفكير إلى املدارس، إلى جانب أهميتها العملية 
والتربوي��ة، هي قضية تتعلق مبس��ألة النمو والتق��دم، ومواجهة حتديات املس��تقبل في عالم 
أصبح قائ��ده الفكر. وقد اتخذت امل��دارس التربوية في تعليم التفكير وتنميته مس��ارين، هما: 
تعليم التفكير من حيث هو برنامج مستقل، أو دمج التفكير في املنهج الدراسي، وذلك من خالل 
إعادة بناء الكيفية التي يس��تخدم بها محتوى املنه��ج التقليدي في العملية التعليمية. وميكن 
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الدمج بني املس��ارين في إطار حاجات تربوية متجددة. واتس��اقاً مع هذه القضية تركز املؤلفة 
على أن املعلم هو من أهم عوامل جناح برامج تعليم التفكير اإلبداعي، بقدر ما هو متغير أساسي 
ف��ي تنمية اإلبداع لدى األطفال؛ لذا يتطلب إعداده لتعلي��م التفكير اإلبداعي إعادة نظر في كثير 
م��ن البرامج الراهنة في كليات إع��داد املعلم، بحيث توجه إلى متكني املعلمني من التدريس من 
أج��ل اإلبداع، وإلى إعداد املعل��م الكفء القادر على تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطفل، ومن هنا 
ف��إن تعليم التفكير اإلبداعي لطفل الروضة يتالزم بالض��رورة مع تنمية كفايات تعليم التفكير 

اإلبداعي ملعلمة رياض األطفال بصفة خاصة.

يتص��ف تنظي��م محت��وى الكت��اب بالتتاب��ع واالتس��اق املنطقيني ب��ني اجلوان��ب النظرية 
والتطبيقي��ة، والتكام��ل بني املفاهيم التفس��يرية ومجاالت العمل واملمارس��ة ب��ني إبداع الطفل 

وإبداع املعلمة في وحدة وظيفية تركز عليها املؤلفة في كل جنبات هذا الكتاب/ الرسالة.

ويتس��م أس��لوب الكتاب بالوض��وح والتحديد ودقة وس��المة الصياغة اللغوي��ة. ويكاد ال 
يخلو فصل من فصول الكتاب من التأكيد على توجيه املادة العلمية صوب مجاالتها التطبيقية 
والعملي��ة، وتوجيه انتباه الق��ارئ واهتمامه إلى العمل على االس��تفادة من املعرفة واخلبرات 
واملمارسات التي يحتويها كل فصل في حتسني عملية تعلم اإلبداع لدى طفل الروضة، وكيفية 
حتويل املفاهيم واملعلومات النظرية إلى ممارسات سلوكية تربوية داخل الصف، أو في سياق 
النش��اطات التربوية املتنوعة في الروضة. وفيم��ا يلي عرض موجز حملتوى الكتاب على نحو 

تنظيمي في فصوله اخلمسة.

ب��دأت املؤلف��ة الفص��ل األول »التفكي��ر اإلبداع��ي« )ص 33 � 62( مبقدمة تثي��ر فيها قضية 
العالق��ة الطردي��ة بني اإلبداع والتفكير اإلبداعي، فهي عالقة الش��يء بأصل��ه، أو عالقة البداية 
بالنهاي��ة، واعتبارهم��ا وجهني لعملة واحدة أو مفهوم واحد متص��ل. وانتقلت بعدها إلى إبراز 
قيم��ة التفكي��ر اإلبداعي وأهميت��ه، وتأكيداً على ح��ق الطفل في أن يحصل عل��ى أفضل الفرص 
لينمو ويبدع. وتفرد مس��احة كافية من ه��ذا الفصل في عرض وحتليل مفهوم التفكير اإلبداعي 
واجتاه��ات التنظير والبحث في��ه وفقاً للمداخل املختلف��ة لتناول ه��ذا املفه��وم، وعلى نحو ما 
حتص��ره في ثالث فئات من تعريف التفكير اإلبداعي على أس���اس )أ( العملية اإلبداعية، )ب( 
اإلنتاج اإلبداعي، )ج( سمات الشخص املبدع. وتتناول بشيء من التفصيل املكونات األساسية 
للتفكير اإلبداعي، وهي: الطالقة، واملرونة، واألصالة. ثم تعرض للتفس��يرات املختلفة للتفكير 
اإلبداعي في ضوء عدد من النظريات يش��مل النظريات التحليلية واالرتباطية واجلش��طالتية 
واإلنسانية والعاملية، ثم تختم هذا العرض بجدول لهذة النظريات، ورواد كل نظرية، ووجهة 
النظر التفس��يرية التي تأخذ النظري���ة بها، والنقد املوجه للنظرية، ومدى االس��تفادة منها في 

تعليم التفكير اإلبداعي لطفل الروضة.

وف��ي الفصل الثان��ي »تعليم التفكير اإلبداع��ي« )ص 63 � 113(، قدمت املؤلفة بش��يء من 
اإلس��هاب اخللفي��ة العلمية والعملي��ة التي يقوم عليها تعلي��م التفكير اإلبداعي تأسيس��اً على 
تنمي��ة كفايات تعليم التفكي��ر اإلبداعي لدى معلم��ة الروضة، وتتضمن هذه اخللفية األس��س 
النيورولوجي��ة كإمكانات كامنة للتفكير اإلبداعي في املخ اإلنس��اني، وكنا نود في هذا اجلانب 
أن يع��رض لطبيع��ة عمل امل��خ ولآلليات العصبي��ة للعملي��ات املعرفية، ولي��س التركيز فقط 
عل��ى عمل النصفني الكروي��ني للمخ. ومع ذلك، نقدر للمؤلفة انتباهه��ا للربط بني ما هو داخلي 
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فس��يولوجي- عصب��ي وما هو خارج��ي اجتماعي � ثقافي ترب��وي في فهم التفكي��ر وغيره من 
النشاط العقلي � املعرفي.

وتول��ي املؤلفة لنظرية »جاردنر« عن الذكاءات املتعددة أهمية كبيرة في فهم طبيعة العقل 
اإلنس��اني، وم��ا ينتظم فيه من »أط��ر للعقل« ميكن في نس��قها فهم اإلب��داع والتفكير اإلبداعي. 
واجلديد فيما تعرضه املؤلفة في هذا الش��أن هو إلقاء الضوء على مجاالت االس��تفادة من هذه 
النظري��ة في تصمي��م التدريس مبداخل متع��ددة، وتصمي��م البرامج املوجهة لتنمي��ة التفكير 
اإلبداعي ملعلم��ة الروضة، وغير ذلك من تطبيقات في مرحلة رياض األطفال. ويتضمن الفصل 
أيضاً عرضاً للس��مات املميزة للطفل املبدع، واعتباراً ملرحلة الطفولة كمرحلة خصبة مناس��بة 
لإلبداع والكتش��اف املبدعني، فكل طفل هو مش��روع مبدع، وينبغي النظر إليه كذلك، لهذا تبدو 
أهمي��ة االكتش��اف املبكر لإلبداع عند األطفال. وف��ي هذا ُتْعَنى املؤلفة بأس��اليب قياس التفكير 
اإلبداعي عند األطفال وس��بل اكتش��افه، وتقدم منوذجاً من تصميمها لقي��اس التفكير اإلبداعي 
لطفل الروضة على أنه أداة للقياس واالكتش��اف، ميكن اس��تخدامها بكفاءة في مرحلة رياض 
األطف��ال. وكنا نتوقع في هذا الش��أن أن تبني املؤلفة/ الباحثة ولو مجرد إش��ارة تفيد بيان ما 

قامت به وما حققته من الشروط السيكومترية التي وفرتها لهذه األداة.

أم��ا الفصل الثالث »معلم��ة الروضة وكفايات تعليم التفكي��ر اإلبداعي« )ص 115 � 143(، 
فهو تطبيق للمفاهيم واملبادئ التي تضمنها الفصالن األول والثاني على إعداد معلمة الروضة 
ك��ي تكون مؤهلة بالكفاي��ات التي متكنها من تعلي��م التفكير اإلبداعي لطف��ل الروضة. لذا يبدأ 
الفصل بتحليل وحتديد مفهوم الكفاية في استعراض ألدبيات متنوعة عن الكفايات التعليمية 
وخصائ��ص املعل��م الُكْفء، لتخلص املؤلفة إل��ى أن الكفايات ُتَعدُّ منوذجاً يس��اعد املعلم على 
اإلب��داع، وما يتضمنه النموذج من كفايات التركيب والطالقة واملرونة واألصالة مما ينبغي أن 
ميتلكه املعلم الكفء، وحيث ترى فيه منوذجاً مناسباً وفعاالً يساعد املعلم على تعليم التفكير 
اإلبداع��ي. وعلي��ه، ترك��ز املؤلفة على توج��ه تربوي، وهو إع��داد املعلم على أس��اس الكفايات 
التعليمي��ة التي ينبغ��ي أن يتقنها، وأن منكنه منه��ا من خالل برامج إع��داد معلمات الروضة، 
فتربي��ة متعلم مبدع يتطل��ب منا تخريج معلم مبدع. لهذا تقدم املؤلف��ة »قائمة لكفايات تعليم 
التفكي��ر اإلبداع��ي ملعلمة ري��اض األطف��ال« كنموذج ميك��ن اس��تخدامه أو االسترش��اد به في 
هذا الش��أن، وحيث تتضم��ن القائمة أربع فئات م��ن الكفايات، وهي: كفايات اكتش��اف القدرة 
اإلبداعية، كفايات توليد األفكار اإلبداعية، كفايات احلل اإلبداعي للمش��كالت، وكفايات مكافأة 
اإلنت��اج اإلبداعي. وتوضح املؤلفة بطريقة قابلة للتطبيق في واقع العمل التربوي مع األطفال 
أس��اليب تقومي الكفاية في أداء املعلم، مع التركيز على معلمة الروضة، وفي ذلك تقدم منوذجاً 
لالس��تخدام ألغراض تقومي كفايات معلمة الروضة أو لالسترش��اد ب��ه، وهو »بطاقة مالحظة 

ألداء كفايات تعليم التفكير اإلبداعي لدى معلمة رياض األطفال«.

وف��ي الفصل الراب��ع تواصل املؤلفة/ الباحث��ة اهتمامها مبعلمة الروض��ة باعتبارها بؤرة 
التركي��ز ف��ي نقل كفاياتها التعليمية إل��ى تعليم التفكير اإلبداعي لطف��ل الروضة فيما يتضمنه 
الفصل من »برنامج مقترح لتنمية كفايات تعليم التفكير اإلبداعي لدى معلمة رياض األطفال« 
)ص 145 � 197(، في إيضاح وحتديد لألس��س العامة التي يس��تند إليها البرنامج، وأهدافه، 
ومكونات��ه الت��ي تتح��دد بأربعة وأربع��ني كفاية فرعي��ة مصنفة وفق��اً للمج��االت األربعة من 
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الكفايات، كما س��بق حتديدها في الفصل السابق، وأس��اليب التدريس التي ميكن استخدامها 
ر،  في هذا البرنامج مثل العصف الذهني، ولعب األدوار، واملناقشة واحلوار، والتدريس املصغَّ
وكذل��ك أس��اليب التقومي. ويف��رد الفصل منوذجني عمليني جللس��ة متثل اجلان��ب النظري من 
البرنام��ج ع��ن ماهية اإلب��داع والتفكي��ر اإلبداعي، وجلس��ة أخرى متث��ل اجلان��ب العملي من 
البرنام��ج عن كفايات اكتش��اف القدرة اإلبداعي��ة. وينتظم هذا البرنامج ف��ي إطار خطة عامة 
قوامها أربع عش��رة جلسة، في سبعة أسابيع، وزمن اجللسة ثالث ساعات، وأختص اجلانب 

النظري بتسع ساعات، واجلانب العملي بثالث وثالثني ساعة.

أم��ا الفصل اخلامس وه��و الفصل اخلتامي، فقد بل��ورت فيه املؤلف��ة/ الباحثة ما توصلت 
إليه من اس��تخالصات رئيس��ة )ص 199 � 207(، تتمثل في عدة إرشادات وتوجيهات تتصل 
بعملي��ة تنمي��ة التفكير اإلبداع��ي لطفل الروض��ة في مجاالت النش��اطات املتنوعة كالنش��اط 
القصصي، والنش��اط الفني، والنش��اط احلركي، والنشاط املوس��يقي، وذلك من خالل إكساب 

معلمة الروضة الكفايات الالزمة لتعليم اإلبداع لألطفال.

وختام��اً نعتق��د أن ق��راءة هذا الكت��اب تنطوي على اس��تفادة بالغة القيمة مل��ا يتضمنه من 
ذخي��رة معرفية ومج��االت تطبيقية في واقع العم��ل التربوي مع أطفال الروض��ة، وتالزماً مع 

كفايات معلمة الروضة في نقل خبراتها النظرية والعملية إلى طفل الروضة � منواً وإبداعاً.
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إن أكث��ر املهام التربوية تعقي��داً هي إعادة بن��اء تربية األمة، 
خاص��ة تلك األمم التي انتزعت م��ن ماضيها دون أن يكون أمامها 
وضوح ملستقبلها، وتعيش واقعاً مضطرباً ال تقوى على السيطرة 

عليه أو اإلمساك بزمامه.

وق��د يكون الع��راق في كينونت��ه القائمة أحد النم��اذج املاثلة 
أمامن��ا اليوم كحال��ة تاريخية فريدة أذكت مش��اعر أح��د أبنائها 
الغيورين، ليتصدى لهذا اجلرح النازف العميق مببضع اجلراح 
ال��ذي خب��ر ال��داء فش��خصه بأبع��اده التاريخي��ة واالجتماعية 
والسياسية واألخالقية والتربوية، ثم وضع رؤية تربوية إلعادة 
البناء، مس��تلهماً جتارب األمم القدمية والتراث العربي اإلسالمي 

الس��تعادة بن��اء الذات الوطني��ة، وموظفاً فهمه العمي��ق حلركة التربية املعاص��رة التي تزخر 
بتس��ارع معرفي وتكنولوجي جت��اوز حواجز املكان والزمان، واخترق احلجب، وس��يطر على 
فضاءات واس��عة، وحطم كل األسوار العالية، ليصوغ للقارئ تصوراً لبناء إنسان عراقي ذاته 
وطنية ممتدة إلى فضاء عاملي واسع، منسجمة مع حركة التاريخ اإلنساني في القرن احلادي 

والعشرين.

لق��د تصدى املؤل��ف في كتاب��ه لإلجابة عن أس��باب ضياع ال��ذات الوطني��ة، وحتليل هذه 
األس��باب، ونقدها، والتماس أفضل الس��بل التربوية للخروج من التيه ال��ذي تواجهه األجيال 
العراقية القادمة، وكيف ميكن للتربية العراقية أن تعصم العراق من الوقوع في ليل اس��تبداد 

آخر أكثر ظالمية وقسوة مما سبقه؟.

قّس��م املؤلف كتابه إلى ثمانية فصول، خصص الفصل األول والثاني لتش��خيص مسببات 
الس��قوط الترب��وي بع��د ثورة مت��وز ع��ام )1958(، وق��ارن بني عهدي��ن: العه��د األول ما قبل 
الثورة، والعهد الثاني ما بعد الثورة، وأطلق عليه يوم خس��ر العراقيون )الدولة( ولم يكسبوا 
الث��ورة، ف��كان الس��قوط التربوي. ف��ي العهد األول أضح��ى الع��راق كياناً واعداً بني ش��عوب 
املنطقة له مقومات سياس��ية وش��رعية مرموقة إقليمياً ودولياً، جمع الفرقاء السياسيني حتت 
قب��ة البرمل��ان، ولهم رابطة وطنية هي رابط��ة الوحدة الوطنية، َوّفر ه��ذا العهد معدالت دخول 
فريدة عالية قياس��اً إلى مداخيل أهل الش��رق، أسس بنية حتتية متينة بتشييد شبكة عصرية 

تأليف: أ.د. محمد جواد رضا

الناشر: اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية، 2007
عدد الصفحات: 160

عرض ومراجعة: أ. د. عبدالله عويدات
جامعة َعّمان العربية للدراسات العليا ـ َعّمان، األردن

إعادة البناء التربوي للعراق
استعادة الذات الوطنية
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واس��عة من طرق املواصالت، وش��بكة املدارس واملستش��فيات، وقيام جامعة بغداد والشروع 
بتوفير الس��كن املالئم ألصحاب الدخل احملدود، وإرسال البعثات العلمية إلى جامعات أوروبا 
وأمي��ركا، وأغ��دق في اإلنفاق عل��ى التعليم الع��ام بخالف ما كان��ت عليه دول مثيل��ة. والعهد 
الثاني هو عهد ضياع الدولة، أو ما سمي بالثورة التي أجهضت أحالم العراقيني بالقتل والسم 
والتمثيل بجثث األبرياء في شوارع بغداد وتفكيك منظمات املجتمع املدني، والعودة إلى منطق 
البداوة، ووأد حرية الكلمة والتفكير، وقتل حلم قيام نظام دميوقراطي، واس��تبداله بألوان من 
االس��تبداد والقمع وإلغ��اء احلريات العامة، وإح��الل منطق الطائفة والعش��يرة واملذهب محل 
الرابطة الوطنية، وصاحب كل ذلك نظام تعليمي يقوم على التلقني، بالغ في مس��احة التعليم 
اللفظي والتراثي على حساب التربية العلمية والتكنولوجية، واحتجز الناشئة في أطر الهوية 
التاريخية، وعزلهم عما حولهم من تغيرات متس��ارعة، وأس��هم هذا النظ��ام في تدهور صورة 

الذات عند الناشئة من هوية الوطن إلى هوية الطائفة أو العشيرة التي تلغي اآلخر...

