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 لخ امل
وخاصة  ,زاؿ يعاين يف رلتمعنا من جوانب قصور مايُلحظ أف رلاؿ رياض األطفاؿ ورعاية الطفولة ادلبكرة 

على ادلستوى التطبيقي, ونتيجة للحاجة ادلاسة لزيادة االىتماـ دبرحلة ما قبل ادلدرسة باعتبارىا ادلرحلة 
األساسية أو حجر األساس يف تنمية شخصية الطفل فينبغي توجيو االىتماـ إىل العوامل اليت تسهم يف 

النمو اللغوي ل تكوينو االجتماعي, ويلعب ربقيق االندماج السليم والفعاؿ للطفل مع أقرانو يف بداية مراح
دورًا مهًما يف النمو العقلي وادلعريف للطفل, وضعف ادلهارة اللغوية يف كثَت من األحياف دليل على بطء أو 

, وذلذا فإف مرحلة ما قبل ادلدرسة دبا يتوفر فيها من أنشطة ينبغي أف تليب حاجة الطفل للنمو تعثر اإلدراؾ
تطور شخصيتو, وىذا ما سعى الباحث إىل ربقيقو من خبلؿ ربليل بعض ما كتب يف  ادلتكامل وتسهم يف

من خبلؿ ربليل  ,ومقارنتو دبا توصلت إليو بعض الدراسات, ووضعو يف اإلطار التطبيقي ,ىذا اجملاؿ
ليت وإبراز ادلعوقات واقًتاح احللوؿ اليت تسهم يف التعرؼ على جوانب النمو اللغوي واألنشطة ا ,الصعوبات

 وربديد اسًتاتيجيات التدريس ,تدعم االىتماـ هبا يف مرحلة ما قبل ادلدرسة وكيفية ربقيق الوعي بأعليتها
القادرة على مسايرة قواعد النمو, ومن خبلؿ تلك ادلناقشات مت التوصل إىل عدد من النتائج واخلروج ببعض 

رياض األطفاؿ لتكوف مبلئمة لطبيعة عم دضرورة  التوصيات اليت قد تليب احتياجات تلك ادلرحلة أعلها4
التفكَت  واللغوية والعقلية وتنمي طرؽ وأساليب والعصر الذي يعيشو الطفل وتسهم يف ربقيق ظلو قدرات

واكتساب احلقائق وادلفاىيم, حىت ال ينشأ الطفل بعيًدا عن احلياة العامة اليت سيخرج ذلا يف ادلراحل 
نو من قصور يف البيئة احمليطة هبم خبلؿ سنوات حياهتم األوىل. ذلك البلحقة, ويعوض األطفاؿ عما يعانو 

ألف كل خربة ؽلر هبا الطفل يف مرحلة ما قبل ادلدرسة سواٌء داخل الروضة أو خارجها سبثل جانًبا حيويًا يف 
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 اً يو أثر حياتو, وىذا اجلانب سيكوف متسًعا وعميًقا بطبيعتو, وال بد لنا أف طلتار ما يناسب ظلوه وما يًتؾ ف
 على مسات شخصيتو. اً طيب

 .دور, اعلية, النمو اللغوي, سن الطفولة, قبل ادلدرسة, شخصية الطفل كلمات مفتاحية:
 

Language growth and its role in building a pre-school 

Personality of child 

Abstract 

It is noted that the area of kindergartens and early childhood care is suffering 

in our society from deficiencies. Especially on the practical side. As a result 

of the urgent need to increase attention to pre-school as the basic stage or 

foundation in the development of the personality of the child, attention 

should be paid to the factors contributing to the proper integration and the 

effectiveness of the child with his peers contributing to the proper integration 

and the effectiveness of the child with his peers at the beginning  stages of 

social composition. Also, language development plays an important role in 

the mental and cognitive development of the child and poor language skills 

are often evidence of the dark or staggering perception and so the stage of 

what was told the school activities available. This is what the researcher 

sought to achieve by analyzing some of the books written in this field and 

comparing it with the findings of some studies and putting it in the practical 

framework of analyzing the difficulties and highlighting the obstacles and 

proposing solutions that contribute to identify the aspects language 

development and activities that support the interest in the pre-school and how 

to achieve awareness of its importance and to identify teaching strategies that 

are capable of keeping pace with the rules of growth. Moreover, the result of 

these discussions reached a number of results and come out with some 

recommendations that may meet the needs of that stage, The current 

circumstances of the current situation of kindergartens should be adapted to 

the nature of the age in which the child lives. It contributes to the growth of 

language, mental abilities and develops ways and methods of thinking and 
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acquiring facts and concepts so that the child will not be left out of public life 

during their first years of life. This is because every experience passed by the 

child in pre-school both inside and outside the kindergarten plays a vital part 

in his life and this aspect will be broad and deep in nature and we must 

choose what fits his growth and leave a good impact on the personality traits.  