وانته��ى األم��ر بحصار دولي على العراق نتيجة مغامرات غير محس��وبة أدى إلى إس��قاط 
النظام، واقتالع جذور الدولة، ونهب ممتلكاتها، وإحالتها إلى أطالل ممزقة حتى أذهلت احلالة 
العراقي��ة الراهنة كل عاقل وحكيم، وللقيام من الس��قطة اقترح املؤلف رؤى بنيوية جديدة في 
التربية العراقية مقاصدها العليا: بناء مجتمع دميوقراطي، غاية التربية هي اإلنسان وتربية 
املواط��ن، وحترير عقل املواطن من كل ما علق به من مظاهر االس��تبداد والتعصب والعنصرية 
للوصول إلى بناء الدولة، تربية تقوم على وعي الذات ووعي حتوالت العالم وفهمها، والتفاعل 
معه��ا، وإعداد األجي��ال العراقية القادم��ة لتكون جزءاً منه��ا وفاعلة فيها، تربية توفر الس��الم 
االجتماعي، وتبني املواطن احلر الدميوقراطي املطالب بحقه واملتفهم حلق غيره، تربية تربط 
األجيال اجلديدة بتحوالت القوة احلاصلة في العالم، وفهم هذه التحوالت والتفاعل معها هي 
التي تهيئ لألفراد وللش��عوب النجاح واالس��تمرارية في بناء مش��روعها التربوي، وقد وصف 

املؤلف هذه التحوالت العاملية ب�:
ظهور التقنيات املتنوعة والصناعات القائمة عنها في ميداني املعلوماتية واالتصاالت.  �

ظهور اقتصاد عاملي جديد تقلص فيه احمللي، واتسع فيه العاملي.   �
�  ظه��ور نزعة جماعية جديدة تتزايد فيها قوة منظمات املجتمع املدني في اتخاذ القرارات، 

وتوجيه السياسات، وتنحسر فيها قوة احلكومات في ظل أجواء دميوقراطية واسعة.
ظهور املعرفة كرأس��مال وكمصدر للقوة في أي نظام اقتصادي؛ لذا فإن تربية أهل املعرفة    �

هي القضية املركزية في قضية التنظير التربوي.

ولتحقي��ق العدال��ة التربوية ل��كل العراقيني أف��رد املؤلف الفص��ل الرابع م��ن كتابه لإلطار 
التش��ريعي الذي يضمن احلقوق التربوية لألطفال والش��باب، بحيث تل��زم الدولة قانونياً أن 
توص��ل احلقوق التربوية إلى أصحابها، وحماية هذه احلق��وق من أنواع التمييز: مثل التمييز 
بني الذكور واإلناث واملس��اواة بني األطفال في التعليم قبل املدرس��ي، وإلزامية التعليم، بحيث 
ال تظهر فجوة بني نس��ب امللتحقني بالتعليم االبتدائي واملتوس��ط والثان��وي واألعداد الفعلية 

ألطفال املراحل العمرية املساوية لكل مرحلة من مراحل التعليم الثالث.

وم��ن أنواع التمييز انعدام التكافؤ النس��بي في اإلنفاق بني التعلي��م العام والتعليم العالي 
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قياس��اً بأع��داد املتعلمني في كل مرحل��ة، فما ينفق عل��ى التعليم العالي قياس��اً بأعداد الطلبة 
امللتحق��ني به يش��ير على عدم التكافؤ النس��بي في اإلنفاق؛ إذ إن األع��داد القليلة من الطلبة في 
التعليم اجلامعي وهم في الغالب من أبناء الطبقتني: الوس��طى والعليا يحظون بنفقات عالية 
ف��ي التعليم اجلامعي قياس��اً مبا ينفق عل��ى زمالئهم في مراحل التعليم األساس��ي والثانوي. 
إن حصيل��ة التباي��ن في ف��رص التعليم وامتيازاته قد يق��ود إلى تباين ف��ي املراكز االجتماعية 

والدخول املالية؛ ألن دخول األفراد تتضاعف مع ازدياد االرتقاء في سلم التعليم.

إن التأكي��د على ضرورة وض��وح احلقوق التربوي��ة وحمايتها من أنواع التغاير الس��افرة 
واملس��تقرة يحمي مس��تقبل األطفال احملرومني والقاصرين؛ لذلك كله ذهب املؤلف إلى التركيز 
عل��ى إلزام املؤسس��ة التربوية العراقي��ة بواجبات واضح��ة وقطعية لكفالة احل��ق التربوي، 

وتبليغه إلى مستحقيه من املتعلمني بكفاءة وجودة، وذلك من خالل:
توفير الش��روط املالئمة لتحرير طاقة الفرد اإلنتاجية مع الوعي أن الطاقات اإلنتاجية في    �
املتعلمني متنوعة ومختلفة، وذلك من خالل التركيز على أن العمل قيمة اجتماعية رفيعة، 
وتزويده��م ومنذ نعوم��ة أظفارهم مبعرفة لعملي��ة اإلنتاج وقواعدها األساس��ية، ومثلما 
اقترح املؤلف تش��ريعاً دقيقاً إلصالح التعليم األساس��ي اإللزام��ي وحلفظ حقوق الطلبة، 
اقت��رح تش��ريعاً وتقنين��اً للكي��ان األكادمي��ي للجامعات وللمعاه��د اجلامعي��ة، فالنخبة 
ل أفرادها إلى املهن الرفيعة كالطب والقانون والسياس��ة واالقتصاد،  العقلية املبدعة ُيَؤهَّ
واجلماع��ات الريادية في قوى اإلنتاج، وهذا ما دعاه التعليم التخصصي، وارتأى املؤلف 
أن يلح��ق بكل كلية تقليدية مجموعة من املعاهد التطبيقية قريبة التخصص لتلك الكلية، 
وتتن��وع هذه املعاهد في ش��روط قبولها وش��روط التخ��رج منها. وبذل��ك تكتمل الصورة 
ب��ني أصحاب الري��ادة في ميادين العل��وم البحتة والريادة في مج��ال اإلنتاج، واالقتصاد 
والتكنولوجيا، على أن ُيعطى خريجو هذه املعاهد مزايا غير مس��بوقة؛ ألنهم سيش��كلون 

قوى اإلنتاج في املجتمع، وسيسهمون في خلق ثقافة العمل بدالً من ثقافة الوظيفة.
وع��ي الوجه��ة التاريخية للمجتمعات اإلنس��انية املعاصرة، وتهيئ��ة املتعلمني لالندماج    �

فيها والتكامل معها ليكونوا جزءاً فاعالً من الكون املعولم.
تقدمي رؤية تأطيرية لطبيعة التنش��ئة املطلوبة للمتعلمني في الزمن الذي يعيش��ون فيه    �
وليس في أزمنة س��الفة أخرى، والتركيز على أن التنش��ئة تتم للطفل ليكون ملك نفس��ه، 
وتوفي��ر إمكانيات النماء احلر له ليكش��ف عم��ا أودع الله فيه من قدرات عقلية وجس��دية 

وإبداعية.

ولتكتم��ل صورة البناء التربوي اجلديد ف��ي العراق اقترح املؤلف في الفصل اخلامس   
من الكتاب جتديد البنية املنهجية التي تكش��ف عن السياس��ة التعليمي��ة املعلنة واخلفية ألي 
بل��د من البلدان. انته��ج املؤلف منهجاً مقارناً فيم��ا كانت عليه بنية املناهج ف��ي العراق وفيما 
ينبغ��ي أن تكون عليه. وجلأ املؤلف إلى حتليل مضام��ني املناهج العراقية الذي أجرته منظمة 
اليونس��كو عام )2002(، واستشهد بجزء من محتوى ذلك التقرير الذي أشار إلى إغراق عقول 
املتعلم��ني بتربي��ة لفظية تلقيني��ة مفرطة عازل��ة ومعزولة عن التق��دم العلمي واس��تعماالته 
التكنولوجية في الزمن الراهن، لقد ظهر أن طلبة املرحلة االبتدائية يتعرضون لثمانية مجاالت 
من مجاالت املعرفة ُيكرَّس منها اثنان فقط للعلوم والرياضيات. وفي املرحلة املتوسطة تتسع 
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���ص منها اثن��ان للجانب العلمي. وح��ني دقق املؤلف  ف��روع املعرفة إلى عش��رة مجاالت ُخصِّ
ص للدراس��ات اللغوية  في توزيع الزمن الدراس��ي عبر املراحل الثالث وجد أن نس��بة ما ُيخصَّ
واالجتماعي��ة والدينية يصل إلى 60 % مقابل 40 % للجان��ب العلمي، وهذا ما اعتبره املؤلف 
هدراً للطاقات البش��رية واملالية املس��تثمرة في التعلي��م العام. ولالنقالب عل��ى تقاليد العجز 
التربوي يس��توجب حتقق أمرين: أولهما االنفتاح على التجرب��ة العاملية في التربية، والثاني 

تبني توزيع جديد للزمن الدراسي في مراحل التعليم العام الثالث.

اقت��رح املؤلف في إع��ادة البنية املنهجية أن ُيعاد توزيع الزمن الدراس��ي، بحيث يخصص 
للجان��ب العلم��ي 60 % ، ويخصص للغة العربية والتربية اإلس��المية واالجتماعيات 40 %، 
عل��ى أن يتم إح��داث عصف ذهني في عقول الناش��ئة ليصل��وا إلى معرفة أفض��ل للكون الذي 
يعيشون فيه وللمجتمع الذي ينتسبون إليه. وللوصول إلى هذه الغاية وجد املؤلف أن ُتكرس 

للدراسات اللغوية والدينية واالجتماعية املجاالت الثالثة اآلتية:
�  اللغة العربية : واقترح املؤلف أن يتم تعليم اللغة العربية من خالل طرح  مفاهيم   1
مثل : هل اللغة وس��يلة أم غاية؟ وما وظيفة اللغة العربية؟ وسوس��يولوجية اللغة 

والتربية اللغوية، وموقف القرآن من اللغة.
املجتمع والتنشئة االجتماعية : ويتضمن دراسة طبيعة املجتمع البشري  والثقافة    �  2
والقيم وأثرهما في السلوك االجتماعي، والعالقة مع التراث الوطني والقومي وتربية 

العقل املتسائل والتفكير الناقد.
اإلنس��ان... تركيبه العضوي والنفس��ي:  ويتضمن ماهية اإلنسان، منوه، وظائفه    �  3

احلياتية األساسية، تكيفه، صحته العقلية والبدنية.

أم��ا البعد اآلخر م��ن املناهج فهي الدراس��ات الرياضي��ة والعلمية فاقت��رح املؤلف تدريس 
مجاالت ستة لها هي:

الطبيع��ة )الك��ون(، وتتضم��ن: الك��ون واألرض، وحت��والت الطاقة، ق��وى الطبيعة  أ �  
واحلركة.

ب �  البيئة احلية: وتشمل الوراثة واخلاليا وتنوعات احلياة ودورة احلياة.
الوجود الطبيعي، ويتضمن: فهم الذرة واكتشاف أنظمة الطبيعة ومناذجها، ودراسة  ج �  

الثبات والتبدل وارتباط املادة بالطاقة ودراسة الزمان والفضاء.
د �   الرياضي��ات: طبيع��ة الرياضيات، األرقام، العالق��ات الرمزية، األش��كال،  التعليل 

والرياضيات والتكنولوجيا.
التكنولوجي��ا: طبيعته��ا، عالقته��ا بالعل��م، نظمها، تصاميمه��ا، أثرها ف��ي الوجود  ه� �  

اإلنساني وتأثيراتها على القيم وعلى بنية املجتمع.
العل��م وتغيي��ر العالم: ويش��مل جهود اإلنس��ان في تصمي��م عامله، مص��ادر الطاقة  و �  

واستعماالتها وعالم االتصاالت.

لقد أطلق املؤلف على ما سلف أركان هيكلية املناهج وشبهها بالهيكل العظمي الذي يحتاج 
إلى إكس��ابه حلماً وعصب��اً لتكتمل الصورة، وليحك��م مفردات املناه��ج، وينظمها منطق علمي 
واح��د، ينضج عقول املتعلم��ني من خالل فهم العل��م ووظيفته في حياة اإلنس��ان حلماية عقل 
املتعلم من وس��اوس التناقض والتضاد بني العلم والدين، والتخلص من الثنائية السائدة في 
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تعليمهما.

إضافة إلى ذلك البد من الكش��ف للمتعلم عن الطبيعة التطورية للعلم نفسه، هذه الطبيعة 
التي بدأت ثابتة ونهائية، وانتهت إلى التحول والنسبية والالنهائية، واستبدال ثقافة الرواية 
والس��ند بثقاف��ة التجريب، وحتول ه��دف املعرفة من وص��ف العالم إلى تغيي��ر العالم وليس 
مجرد وصفه. إن ه��ذه التحوالت قد حملت التربية واجباً كبيراً، وهو حترير كل طاقات اإلبداع 
واحلري��ة في املتعلمني وتعظيم حرية العقل في األفراد تعظيماً بال حدود لكي يضمن للمجتمع 

مواجهة مشكالت اجلماعات البشرية.

وليضمن املؤلف س��المة طرحه، وليبرأه م��ن التنظير املجرد طالب بوجود مس��ِوّغ منطقي 
لدخ��ول أية مادة دراس��ية في املنهج وطبيعة تطبيقاتها للكش��ف عن نزع��ات اإليديولوجيات 
السياس��ية والدينية لتطبيقات هذه املادة التي ميكن أن تنحرف بالتربية كما انحرفت سابقاً، 
وقدَّم أمثلة ألس��ئلة التمحيص لكل مجال من املجاالت املنهجية، وأفرد هامش��ًا واسعاً للعالقة 
بني تعليم اللغة والرياضيات لطبيعتهما الرمزية، وألهميتهما في تعظيم أفكار اإلنس��ان حول 

األشياء، وألهميتهما في تأسيس القدرات العقلية عند املتعلمني وتنميتها.

في الفصل السادس عرض املؤلف رؤاه حول إصالح من سّماهم »القوة التعليمية العراقية« 
)املعلم��ني( الذين وصفته��م التقارير الدولي��ة بأنهم يعانون م��ن قلة التأهي��ل العلمي وتدني 
الروات��ب، وعجز التدريب. هؤالء املعلم��ون يعملون في نظام تربوي محاصر، مبانيه س��يئة، 
ومناهجه فقيرة، ورواتب معلميه متدنية وتأهيلهم عاجز، ونقص في الكتب واملواد التعليمية، 
وأس��اليب تدريس جامدة ووضع اقتصادي رديء، مما أدى إلى هجر كثير من املعلمني مهنتهم 

إلى مهن أخرى لتحسني دخولهم.

في ظل عصر العوملة واقتصاد السوق أورد املؤلف جملة من التوقعات اجلديدة واإلصالحات 
لتربية املعلمني منها:

يفت��رض أن يكون املعل��م خبيراً في موض��وع واحد أو موضوعات ع��دة محددة مما  أ � 
يستدعي مستوى متزايداً من املؤهالت األكادميية.

ب �   يتع��ني عل��ى املعلمني حتدي��ث معارفهم لضمان تزوي��د الطلبة مبه��ارات ومعارف 
املستقبل املطلوبة.

ج �   أن يصاحب ضالعة املعلم في مادة من مواد املعرفة تأهيل تربوي ميكنه من استثارة 
رغبة املتعلمني في التعليم واإلبداع وإشاعة روح التعاون.

امت��الك املعلم��ني مله��ارات التكنولوجي��ا والتمك��ن م��ن دمجه��ا ف��ي عملي��ة التعليم  د �  
والتعلم.

ه� �  العمل على أساس أن املعلم جزء من منظومة التعلم وفهم عملية النظم.
و �  التمتع بقدر متميز من السلطة في اتخاذ القرار استعداداً لالمركزية التربوية في ظل 
العوملة، ذات الطابع التنافس��ي الشديد بني األمم والشعوب، ويركز املؤلف على رفع 
درجة الوعي والتغير الذي أصاب عمل املعلم من تربية اإلنسان )العارف( إلى تربية 
اإلنس��ان صانع املعرفة، اخلبير في فهم النظم الرمزي��ة التي تقوم عليها تكنولوجيا 
املعلومات، وهي أس��اس في فهم نظم اإلدارة واإلنت��اج. فاملعلم امللقن ما عاد مقبوالً، 
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والتعليم اجليد ُيدار على أساس مبدأ العمل / املعرفة؛ لذا فاملعلم الناجح سيتحول 
إلى مبتكر وقائد معاً.

إن هذا التراكم من التوقعات املس��تجدة في عمل املعلمني سيدخل القوة التعليمية العراقية 
� كم��ا ي��رى املؤلف � في تنافس من نوع جديد، وبالقدر الذي س��يؤخذ بهذا التنافس س��يتوقف 
مس��تقبل أطف��ال العراق، مثلما س��يتوقف مس��تقبل الع��راق احلض��اري وقدراته ف��ي اإلنتاج 
والتقدم، وهذه األمور مجتمعة تستدعي نقل التعليم إلى مستوى املهنة والتحول بالتعليم من 
كون��ه وظيفة عند احلكومة إل��ى عمل تعاقدي مع احلكومة، وهذا األم��ر يتطلب اعتراف الدولة 
بهذه املهنية للمعلمني وإعطاءهم االس��تقاللية في إدارة مهنتهم ووضع التش��ريع الذي يضمن 

لهم االستقاللية واملهنية.

ويعلل املؤلف الس��بب وراء عالق��ة التعاقد بني احلكومة وأصحاب مهن��ة التعليم بأن هذه 
املهني��ة وعالق��ة التعاقد بني احلكومة والقوة التعليمية س��تترك آث��اراً إيجابية ليس في حياة 
املعلمني، بل وفي طبيعة التعليم الوطني، وس��تحمي القوة التعليمية من الس��طوة السياسية 
للحكوم��ات، وتن��أى بها عن احتماالت االس��تغالل والتس��خير ألغ��راض سياس��ية أو حزبية، 
وجتع��ل من املعلمني قوة ضغط تتملقها احلكومة، كما تتملقها األحزاب املهنية س��ترفع درجة 
مس��ؤولية املعلم��ني أمام احلكومة وأم��ام أولياء األم��ور والتالميذ. إن هذه العالق��ة التعاقدية 
ستس��هم في رف��ع درجة وعي الط��الب بحقوقهم وأولياء األم��ور بحقوق أبنائه��م، كما أن هذه 
العالقة س��تغير من أدوار املديرين من سلطة ضابطة إلى صناع للبيئة التعليمية التي تهيئها 
للمعلم لتقدمي إبداعاته وعرض نتائج أعماله. إن هذه العالقة س��تكون نظاماً جديداً القتس��ام 

احلقوق والواجبات بني اجلهات التي تتحمل مسؤولية تربية املتعلمني.

ويعت��رف املؤلف بأن هذا التحول من الوظيفة إلى التعاق��د لن يتم إال بقوة القانون، وهيبة 
التشريع، وبإعادة ترتيب التعليم وفق قواعد جديدة خلصها مبا يأتي:

�  إع��ادة النظر في األس��س القانونية لتوظيف املعلمني ومراقبة أدائه��م متهيداً إلحالل مبدأ 
العمل التعاقدي، وتفعيله وفق مستويات عاملية معتمدة.

اتخاذ إجراءات ضرورية لألخذ مببدأ الترخيص لالنتس��اب إل��ى مهنة التعليم، مما يعزز    �
االعتبار االجتماعي واملهني والتفاوضي ألصحاب املهنة.

وأخيراً اعتماد التحصيل العلمي عند التالميذ معياراً أساسياً لتقومي أداء املعلم.    �

وللمحافظ��ة على مهنة املعلمني وتعزيزها البد من تعزيز الدخل املادي للمعلمني واملعلمات 
ورفع��ه إلى ما يس��اوي أو يقارب دخول األطباء واحملامني واملهندس��ني ليتمكن من اس��تيعاب 
املطال��ب املتزاي��دة ملهنته، وليكون ق��ادراً على حتمل أعبائها، والبد من توفير الس��كن املالئم له 
خاصة في األماكن النائية، وعدم إثقال املعلمني بنصاب ثقيل، وإعادة إعداد املعلمني وتدريبهم 
وحتريرهم من النزعة السلطوية في تعليم تالميذهم وعدم ربط املعرفة التي يقدمونها لطالبهم 
بذواتهم، وإمنا يقود طالبه إلى احلقيقة التي يقبسونها دون أن يخلطها بأفكاره اخلاصة. هذا 
في األصعدة الدنيا من التعليم في حني يؤذن للحقيقة أن تكش��ف عن نفس��ها في املس��تويات 
العلي��ا، وف��ي كلتا احلالتني الب��د من إتقان املعلم ألس��اليب التدريس لتعلم الط��رق التي ميكن 

بواسطتها كشف احلقيقة، وأن يبرع في قيادة طالبه إلى معرفتها.
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غ املؤل��ف دعوته إل��ى التخلص من النزعة الس��لطوية ف��ي التعليم بح��ق املعلم  س��وَّ  
بأن ُيعترف بفرديته ليتش��كل لديه فهم ذاتي للعالم واملجتمع، وليرس��م بنفس��ه عالقاته التي 
س��يقيمها م��ع العال��م واملجتم��ع، ويتكيف بها ومعه��ا. ووصف الس��لطوية ف��ي التعليم بأنها 
إرهاب فكري يعطل قدرات املتعلم على اكتش��اف احلقيقة بنفس��ه، وتصادر حقه في التس��اؤل 
واالعتراض والرفض، كما أن هذه الس��لطوية في التعليم لها جانب وظيفي يتصل بحق املعلم 
في امتالك الكفاية العلمية والعملية التي صار يتطلبها سوق العمل في الزمن الراهن، وتفرضها 

التطورات املتسارعة في ميادين اإلنتاج املعرفي واالقتصادي.

وف��ي الفصل الس��ابع تصدى املؤلف للتربي��ة االجتماعية، واقترح أن يكون أساس��ها الفكر 
العلمي التوحيدي، والذي يقوم على ثالث ركائز هي:

أواًل ـ تربية التنوير العقلي وجتديد الوعي بعد أن مر العراق بعقود من س��يطرة اإليديولوجية 
احلزبي��ة عل��ى الفكر التربوي؛ ل��ذا فإن التربي��ة العراقية مطالب��ة بتحرير العق��ل من عبودية 
اإليديولوجية احلزبية إلعداد مواطنني أحراراً منوطاً بهم مواجهة حتديات حضارية متسارعة 

كالعوملة. وللخروج من هذا املأزق فعلى التربية العراقية أن تقوم بثالثة واجبات أساسية:
تزويد الناشئة بفهم سليم للتاريخ يهدف إلى حتريرهم من حكم املاضي. أ �  

إكساب الناشئة أساليب التفكير املوضوعي في معضالت احلاضر. ب �  
ج �  تربية الناشئة تربية عقالنية منفتحة على املستقبل ومستعدة للحاق به. 

ثانيًاـ  التربية السياسية: عاد املؤلف ليركز على أن اإلكراه السياسي يكمن وراء العنف الدموي 
الذي ما فتئ العراقيون يشهدونه منذ عام )1958( ، وكانت التربية وسيلة التسويق لسياسة 
اإلك��راه؛ ألن التربي��ة قام��ت بتصوير رموز اإلكراه في ص��ور األبطال، وم��ع أن أغلب العراقيني 
ينتس��بون لإلسالم ربط شرعية الس��لطة السياسية بالتعاقد بني الس��لطة وجمهور املسلمني 
مش��روطة بالعدل، وهي ما س��ماه نظرية العهد، لقد حجبت نظرية العه��د في املناهج والكتب 
املدرسية العراقية عن أنظار املتعلمني مثلما حجبت النظريات العلمانية املعاصرة )في نظرية 
العقد االجتماعي( في تأس��يس الس��لطة السياس��ية؛ لذلك كل��ه رأى املؤل��ف أن تفتح املناهج 
لتزويد الناش��ئة خاصة في املرحلة الثانوية بتربية سياس��ية تؤهلهم سياس��ياً وتزرع فيهم 
إرادة التمسك يحقوهم كمواطنني في دولة عصرية؛ ألن ذلك يشكل ضماناً لعدم سقوط العراق 
مرة أخرى )فريس��ة لالس��تبداد السياسي أو احلزبي أو الش��خصي(. ويقترح املؤلف أن تكون 
نظريتا جان جاك روس��و في )العقد االجتماعي( ومقاله )في أصل الالمس��اواة( نقطة البداية 

في التربية السياسية العراقية املنشودة.

لقد اكتس��ب العقد االجتماعي كياناً أخالقياً، بعد املمارس��ات احلياتية للدميوقراطية التي 
رسخت العقد االجتماعي قانونياً وفقهياً، أي : إن املواطنة تسامت فوق وجودها القانوني لتغدو 
التزام��اً أخالقياً متعاق��داً عليه في دول أوروب��ا. إن التربية مطالبة أن تعلم الناش��ئة الطبيعة 
األخالقي��ة لعالقة املواطنة الت��ي تربطهم بالدولة وترب��ط الدولة بهم، وجتذي��ر هذه العالقة. 
إن الغاي��ة النهائي��ة لكل ه��ذا هي تربي��ة املواطنة، وكما يلذ للمؤلف أن يستش��هد ف��ي التربية 
اليوناني��ة في كثير من املواقع في كتابه، استش��هد بأركان املواطنة في أثينا من خالل القس��م 
ال��ذي كان يؤديه الفتى األثيني لاللتحاق بطبق��ة املواطنني، وهذه األركان هي معرفة القانون، 
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وااللتزام به ألن القانون ميثل إرادة الش��عب، وإطاعة القانون واجب وطني، وااللتزام بحماية 
القان��ون من التزوير، وااللت��زام الواعي بالعمل على ارتقاء الوط��ن، وتربية الوازع االجتماعي 
والتمس��ك بشرف الوطن واس��تقالله، والتمس��ك بدين اآلباء. وأضاف املؤلف لكل هذه األركان 
وجوب إدخال مادة حقوق اإلنسان في صلب العملية التربوية، بعد أن ُيَشرع لها لتكتسب قوة 
القانون، والتركيز في هذه احلقوق على حقوق املساواة بني الناس واملساواة بني اجلنسني في 
احلق��وق والواجبات وحرية التفكير والتعبير، إضافة لكل هذا فإن تربية املواطنة تظل قاصرة 

ما لم تقترن بتربية احلوار وثقافة التواصل.

ثالثـــًا � التربي��ة األخالقية التي حدد مصادرها بالدين والعلم، أم��ا املصدر الديني فرأى املؤلف 
العودة بالناش��ئة إلى منابع الصفاء الروحي لإلس��الم وشرعية اإلس��الم واضحة منذ خمسة 
عش��ر قرناً تشكل سلوك العراقيني، على أن يتم جتاوز التشوهات الطائفية التي حجبت صفاء 
اإلس��الم وطهره من خالل توظيف الطائفيني لإلس��الم توظيفاً سياس��ياً واجتماعي��اً، وفي هذا 
اجلانب يلح املؤلف على املنظور اإلس��المي في تأكيده على علوية النفس اإلنس��انية من حيث 

هي قيمة أخالقية واجتماعية.

أما الرافد الثاني للتربية األخالقية اجلديدة في التعلم فيستمد شرعيته من مشكالت احلياة 
وأزمات الواق��ع، مثل التمييز ضد املرأة في احلقوق املدني��ة واالقتصادية، والتمييز العنصري 
والدين��ي والطائف��ي بني اجلماع��ات، والتميي��ز في األج��ور بني العم��ال والتمييز ف��ي التعليم 
ب��ني األطفال األغنياء والفق��راء. وما يترتب على ذل��ك من تفاوت طبقي ف��ي املراكز االجتماعية 
واالقتصادية والسياس��ية. إن ه��ذه القضايا هي قضاي��ا تعليمية تتطلب تربي��ة عقلية عملية 
متك��ن املتعلمني من التفكير فيها تفكيراً ناق��داً يلتمس لها حلوالً عادلة؛ لهذا كله تصبح التربية 
في التفكير الناقد واجباً أخالقياً لعصمة األجيال من التحاقد االجتماعي بكل معوقاته الطائفية 

والعرقية والفئوية، وحتميهم من تدمير الذات.

لقد طالب املؤلف املخططني للتربية الواقعية اجلديدة أن يرّبوا في الناشئة الوعي األخالقي؛ 
ألن ذلك يس��اعد على الس��يطرة على النزعات واملش��اعر اآلنية بأهداف بعيدة املدى وس��امية، 

وهذه السيطرة هي الضابط احلقيقي للسلوك اإلنساني.

ويطال��ب املؤل��ف بتربية أخالقي��ة لوجود ف��راغ أخالقي يعاني من��ه املجتم������ع العراقي، 
فالتحوالت الكونية وأطفال األنابيب وزراعة األعضاء واستئجار األرحام واالستنساخ اجليني 

كال تواجه البشرية بتحديات أخالقية من نوع غير مسبوق في التاريخ اإلنساني.

في الفصل األخير من الكتاب سعى املؤلف إلى تقدمي رؤية الستعادة الذات الوطنية، رافضاً 
كل املقوالت التي تس��عى إلى تقس��يم العراق إلى دويالت عرقية أو اثنية أو طائفية، واستجمع 
األدلة التاريخية والثقافية التي تشير إلى أن العراق هوية جغرافية خاصة مميزة، ومنذ أقدم 
العص��ور التاريخية أطلق عليها )بالد ما بني النهرين(، والتي تألفت من أرض الس��واد وأرض 
اجلزي��رة الفراتي��ة. ويضيف املؤلف أن العراق هوية ثقافية إنس��انية تقاس��م العراقيون على 
مختل��ف أعراقهم وأديانه��م ولغاتهم إرثاً حضارياً واحداً اش��تركت س��الالتهم في صنعه، ولم 
متنعهم أصولهم وال دياناتهم من التكامل فيما بينهم إنسانياً وثقافياً في أزمنة متعددة، وكانوا 
يتواصلون عبر تلك التقس��يمات اللغوية باللغة العربي��ة. وكان العراقيون قبل عام )1958( 
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يس��تحون من س��ؤال اآلخرين عن مذاهبهم وطوائفه��م أو حتى ديانتهم، ألنه��م كانوا يحملون 
هوي��ة عليا واحدة ه��ي الهوية الوطني��ة العراقية، والت��ي كانت تنضوي حتته��ا كل الهويات 
الصغ��رى التي كانوا يحملونها، فخورين بها ألنها كانت جتس��د )الدولة العراقية( التي كانوا 
فيه��ا مواطنني متكافئ��ني باملواطنة، إال أنه وبع��د )1958( انهارت التربي��ة وانهارت الثقافة ، 
وتش��ظت منظومة القيم التي تش��كل الس��لوك العام لألفراد واجلماعات. لقد نبه املؤلف إلى أن 
الع��راق يتعرض اليوم إل��ى خطر حقيقي على وج��وده الثقافي من تصاعد الدعوات الس��لفية 
والطائفية الهادفة إلى طمس هوية العراق الوطنية، والتوجه نحو الهويات الصغرى كالهوية 
العنصري��ة والديني��ة والطائفية والعش��ائرية، إضافة إلى غزو رأس��مالي عاملي اس��تعماري. 
وح��ذر املؤلف من الردة إلى الفكر الطائفي الذي يخيف الوطنيني العراقيني، ويش��كل انتكاس��ة 
للع��راق مجتمعاً وديناً، كما أن الطائفية هي نقيض لبناء مجتمع مدني حضاري؛ ألن الطائفية 
موق��ف منح��از إلى رؤية بعينها أو تفس��ير معني أو مصلحة بعينها ورفعه��ا على كل الرؤى أو 

التفسيرات أو املصالح املختلفة عنها، وليست املخالفة لها بالضرورة.

ويضيف املؤلف أن الطائفية حالة من التعصب ال يستطيع املتعصب أن يرى احلق ال ظاهراً 
وال مستوراً، وال يستطيع أن يكون منصفاً مع اآلخرين، وهو ميال إلى العداوة لآلخرين.

إن التربي��ة اجلديدة في العراق مس��ؤولة أن تق��دم للطلبة وخاصة طلبة الثانوية دراس��ة 
ُروا بضحايا  الطائفية دراسة علمية من خالل التاريخ االجتماعي للظاهرة في العراق، وأن ُيبصَّ

الطائفية واملنتفعني منها الذين يلبسونها لباساً دينياً.

لقد طرح املؤلف سؤاالً: ماذا تستطيع عمليات التجديد التربوي أن تفعله إلعادة بناء الذات 
الوطنية للعراق؟ واجلواب أن العراق لم تكن األمة األولى في تاريخ احلضارات البشرية التي 
جل��أت إل��ى تربية إلعادة بناء ذاتها الوطنية، فرس��ائل الفيلس��وف األملاني )فخت��ه( إلى األمة 
األملانية جعلتهم يعيدون هندس��ة بنائه��م التربوي، وجنحوا في ذل��ك، وقبيل منتصف القرن 
العشرين أعادت األمة الفرنس��ية جتديد بنائها التربوي، وتكرر األمر نفسه مع األمة األمريكية 

التي استطاعت من خالل مدارسها أن تشكل الذات الوطنية لإلنسان األمريكي.

إن اس��تعراض جتارب األمم السابقة أوصلت املؤلف إلى مجموعة من املقترحات الستعادة 
ال��ذات الوطنية العراقية، وإعادة جتديد التربية العراقية، وهي إعادة بناء املناهج الدراس��ية 
من خالل جهد تعاوني جلميع الذين س��يؤثر في حياتهم، ويعبر عن إرادتهم من أعضاء الهيئة 
االجتماعية؛ ألن املنهاج وس��يلة تعني التلميذ على تكوين فلس��فة اجتماعية مقبولة يسترش��د 
به��ا، مثلما يج��ب أن تؤكد املناهج عل��ى طبيعة احلي��اة املعاصرة وحتدياته��ا، والتأكيد على 
تدريب الطلبة وتوجيههم في احلياة الصحية واحلياة الدميوقراطية. ولدميومة الدميوقراطية 

فإن محتوى املنهاج املدرسي البد أن يكون مالئماً لنمو التلميذ عقلياً واجتماعياً.

إن دور التربي��ة يتع��دى بناء ال��ذات الوطنية إلى أن تصب��ح التربية وس��يلة حلماية هذه 
الذات من أخطار الداخل واخلارج. ولتحقيق ذلك يقترح املؤلف جتديد مستويات الطموح التي 

ينبغي أن توجه املؤسسة التربوية العراقية إلى العمل على حتقيقها، ومن أهم الطموحات:
مقاومة النزعات التي جتعل التربية وسيلة الستغالل طبقة ألخرى. أوال ً      �  

التخلص من نظرة البعد الواحد في تفس��ير األش��ياء والظواهر، وفي العالقة مع  ثاني���اً �  

������ ���������(86   (� 4/26/09   12:44:03 PM



مجلة الطفولة العربية

87

العدد الثامن  والثالثون

اآلخر، وللتخفيف من هذه الظاهرة البد من إشاعة ثقافة احلوار، وتدريب املعلمني 
عليها لتشكل مرجعية مشتركة للمتحاورين معلمني وطالباً تعصمهم من الوقوع 

في فخ األلفاظ ذوات اإليحاءات غير احملددة.
حق��وق املواطنة التي يجب أن تظل القضي��ة املركزية في التربية العراقية، وهذه  ثالث����اً � 
احلقوق ثابتة ال ميكن س��لبها وال مصادرتها بأية ذريعة من الذرائع، فهي ليست 

أعطيات أو مكارم من أحد، وإمنا هي مكتسبات دائمة.
توعي��ة املتعلمني بالتحوالت الكونية احلاصلة في ميادين العلوم والتكنولوجيا  رابع���اً �  

واألخالق، وتفتيح عقولهم لقبول هذه التحوالت والتكيف معها.
تعليم الطلبة مهارة حتليل اإلحساس باالقتالع الذي يصاحب احلركية الثقافية،  خامساً �  
والتركي��ز على إخفاء املتح��رك وإبراز الثابت، مع أن الثبات الت��ام في الثقافة هو 
ش��يء متوه��م؛ لذا فإن من املناس��ب تقدمي معرفة مناس��بة للطال��ب في مقومات 
التواص��ل م��ع املاضي الثقاف��ي للمجتمع املباش��ر للطال��ب واملجتمع اإلنس��اني 
األوس��ع، ويقدم ل��ه من خالل برنام��ج محكم من الدراس��ات اإلنس��انية والعلوم 
القدمي��ة، إضافة إلى ذلك البد من تثقيف الطالب باألوضاع اإلنس��انية املعاصرة 
سياس��ياً واجتماعياً وديني��اً، خاصة تلك الت��ي تختلف عن ثقافت��ه ومعتقداته، 
والبد من التوس��ع في القس��م العاملي وفهم القوى الفاعلة في املس��رح السياسي 

الدولي مع الوعي باجلوانب السلبية.
سادساً �  تدري��ب الطال��ب على كيفي��ة تكوين األحكام على األش��ياء وعل��ى اآلخرين. وهذا 
يستدعي تعلم الفلس��فة والفنون واألنثروبولوجيا التي تهدي إلى معرفة أمناط 
االس��تمرارية في الثقافة كالنظام الطبقي أو نظام الس��لطة، ه��ذه املعارف متكنه 
م��ن ربط املاض��ي باحلاضر، وفي حماية الف��رد من التحجر في ش��خصية البعد 
الواح��د، وم��ن املناس��ب تعليم الطالب الت��وازن الدقي��ق بني القي��م الكونية التي 
يؤدي استعمالها إلى إسهامات جوهرية في السلوك األخالقي املؤدي إلى سعادة 
اإلنس��ان، وب��ني الع��ادات والتقاليد احمللي��ة التي تخل��ق أم كما ه��ي االختالفات 

والتنوع بني األمم والشعوب.
سابع��اً �  تعلي��م الطالب امتالك القدرة عل��ى التعبير عن أفكاره بلغة واضحة تنظم أفكاره 
في اتس��اق ذهني متكنه من التواصل مع اآلخرين، والتأكيد على تعلمه احلقائق 
متكامل��ة مع غيرها ال منعزلة، وذلك إلعطاء تفس��ير كامل لظواهر احلياة. وحتى 
ال ُيقتل الفكر األصيل عند املتعلم، البد من تعليمه مواجهة املش��كالت االجتماعية 
ومناقش��تها، ال أن يقال له إنها فوق مس��توى إدراكه، وعليه االنتظار حتى يرتفع 
مس��توى اإلدراك لديه. إن هذا األسلوب يصيبه بالسخرية والشك في كل ما ُيَقَدَّم 
له، ويغرس فيه العجز عن اتخاذ القرارات. إن التربية العراقية اجلديدة يجب أن 

تكون تربية أحرار مبدعني ال تربية عبيد مستكينني.