Keyword: the role, importance, childhood stage, preschool education, child 

personality  

 مدخل إىل مشكلة البحث

مرورًا دبرحلة الطفولة وادلراىقة مث الرشد والشيخوخة,  ,يبدأ النمو اإلنساين منذ بداية تشّكل اجلنُت    
وكل مرحلة تصاحبها تغَتات بعضها إغلابية, وأحيانًا يتعرض فيها الكائن اإلنساين دلشاكل ناذبة عن تغَتات 
جسمية أو بسبب العبلقات االجتماعية والتفاعبلت الوجدانية, ودبا أف النمو سلسلة متتابعة من التغَتات؛ 

 أف تتجو ىذه التغَتات إىل االرتقاء بالفرد ضلو استمرار عملية نضجو إىل أف يتحقق اكتماذلا,فينبغي 
والوصوؿ إىل ىذه ادلرحلة ػلتاج جهوًدا تربوية ينبغي أف تبذؿ من األسرة وادلؤسسات ادلساندة ذلا يف ىذا 

ىا وزَبّطي عجزىا الدور, ومن بُت ىذه ادلؤسسات اليت أصبحت هتتم دبساعدة األسرة يف إكماؿ دور 
 مؤسسات احلضانة ورياض األطفاؿ.  4الًتبوي يف مرحلة ما قبل ادلدرسة

وتركز النظريات احلديثة يف علم النفس التكويٍت والتعليمي على ترسيخ االذباىات ادلعاصرة يف      
ور العملية باعتباره زل ,تربية الطفل, حيث ركزت ىذه االذباىات على دراسة خصائص وطبيعة تفكَت الطفل
ف4 "أّي طفل يولد على التعليمية, واىتمت دببدأ تنمية إمكانات الطفل الفطرية. ومن وجهة نظرىم إ
لذلك غلب االىتماـ مبكرًا  ؛الفطرة, فالّتدين مثبًل حاجة نفسية ذلا أساس فطري يف طبيعة تكوين اإلنساف

 (451 9003)يوسف, يم الدينية لديهم". بغرس وتنمية بُُذور اإلؽلاف لدى األطفاؿ, وتنمية الضمَت والق
بالسعادة, ورُبث على تنشئتو وتؤكد النظريات النفسية على ضرورة سبتع الطفل يف مراحلو األوىل      

تنشئة كلية شاملة يتم فيها التأكيد على صحتو اجلسمية والنفسية وتُراَعى فيها مشاعره وتُػَنشَّط فيها أفكاره 
وتُػَوفػَُّر فيها الفرص ادلناسبة إلمكانياتو حىت يعيش طفولة هبيجة تساعد على تنمية وجوانب سلوكو الروحية, 
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وال يتحقق ذلك إاّل من خبلؿ تكامل العمل الًتبوي, فالنمو والًتبية عمليتاف  قدراتو وتطوير سلوكو.
اعة الرفاؽ معقدتاف تتشابك فيهما قوى وعبلقات ومؤثرات فسيولوجية وثقافية متعددة, وتشًتؾ األسرة ومج

وادلدرسة واجملتمع؛ بل وكثٌَت من العوامل الصحية والبيئية يف تشكيلو وبنائو. وإذا ما تكاملت ىذه ادلؤسسات 
يتعرض الطفل حينها إىل القلق واعتبلؿ الصحة الفرد وتتكامل, وإذا ما تعارضت  وتوافقت فتنمو شخصية

 وردبا إىل االضلراؼ. ,النفسية
وأهنا  ,إليها على أهنا حقيقة واقعةت تغَتت النظرة إىل الطفولة, وأصبح النظر ومع تطور الدراسا      

 جزٌء من احلياة وليس رلرد إعداد دلراحل أخرى.
من خبلؿ ظلو  ,ودلا كانت مفاىيم الطفل عن حياتو تتكوف وتنمو يف مرحلة ما قبل ادلدرسة    

ووضوح قدرتو على إدارة االنفعاالت ومشاركة اآلخرين؛ فإف أساليبو يف احلياة تتطور,  ,أساليبو يف التعامل
ذبعلو يستمد مفاىيمو عن احلياة يف حدود ما توفره لو  ,والظروؼ اليت يعيش فيها ,واإلمكانات ادلتاحة لو

 األسرة ومؤسسات اجملتمع من احتياجات.
ت التفاعل والتواصل مع اآلخرين, وىي من أىم نوافذ واللغة بالنسبة للطفل ىي أحد أىم متطلبا     

الذي يدعم ظلو الشخصية ضلو الثقة بالنفس  ,اليت ِبَدورىا تسهم يف النمو العقلي ,ادلعرفة وتناقل اخلربات
ف ادلرحلة العمرية اليت تسبق ادلدرسة ينمو فيها احملصوؿ إ 4(5331والشعور باالستقبللية. ويقوؿ شحاتة )

سرعة لو وأف ادلهارات التواصلية خبلذلا تنمو على شكل قفزات سريعة. وقد بينت دراسات  اللفظي بأقصى
( أف الطفل الذي يعاين من اإلعلاؿ واحلرماف بدرجة كبَتة 50, ص 9050عدة منها4 دراسة ادلومٍت )
اؿ يكونوف بسبب بطئو يف تعلم الكبلـ, وأف ىؤالء األطف ,ويقل ارتباطو هبم ,تضطرب عبلقاتو مع البالغُت