لق��د قدم املؤلف رؤاه التربوية الس��تعادة ال��ذات الوطنية العراقية بأس��لوب بياني رفيع، 
وبقدرة فائقة على استحضار الشاهد التاريخي والديني واالجتماعي، وتوظيفه توظيفاً سلساً 
حيثما لزم في ثنايا كتابه، كما أن املؤلف أبدى قدرة رفيعة وعميقة على توظيف التراث العربي 
اإلسالمي في إعادة تربية اإلنسان العراقي ليستعيد أصالته، مثلما أظهر براعة في فهم ظواهر 
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العصر وتعقيداته العلمية والتكنولوجية ليرسخ معاصرة املواطن العراقي.

يعتبر الكتاب إضافة نوعية للمكتبة التربوية العربية، ومع أنه استهدف اإلصالح التربوي 
للحال��ة العراقية فإن كثيراً م��ن أفكاره ومقترحاته قابلة للتعميم إلص��الح النظم التربوية في 
الوطن العربي، فتش��خيصه ألمراض احلالة العراقية ال ُيَبرِّئ النظم األخرى من هذه األمراض 

التي عكست، والزالت تعكس نفسها في تربية األطفال العرب أينما وجدوا.
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تسترعى اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية انتباه الباحثني العرب بأنها سوف تبدأ 
والذي  املوسمية،  العلمية  الدراسات  مشروع  في  للمشاركة  البحثية  اخلطط  ومتويل  باستقبال 
القيام بالدراسات والبحوث املتعلقة بالطفولة العربية واحتياجاتها  الباحثني  يهدف لتشجيع 

وفقاً للقواعد التالية:

أولوية  وتعطى  العربية،  بالطفولة  متعلقة  مشكلة  الدراسة  موضوع  يعالج  أن  يجب   ̊
للدراسات ذات االمتدادات االقليمية.

الدراسة  لصفحات  األعلى  احلد  يكون  بأن  التقيد  مع  أمبريقية،  الدراسة  تكون  أن  يجب    ˚
خمسني صفحة فقط.

مدة الدراسة ثمانية أشهر من تاريخ املوافقة عليها.    ˚
شروط  وفق  للتحكيم  اخلطة  هذه  وتخضع  للدراسة،  تفصيلية  خطة  الباحث  يقدم     ˚

اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية.
يلتزم الباحث التزاما كامالً مبا جاء في خطة الدراسة التي متت املوافقة عليها.    ˚

يلتزم الباحث بتقدمي تقارير مرحلية عن كيفية سير الدراسة.  ̊
˚   ال ُتقبل الدراسات والبحوث املستلة من رسائل املاجستير أو الدكتوراه أو بحوث سبق 

نشرها.
حتظى  ال  التي  املشروعات  بإعادة  العربية  الطفولة  لتقدم  الكويتية  اجلمعية  تلتزم  ال    ˚

باملوافقة.
يتقدم الباحث للجمعية مبيزانية مالية لتكاليف البحث من كل وجوهه.    ˚

الباحث  مع  توقع  إقرارها  وعند  املالية،  والتكاليف  البحث  خطة  بدراسة  اجلمعية  تقوم     ˚
عقداً ينظم عملية التنفيذ وتغطية التكاليف املالية اخلاصة بها.

الناجمة عن البحث العلمي محفوظة للجمعية على أن يوضع اسم  النشر  تكون حقوق     ˚
الباحث على الدراسة التي يقوم بتنفيذها.

˚   ترسل جميع املكاتبات حتت اسم الدراسات املوسمية إلى رئيس املشروع على العنوان 
التالي:

الدكتور/ حسن علي االبراهيم
رئيس مجلس اإلدارة

اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية
ص.ب: 23928 الصفاة

الرمز البريدي: 13100 � دولة الكويت
تلفون: 4748250 / 4748479

فاكس: 4749381
e-mail:haa49@qualitynet.net  :البريد اإللكتروني  

دعوة إلى الباحثني العرب
للمشاركة في املرحلة الثالثة 2009-2004

Õمن مشروع مبار„ العبد الله املبار„ الصبا
للدراسات العلمية املوسمية
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د. محمد محمود العطار

دكتوراه في فلسفة التربية
جامعة كفرالشيخ ـ مصر

املقاالت

مقدمة:

الطفل هو عماد املستقبل، وهو الثروة البشرية ألي أمه، ويتوقف تقدمها على اهتمامها   
بالطف��ل وإعداده بدنياً ومعرفياً وتربوياً، فالطفل س��يصبح ش��اباً في الغد وقائداً للمس��تقبل؛ 
لذلك فاالهتمام به في هذه املرحلة املبكرة يكتس��ب أهمية كبيرة من خالل غرس قيم التس��امح 
والوالء والتفاني في العمل لديه وحتفيزه على اكتساب املعرفة، وجعله مواطناً صاحلاً خلدمة 

وطنه.

ولقد اهتم اإلنس��ان بطفل��ه، والقيام على تربيته، من��ذ أقدم العصور على أنه هو الوس��يلة 
الناقل��ة لتراث األمة وثقافته��ا، وهو احلصن املنيع للدفاع عنها والصانع ملس��تقبلها، والعامل 
عل��ى ازده��ار اقتصاده��ا، ومن هنا ج��اء االهتمام بالطفل واألخ��ذ بيده إلى األفض��ل، والعناية 
بنم��وه الفكري مبا يتناس��ب مع الظ��روف البيئي��ة واالجتماعية التي يعيش��ها مجتمعه )آدم، 

1401 ه�(.

وال شك أن الطفل العربي، حياته وثقافته يشغالن كل مهتم مبستقبل هذه األمة، ويزداد هذا 
االهتم��ام كثيراً مع كل إحباط وهزمية جديدة ُيصاب بها الوطن العربي سياس��ياً أو اقتصادياً 
أو عس��كرياً، فمع اإلحب��اط والهزمية عادة يتم الهروب إلنقاذ املس��تقبل، واإلبقاء على األمل في 
اجلدي��د الق��ادم كمحاولة حلماية األمة والذات من االستس��الم والتالش��ي واالندث��ار، وما أكثر 
الهزائ��م واإلحباط��ات في حياتنا! لذل��ك من املنطقي أن يظه��ر، من حني آلخ��ر، االهتمام الكبير 

بعالم الطفل وثقافته )اجلابري، 2002(.

وتعتب��ر الثقافة م��ن املوضوعات املهمة ف��ي حياة اإلنس��ان؛ ألنها تتصل ب��ه، وتعبر عنه، 
وتس��جل تطوره، وتبرز تقدمه، على مر العصور واألزمنة. والثقافة هي العلوم واملعارف التي 
يتوصل إليها اإلنس��ان بعقله وفكره وتأمله ومالحظته، وهي عنوان املجتمعات البشرية التي 
حت��دد مالمحها، وتوض��ح اجتاهها، وتب��ني عقائدها، الت��ي تؤمن بها ومبادئه��ا التي حترص 

عليها، وتراثها الذي حتافظ عليه، وحتب له الشيوع واالنتشار.

ويخ��رج الطف��ل إلى احلياة؛ ويتلقى الثقافة بحس��ب م��ا ميليه عليه املجتم��ع، فكلما ُوِضع 
الصغير في مواقف تربوية ناضجة كان أقدر على فهم نفس��ه وفهم ما حوله، وكان أس��رع إلى 

مسار النجاح، وإذا كان غير ذلك فإن املعاناة أو الفشل مصير خطواته.

 

دور املؤسسات االجتماعية في تثقيف الطفل العربي
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تعريف الثقافة:

الثقافة هي حياة اإلنسان، وعماد شخصيته، وال قيمة له بدونها، يكتسبها منذ الطفولة، ثم 
تنمو، وتتطور معه شيئاً فشيئاً، وبها يستطيع أن يتقدم ويحقق التقدم والرقى.

وٌيَعرِّف )تيل��ور Taylor( الثقافة بأنها: »ذلك الكل املركب الذي يتضمن املعرفة واالعتقاد 
والف��ن والقانون واألخالق والُعْرف، وأية قدرات أو عادات يكتس��بها الف��رد، بوصفه عضواً في 
املجتم��ع«، وُيَعرِّف »معجم أكس��فورد« الثقاف��ة بأنها: االجتاهات والقيم الس��ائدة في مجتمع 
مع��ني، كم��ا تنعكس ف��ي الرم��وز اللغوية واألس��اطير وأس��اليب احلياة ومؤسس��ات املجتمع 

التعليمية والدينية والسياسية )عيد، 2001(.

والثقافة ف��ي املجتمع الواحد، في حقيقتها، ثقافات، إلى جان��ب الثقافة العامة، منها ثقافة 
األطف��ال، ما دام له��م من املعنويات وأمناط الس��لوك ما هو س��ائد، حيث إن لألطف��ال عاداتهم 
ولغته��م وأفكاره��م وميولهم ومعاييره��م وألعابهم، ولهم أيضاً أس��اليب حركي��ة أو رمزية أو 

اتصالية أو عقلية أو عاطفية.

والطف��ل يولد مرت��ني، إحداهم��ا: والدة بيولوجية، والثاني��ة والدة ثقافية، حي��ث تبدأ هذه 
األخي��رة بالتكوين مع ب��دء امتصاص الطف��ل، من املجتمع، للغ��ة واألفكار والع��ادات وأمناط 
الس��لوك األخ��رى، مما يش��كل ثقافة األطف��ال اآلخرين ف��ي املجموع��ة أو اجلماع��ة أو املجتمع 

)الهيتي، 2001(.

إن الثقاف��ة الطفلي��ة ثقافة بنائية تتجه إلى بناء الش��خصية وتكوين الطفل إنس��انياً. ومن 
هذا املنطلق الوظيفي فإن ثقافة الطفل تكون وثيقة الصلة بهويته، إنها صيرورة إنسانية ُتَولِّد 
ف��ي الطفل عناصر منائه وتكامله اإلنس��اني، وتؤدى دوراً مركزياً في بناء ش��خصيته وتكوين 
هويته املس��تقبلية. فثقافة الطفل ليس��ت مجرد منظومة مكتس��بات معرفية أو علمية أو قيمية 
مكدس��ة في عقله أو ذاكرته، بل هي فعل تكويني يش��تمل على مختلف اجلوانب الوجودية في 

حياة الطفل وفى صميم وجوده اإلنساني )وطفة، 2004(.

إن ثقافة األطفال نقصد بها تدريبهم على اكتس��اب أساليب مجتمعهم احلياتية، وتنشئتهم 
على مراعاة قيمه واجتاهاته ومعاييره االجتماعية وأصول معتقداته ولغته.

وتهدف ثقافة الطفل إلى بناء شخصيته على نحو متكامل من النواحي العقلية واالجتماعية 
واالنفعالية والوجدانية،وإلى تعميق الروح اإلنس��انية والقومي��ة والوطنية، وغرس املفاهيم 

األخالقية، وتشجيع روح اإلبداع واالبتكار.

ثقافة الطفل بني احلاضر واملاضي:

إن كلم��ة ثقاف��ة وإن ب��دت في ش��كل ثبوتي ُمعب��ر عن جلة م��ن املعطيات الفكري��ة واملادية 
فه��ي في باطنها دائمة التغير، والتبدل، في عالقة جدلي��ة تربط املاضي باحلاضر، وتقود إلى 
املس��تقبل. فما بني حاض��ر الطفل العربي من معطي��ات ثقافية قد بدأت وكأنه��ا في قطيعة مع 
ماضي الثقافة العربية األصلية، وعند تش��خيص حالة ثقاف��ة الطفل حاضرها وماضيها جند 
حقيقة بداية انهيار الصورة األصلية لثقافة عربية سادت،وأصبحت اآلن في معترك تواجه فيه 
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أشد الضربات عبر وسائط مرئية ومسموعة ال قبل لها بها، فبدأت تترك العديد من مضامينها، 
وتس��مح بتس��رب مضامني احلداثة واملعاصرة في عالقة يبدو وكأن املاضي الثقافي قد مضى 

ولم ميض بأجمعه، وأن املعاش الثقافي قد حضر ولم يحضر بأكمله.

وتتجلى خصوصية ثقافة الطفل العربي في تداعياتها املرتبطة بالتقاطع بني ما هو أصيل 
وب��ني ما هو معاصر في الس��عي لتوجه منو هذا اإلنس��ان، وضبطه ليك��ون نتائج هذا الضبط 
ش��خص له س��مات عربية مناظرة أو مقاربة لكل م��ا هو عربي. مع وج��ود هوامش فارقية في 
فعالي��ات الثقافة يصير النمو املعرفي والنضج االجتماعي حاجزاً دون ما هو فردي وفوضوي 
ومطلق احلرية والتلقائية، ألنه يصير وبحكم املعطيات الثالثية للثقافة »النفسي � االجتماعي 

� احلضاري« موجهاً نحو املماثلة والتقارب مع اآلخرين.

فالطفل م��ن حيث هو كائن اجتماعي مير بعملية توضع في دروب الثقافة »الس��الكة وغير 
السالكة«، والعالقات االجتماعية »احلميمة وغير احلميمة« في جتذرها الثقافي، وتأثرها بكل 
ما هو عصري على الرغم من اخلصوصيات املكانية واالنتمائية، ومن َثّم فإن تش��كيل املخزون 
املعرفي الثقافي للطفل العربي يصير رهاناً تس��عى لكس��به وس��ائط تثقيف متعددة، بعضها 
منس��جم وإيجابي، وبعضها متعارض وغرضي س��لبي. وتزداد عتامة املوقف الثقافي للطفل 
العرب��ي منذ بداية طغيانه لثقافة عاملية ذات جذور غربية تتجاوز جميع احلواجز واحملددات 
الثقافي��ة غي��ر آبه��ة باخلصوصي��ات الثقافي��ة فارضة قيماً س��طحية أو اس��تهالكية س��وقية 

)الدويني، 2001(.

لقد س��بقتنا بلدان كثيرة، هيأت ألطفالها الكثير مما يجعل الفرد منا يقف مبهوراً ومتحسراً؛ 
مبه��وراً مب��ا وصلوا إليه، ومبا حققوه ألبنائهم، ومتحس��راً على حظ أبنائن��ا من موارد الثقافة 

الالزمة ومصادر املتعة الواجبة، مما لم يتحقق منه شيء لدينا اآلن )حنورة، 1985(.

دور املؤسسات االجتماعية في تثقيف الطفل العربي:

يقع عبء اكتس��اب الطفل للثقافات املتعددة واملتنوعة على عدد من املؤسسات االجتماعية 
داخل املجتمع، مثل األسرة، واملدرسة، واألجهزة املعنية بالثقافة، ووسائل اإلعالم املختلفة.

أواًل ـ دور األسرة في تثقيف الطفل:

لألسرة دور مهم في تكوين ثقافة الطفل وتنشئته، خصوصاً في السنوات األولى من عمره، 
وه��ى الوعاء الثقافي الذي يكس��ب فيه الطفل اللغ��ة واملفاهيم واالجتاه��ات، والقيم والعادات 

واألدوار االجتماعية وغيرها.

واألس��رة هي اخللية الثقافية األساس��ية لعملية التنش��ئة االجتماعية، فمن خاللها تتبلور 
شخصية الطفل بجوانبها العقلية واالجتماعية واجلسمية واالنفعالية.

ويبرز دور األس��رة هنا من خالل تش��جيع الطفل عل��ى تنمية اجلوان��ب الثقافية التي مييل 
إليها، س��واء أكانت القراءة، املوس��يقى، الرسم أو الرحالت، وتش��جيعه على ممارستها، وعدم 
حرمان��ه من التمتع مبثل هذه األنش��طة الثقافي��ة. وإن كان األمر يعتم��د بالدرجة األولى على 

شخصية كل من األب واألم، ومدى اهتمامهما بالثقافة وإميانهما بأهميتها ملستقبل الطفل.
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إضاف��ة إل��ى أن التحديات التكنولوجي��ة، والتطور الهائل الذي نواجهه الي��وم يجعل لزاماً 
عل��ى اآلباء واألمهات أن يهتموا بتعليم األطفال لغات أخرى غير العربية، حتى تزداد خبراتهم 
بالثقاف��ات املختلف��ة، ليس��تطيعوا أن يقارنوا ب��ني ثقافاتهم وثقاف��ة الغ��رب، وأن يكوِّنوا رأياً 

عنها.

فاللغة األجنبية أصبحت اجلس��ر املوصل إلى ثقافات الدول األخرى، وفتح األبواب املغلقة 
عل��ى ال��دول األكثر تقدماً، ولي��س معنى هذا أن تطغى اللغ��ة األجنبية على اللغ��ة العربية، أو 
تؤدي إلى فقدان الهوية العربية، خاصة وأن الطفل يتعلم اللغة األجنبية وهو فى سن صغيرة 
� بل على العكس � فاللغة وس��يلة الكتساب العلم واملعرفة، واملشاركة في احلوار والتفاعل مع 
التطور اإلعالمي والثقافي الذي س��يطر على العالم. فالغرب تعل��م اللغة العربية في العصور 

الوسطى، واستقى منها، وبنى حضارته، ولم يفقد هويته )محمد، 1997(.

ثانيًا ـ دور املدرسة في تثقيف الطفل:

لق��د فرض عصر املعلوم��ات حتديات جديدة في مج��ال التعليم، وأصبح��ت مهمة التعليم 
ف��ي القرن احلادي والعش��رين: هي كيف يتعلم الطالب ذاتياً، وكي��ف يداوم على عملية التعلم 
طوال فترات حياته العملية، وأصبح التعليم في مجال تكنولوجيا املعلومات يهدف إلى تنمية 
ق��درات األفراد على اإلبداع واالبتكار، وحل املش��كالت من خالل تدريبهم عل��ى التفكير العلمي، 
باإلضافة إلى القدرة على اس��تخدام احلاسبات اآللية، وتطوير أساليب التعليم لرفع إنتاجية 
ُمَدرِّسيه وطالبه، وزيادة فاعلية إداراته، وتعظيم عائده لضمان تنشئة جيل جديد على درجة 
من الوعي، والقدرة على تغيير واقع املجتمع، والتصدي لس��لبياته من أجل حياة أفضل، ومن 
هن��ا الب��د أن تهتم املدرس��ة بتعليم األطفال احلاس��ب اآللي حتى يس��تطيعوا مالحقة تطورات 
املجتم��ع. كما أن دور املدرس��ة والتعليم فيها هو األس��اس الذي تنبني من فوق��ه ثقافة الطفل، 
ونعلم ما هي بحاجة إليه من تطوير، فينتقل بها من التلقني املعرفي والوعظي إلى دور البحث 
واإلب��داع عن طريق معلم عصري متطور يعرف مهمت��ه ودوره، ومن خالل منهج متطور ُيْعَنى 

بعقلية الطفل وذكائه وقدراته ومواهبه.

كم��ا يب��رز دور املدرس��ة في تنمي��ة ثقافة الطف��ل من خالل توفي��ر مكتبة تضم ش��تى أنواع 
املوسوعات والكتب والقصص التي تناسب األطفال، إضافة إلى احلرص على القيام بالرحالت، 

وزيارة املتاحف واألماكن السياحية املختلفة؛ ليكتسب األطفال ثقافة عن حضارة وطنهم.

ثالثًا ـ دور وسائل اإلعالم في تثقيف الطفل:

مما الش��ك فيه أن لوس��ائل اإلعالم دوراً مؤثراً وكبيراً في الطفل، واكتس��ابه للثقافة، وعلى 
الرغم من اآلثار الس��لبية لوس��ائل اإلعالم، إال أن هذا ال ينفي ما لها من آثار إيجابية على الطفل. 
د الف��رد العادي باملعلومات ف��إن تأثر الطفل يكون  وإذا كانت وس��ائل اإلعالم تس��تطيع أن تزوِّ
مضاعف��اً؛ ألن الطف��ل أكث��ر تعلقاً بالتلف��از وما يعرض على شاش��ته؛ ألنه يجل��س أمامه فترة 

طويلة. 

ويب��دو أن أثر وس��ائل اإلع��الم في الطف��ل يفوق أثر املدرس��ة. وُيَع��دُّ التلفاز أكثر الوس��ائل 
اإلعالمي��ة تأثيراً ف��ي الطفل؛ ألنه يجمع بني مزايا عديدة جتذبه؛ حيث إنه يجمع بني حاس��تي 
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البصر والس��مع، ويجمع بني الصوت والصورة واحلركة واللون. وتستطيع وسائل اإلعالم أن 
تنمي قدرة الطفل على خلق آراء حول موضوعات معينة بش��كل جزئي، وبحسب سنه، ولكنها 

تتغير فيما بعد )محمد، 1997(.

خامتـة:

ف��ي الوقت الذي يتحتم علينا مواكبة عص��ر العوملة ومالحقة الركب املتقدم يتعني علينا أن 
نحافظ على ذاتيتنا وش��خصيتنا املميزة لنا عن غيرنا، حيث أصبحت احلاجة ملحة إلى إبراز 
معالم ثقافتنا العربية واإلسالمية دفاعاً عن أصالتها، وتثبيتاً لها في عقول الناشئة وجتذيرها 
في نفوسهم، وذلك ملواجهة الثقافة الغربية، تلك الثقافة التي أصبح تأثيرها ميتد في سلوكنا 

بسرعة التيار اجلارف في عصر العوملة.

ونحن العرب بحاجة إلى إعادة النظر في مناهج التعليم لنتصالح مع احلداثة والتكنولوجيا 
ف��ي عصر العوملة، عص��ر اإلنترنت واملعلومات والقنوات الفضائي��ة، وعلينا أن جنعل املناهج 
ليس��ت هدفاً في ذاته��ا، بل جنعلها حتث الطالب على الوصول إل��ى املعرفة، والبحث عنها في 
عص��ر تراكمت فيه املعرف��ة؛ وذلك من أجل حتص��ني أطفالها وش��بابها ومواطنيها ضد هيمنة 
وس��ائل اإلعالم الس��ائدة التي متتلكها الش��ركات العاملية، وتس��تخدمها ألغراضه��ا في الربح 

والسيطرة.

وأخيراً وليس آخراً نوصي مبا يلي:
العمل على إنشاء مكتبات عامه متخصصة لألطفال، أو إفراد أجنحه خاصة باألطفال    �

في املكتبات العامة، وتزويدها مبختلف وسائل التثقيف اخلاصة بهم.
ض��رورة العم��ل على إص��دار مجالت جدي��دة تغط��ي احتياجات الطفل ف��ي مختلف    �

مراحله.
حماية الطفل من أخطار الثقافة املستوردة عن طريق تنقيتها قبل تقدميها إلى الطفل    �
مبا يتناسب وقيم مجتمعنا ومتطلباته، والعمل على إيجاد البديل في مجتمعنا لهذه 

البرامج الثقافية عن طريق مختلف األجهزة واملؤسسات األخرى.
االهتم��ام ببرام��ج األطف��ال ف��ي اإلذاع��ة والتليفزي��ون إلش��باع احتياج��ات األطفال    �
واهتماماتهم، مع احلرص على جودة ما يقدم من برامج إعالمية على أساس االنتقاء 

اجليد لهذه البرامج.
العمل على توثيق العالقة بني األس��رة ومؤسس��ات تربية األطفال م��ن أجل االنتقاء    �
اجليد لثقافة الطفل، باعتبارهم مؤسس��ات للتنش��ئة االجتماعية تعمل على إشباع 

حاجات الطفل املختلفة.
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تقارير

أعل��ن الدكتور حس��ن اإلبراهيم � رئيس اجلمعية الكويتية لتق��دم الطفولة العربية في حفل 
أقيم في نقابة الصحافة اللبنانية ببيروت في يوم اجلمعة املوافق 2008/12/5 عن االنتهاء 
من مش��روع »دراس��ة األحوال النفس��ية لألطفال والش��باب في لبنان بعد حرب يوليو / متوز 

الكلمة اآلتية: الذي استغرق إجنازه عامني، من خالل   »2006

»إن لبنان هو صديق احلقيقة. إنه تلك األرض املختـارة، أرض التفاهم 
والتســـامح واحلريات، والطوائف العديدة التي يتألف منها ومتتاز 
بســـعيها املتواصـــل لتعزيز التفاهـــم فيما بينهـــا، وألن تفـي بحقوق 
بعضها البعض بعدِل متبادل، وألن تتواصل مبحبـة صحيحة. وقد 

تكون في املثال الذي تقدمه: قدوة حسـنة للمقتدين«

سعادة األستاذ محمد بعلبكي، نقيب الصحافة.. سيداتي سادتي 

أسعد الله صباحكم بكل خير ،

يس��عدني الي��وم أن أعلن لكم ع��ن االنتهاء من مش��روع الدراس��ة الذي قامت به��ا اجلمعية 
الكويتية لتقدم الطفولة العربية بالتعاون مع الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية في بيروت حول 

»دراسة تأثير احلرب اإلسرائيلية )يوليو/ متوز 2006( على أوضاع األطفال في لبنان«.

وقد قامت شركة االستشارات املالية الدولية )إيفا( التي كان يترأسها املرحوم جاسم محمد 
البحر� عضو مجلس إدارة اجلمعية � بتمويل املشروع في جميع مراحله.

ويأتي هذا املشروع من منطلق العهد الذي قطعته اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية 
على نفس��ها باالرتقاء بالطفولة العربية، وإللقاء الضوء عربياً وعاملياً على مقدار املعاناة التي 
تعرض لها أطفال لبنان من جراء العدوان األخير عليهم. وجدير بالذكر، أن اجلمعية الكويتية 
لتقدم الطفولة العربية، قد سبق لها أن قامت مبشروع ضخم مت إجنازه في عام 1986 بتمويل 

الشيخ بشارة اخلوري

 في افتتاح مؤمتر األونيسكو في بيروت 
وتدشني مبنى األونيسكو في 8 تشرين الثاني 1948

اإلعالن عن االنتهاء من مشروع  املرحوم جاسم محمد البحر حول: 
دراسة األحوال النفسية لألطفال والشباب 

في لبنان بعد حرب متوز 2006
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م��ن )برنام��ج اخلليج العربي لدعم منظم��ات األمم املتحدة اإلمنائي��ة(، وتعاونت على تنفيذه 
م��ع اجلمعي��ة )كلية العلوم الطبية( ف��ي اجلامعة األمريكية في بي��روت. وخرجت نتائج هذه 
الدراس��ة في كتابني باللغت��ني العربية واإلجنليزي��ة، وقد برهنت هذه الدراس��ة حينذاك على 
أنها وثيقة فريدة في الكشف عن املعاناة التي فرضتها احلرب األهلية والغزو اإلسرائيلي على 

األطفال في لبنان.

وبعد االنتهاء من املشروع الذي نحن بصدده، أثبتت الدراسة التي مت إجراؤها مدى اتساع 
اآلث��ار النفس��ية الكبي��رة التي نتج��ت عن هذه احل��رب، ومدى تأثيره��ا على املجتم��ع املدني، 
وبخاص��ة األطفال واجليل الناش��ئ، وقد علمنا أنه، مع كل ه��ذه احلروب واألزمات ال يوجد في 

لبنان حتى اآلن مركز ُيعنى بالدعم النفسي لألطفال والشباب ما بعد األزمات.

وقد حرصت اجلمعية على أال يكون هذا املش��روع نظرياً )بحث��اً أكادميياً(، فقد طلبت   
اللجنة اإلش��رافية التي مت تش��كيلها من الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية عمل دراس��ة جدوى 

حول إنشاء هذا املركز.

ومن ثم كان من أهم التوصيات التي خرج بها التقرير النهائي عن املش��روع: »إنش��اء املركز 
اللبناني للدعم النفس��ي لألطفال والشباب )3 � 18 سنة ( نحو تأمني احلقوق النفسية ألطفال 
وش��باب لبنان«، والذي ستقوم به أيضاً اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية، وسيتولى 
متويله الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية، وقد يس��هم الصندوق العربي لإلمناء 

االقتصادي واالجتماعي في متويله أيضاً.

وفي هذا الصدد، يسرني إعالمكم بأن الصندوق الكويتي عقد لقاءات عدة مع املسؤولني في 
احلكومة اللبنانية، وقد متت مناقش��ة موضوع إنشاء املركز وأخذ مباركة املسؤولني واجلهات 

الرسمية اآلتية:
� دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني األستاذ فؤاد السنيورة.

� معالي وزير التربية األسبق الدكتور خالد قباني.
� معالي وزير التربية احلالي السيدة بهية احلريري.
� رئيس مجلس اإلمناء واإلعمار األستاذ نبيل اجلسر.

وفي زيارة لّي مؤخراً إلى لبنان التقيت وزيرة التربية اللبنانية السيدة بهية احلريري برفقة 
مدي��ر الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادي��ة العربية في لبنان الدكتور محمد صادقي، حيث 
متت مناقش��ة النش��اطات املرتقبة إلنشاء »املركز اللبناني للدعم النفس��ي لألطفال والشباب« 
)3 � 18 س��نة(، واعتبار املش��روع جزءاً من اخلطة التنموية التربوية للوزارة، وطلبت أن يتم 

التنسيق مع الوزارة في مراحل تنفيذ أعمال إنشاء املركز.

وفي اخلتام، ونيابة عن زمالئي أعضاء اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية ال يسعني 
إال أن أش��كر الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية أعضاًء ومجلس إدارة على تعاونهم وعلى تأكيد 
التعاون املثمر مع مؤسس��ات املجتمع املدني في العالم العربي. والش��كر موصول إلى أعضاء 

جلنة اخلبراء والباحثني امليدانيني.

د. حسن اإلبراهيم
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وقد صدر عن اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية والهيئة اللبنانية للعلوم التربوية 
كتاب: »األحوال النفسية لألطفال والشباب في لبنان بعد حرب يوليو / متوز 2006« باللغتني 
العربية واإلجنليزية، ش��ارك في كتابة فصوله اختصاصيون في علم النفس والعالج النفسي 
والتربية واإلحصاء من لبن��ان والكويت والواليات املتحدة األمريكية. وقد أُعلن عن إطالقه في 

احلفل الذي أعلن فيه عن االنتهاء من املشروع.

يعرض هذا الكتاب نتائج مش��روع الدراس��ة امليدانية التي أجريت ف��ي ربيع العام 2007، 
أي بعد مرور حوالي تس��عة أش��هر على حرب يوليو/ متوز 2006 التي ش��نتها إسرائيل على 
لبنان. وقد ش��ملت عينة من )6632 تلميذاً وتلميذة( من صفوف الروضة حتى الصف الثاني 
عشر. وتعتبر واحدة من أكبر العينات في لبنان، ومن بني األوسع في العالم في هذا النوع من 

االستقصاءات. وقد اعتمدت في اختيار العينة قواعد إحصائية جتعلها ممثلة لتالميذ لبنان.

اس��تخدمت الدراس��ة س��بع أدوات قياس. األدوات الس��ت األولى تقيس األحوال النفس��ية 
لألطفال والشباب من أوجه متعددة، ويبلغ عدد املقاييس النفسية الفرعية فيها )35 مقياساً(. 
واألداة الس��ابعة تقيس م��دى التعرض حلوادث ح��رب يوليو/ مت��وز 2006 وحلوادث قبلها 

وتكشف عن السمات االجتماعية واالقتصادية للمستطلعني.

هدفت الدراس��ة إلى تقومي األحوال النفس��ية لألطفال والشباب، من خالل اإلجابة عن ثالثة 
أسئلة:

2006، اضطرابات نفس�ية  هل تنتش��ر لدى األطفال والش��باب، بعد يوليو/ متوز    �  1
مث��ل أقرانهم ف��ي مجتمعات عادي��ة ومجتمعات ما بع��د النزاعات، أم أكث��ر منهم أم 

أقل؟.
إلى أي حد يزيد انتشار هذه املشكالت لدى السكان الذين كانوا أكثر تعرضاً حلرب    �  2

يوليو/ متوز 2006؟.
هل هناك عوامل أخرى )اجتماعية سكانية( تفسر نسبة ارتفاع هذه االضطراب����ات؟    �  3
وفي أي اجتاه تفعل هذه العوامل فعلها؟ وإلى أي حد يبقى تأثير حرب يوليو/متوز 

قائماً بعد ضبط هذه العوامل؟.

بينت الدراسة أن نسباً عالية )26 %( من األطفال والشباب تعاني من أعراض:

٭ »ضغ��ط ما بع��د الصدم��ة« Post Traumatic Symptoms هذه النس��ب قريبة جداً من 
املتوس��طات املعروف��ة عاملياً في البلدان التي ش��هدت حروب��اً ونزاع��ات )25 %(. لكنها دون 
النس��ب التي ظهرت في بلدان مثل رواندا )70 %( أو الكويت )45.6 %(، أو فلس��طني حوالي 

.)% 50(

٭ اضطراب��ات »اخلوف والهم« Fear and Worry أكثر انتش��اراً بني العينة اللبنانية وإن 
بصورة طفيفة، مقارنة بعينة أمريكية )حيث استخدمت األداة نفسها على تالميذ عاديني(.

٭ »االكتئاب« Depression ليس منتشراً بصورة ملحوظة لدى التالميذ اللبنانيني. 
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٭ وبلغ��ت نس��بة احلاالت العيادية ف��ي »االندفاعي��ة« Impulsivity ( �.��%) ، وهي من 
أعلى النس��ب التي سجلت في مش��كالت الصحة النفسية في الدراس��ة.. لكن املقارنة بينت أن 
املتوس��طات احلس��ابية للبنانيني هي أدن��ى من متوس��طات األمريكيني العادي��ني، وأدنى من 

أقرانهم الفلسطينيني. 

٭ وبلغ��ت نس��بة احل��االت العيادي��ة في مح��ور »األع��راض النفس��ية اجلس����������������دية« 
        Muscular »(�.9%). وف��ي مح��ور »التوت��ر العضل��ي والقلق Psychosomatic Symptoms
 .Tension and Anxiety)8.1%(. وه��ي نس��بة معتدل��ة، وإن كان��ت متوس��طات العين��ة 
اللبناني��ة في احملورين أعلى )وذات داللة إحصائية( من متوس��طات العينة األمريكية للذكور 

كما لإلناث.

هذه أمثلة قليلة جداً عن النتائج العديدة التي توصلت إليها الدراس��ة والتي ميكن إيجازها 
بأن التالميذ اللبنانيني يظهرون عوارض نفسية بعد حرب يوليو/متوز 2006 بنسب مرتفعة 

بصورة طفيفة. وتعالج الدراسة العوامل التي تفسر زيادة أو قلة االضطرابات النفسية.

بل��غ عدد ح��االت التعرض حل��رب يوليو/مت��وز 2006 كمع��دل 10.2 حوادث للش��خص 
الواحد. علماً بأن 34.6  % تعرضوا ملا بني 12 و24 حادثاً )سماع قصف، رؤية مشهد، إصابة، 
تهجير، فقدان من��زل، فقدان قريب... إلخ(. باالنتقال من الذين صنف تعرضهم حلرب يوليو/ 
مت��وز 2006 في املس��توى املتدني، إلى الذي��ن ُصِنف تعرضهم لها في املس��توى العالي، تقفز 
نس��بة من س��جلت لديهم حاالت عيادية مبقدار مرة ونصف املرة لدى تالميذ الصفوف 6 � 12، 

وأكثر من مرتني لدى تالميذ الصفوف 1 � 5، ومبقدار ثالث مرات لدى أطفال الروضات.

وتب��ني أن أكث��ر من صرح��وا بأنهم تعرضوا حل��رب يوليو/ متوز 2006 )م��ن حيث العدد 
اإلجمالي حلوادث التعرض(، هم تالميذ: التعليم الرسمي، محافظة النبطية، الطائفة الشيعية، 
م��ن صنفت مه��ن آبائهم في فئات مهني��ة دنيا، وم��ن كان آباؤهم وأمهاتهم من ذوي املس��توى 
التعليم��ي املتدني )أميون، أو تعليم ابتدائي(. علماً بأن س��كان محافظة بيروت س��جلوا أعلى 

متوسط في النوع املسمي »األحداث غير املرتبطة باحلرب«، يليهم سكان محافظة الشمال.

كذلك أظهرت الفحوص أن التعرض حلوادث قبل احلرب أس��هم أيضاً في تفس��ير النتائج، 
وه��ذه احلوادث عل��ى نوعني: منها عس��كري، ومنها مجتمع��ي، أو فردي، ما يش��ير إلى أهمية 

توسيع التفكير في االضطرابات النفسية إلى ما قبل احلرب وما بعدها.