  ويقّل لديهم الشعور باألمن. ,ويشعروف باإلحباط ,قلقُت

أنو مع دخوؿ الطفل سنتو الرابعة يصبح قادرًا  Anderson (1995)وقد أوضح أندرسن     
األسئلة من أجل التعلم واالستطبلع دلا  مو مصحوبًا بالثرثرة, ويكوف كثَتعلى نطق مجل معقدة ويكوف كبل

تصبح لغتو قريبة جًدا من لغة الراشدين, ويبدأ  ,يصل الطفل إيل سن ست سنواتػلدث حولو. وحينما 
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األطفاؿ بالتقيد بقوانُت اللغة إف َوجدوا من ػلرص على ذلك يف زليطهم, وتزداد حصيلتهم اللغوية من 
 (459 9000 )كاظم,ادلفردات بشكل ملحوظ مع بداية دخوؿ ادلدرسة. 

وتعقد احلياة يف اجملتمعات احلديثة, وبعد انشغاؿ األسرة وزيادة  ,والتقٍتونتيجة للتطور ادلعريف      
بضرورة اليت جعلتها تتخلى عن أداء بعض مهامها يف تربية أطفاذلا, نادى علماء الًتبية  ,مهامها الوظيفية

القدرات من خبلؿ توفَت أنشطة وبرامج تساعد على ظلو األجهزة اجلسمية و  ,هتيئة األطفاؿ دلرحلة ادلدرسة
ونتيجة ذلذه احلاجات صارت بعض حبيث تكمل ما عجزت األسرة عن ربقيقو,  ,اللغوية والعقلية للطفل

التعليم,  الدوؿ تنادي بضرورة أف تكوف مرحلة رياض األطفاؿ مرحلة أساسية؛ بل وإلزامية ضمن مراحل
ل لتنمية قدراتو اللفظية وثروتو اللغوية اليت تربوية وتنموية, منها4 توفَت ادلناخ ادلبلئم للطف فُحدَِّدْت ذلا أىداؼ

وربفز قدراتو العقلية الستقباؿ ما قد يتعرض لو يف البيئة  ,وتثَت تفكَته ,يُعرب هبا عن مشاعره الوجدانية
 احمليطة مستقببًل.

باعتبارىا ادلرحلة  ؛وبرز ىذا البحث نتيجة للحاجة ادلاسة لزيادة االىتماـ دبرحلة ما قبل ادلدرسة
الذي ىو طفل اليـو ورجل ادلستقبل. الذي بإعداده  ,أو حجر األساس يف تنمية شخصية الطفل ,ساسيةاأل

نفسًيا وتربويًا واجتماعًيا يصبح قادرًا على االندماج السليم والفعاؿ مع باقي أقرانو يف مراحل التعليم التالية 
 ذلذه ادلرحلة.

ىناؾ جهوًدا تبذؿ لبلىتماـ هبذه ادلرحلة, وإف كانت وعلى اجلانب اآلخر ال ينبغي أف نغفل أف      
قد أنشئت إلعداد  اً ليست بادلستوى الذي يليب طموحات كثَت من أبناء اجملتمع, فُيلحظ أف ىناؾ أقسام

وجعلتها جزًءا من  ,وتبنت وزارة التعليم مرحلة رياض األطفاؿ ,معلمات الروضة يف أغلب كليات الًتبية
زاؿ يعاين من ما على اقتحاـ ىذا اجملاؿ, إال أنو عمل فيها أماـ القطاع اخلاص للتنافساىتماماهتا, وفتحت ال

زاؿ ػلتاج إىل متابعات جادة من قبل ادلسؤولُت مامكانيات البشرية وادلادية, و نقص يف الرقابة على اإل
 والتخلص من آثارىا. ,ومعرفة سبل عبلجها ,وربديد ادلعوقات ,وادلتخصصُت لتشخيص الصعاب
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 واإلجراءات مشكلة البحث
 مشكلة البحث:

ما قبل ىناؾ دور فاعل يقع على األسرة ورياض األطفاؿ يف رلاؿ االرتقاء بشخصية طفل      
ورعاية ظلوىا, وذلك من خبلؿ العمل على تشخيص الواقع الذي يعيش فيو الطفل والدراية الواسعة ادلدرسة 

الطفل سواٌء كاف ذلك دبفرده أو دبشاركة اآلخرين ػلقق أىداؼ حباجاتو واىتماماتو, فالسلوؾ الذي ؽلارسو 
الصحة النفسية الوقائية منها والعبلجية, وىو بدوره أيًضا ؽُلكُِّنو من ذباوز ما قد ػلدث لو من أزمات نفسية 

ذلك ألف صعوبات اللغة تُعد من أُوىل العبلمات  ؛وتربوية قد ينعكس أثرىا على بعض جوانب النمو اللغوي
ليت ؽلكن مبلحظتها على الطفل الذي يفتقر إىل تطور القدرات العقلية وادلعرفية, وتُعد مشكبلت اللغة من ا

أشد ادلشكبلت وأعمقها, فََأيُّ نقص يف تطور ىذه القدرات يؤثر سلًبا على مستوى الذكاء والتفكَت 
 .(9055)سكر, غاًل,  كافة  العمليات العقليةو 