ف��ي معظم األحيان كانت هناك ف��روق ذات داللة بني الذكور واإلن��اث. وكانت االضطرابات 
أكثر انتش��اراً ل��دى اإلناث. وفي معظ��م األحيان أيضاً كان��ت هناك فروق��اً ذات داللة بني فئات 
األعم��ار. وكانت االضطرابات تظهر لدى األكبر س��ناً. ولم تكن الفروق بني الصفوف ذات وجهة 

واضحة.

هناك فروق ذات داللة بني القطاعات التربوية. وقد لوحظ أن القطاع الرسمي هو الذي يشهد 
أكثر من غيره ظهور االضطرابات النفسية. كذلك ظهرت فروق ذات أهمية بالغة بني املدارس.

هن��اك ف��روق مهمة بني احملافظات، لكن ال ميكن القول إن هن��اك محافظة تتفوق على غيرها 
ف��ي جميع االختبارات. ظه��رت محافظة النبطي��ة )أو اجلنوب أو حتى البقاع( مكاناً النتش��ار 
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االضطرابات النفس��ية في 7 أو 8 مقايي��س. وجاءت بيروت والش��مال باعتبارهما احملافظتني 
األكثر احتضاناً لالضطرابات النفس��ية في 8 مقاييس لكل منهما. والالفت أنه في حني أظهرت 
محافظة النبطية أعلى القيم في مؤش��ر الوضع العيادي اإلجمالي لدى تالميذ الصفوف 1 � 5، 

فإن محافظة بيروت هي التي أظهرت القيم العليا لدى تالميذ الصفوف 6 � 12.

كذل��ك هناك فروق ذات داللة ب��ني الطوائف. لكن يتبني لنا هنا أن التالميذ الُس��نة هم الذين 
س��جلوا املتوس��طات العليا ف��ي 14 مقياس��اً، بينما س��جل الش��يعة املتوس��طات العليا في 9 
مقاييس. وتش��ير الدراس��ة إلى أنه ال يجب اعتبار أي من احملافظتني )النبطية وبيروت( أو أي 
من الطائفتني )الُس��نة والشيعة( حاضنة الضطرابات نفس��ية أكثر من األخرى باملطلق. وأنه 
ف��ي كل مرة نتكلم فيها عن املجموعة التي تنتش��ر فيها االضطرابات النفس��ية أكثر من األخرى 

يجب حتديد القول عن أي مقياس أو أي اضطرابات نتكلم وعن أي فئة عمرية.

لك��ن كلما نزلنا في الس��لم االجتماعي زادت نس��بة االضطراب��ات النفس��ية. النتائج كانت 
واضحة في هذا االجتاه، اس��تناداً إلى مهنة األب وإلى املس��توى التعليم��ي لكل من األب واألم. 
أما حول الوضع األس��ري فقد ارتفعت االضطرابات النفس��ية لدى أطف��ال األبوين املنفصلني أو 

املطلقني.

بناًء على نتائج البحث تقدم الدراس��ة س��بع توصيات، الس��يما حول عمل »املركز اللبناني 
للدعم النفس��ي لألطفال والشباب )3 � 18 س��نة ( نحو تأمني احلقوق النفسية ألطفال وشباب 

لبنان«، والذي متت اإلشارة إليه آنفاً.
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Report on the late
Jassim M. Al-Baher Project

Study of  The Psychological Conditions of Children and 
youth in Lebanon after the July �00� War

Adnan El Amine (Coordinator), Kamal Abouchedid, Maria M. Llabri, Fawziah 
Hadi, Marwan Gharzeddine, Marawan Huri, Cosette Maiky

Dr. Hassan Al-Ebraheem, the head of the Kuwait Society For The Advancement 
Of Arab Children, has announced in Beirut on Friday 5th, December, 2008 that the project 
of study of Psychological conditions of Children and youth in Lebanon after July 2009 
War has come to an end. This project was totally funded by the International Financial 
Consultant Company (IFA) which was chaired by the late Jassim M. Al-Baher, a member 
of the board of directors  of Kuwait Society for the Advancement of Arab Children.

In his speech, Dr. Al-Ebraheem stressed the value of such work, and reminded 
us that the Kuwait Society for the Advancement of Arab Children had embarked in 1986 
on a giant project in collaboration with the American University of Beirut, and funded by 
Arabian Gulf Program for Supporting of the UN Organizations for Development. This 
study has been published in two books, both in Arabic and English. The study has proven 
to be a unique document for uncovering the human sufferings that caused by both the 
Lebanese civil war and the Israeli invitation of Lebanon.

Dr. Al-Ebraheem declared that the present study of the Psychological Condition of 
Children and youth in Lebanon After the July 2006 War revealed tremendous psychological 
effect that caused by the war and has affected the children and youth of Lebanon, although 
there is no center to deal with the aftermath of war and its effects on children in the country 
as yet. Therefore,  the Kuwait Society For The Advancement Of Arab Children has taken 
into consideration that this project will not be as academic study only but should lead to 
an establishment of a center for post Dramatic Stress Disorder to treat children 3-18 years 
of age. This center will be financed by Kuwait Fund for Arab Economic Development and 
Arab Fund for Economic and Social Development may possibly contribute in financing it 
too.

In this regard, it gives me great pleasure to announce that the Kuwait Fund held 
several meetings with personnel in the Lebanese Government to discuss the issue of 
developing the center with the agreement of the following official bodies:

- His highness, the Prime Minister of Lebanon, Mr. Fuad Al-Sanura.

- His Excellency the Ex-Minister of Education, Dr. Khalid Kabbani.

- His Excellency the present Minister of Education Mrs. Bahiya AlHariri.

- The President of Development and Construction Council, Mr. Nabil Al-Jisr
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On my last visit to Lebanon I had a chance to meet with the Minister of Education, 
Mrs. Bahiya Al-Hariri together with the director of the Kuwait Fund for Arab Economic 
Development in Lebanon, Dr. Mohammed Sadiki, where a discussion took place about 
the upcoming activities to establish “The Lebanese Center for Psychological Support of 
Children and Youth (3-18 years)”, and to regard this project as a part of the educational 
development plan of the Ministry. The Minister asked for collaboration with the Ministry 
in the execution plan for building the Center.

Finally, and on behalf of the members of the Kuwait Society For The Advancement 
Of Arab Children, I would like to thank the Lebanese Association for Educational Sciences 
for their cooperation and support of Non-government Organizations in the Arab world. My 
thanks also extended to the members of the expert committee and field workers.

        Dr. Hassan Al-Ebraheem

A book has been published by the Kuwait Society For The Advancement Of Arab 
Children and the Lebanese Association for Education Sciences entitled “The Psychological 
Conditions of Children and youth in Lebanon after the July 2006 war” in both Arabic and 
English.

  This book was written by a number of specialists in psychology, psycho-therapy , 
education and statistics from Lebanon, Kuwait, and America. It’s publication was announced 
in a celebration in which the project came to an end.

The Study Summary:

This study was conducted in the spring of 2007, or about nine months after the 
July-August War of 2006 (LIW06), waged by Israel against Lebanon. The sample covered 
6,632 students from KG1 to grade 12. It is considered among of the widest investigative 
surveys of this kind in the world. The selection of the sample employed statistical methods 
that rendered it representative of students in Lebanon.

The study used seven measurement tools. The first six measured the psychological 
conditions of children and youth in various areas, with a total of 35 psychological 
measurements. The seventh tool measured the degree to which people were subjected 
to events during and prior to LIW06, revealing as well socio-economic aspects of the 
respondents.

This study aimed at assessing the psychological conditions of youth and children, 
by answering to three questions: 1) After the July War of 2006, have psychological problems 
spread among youth and children, on average, in the same way that they do among their 
counterparts in normal or post-conflict societies, or are they greater or fewer in incidence? 
2) To what extent do these problems spread further among those who were the most exposed 
to 2006 July War? 3) Are there other factors (social-demographic) that explain the increase 
in psychological problems, in which ways do these factors have an impact, and how long 
will the impact of the July War persist after these factors have been controlled for?

The study revealed that high percentages (26%) of youth and children suffer from 
Post Traumatic Symptoms (PTS); the figures are very close to internationally-known rates 
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in countries that have experienced wars and conflicts (25%), and are lower than the rates 
observed in countries such as Rwanda (70), Kuwait (45.6%), or Palestine (5o%). 

Fear and Worry disorders are more widespread in the Lebanese sample, if only slightly, 
compared to the US sample (in which the same tools were used on normal students). 

Depression is not noticeably widespread among Lebanese students. The prevalence 
of clinical cases of Impulsivity among Lebanese students stands at 14.2%, which is one of 
the highest rates of psychological and health problems recorded in the study. However, 
comparing these results with that of their American peers shows that the means for Lebanese 
is lower than that their Americans and Palestinian counterparts. The rate of clinical cases of 
Psychosomatic Symptoms stood at 9.4%; cases of Muscular Tension and Anxiety registered 
8.1% which is a moderate level, although the means of the Lebanese sample in the two 
subscales (and statistically significant) were higher than the American rates, for both boys 
and girls. 

These are just few examples of the numerous results of the study. In general 
Lebanese students’ rates of psychological problems are only slightly high.

The mean of exposure to LIW06 events stood at 10.2 per person. Those who were 
exposed to 12-24 events counted for 34.6% (hearing bombarding, seeing event, injury, 
displacement, house destructed, death of relative, etc.).  Moving from those who their 
exposure was classified as low to whose exposure was classified as high, the rate of clinical 
cases jumps by a factor of 1.5 in grades 6-12, and by a factor of more than two in grades 
1-5. It rose by a factor of three in the preschool grades. 

It appeared that those who stated the most that they had been exposed to the LIW06 
(in terms of the total number of incidents of exposure) were students in: public education, 
the governorate of Nabatiyah, members of the Shiite sect, those with parents belonging 
to professions with low social status, and those whose parents had a low educational 
level (illiterate or elementary-level education). The residents of the governorate of Beirut 
recorded the highest mean of the category entitled “incidents unconnected to the war,” 
followed by the governorate of North Lebanon.

The tests also revealed that exposure to incidents prior to the war also helped in 
interpreting the results; these incidents are of two types: military, and social or individual. 
This indicates the importance of expanding our thinking about psychological problems 
before and after war.

In most cases there are significant gender differences and problems are generally 
more widespread among females. There are also significant differences among age groups, 
problems appear with older individuals. As for grades, the differences were not clear 
enough.

There are significant differences among educational sectors. Appearance of 
psychological problems is mostly recorded in public sector. Schools are deeply differentiated 
in this regard.

Differences related to governorates (Muhafaza) are significant. However none of 
them show the highest means in all tests.  In Nabatieh (and South Lebanon and Bekaa) 
psychological problems prevailed in 7 to 8 measurements. Beirut and the North appear 
to be the governorates that have the most psychological problems in an equal number of 
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measurements (eight). It is interesting to note that while the governorate of Nabatiyah 
had higher values on the clinical elevation index in grades 1-5, the governorate of Beirut 
exhibited higher values in grades 6-12.

Significant differences were found according to the sect. However, we find that 
Sunni students registered the highest means in 14 measurements, while Shiite students did 
the same in nine others. The study concludes that we should not consider a governorate 
(Nabatiyah or Beirut) or a sect (Sunni or Shiite) as the most susceptible to psychological 
problems in absolute terms. Each time we talk about a group, in which psychological 
problems spread more than others, we should specify the measurement or problem or age 
category we are talking about.

The lower we go down the social ladder, the higher the rate of psychological 
problems. The results are very consistent in this direction, based on father’s profession 
and parents’ levels of education. As for parents’ marital status the study showed that higher 
mean was recorded with students whose parents were separated or divorced.

Based on the research findings the study proposes seven recommendations, 
especially regarding the functioning of a Center of Psychological Support for Children 
and Youth in Lebanon. The study has developed in parallel the plan of this center whose 
establishment is in progress at present. 
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املنامة ـ مملكة البحرين ، 5 ـ 7 مارس 2009
د. علي عاشور اجلعفر

تلبي��ة للدع��وة املوجهة إل��ى اجلمعية الكويتية لتق��دم الطفولة العربية من املؤسس��ة   
العربية للقراءة )تارا( ش��ارك الدكتور علي عاش��ور اجلعفر في املؤمتر الس��نوي الرابع عش��ر 
حول مش��روع »اق��رأ« إلثراء مناهج وطرق تدري��س اللغة العربية الذي انعق��د باملنامة مبملكة 

البحرين خالل الفترة من 5 � 7 مارس 2009 .

عقدت املؤسسة العربية للقراءة )تارا( مؤمترها األول عام 1994 ، وكان هو األول من نوعه 
في منطقة اخلليج العربي بحضور ثالثمائة وخمسني مشاركاً من الشرق األوسط .

ومنذ بداياته األولى اس��تطاعت املؤسسة أن تنهض برسالتها اخلاصة بتوفير القراءة   
والكتابة باللغتني العربية واإلجنليزية حتى أصبح عدد املشاركني في مؤمترها »الرابع عشر« 

لهذا العام ألف مشارك ما بني محاضر ومعقب ومستمع .

كان العن��وان الع��ام لهذا املؤمت��ر »تنوع��ات احلكاية والتقالي��د بني الثقاف��ات« وكان   
للمتحدث��ني الرئيس��يني دور مهم في س��بر أغوار هذا املوضوع ، الس��يما إذا م��ا عرفنا أن من بني 
املتحدثني الرئيسيني شخصيتني بارزتني في مجال »أدب األطفال وحكاياتها« ، األولى الدكتورة 
مارجري��ت ريد ماكدونالد ، والثانية الدكت��ورة مِمْ فوكس . وكلتا الباحثتني لهما إنتاج مميز في 

. Storytelling نشر قصص األطفال وأدبياته السيما فن رواية احلكاية

قدم��ت الدكتورة مارجريت محاضرتها عن فن »س��رد احلكاي��ة« ، ذلك الفن الذي يعود   
عم��ره إلى أربعة آالف س��نة ، فكش��فت خصائص هذا الفن الذي يعتمد عل��ى التنويع الصوتي ، 
وتقليد األصوات والتكرار وغيرها ، واس��تطاعت الدكتورة مارجريت أن جتذب مستمعيها إليها 
الس��تخدامها ه��ذا الفن في أثن��اء إلقاء احملاضرة . ث��م حتدثت عن جتربتها مع عش��رة من رواة 
احلكاي��ة حول العالم ، واألس��باب التي تدعو هؤالء الرواة لرواي��ة هذه احلكاية ، ودور احلكاية 

في حفظ التراث وثقافة املجتمع ، باإلضافة إلى حتقيق التراث اخلاص بالراوي .

أما الدكتورة مِمْ فوكس فكانت محاضرتها عن جتربتها مع التأليف ومعاناة احلكاية ،   
وأهمية اإلصغاء ، ودور القراءة في االرتقاء مبدارك األطفال ، وانتهت بخالصة في غاية األهمية 
وهي أننا إذا لم نقرأ ألطفالنا ، فإن األطفال لن يقرؤوا ، وذلك في معِرض نقدها للمناهج احلالية 

التي حترص على التلقني بدالً من حتفيز العقل على التفكير القرائي .

ول��م يكتف املؤمتر بهذي��ن الصوتني املهمني ، ب��ل جتاوزهما إلى كثي��ر من احملاضرات   
التي جتعل املش��اركني أمام مس��احة واس��عة من االختيار ، فهناك محاضرات خاصة باالرتقاء 
بالطلبة جلعلهم أكثر استقاللية ، وأخرى حول التقنيات اجلديدة الستخدام األدب ، ومحاضرة 

تقرير حول املشاركة في مؤمتر  املؤسسة العربية للقراءة )تارا( 
السنوي الرابع عشر حول مشروع

»اقرأ« إلثراء مناهج وطرق تدريس اللغة العربية
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الدكت��ورة هنادا طه تامور ح��ول كيفية الوصول إل��ى أعلى درجات التفكي��ر بالتزامن مع أعلى 
درجات االحترافية في اس��تخدام اللغ��ة العربية .  أما الدكتور داني دوي��ري فكانت محاضرته 
املمتع��ة عن تقنية دمج املوس��يقا في الفصل الدراس��ي اس��تقطبت الكثير م��ن اجلمهور ، وكذلك 

محاضرة الدكتورة فرح سراج عن األدب والسالم .

ول��م يكتف املؤمت��ر بهذه احملاضرات املهمة ، ب��ل هناك الكثير م��ن ورش العمل قام بها   
احملاضرون ، وتبقى اللقاءات التي متت على هامش املؤمتر، واخلاصة بإنشاء الرابطة العاملية 

لتعلم اللغة العربية هي من أهم النتائج التي خرج بها املؤمتر .

فق��د اجتمع عل��ى هامش املؤمتر أكثر م��ن ثالثني من الباحثني املهتم��ني بتدريس اللغة   
العربي��ة ملراح��ل التعلي��م األساس��ية م��ن دول عربية مختلف��ة ، مثَّله��ا باحثون م��ن جامعات 

ومؤسسات ووزارات تربوية ، باإلضافة إلى جتارب للمدارس األهلية .

وخرج الباحثون إلى نتيجة مهمة ، وهي إنشاء »الرابطة الدولية لتعلم اللغة العربية«   
، وذل��ك ضمن رؤي��ة واضحة لها ، وه��ي » أن يتمكن الطف��ل العربي من مه��ارات اللغة العربية 
الت��ي تتوافق مع التعليم والتربية ف��ي العصر احلديث« ، وذلك ضمن رس��الة تؤكد على »دعم 
حتس��ني تعلم اللغة العربية وتطويرها لتلبية احتياجات اإلنس��ان العرب��ي في القرن احلادي 

والعشرين.

ومن أجل حتقيق هذه الرؤية والرسالة مت تشكيل أربعة أقسام رئيسية في هذه الرابطة   
، القسم األول : خاص بالبحث ، ويهتم بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية من األبحاث والدوريات 
والكت��ب واملواقع والتقاري��ر اخلاصة بالتج��ارب الناجحة ، واملصادر املتواف��رة ملتعلمي اللغة 
العربي��ة ، وذل��ك به��دف أن تصبح مثل ه��ذه القاعدة املعلوماتي��ة متاحة للمجتم��ع التربوي ، 

وللمهتمني باللغة العربية .

الثان��ي : خاص باإلنتاج ، وُيعن��ى بإنتاج أو اقتراح املادة العلمية للمراحل الدراس��ية   
املختلف��ة من خط��ة درس ، أو أوراق عمل ، أو النصوص األدبي��ة ذات الصلة ، أو طرائق تدريس 

مميزة ، بحيث يعمل هذا القسم جنباً إلى جنب مع قسم األبحاث .