دبا يتوفر فيها للطفل من أنشطة متنوعة, ودبا ؽلارس فيها من  ,قبل ادلدرسةوهبذا فإف مرحلة ما      
أعماؿ, ذلا كبَت األثر يف إكساب الطفل العادات واالذباىات السليمة ضلو نفسو وضلو اآلخرين, وكما ىو 

 ربذو ضلو االىتماـ بتنمية ,وكذلك رياض األطفاؿ ,يف مدارس النظاـ التعليمي بشكل عاـ؛ فإف األسرة
وردبا حىت اجلسمية؛ اليت تُعد  ,بعض اجلوانب ادلعرفية على حساب اجلوانب الوجدانية والنفسية واالجتماعية

من أىم حاجات ومتطلبات ظلو الشخصية يف ىذه ادلرحلة, سعًيا منها أحيانًا لتلبية الرغبة يف التفوؽ 
من خبلؿ تركيز اىتمامهم على تعليم القراءة والكتابة واحلساب, وأحيانًا أخرى بسبب نقص  ,الدراسي

مكانيات وعدـ توفر اخلربات ادلؤىلة لتنمية تلك اجلوانب, ونظرًا ألعلية التعلم والنمو ادلتكامل للطفل فقد اإل
ية التعلم يف ىذه ادلرحلة من ناؿ اىتماـ العديد من الباحثُت, ومت التوصل إىل نتائج تفيد يف تطوير عمل

خبلؿ مؤسسات التنشئة االجتماعية دبا فيها رياض األطفاؿ والنوادي االجتماعية وادلنتديات الثقافية اليت 
 إذا ما ربصلت على قدر من االىتماـ فبل شك أهنا ستسهم يف ظلو قدر كبَت من جوانب الشخصية.

استثمار احلقائق اليت توصلت إليها نظريات النمػو وػلاوؿ الباحث من خبلؿ دراسة ىذا ادلوضوع      
النفسي وكذلك بعض نتػائج الدراسػات احلديثػة يف رلػاؿ النمػو اللغػوي يف مرحلػة مػا قبػل ادلدرسػة ودورىػا يف 
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تكػوين شخصػية الطفػػل مػن أجػل تشػػخيص الػدور التنمػوي الػػذي ينبغػي أف تؤديػو األسػػرة وريػاض األطفػػاؿ. 
نمو اللغوي لغرض الدراسة فقط وال يعٍت إعلاؿ أو عػدـ أعليػة جوانػب النمػو والًتكيز ىنا جاء على جانب ال

 األخرى؛ بل إف كل منها مكمل لآلخر وال ؽلكن عملًيا على األقل الفصل بينها.  
فاألطفاؿ يف ىذه ادلرحلة ؼَلْطوف أُوىل ُخطوات التعليم النظامي, وىي اليت يتوقف عليها النجاح      

ة األخرى شلا غلعل ادلؤسسات الًتبوية والتعليمية يف سلتلف اجملتمعات هتتم برعاية األطفاؿ يف ادلراحل التعليمي
يف ىذه ادلرحلة, وخاصة أف أّي نقص أو خلل يصيب عملية التعلم يف ىذه ادلرحلة ىو بداية لتوقع إخفاؽ 

جاء  ( اليت9003دي )مستدمي يف السلوؾ واألداء الدراسي يف ادلراحل البلحقة, وىذا ما أكدتو دراسة عبا
ضمن نتائجها أف ضعف كفايات اللغة يقود إىل ضعف القدرة على االسًتجاع واالستدعاء والتذكر 
للمعلومات وضعف القدرة على التعليل والتحليل والًتكيب البنائي وىو ما يعٍت ضعف عاـ يف كفايات 

ها على األطفاؿ يف ىذه ادلرحلة ىو الفهم ادلطلوبة. ولعل من أىم العبلمات وادلؤشرات اليت يتم مبلحظت
( أف التأخُّر يف اكتساب اللغة وتطّورىا يُعد من 9055صعوبة اكتساب مهارة اللغة, ويرى سكر وغاًل )

( أف النمو اللغوي 9051العبلمات اأُلوىل لوجود اطلفاض يف الذكاء اللغوي, وكذلك بينت الناشف )
للطفل وأف ضعف ادلهارة اللغوية يف كثَت من األحياف دليل على  يلعب دورًا مهًما يف النمو العقلي وادلعريف
 بطء أو تعثر اإلدراؾ أو تبلد الذىن. 