الثالث : خاص باملشاركة ، وُيعنى بتوصيل صوت الرابطة حول العالم العربي بشكل   
خاص ، والعالم بش��كل عام . وكانت اخلطوة األولى لهذا القس��م ه��و تصميم صفحة إلكترونية 
، تعرف فيه بالرابطة ، ورؤيتها ، ورس��التها ، وأهدافها ، وبقاعدة البيانات املتاحة التي تتنوع 
م��ا بني الكتب والدوريات العاملية واألطروحات اجلامعي��ة ، إلى الطرائق املميزة لتدريس اللغة 
العربي��ة ، واملكتبة الصوتي��ة والفيلمية والرقمي��ة واملواقع املميزة ، باإلضافة إلى املؤسس��ات 

العلمية ذات الصلة .

أما القس��م الرابع : فهو خاص بدعم هذه الرابطة ، من حيث حتديد الرؤية ، والرسالة ،   
واألهداف ، واملعايير ، والدعم املادي .

إن الهدف الكبير للرابطة الدولية لتعلم اللغة العربية يكمن في تيسير وصول املهتمني   
بتعلي��م اللغة العربية ملا هو موجود في هذا املجال ، وإمكانية التعليق عليها ، واإلضافة إلى ما 

هو موجود وحتديثه باستمرار . هذا باإلضافة إلى أهمية تفادي تكرار املشروعات .
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وق��د انتهى اللق��اء بدع��وة كل املهتمني من معلم��ني ، وباحثني ، ومؤسس��ات ممن يرى   
إمكاني��ة املس��اهمة باالنخراط في ه��ذه الرابطة ، وذل��ك لالرتقاء بأهداف الرابط��ة التي هي في 
نهاية األمر تؤكد أهمية حتسني تعلم اللغة العربية لتلبي احتياجات اإلنسان العربي في القرن 

احلادي والعشرين .
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التقى الدكتور حس��ن اإلبراهيم في ي��وم الخميس المواف��ق 2009/1/29 في العاصمة  ٭ 
اللبناني��ة والدكتور محمد صادقي � ممثل الصندوق الكويتي للتنمي��ة االقتصادية العربية المقيم 
ف��ي لبن��ان ، مع وزير الداخلي��ة اللبناني زياد بارود، وذل��ك لمواصلة ومتابعة مش����روع »المركز 
اللبناني للدعم النفس��ي لألطفال والش��باب )3 �� 18 س��نة ( نحو تأمين الحقوق النفس��ية ألطفال 

وشباب لبنان« .

عقد مجلس إدارة الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية اجتماعاً يوم االثنين الموافق  ٭ 
اآلتية : الموضوعات  المجلس على  ، وقد اطلع   2008/2/15

��  مناقشة التقرير السنوي السادس والعشرين للجمعية عن العام 2008، والموافقة عليه .
��  اعتماد تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31.
��  تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية في يوم األحد الموافق15 /3/ 2009  .

وفي مس��اء اليوم نفس��ه )15 /2 /2009( عق��دت هيئة تحرير مجل��ة الطفولة العربية  ٭ 
اجتماعه��ا الثاني عش��ر لمناقش��ة بع��ض الموضوع��ات المهم��ة ، والت��ي تتعلق ب��رواج المجلة 
وتوزيعها، وترشيح بعض األسماء المرموقة الستكتابها حول محاور المجلة التي لم يتم التطرق 

إليها في أعدادها السابقة .

قام��ت الدكتورة نجيمة طايطاي غزالي � النائبة البرلمانية ، والوزيرة الس��ابقة بالمملكة  ٭ 
المغربية بزيارة الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية في التاس��عة والنصف من صباح يوم 
األربع��اء المواف��ق 18/ 2/ 2009 ، وق��د التق��ت بالدكت��ور حس��ن اإلبراهي��م ، وكان اللقاء حول 
مش��اريع الجمعي��ة، وق��د أكدت اس��تعدادها لكتاب��ة موضوع ح��ول : مدونة األحوال الش��خصية 

)مدونة األسرة( بالمملكة المغربية ، وذلك من أجل نشره في مجلة الطفولة العربية .   

اجتمع الدكتور حس��ن اإلبراهيم في يوم الجمعة الموافق 27/ 2 /2009 في بيروت مع  ٭ 
كل م��ن الدكتور محمد صادق��ي � ممثل الصندوق الكويتي للتنمي��ة االقتصادية العربية المقيم في 
لبن��ان، والدكتور عدنان األمين  � ممثالً عن الهيئة اللبناني��ة للعلوم التربوية، وذلك للوقوف على 
آخر المستجدات حول مشروع إنش��اء » المركز اللبناني للدعم النفسي لألطفال والشباب )3 �� 18 

سنة ( نحو تأمين الحقوق النفسية ألطفال وشباب لبنان« .

حضر الدكتور حس��ن اإلبراهيم اجتماع مجلس األمناء لش��بكة المعلومات العربية حول  ٭ 
التربية : ) شمعة ( ببيروت ، وذلك في يوم السبت الموافق 28 /2 /2009 ، لمناقشة الموضوعات 
المطروحة على جدول األعمال : جديد مش��روع »شمعة« ، األوضاع المالية للمشروع ، النظامان : 

األساسي ، والداخلي للمشروع ، وأخيراً خطوات المشروع الالحقة .  

تلبي��ة للدعوة الموجه��ة إلى الجمعي��ة الكويتية لتق��دم الطفولة العربية من المؤسس��ة  ٭ 
العربي��ة للقراءة )تارا( بمملكة البحرين ، حضر الدكتور على عاش��ور الجعفر � مدير تحرير مجلة 
الطفول��ة العربي��ة ممثالً عن الجمعية مؤتمر : مش��روع »اقرأ« إلثراء مناهج وط��رق تدريس اللغة 

العربية ، خالل الفترة من 5 � 7 /3 /2009 بمملكة البحرين .

أنشطة وأخبار
اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية
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اسم السلسلة:  هيا نقرأ
أنا أقرأ.. فأنا موجود اسم القصة:  

عبد التواب يوسف اسم املؤلف:  
سامر أسامة اسم الرسام:  

الدار العربية للكتاب  دار النشر:  
القاهرة � مصر مكان النشر:  

1999 سنة النشر: 
األولى الطبعة:  

التلخيص:

ف��ي ه��ذه القص��ة يظهر طفل صغي��ر يحدثنا عن حب��ه ملعرض الكت��اب فهو دائماً س��عيد عندما 
ي��زور معرض الكتاب فيش��تري الكتب الرائع��ة اجلميلة، تلك الكتب التي تهتف ل��ه فتقول: اقرأني. 
فيستجيب لها ويعيد قراءته، وهنا يذكر اسم الرجل اخلالد مخترع املطبعة »جوتنبرج« حيث يقول 
ذلك الطفل الصغير إن له دينا كبيرا في أعناق كل البشر وكل األطفال، وهنا يقول الطفل الصغير عن 
ذلك: إن اإلحس��اس بالقصة هو فن ال يجيده كل الناس وأنا أستفيد ثروة لغوية من قراءة القصص 
وأضيف إلى رصيدي كلمات جديدة. فهو يتمسك بالقراءة والتفكر في الكلمات التي يقرأها كما يفعل 
الرس��ول الكرمي: ال عبادة مثل التفكر. لذلك يطرح ذلك الطفل الصغير أس��ئلة كثيرة يفكر فيها ويجد 
لها احللول. هنا يقول: إن القصة تنشط ذاكرتي وجتعلني قوي الذاكرة، وهي تكشف عن مهارات ال 

نعرفها في أنفسنا. إن القصة تنمو وأنا أمنو معها. أنا أقرأ فأنا موجود.

هيا نقرأ اسم السلسلة:  
شجرة الكتب اسم القصة:  

عبد التواب يوسف اسم املؤلف:  
ملياء عبد الصاحب اسم الرسام:  

مكتبة الدار العربية للكتاب دار النشر:  
مكان النشر:  القاهرة � مصر

  1999 سنة النشر:  
األولى الطبعة:  

التلخيص:

َدَخلُت املدرس��ة االبتدائية وكان��ت عائلتي قد عرفت أني أحب الق��راءة والكتابة وعندما مرضت 

إعداد:   د. علي عاشور اجلعفر

من قصص األطفال
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باحلصبة انهالت علي الكتب التي ال حاجة بي إليها لكي يتسع املكان ملا سوف أضمه إلى مكتبتي 
التي كبرت ومنت وكنت أندهش من أبي عندما يطلبه ويسأله عن كتاب ويستطيع في ثانية واحدة 
أن ميد يده إلى املكتبة ليخرجه، وذلك ألن كتبه مرتبة منظمة وواعدني أبي بأن يصطحبني قريبا 
إل��ى دار الكتب وكانت هذه أول مرة أس��مع فيه��ا أن للكتب داراً، وقلت: هل للكتب دار تس��كن فيها؟ 
ق��ال: نعم لكل بلد دار وطنية للكتب وللمكتبة فروع. وقفزت صورة الش��جرة إلى رأس��ي للمكتبات 
فروع كاألشجار؟ ولكل شجرة أوراق مثل أوراق الكتب وجدت شجرتي ُمزهرة ومتر األيام وتصبح 
الزهرة في الش��جرة ثمرة وكان قرب أيام االمتحانات وكنت األول على الصف وس��ألني الكثير عن 

سر جناحي وكانت اإلجابة: املكتبة.

هيا نقرأ  اسم السلسلة:  
اسم القصة:  الكتاب غال

اسم املؤلف:  عبد التواب يوسف
ملياء عبد الصاحب اسم الرسام:  

مكتبة الدار العربية للكتاب دار النشر:  
القاهرة � مصر مكان النشر:  

1999 سنة النشر: 
األولى الطبعة:  

التلخيص:

دخل��ت أمل منذ أيام مكتبة فت��روي لنا قصتها وهي في املكتبة وتقول: لق��د لفت انتباهي كتاب 
وجدته على الرف ألن عنوانه غريب، فامتدت يدي نحوه و رحت أقلب صفحاته كان العنوان »أنا ال 
أحب الفلوس« فابتسمت وقلت هل هناك حقا من ال يحب الفلوس؟ املؤلف الذي أّلف هذا الكتاب من 
أجل الفلوس وكذلك الناش��ر واملطبعة والرس��ام والبائع الذي وضعه كذلك في مكتبته، ألم يفعلوا 
ذلك جميعا من أجل الفلوس؟ حملني البائع وكان لطيفا طيبا يعرفني من كثرة ترددي على مكتبته 
وس��ألني: رأيتك تبتس��مني وأنت تقلبني هذا الكتاب. عرضته عليه فابتسم وقال لقد لفت نظري أنا 
كذل��ك وكان الب��د لي أن أقرأه كي أقتنع به، وحملت الكتاب معي نحو اخلزينة ألدفع ثمنه فقال لي: 
ه��ا قد أثبت أن��ك ال حتبني الفلوس. فقلت له: لو لم يكن معي فلوس ملا اش��تريته. فرد: هذا صحيح 
لكن الفلوس وس��يلة وليس��ت غاية. فضحكت وقل��ت: هي غاية للبعض مث��ل البخالء والطماعني. 
وق��ال لي: أريد أن أس��مع رأيك في الكتاب بعد قراءته، وهل فعال يس��تحق ثمن��ه؟ فقلت له: الكتاب 
غ��ال ج��دا. فقال: هل هو غال��ي الثمن أم غالي القيم��ة؟ فضحكت وقلت: االثنان مع��ا. قرأت الكتاب 
وكن��ت أفكر طوال الوقت بالعبارة التي قلتها لصاحب املكتب��ة: الكتاب غال جدا. ورأيي أن الكتاب 
أغل��ى م��ن ثمنه بكثير وتذك��رت ذلك اخلليفة الذي أعط��ى مؤلفا ثمن كتابه وزن��ه ذهبا، فعدت إلى 
املكتبة وس��ألني صاحبها: هل في اعتقادك أن الكتاب أغلى من الذهب؟ فأجبته: نعم. فكتب الطب 
أنقذت املاليني من املرضى وكتب الهندسة هي وراء بناء األهرامات وناطحات السحاب وغيرها من 

الكتب. كان صاحب املكتبة مندهشا ملا قلته وشجعني على القراءة.
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اسم السلسلة:  هيا نقرأ
يقرأ.. وهو ميشي اسم القصة:  

عبد التواب يوسف اسم املؤلف:  
ملياء عبد الصاحب اسم الرسام:  

مكتبة الدار العربية للكتاب دار النشر:  
مكان النشر:  القاهرة � مصر

سنة النشر:  1999
الطبعة:   األولى

التلخيص:

حتكي القصة عن طفل اس��مه »أحمد« قال ألصحابه إنه يقرأ وهو ميش��ي فتعجب أصحابه من 
ذلك وقالوا له إن القراءة أثناء املش��ي تعرضك للمخاطر فمن احملتمل أن تصدمك س��يارة وأنت في 
الزح��ام أو تصط��دم بعربات أو دراجات أو حتى أش��خاص فق��ال لهم إنهم هم كذل��ك يقرؤون وهم 
ميش��ون وال ميكنه��م االس��تغناء عن ذل��ك فس��أله أصحابه كيف ذل��ك، فأوضح لهم أنه��م يقرؤون 
الالفتات مثل حالق أو صيدلية ويقرؤون أيضا إش��ارات املرور مثل احذر أو طريق مغلق ويقرؤون 
املناظر أيضا وكذلك املواقف مثل األم التي متس��ك بيد ابنها في الشارع خوفا عليه واألم التي تفلت 
ي��د ابنه��ا ليعتمد على نفس��ه وف��ي كال احلالتني فإن��ه قرأ احلب فاس��تغرب أصحابه م��ن طريقته 
اجلميلة في قراءة األش��ياء وأيقنوا أنهم فعال باس��تطاعتهم قراءة األش��ياء وهم ميشون مثل البحر 

والسماء والنجوم واحلياة.

اسم السلسلة:  حكايات مدرسية ضاحكة
الكتاب املدرسي اسم القصة:  

عبد التواب يوسف اسم املؤلف:  
محمد فايد اسم الرسام:  

دار النشر:  الدار املصرية اللبنانية
مصر مكان النشر: 

1997 سنة النشر:  
الطبعة:   األولى

التلخيص:

كان هناك ولد يش��تكي من الكتب املدرس��ية و من ثقلها وأتى في يوم إلى والده وأبلغه بأنه رسب 
في مادة القراءة فغضب منه الوالد وأخبره بأن رسوبه في القراءة كأنه رسب في كل الدروس واملواد، 
فهي مادة الرسوب والنجاح في احلياة وتأثر من كالم والده وجرب أن يقرأ الكتاب، إلى أن تأثر فيها 

وأصبح من عشاق القراءة فتطورت ثروته اللغوية، وأصبح من الناجحني واملتفوقني في املدرسة.
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اسم السلسلة:  مكتبتي األولى
أمي هي املؤلف اسم القصة:  
نبيهة محيدلي اسم املؤلف:  
اسم الرسام:  جلينة األصيل

دار احلدائق دار النشر: 
بيروت � لبنان  مكان النشر:  

التلخيص:

في ليلة من الليالي بينما كان غس��ان يكت��ب واجباته نادته أمه وطلبت منه إحضار ورقة وقلم 
بس��رعة، ث��م ذهب إليها ورآها على س��ريرها فاس��تعجلته بالورقة والقلم قب��ل أن تطير الفكرة من 
رأس��ها، كان��ت األم تنوي كتاب��ة قصة لألطفال، وف��ي اليوم التال��ي قرأت األم قصتها على غس��ان 
وكانت تصحح في القصة بني احلني واآلخر، أعجبت غسان القصة وذات مساء رأى غسان والدته 
تطب��ع القصة على الكمبيوتر ثم رافق غس��ان والدته إلى دار النش��ر وأخذت حتاور الرس��ام هناك 
حول الرس��وم التي تريدها. وفي اليوم احملدد انتهت الرس��وم التي أعجب بها غس��ان كثيرا ومرت 
األيام وفي مدرسة غسان اختارت املعلمة كتاباً لتحكيه لألطفال، فحملته املعلمة وقالت من يدلني 

على املؤلف فهتف غسان وقال: »إنها أمي.. أمي هي املؤلف«.

اسم القصة:  هل حتب القراءة؟
اسم املؤلف:  إبراهيم أحمد الغمري

اسم الرسام:  رعد عبد الواحد
مكتبة امللك عبد العزيز العامة دار النشر:  

مكان النشر:  الرياض � السعودية
2006 سنة النشر: 

التلخيص:

هذا الكتاب يدعو إلى القراءة والتحبيب فيها والغرض من وراء القراءة وزيادة االطالع كاكتساب 
احلس اللغوي وتعلم احلوار واملناقش��ة وطريقة تفكي��ر اآلخرين. كما عرض الكاتب بعض الطرق 
الت��ي ميك��ن أن حتبب الطفل في الق��راءة كتوفير أماكن مخصصة للق��راءة وتوفير الكتب واملجالت 
املسلية وقصص اخليال العلمي والقصص املصورة. ثم عرض آداب زيارة املكتبة العامة واملكتبة 
املدرسية؛ ودعا إلى إقامة مكتبة خاصة في البيت من خالل توفير بعض املصروف اليومي وجتميع 

الكتب املوجودة لدى الطفل.
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اسم السلسلة:  الفيلسوف الصغير
اسم القصة:  املعرفة.. ما هي؟

اسم املؤلف:  أوسكار برينيفييه )ترجمة: ميريام رزق الله(
باسكال ليميتر  اسم الرسام:  

دار الشروق دار النشر:  
القاهرة � مصر  مكان النشر: 

2007 سنة النشر:  
الطبعة:   األولى

التلخيص:

)كي��ف تع��رف أن الك��ون موجود ؟(، ألنه ميك��ن رؤيته في الس��ماء، وألن وال��دك أخبرك بذلك، 
وفهم��ت وح��دك بأنه موجود، وهناك علماء اكتش��فوا هذا الك��ون، أحياناً يصعب عليك اس��تيعاب 
بع��ض األمور، وعين��اك صغيرتان بحيث ال تس��توعب ضخامة الكون الذي يحيطن��ا )هل التفكير 
مه��م؟( اإلنس��ان يفكر ألنه يري��د اتخاذ قرار مناس��ب، أو يريد تغيي��ر العالم، التفكي��ر يتطلب وقتاً 
وخبرة ومعرفة كبيرة، عندما يفكر اإلنس��ان طويالً قد يرهق عقله فال يتوصل إلى ش��يء، وال يقدر 
على العمل، فالتفكير موهبة باإلنسان يجب استخدامها أحسن استخدام. )هل يجب أن تعرف كل 
شيء؟(، حتى ال نقع باخلطأ، إن إدراك األشياء التي ال نعرفها، والتي تهمنا، والسعي في معرفتها 
بداية جيدة إلى طريق املعرفة. )هل أنت مجبر على الذهاب إلى املدرسة؟(، أنت مجبر على الذهاب 
إلى املدرس��ة، يجب على والديك أن يرس��الك إلى املدرس��ة حتى تكتس��ب املعرف��ة، وتتعلم كيفية 
احلياة في املجتمع، االس��تعداد للحياة العملية، نحن نتعلم في املدرس��ة، والش��ارع، ومن السفر، 
والبي��ت، ومن الكتب، والتلفاز هناك أش��خاص لم يذهبوا إلى املدرس��ة، لك��ن ثقافتهم عالية، يجب 
عليك أن تتعلم كيفية التعلم من املعرفة، وهذا هو الهدف الرئيسي من املدرسة )هل متلك أفكارك؟(، 
أفكارك تأتيك فجأة من حيث ال تدري، أحياناً تنتابك األنانية بحيث تريد االحتفاظ باألفكار وحدك، 
وينتابك شعور بالزهو، وتشعر برضا كبير عند مشاركة اآلخرين في أفكارك، )ما فائدة اخليال؟(، 
اخليال شيء رائع، فهو يسهل احلياة ويحميك من الواقع. قد يخدعك خيالك أحياناً، ولكن بخيالك 

تستطيع أن حتصل على احلرية.