 مشكلة البحث يف التساؤل الرئيس اآليت: حتديدوهبذا ميكن 
عةن ذةذا السة ال مةن  متة  اإلجابةة)ما دور النمو اللغوي يف بناء شخصية طفل ما قبل املدرسةة(  و  -

 خالل حتقيق األذداف اآلتية:

 التعرؼ على جوانب النمو اللغوي اليت ينبغي االىتماـ هبا يف مرحلة ما قبل ادلدرسة. -
ربقيػػػق الػػوعي بأعليتهػػػا لػػدى ادلهتمػػػُت  إمكانيػػةالتعػػرؼ علػػى األنشػػػطة الػػيت تػػػدعم النمػػو اللغػػػوي, ومػػدى  -
 .رحلة ما قبل ادلدرسةدب
 .يات تنمية اللغة لدى أطفاؿ ما قبل ادلدرسةاسسأالبحث يف  -
  .مناقشة مدى إسهاـ رياض األطفاؿ يف ربقيق ىدؼ النمو ادلتكامل -
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 أمهية البحث:
مػػن خػػبلؿ البحػػث يف ىػػذا ادلوضػػوع ؽلكػػن اخلػػروج بنتػػائج تسػػاعد ادلػػربُت يف الكشػػف عػػن جوانػػب       

غلعػػل مػػن  ,ودبسػػتوى مقبػػوؿ ,ادلختلفػػة بشػػكل طبيعػػيإغلابيػػة سُبّكػػن األطفػػاؿ مػػن اسػػتخداـ قػػدراهتم اللغويػػة 
األسػػرة والروضػػة مكانًػػا لتفعيػػل مػػا يتمتعػػوف بػػو مػػن طبلقػػة لفظيػػة يف حػػب االسػػتطبلع واالستكشػػاؼ وبنػػاء 

والقدرة على توصيل أفكارىم لآلخرين,  ,وزرع بذور الشجاعة األدبية ,والنزعة إىل االستقبلؿ ,للثقة بالنفس
وىػذا بػالطبع يتوقػف علػى مػا تػوفره مع سهولة التوافق وحسن التصرؼ,  ,الستيعابيةمن أجل تنمية قدراهتم ا

األسرة وما توفره الروضة من إمكانيات ووسائل تربوية, وكذلك ادلعلمات وما يتمتعن بو من قدرات تػؤىلهن 
 لتأدية ىذا الدور.
  منهج البحث:

الذي يقـو على مجع احلقائق وادلعلومات مث مقارنتها  ,اعتمد الباحث ادلنهج التحليلي االستقرائي     
هبدؼ اخلروج بنتائج تسهم يف  ,ومدى تأثَتىا ,وربليلها وتفسَتىا للوقوؼ على حيثيات وجوانب تطبيقها

 إغلاد حلوؿ للمشكلة ادلدروسة. 
 مفاذيم البحث:
نة أو توصيل أفكار ألناس ويقصد بو قدرة الطفل على استخداـ الكبلـ لتحقيق أىداؼ معيالنمو اللغوي: 

 (11)الطيب وآخروف, ب.ت4يتكلموف. 

يقصد هبا عدد من السمات وادلظاىر اليت تتشكل نتيجة الًتبية وذبعل الطفل يتمتع  بناء شخصية الطفل:
 خبصائص سبيزه عن غَته وىي تبدأ يف الظهور يف سن ما قبل ادلدرسة.

سنوات, هتدؼ لتحقيق النمو  6إىل  4مرحلة تربوية تضم األطفاؿ من  "ىي مرحلة ما قبل املدرسة:
الشامل وادلتكامل لؤلطفاؿ من الناحية اجلسمية والعقلية واالجتماعية واالنفعالية, وهتيئهم للمدرسة 

 (  9002)عبد اخلالق, علي, االبتدائية دبا تقدمو من أنشطة وبرامج هَتم الطفل وتشبع حاجاتو". 
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 النظرية ونتائج بعض الدراساتاملنطلقات 
 نظريات نشأة اللغة وتطورذا:

وملخصها أف  ,مستويات سلتلفة من التمثيل الذىٍت وويرى أتباعها أف اللغة بناء معقد ذ النظرية البنائية: -
 الطفل يكتسب اللغة حبسب مستويات سلتلفة من التمثيل الذىٍت داخل العقل وترتبط ىذه ادلستويات

(4 ويقصد بو أصوات Phonemeبعبلقات متبادلة, تبدأ من ادلستوى الصويت )فونيـو  ضمع بع بعضها
 semanticاحلروؼ اليت تتكوف منها الكلمة أو اجلملة, مث يأيت ادلستوى الثاين للغة4 وىو مستوى ادلعٌت 
ب النحوي الذي ربملو الكلمة أو اجلملة. مث يأيت ادلستوى الثالث يف بناء اللغة4 وىو الذي ؽلثل اجلان

syntax  وىو ادلستوى الذي يهتم بدراسة القواعد النحوية والًتاكيب اللغوية اليت ترتبط بوضع ومكاف
الكلمات داخل اجلملة, وأىم روادىا ادلعاصرين تشومسكي الذي يؤكد أعلية االستعدادات األولية اليت يولد 

يؤكد ادلنظروف اللغويوف أف النمو اللغوي , و هبا الطفل يف مساعدتو على اكتساب القواعد العامة ألّي لغة
يُعد كونًيا عادلًيا بُت البشر, وأف من يعانوف من عيوب يف الدماغ أو زبلف عقلي ىم الذين ال يستطيعوف 
استخداـ اللغة, ويف رأي تشومسكي أف نظريات ادلثَت واالستجابة ال تكفي لفهم اللغة واستخدامها, 