نادي القراء  اسم السلسلة:  
اسم القصة:  كتٌب في كل مكان

جيلز تيبو اسم املؤلف: 
اسم الرسام:  بونو سانتوبني

دار النشر:  دار العلم للماليني 
مكان النشر:  بيروت � لبنان

 2005 سنة النشر: 
األولى الطبعة:  
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التلخيص:

القصة تتحدث عن طفل غير منتظم في عاداته السلوكية والصحية فكان سلوكه سلوكاً سلبياً 
ف��ي املنزل فق��د كان للوالدين دور في ذلك عن طريق إعطائه الكتب ليتمكن من قراءتها واالس��تفادة 
منها في كيفية امللبس والنظافة الش��خصية أيضا ألخته دور في ترش��يده وتعليمه وجلارته أيضا 

دور في تعليمه كيفية قيادة الدراجة.

نادي القراءة � املستوى الثالث اسم السلسلة:  
الكاتب الصغير اسم القصة:  

محمد مكرم بلعاوي اسم املؤلف:  
دينا حدادين اسم الرسام:  

دار النشر:  دار املنهل
عمان � األردن مكان النشر: 

2006 سنة النشر:  
األولى الطبعة:  

التلخيص:

نش��أ »زيد« في بيت يحب املطالعة وقد كان والده كاتباً مش��هوراً لقصص األطفال وأمه تقرأ له 
كل يوم قصة. بدأ والد زيد في االس��تعداد للمشاركة في مسابقة أفضل كاتب لألطفال وزيد يجلس 
بجانبه يحلم كيف يصبح مثل والده، وفي أحد األيام طلب من والده أن يعلمه كيف يكتب القصص 
لكنه اعتذر النشغاله ونصحه بتكرار احملاولة، فأخذ زيد يكتب ويكرر محاولته حتى متكن من كتابة 
قص��ة كامل��ة أعجبته وحازت على إعجاب والده وأس��رته ودعاه والده باس��م »الكاتب الصغير«. 
فقرر زيد ذو التس��ع س��نوات املشاركة في املس��ابقة التي سيش��ارك فيها والده وفعال شارك فيها. 
وفي احلفل كانت األسرة جميعها حاضرة وفاز والده باملركز األول وكانت املفاجأة بأن فاز زيد في 
املس��ابقة عن فئ��ة األطفال وطلب رئيس اللجنة من زيد أن يقرأ قصت��ه للحضور فقرأها وفرحت به 

أسرته وكان والده يردد: الكاتب الصغير.. الكاتب الصغير.

اسم القصة:  مغامرات في املكتبة
جاكوب ميشيل برشي )ترجمة: هالة شريف( اسم املؤلف:  

اسم الرسام:  هانز � جونز دورينج
دار البستاني دار النشر: 

مكان النشر:  القاهرة � مصر
األولى الطبعة:  
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التلخيص:

يح��ب »بالتازار« قضاء وقته ف��ي املكتبة حيث كان والده من النبالء املهمني وكثيرا ما يس��افر. 
ول��م يكن لبالتازار أصدقاء لذا كان يحب القراءة في املكتبة وكان والداه يش��جعانه على ذلك فهما 
يريدانه أن يصبح فارسا أو قائدا أو وزيرا وعليه أن يتعلم اللغة الالتينية، وكان يتعلمها لكنه كان 
يفضل عليها قراءة قصص الفروسية وتصفح الكتب القدمية بل واشتمامها أحيانا حيث كان يحب 
رائحتها املميزة. في املكتبة ركن مظلم يحتوي على صورة جده الذي كان اس��مه »بالتازار« أيضا، 
ل��م تعجب هذه الصورة والدا بالتازار الصغي��ر فوضعاها هناك، لكن بالتازار الصغير كان معجبا 
بها وباخلفافيش التي تنام عليها. وفي أحد املرات أخذ يتأمل خفاشه معلقة على إطار الصورة عن 
قرب فوجدها حقيقية ولشدة قربه منها أيقظها من نومها فعرفته ألنه يزور املكتبة كل يوم، وتبادال 
أط��راف احلديث ح��ول الكتب. وف��ي اليوم التالي بع��د أن تعلم رك��وب اخليل واملبارزة بالس��يف 
ذه��ب للمكتبة وأيقظ »كوليس��تني« من نومه��ا فوق صورة اجلد وأطلعته عل��ى بعض الكتب التي 
لم يش��اهدها م��ن قبل وأصبحا يقضيان وقتا طويال ممتعا مع بعضهم��ا بعضاً، حتى أتى أصدقاء 
كوليس��تني وأخذاها معهما إلى حفلة القمر وح��زن بالتازار كثيرا على صديقته التي تركته وأحس 
أن��ه وحي��د ولم يطل البقاء في املكتب في اليوم التالي وراح يكت��ب في ضوء القمر بعض أبيات من 
الشعر تعبيرا عن حبه لطيران الوطواط ورغبته بأن يطير مثله، ونام بعد ذلك. وفي اليوم التالي 
وجد صديقته كوليس��تني في املكتبة نائمة في مكانها فسعد بها وأيقظها ليقرأ عليها قصيدته التي 
أُعجبت بها ثم تفاجأ بالتازار بأنهم دخلوا في قصيدته وأصبح في حجم صديقته وراحوا يطيرون 
مع��ا وفرح بالتازار بذل��ك كثيرا وعرف من صديقت��ه أنه بإمكانه اخلروج م��ن القصيدة وذلك ألنه 
يتوج��ب علي��ه أن يكون من النب��الء وعليه أن يتعلم الكثير وأخبرته كوليس��تني أن��ه من املمكن أن 
تتحول هي إلى أميرة جميلة في يوم ما لكنهما قررا التفكير في املس��تقبل الحقا وأن يس��تمتعا اآلن 

بالطيران نحو القمر.

هيا نقرأ اسم السلسلة:  
دودة الكتب اسم القصة:  

عبد التواب يوسف اسم املؤلف:  
اسم الرسام:  سامر أسامة

: الدار العربية للكتاب دار النشر 
القاهرة � مصر مكان النشر:  

  1999 سنة النشر: 
األولى الطبعة:  

التلخيص:

يحك��ى أن هن��اك دودة حقيقية أحبت الكتب وقرأتها كثيرا، ومن جانب آخر كانت هناك حش��رة 
تدع��ى فرقع لوز تعيش داخل س��جادة قدمية مطوية وموضوعة ف��ي غرفة مظلمة. تعّود أصحاب 
البي��ت على أن يحتفظوا فيها باألش��ياء التي ال يس��تخدمونها، وهذه احلش��رة م��ن نوع اخلنافس 
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أطلق عليه هذا اللقب ألنه يقفز عاليا ويطلق صوتا عاليا بس��بب عدم وجود حلم بل جسمه تقريبا 
كله من العظام وكان حاله حال أغلب احليوانات في بيات ش��توي داخل الس��جادة. وكان يش��عر 
بأمان لعدم تعرضه للحوادث واملش��اكالت واملبيدات احلش��رية. وقرب حلول الربيع سمع صوتا 
م��ن داخل الصندوق يصيح النجدة أنقذوني افتحوا أريد اخلروج، ارتبك فرقع لوز وفكر مبا ميكنه 
عمله ملساعدة صاحب الصوت ولكنه عندما دقق بالقفل وجد املفتاح فيه وبذل جهداً ليدير املفتاح 
وفعال جنح في إدارته وفتحه بعد بذل جهد كبير وهنا كانت املفاجأة كان بالصندوق ش��يء أروع 
م��ن الذهب، كتب ع��ن جميع األغراض العلمية والفكاهية وبجانبهم دودة كبيرة خضراء مبتس��مة 
وهي تشكره ألنها كانت مسترسلة بالقراءة ثم أغلقوا عليها الصندوق فجأة وسألها هل قرأت جميع 
الكت��ب فأجابت بنعم فأكرمها وهي تفكر كيف ترد له اجلميل فهو أمّي، فحّدثته عن حياتها وكيفية 
حبه��ا للق��راءة وحفاظها عل��ى الكتب، ودار حوار بينهم��ا على أن تعلمه الق��راءة ويصبحا أصدقاء 

وظلّت دودة الكتب حتن للقراءة وتضع نظارتها السميكة بني حني وآخر وتسترسل بالقراءة.

اسم السلسلة:  هيا نقرأ
عش احلروف اسم القصة:  

عبد التواب يوسف اسم املؤلف:  
سامر أسامة اسم الرسام:  

مكتبة الدار العربية للكتاب دار النشر:  
القاهرة � مصر مكان النشر: 

1999 سنة النشر: 
الطبعة:   األولى

التلخيص:

س��ارت احل��روف الهجائية تبحث عن م��أوى وأعلن احلرف »ش��ني« بأن يتخذوا من الش��جرة 
مس��كنا ووافقت احلروف على ذلك. فجرت احلروف وقفزت لتعلق بفروع الشجرة وأغصانها، ففي 
الربيع تفرح احلروف وإذا هّبت عاصفة متاسكت احلروف بالورق وفي يوم من األيام رأت احلروف 
حش��رة صغيرة أجنحتها صفراء فس��ألت احلروف:من تكونني؟ فقالت: أن��ا معلمة وخياطة فأننت 
ح��روف صغيرة بال خبرة وأنا معلمة أريد أن أعلمك��ن فأنا أخيط احلروف مع بعضها البعض فلو 
ش��بكنا األلف بالباء لص��ار كلمة »أب« أعجبت احلروف بالفكرة. ب��دأت احلروف تّتحد مع بعضها 

البعض وتكونت أسماء وأفعال وامتألت األشجار بالكلمات واجلمل املفيدة اجلميلة.
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هيا نقرأ اسم السلسلة: 
عر الفأر القارض للشِّ اسم القصة:  

عبد التواب يوسف اسم املؤلف: 
اسم الرسام:  ملياء عبد الصاحب

مكتبة الدار العربية للكتاب دار النشر:  
القاهرة � مصر مكان النشر:  

1999 سنة النشر: 
األولى الطبعة:  

التلخيص:

تتحدث القصة عن فأر صغير يدعى »فيراني« الذي يس��كن في جحر داخل منزل تس��كنه عائلة 
مكّون��ة م��ن أب وأم وطفل، في كل ليل��ة يتناوب الوالدان على قراءة القص��ص للصغير وكانت هذه 
أجم��ل اللحظات لفيراني حيث كان يتس��لل لس��ماع احلكاي��ات لكن على مدى أس��بوع يصر الطفل 
ف��ي كل ليل��ة على س��ماع حكاية كيف صاد الق��ط الفأر حتى م��لَّ فيراني منها وقرر مغ��ادرة املنزل 
إل��ى مدرس��ة قريبة ليتعلم كيف يقرأ لنفس��ه وظل هن��اك في جحر صغير في أح��د الفصول يتعلم 
حت��ى أتقن القراءة والكتابة في نهاية الس��نة الدراس��ية حيث وزعت الش��هادات على األطفال ولم 
يحصل فيراني على شهادة فحزن ولكنه ظل سعيدا ألنه تعلم القراءة وقرر أن يسكن في جحر أحد 
املكتبات العامة حيث قرأ الكثير من القصص العاملية ودواوين الشعر فقرأ كامل كيالني، واستمتع 
بحكايات شهرزاد، وقصص من ألف ليلة وليلة، وكذلك قصص جليفر وربنسون كروزو. واستمتع 
كثيرا حني عثر على ديوان الهراوي لألطفال لكنه قرأ شعرا كتب فيه البيت التالي: قطتي صغيرة.. 
اس��مها منيرة.. تظهر املهارة.. لك��ي تصيد فارة. فغضب وقرض الصفحة وهن��ا رأته أمينة املكتبة 
عر. فضحكت زميالتها حيث من املعروف أن العرب قدميا كانوا يقولون  وصاحت: الفأر يقرض الشِّ
فالن يقرض الش��عر أي يقوله، لكن الفأرة كانت تأكله ثم ُتقرر أمينة املكتبة إحضار مصيدة فئران 
فيه��رب فيران��ي إلى جزيرة بعيدة حيث قرض الش��عر وأّل��ف ديوانا بعنوان )اجل��ن أجمل ما في 

عر عند الفئران. الوجود( وقيل إن هذا الديوان قد أصبح أشهر دواوين الشِّ

هيا نقرأ اسم السلسلة:  
اسم القصة:  الكتاب إنسان

عبد التواب يوسف اسم املؤلف:  
اسم الرسام:  ملياء عبد الصاحب

مكتبة الدار العربية للكتاب دار النشر:  
مكان النشر:  القاهرة � مصر

1999 سنة النشر: 
األولى الطبعة:  

التلخيص:

رس��مت »رحاب« عينني وأنفا وفما ورس��مت في أس��فل الورقة س��اقني وقدمني ووضعت إطارا 
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للوحة، اتصل اإلطار بالقدمني وظهر إنس��ان، وأضافت له عدة خطوط وإذا نحن أمام شيء طريف 
إن��ه كتاب. الكتاب يفت��ح صفحاته كأنها ذراع��ان حتتضنان الصديق، الكت��اب يحكي حكاية قبل 
الن��وم مث��ل اجل��دة واألم واألب. وهو يوقظن��ا ويجعلنا غير قادري��ن على النوم ألن��ه مثير، الكتاب 
يكلمنا ويعلمنا ألن عنده ما يقوله. أسأله أثناء القراءة وإذا بي أجد عنده اجلواب كأنه يسمعني كما 
أس��معه. وهو يالعبني ألعابا عدة، عندي كتب في الشطرجن وكتب في ألعاب كثيرة. وعند الكتاب 
أحاس��يس ومش��اعر؛ يفرح أو يحزن، يرضى أو يغضب. والكتاب إنسان يحب اخلير ويكره الشر. 
الكتاب يغذيني، أجلس إلى مائدة الطعام آكل بروتينات ونشويات وفيتامينات تهضم معدتي كل 
ذل��ك ألمنو وأكب��ر وأكون قويا، وعندي طاقة للحركة والعمل، وأجلس إل��ى مائدة الكتاب أقرأ دينا، 
علما، أدبا وفنا كتبا وصحفا ومجالت، يهضم عقلي كل ذلك؛ ينمو ويس��توعب ويفكر ويصبح أكثر 
ذكاء. الله أنزل الكتاب والله خلق اإلنس��ان. الكتاب إنس��ان عنده بيت ودار يس��كن فيها ويعيش، 
ورمب��ا تكون له غرفة واحدة. الكتاب يس��افر بالس��يارة يرك��ب الباخرة والطائ��رة، الكتاب يعظنا 
ويهدين��ا ويعلمنا ويس��لينا ويفزعنا ويضحكنا ويبكينا. أحيانا نصارع��ه ويصارعنا نختلف معه 
ويختل��ف معنا، قد يقنعنا أو ال يقنعنا، ولكن��ه يجعلنا نفكر، أنا أفكر فأنا موجود، أنا أقرأ فأنا حي. 
أحيانا يهرب منا حتت املخدة أو املرتبة ويلعب معنا االستخفاء ويعود إلينا. الكتاب مثل اإلنسان؛ 

يولد ويعيش وميوت قد يحترق أو يتمزق بأيد عابثة كاملخالب ورمبا يعيش آالف السنني.

هيا نقرأ اسم السلسلة:  
كنوز الكتب اسم القصة:  

عبد التواب يوسف اسم املؤلف:  
ملياء عبد الصاحب اسم الرسام:  

الدار العربية للكتاب دار النشر:  
القاهرة � مصر مكان النشر: 

1999 سنة النشر: 
األولى الطبعة:  

التلخيص:

»أحم��د« يبح��ث عن كنز، هل هناك في زماننا هذا كنز ميكن أن جنده؟ لم أس��تطع أن أجيب ولم 
أس��تطع طرح س��ؤالي هذا على أحد بل احتفظت به لنفس��ي. وفي ذلك احلني اشترى واحد من أهل 
مدينتنا ورقة يا نصيب بخمس��ة قروش فإذا به يكس��ب الكثير وبنى بيت��ا، وقالوا لنا إن واحدا من 
أهلن��ا عثر على كنز من النقود الذهبية القدمية وهو يحفر أس��اس بيت جديد وأصبح غنيا. وأيضا 
حكاية الرجل الذي ترك كنزا في أرضه ألوالده فظلوا يحفرون ولم يجدوا ش��يئا فنبههم شيخ طيب 
بأن أباهم يعني بهذا الكنز زراعة األرض واالعتناء بها، عندئذ تنتج كنوز بحق. كل هذه احلكايات 
ل��م تنبهني إلى أن تفكيري في الكنز ليس س��ليما وال س��ويا، إذ أحلت علي الفك��رة ألني أريد توفير 
املجه��ود املضن��ي على أبي ليفي مبطالبن��ا. وذات ليلة رأيت أن أفعل مثل أبي أن أتلو ما تيس��ر من 
الذك��ر احلكيم قبل النوم وأتل��و عندما أصحو رأيت كأمنا أضاءت بداخل��ي مصباحا يوماً بعد يوم 

يكبر. يا إلهي يا له من كنز وتذكرت قول أبي: كثيرا ما تبحث عن شيء وهو بني يديك.
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