نهم من السيطرة على اإلشارات القادمة وإعطائها معٌت وإنتاج استجابة, فاألطفاؿ لديهم مهارة لغوية سبك
وحىت إذا كاف األطفاؿ ينتموف دلستويات سلتلفة يف الذكاء والبيئة الثقافية فيمكن تطويع قواعد اللغة معهم 

 .يف حدود معينة
وىي هتتم جبهاز الكبلـ عند الطفل منذ والدتو, ومن أوائل الدراسات الداعمة ذلذا  النظرية البيولوجية: -

اليت كشفت نتائجها عن أف األطفاؿ الرضع يف عمر شهر  (5329وزمبلئو ) Eimasاالذباه دراسة إؽلاس 
ا إىل شهرين ؽلكنهم التمييز بُت بعض الوحدات األولية لؤلصوات اليت يصدرىا الراشدوف ومل ينطق هب
الطفل, وكشفت نتائج دراسات أخرى أنو منذ األسابيع األوىل ػلدث تقدًما يف االرتقاء متجًها ضلو مزيد 
من التخصص يف إدراؾ الكبلـ. أما الدراسات النَتوسيكولوجية فقد اىتمت بالكشف عن مدى سباثل 

العصيب أف الشق األيسر  عمل النصفُت الكرويُت عند األطفاؿ الرضع, ومن احلقائق ادلعروفة يف علم النفس
 من ادلخ ينشط بدرجة أكرب عند الكبلـ حيث ػلتوي على مناطق خاصة بفهم الكبلـ.
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4 وىو يأخذ يف االعتبار العوامل البيولوجية والعوامل البيئية يف فهم وتفسَت ارتقاء اللغة االجتاه التفاعلي -
ينشأ فيو الطفل يف تيسَت عملية اكتساب عند األطفاؿ وكذلك االعًتاؼ بأعلية السياؽ االجتماعي الذي 

اللغة, ومن الدراسات ادلبكرة اليت أكدت أعلية ىذا التفاعل يف تعلم اللغة, تلك الدراسات اليت قاـ هبا 
على رلموعة من األطفاؿ من آباء وأمهات يعانوف من الصمم, فعلى الرغم من  Mqsquitzموسكويتز 

وعلى الرغم من تعرضهم الستماع الكبلـ ادلنطوؽ من  ,سبلمة حاسة السمع عند ىؤالء األطفاؿ
فقد تعلموا التخاطب والتواصل مع اآلخرين باستخداـ لغة اإلشارة اليت يتعامل هبا  ,مشاىدهتم للتلفزيوف

4 9001( و)علواف, 4991 9055( و)العزاوي, 4936 9001)برور, ف معهم خبلؿ حياهتم اليومية. االوالد
511- 511    ) 

اصطبلًحا بأنو4 "القدرة على استخداـ الكلمات شفويًا بفاعلية كما  أما الذكاء اللغوي فيعرؼ       
ىو احلاؿ عند القاص واخلطيب والسياسي, أو ربريريًا كما ىو احلاؿ عند الشاعر, ويضم القدرة على تناوؿ 

, فيما يعرؼ جاردنر الذكاء (9001)جابر,ومعاجلة بناء اللغة وأصواهتا ومعانيها واالستخدامات العلمية ذلا" 
لتحقيق  ؛اللغوي بأنو4 "قدرة الفرد على أف يكوف حساًسا للغة ادلكتوبة وادلنطوقة والقدرة على استخدامها
ولة عن ىذا ؤ أىداؼ معينو وتوظيفها شفويًا أو كتابًيا, وتعترب منطقو بروكا بالنصف األيسر للدماغ ىي ادلس

        (9055)التونسي,النوع من الذكاء". 
 :املدرسة لما قب يف مرحلةخصائ  لغة الطفل   

والراشػػػد بصػػػفة عامػػػة, فعػػػن طريػػػق اللغػػػة  ,مهًمػػػا يف حيػػػاة الطفػػػل بصػػػفة خاصػػػة اً تلعػػػب اللغػػػة دور       
يسػػتطيع اإلنسػػاف أف يعػػرب عػػن أفكػػاره ورغباتػػو وميولػػو, كمػػا أنػػو مػػن خبلذلػػا يسػػتطيع فهػػم البيئػػة احمليطػػة بػػو 

 ويتمّكن من التواصل االجتماعي مع اآلخرين. ومن خصائص اللغة يف ىذه ادلرحلة اآليت4
 بساطة لغة الطفل وعدـ دقتو يف ربديد ادلطلوب4 -

ينمو القاموس اللغوي للطفل تدرغلًيا خبلؿ السنوات األوىل من عمره حىت يبلغ حوايل ألفي كلمة        
عنػػدما يصػػػل إىل سػػػن سػػػت سػػػنوات, وتأخػػػذ يف الزيػػػادة خػػػبلؿ ادلراحػػػل ادلتقدمػػػة. إالّ أف قػػػدرة الطفػػػل علػػػى 
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ذي ينتػػاب كثػػَتًا مػػن كلمػػات التعمػػيم يف ىػػذه ادلرحلػػة غػػَت كافيػػة, وخرباتػػو قليلػػة, شلػػا يػػؤدي إيل الغمػػوض الػػ
 قاموسو اللغوي.

 تعّلق لغة الطفل باحملسوسات ال باجملردات4 -
يغلب على لغػة الطفػل أهنػا تتعلػق باحملسوسػات ال بػاجملردات, فػأوؿ مػا يواجػو بػو الطفػل يف حياتػو        

ل4 احلنػاف والغضػػب ىػي احملسوسػات وأمسػاء الػذوات مثػل4 بابػا مامػا ولػػ  وخبػز, مث تػأيت أمسػاء ادلعنويػات مثػ
 واحلب والفرح. 

 سبركز لغة الطفل حوؿ ذاتو4 -
يغلب علي لغة الطفل أهنا تتمركز حوؿ نفسو, وىػذا يعػٍت أف الطفػل لػيس اجتماعيًػا قبػل التحاقػو      

بادلدرسة, وتغلب عليو روح األنانيةػ كما نراه عنػد دخػوؿ الروضػة, فهػو مػثبًل4 يسػتعمل ضػمائر) أنػا, وأنػت( 
الضػػػمائر األخػػرى, وباسػػػتمراره يف التعامػػػل مػػع زمبلئػػػو وشلتلكػػػات الروضػػة يػػػتعلم أف ىنػػػاؾ آخػػػرين أكثػػر مػػػن 

 يشًتكوف معو. 
 يتمتع الطفل دبفاىيم وتراكيب خاصة بو يف الكبلـ4 -

وتزداد تبًعا للخربات اليت ؽلر هبا يف حياتو, وأثنػاء  ,تكوف مفاىيم الطفل عن األشياء قليلة وزلددة       
وتراكيب خاصة  فتنمو لديو مجبلً  ,ىذه التجارب واخلربات البد أف يربط الطفل بُت األشياء ورموزىا ادلنطوقة

( و)غبػػػػػاري, أبػػػػػو 30ػػػػػػ 22, 9006)أبػػػػػو معػػػػػاؿ4 بػػػػػو مػػػػػا يلبػػػػػث بعػػػػػدىا إالّ أف يقػػػػػـو بتصػػػػػحيحها أو تطويرىػػػػػا. 
  (10, 9055شعَتة4

وىنا يتضح أف األلفاظ والكلمات والتعبَتات والًتاكيب اليت يظهرىا الطفل خػبلؿ مرحلػة مػا قبػل       
ومػا تعانيػو مػن مشػكبلت قػد ربتػاج إىل  ,وُتظهر ما هبا من خصػائص وشليػزات ,تعرب عن شخصيتو ,ادلدرسة

, وىػذا ال يتحقػق إالّ يف كنػف حىت يكوف قادرًا علػى مسػايرة قواعػد النمػو ,نظاـ معُت من الرعاية واالىتماـ
 ما يؤىلها للقياـ هبذه الواجبات. ,مؤسسة سبتلك من اإلمكانيات
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  أمهية مهارة احلديث لطفل ما قبل املدرسة: 
وتسػػاعدىم علػػي التواصػػل  ,تعػػد اللغػػة الوسػػيلة األىػػم الػػيت سبكػػن األطفػػاؿ مػػن التكيػػف مػػع غػػَتىم       

وتبػػادؿ اخلػػربات. وتعػػد مرحلػػة مػػا قبػػل ادلدرسػػة مػػن أسػػرع مراحػػل ظلػػو الطفػػل لغويًػػا, ويصػػل احملصػػوؿ اللفظػػي 
( كلمػة, والتعبػَت اللفظػي للطفػل 9000مػا يقػرب مػن ) للطفل يف هناية ىذه ادلرحلة, وىي سن اخلامسة إىل
رب الطفل عما غلوؿ يف خاطره يف مجلة مفيدة, فاللغة تػزود خبلذلا ؽليل إىل الوضوح, ودقة ادلعٌت والفهم, ويع

األطفاؿ باألدوات البلزمػة للتمثيػل العقلػي, وىػو يعػٍت القػدرة علػي إلصػاؽ أمسػاء لؤلشػياء وللعمليػات, وىػي 
مهمة يف ظلو ادلفهـو والتعميم. فتحسػُت القػدرة علػي اسػتخداـ اللغػة يف الفكػر ىػو مفتػاح النمػو والنجػاح يف 

قبل ادلدرسة, وؽلكػن لؤلطفػاؿ حػل ادلشػكبلت اجلديػدة بػداًل مػن االعتمػاد علػي احملاولػة واخلطػأ أو مرحلة ما 
علػػي اآلخػػرين. وهبػػذا ؽلتلكػػوف الثػػروة اللفظيػػة الػػيت يقصػػد هبػػا4 عػػدد الكلمػػات الػػيت يكتسػػبها الطفػػل وتصػػبح 

اآلخػرين, ويعػرب هبػا عمػا  جزًءا من مدخراتو ادلعرفية ويستطيع أف يستخدمها يف عملية التفاعل والتواصػل مػع
 (491 9050( و)ادلومٍت, 494 9001)الرؽلاوي, يدور يف عقلو من أفكار وما ػلس بو من مشاعر. 

وتعمل مهارة احلديث علي مساعدة الطفل علي اكتساب مفردات لغوية جديدة سبكنو من      
ن, وذلا دور بارز من خبلؿ تدريب التفاعل بكفاءة مع البيئة وسبكنو من استخداـ اللغة والتواصل مع اآلخري

الطفل وهتيئة مواقف تربوية وتعليمية من خبلؿ اللعب والتمثيل وتساعد علي التحدث والطبلقة والتواصل, 
 واحلديث كمهارة عنصر يساعد علي اكتساب مفردات لغوية من خبلؿ اآليت4

 الشيء ادلدرؾ. وصف األشياء ومسمياهتا عنصر يساعد الطفل علي تكوين صورة ذىنية عن -5
تساعد أنواع احلديث واحلوار واحملادثة الطفل علي اكتساب مفردات لغوية جديدة ومتنوعة سبكنو من  -9

 إثراء زلصولو اللغوي.
ؽلػػػنح احلػػػػديث الطفػػػػل الفرصػػػػة للتعػػػػرؼ علػػػػي خصػػػػائص األشػػػػياء وتصػػػػنيفها والتحػػػػدث عنهػػػػا ووصػػػػفها  -1

 البيئة ادلوجودة فيها. ىوالتفاعل معها والتعرؼ عل
كػاٍؼ مػن القػدرة اللغويػة الػيت يسػتطيع   وال يستطيع الطفل أف يتكلم بطبلقة إاّل إذا كاف لديو قدرٌ       

هبا صوغ أفكاره بطريقة لغوية مناسبة, كما غلػب أف يكػوف لديػو مػن الشػعور باالطمئنػاف مػا ؽلكنػو أف يقػوؿ  
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شػػى أف ينتقػػده أحػػد, ويُظهػػر انطػػبلؽ الطفػػل يف التعبػػَت  كػػل مػػا يف ذىنػػو دوف تػػردد أو خػػوؼ, ودوف أف ؼل
كمية الكبلـ اليت يتفوه هبا عندما ؽلنح فرصة الكبلـ, فبعض األطفاؿ يبدأ يف الكبلـ دوف ربّفػظ, مث تتػدفق 

 (411 5333)أبومعاؿ, منو الكلمات بكثرة, والبعض اآلخر تقل الكلمات عندىم. 
انب رئيسية ىي4 مقدار سعة القاموس اللغوي, وطبلقة وتتمثل ثروة الطفل اللفظية يف جو       

 (411 9001)الطحاف, وسبلسة النطق والتعبَت, وفهم مدلوالت اللغة ادلنطوقة, أو ادلكتوبة. 

باخًتاعاتو  هاثريوفق نظامو, ويُ  ىاقواعد تمثلذ يقـو بتجريب لغتو, وبإ ؛نشطٌ  فالطفل لغويٌ وهبذا 
يف مرحلة ما قبل ادلدرسة, ويصبح  واليت تعكس نظامو ومرحلة ظلوه. وتزداد مفردات ؛اللغوية ادلستمرة ادلتجددة

عن  زوعندما يعج ذلا باستخدامو احلقيقة أف الكلمة ربمل أكثر من معٌت, كما ؽليل ليكوف مبدعً  امدركً 
 إغلاد كلمة يف موقف معُت, يتزود بكلمات من عنده.

 اضطرابات الطالقة اللفظية:
إنتاج الكبلـ بيسر وسهولة دوف الوقوع يف أخطاء  ىاللفظية ىي تلك القدرة عللطبلقة ا     

أو الزيادة, وعليو فاضطرابات الطبلقة اللفظية تتمثل يف وقوع ادلتكلم يف  ,أو احلذؼ ,مثل4 اإلبداؿ ,النطق
أو التكرار واإلعادة واإلطالة أو التوقف عند إنتاج الكبلـ أو  ,التأتأة 4عدد من األخطاء الكبلمية مثل

أو  ,السرعة الفائقة اليت ال تكوف معها الكلمات واضحة وقد ػلدث هبا تداخل بُت احلروؼ أو األصوات
 (4540,545 9001)البطاينة, بداؿ لبعض ادلقاطع الصوتية. إحذؼ أو 

 ظية للطفل: العوامل اليت ت ثر علي اضطرابات الطالقة اللف
 عوامل نفسية ومنها: -
 تعرض الطفل لئلساءة اجلسمية. أ.

ومن مث عدـ تنمية طبلقتو اللفظية  ,وعدـ إعطائو الفرصة للتفاعل مع اآلخرين ,ب. تدليل الطفل ومحايتو
 واالجتماعية.

 ج. وجود ظلاذج لديها عيوب واضحة يف النطق يف زليط بيئة الطفل.
 من نطق الطفل وعدـ قدرتو علي النطق السليم لبعض احلروؼ. د. السخرية
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  عوامل عضوية ومنها: -
   خلل أجهزة النطق . أ.

 ب. خلل اجلهاز العصيب.
 وأمهها: االجتماعيةالعوامل  -

شلا يقلل من ادلثَتات اليت يتعرض ذلا الطفل كي تزيد من سبيزه  ,الثقايف واالقتصادي لؤلسرة ىأ. تدين ادلستو 
 يف إدراؾ األصوات واألمساء وتقلل من اخلربات التعليمية والتكنولوجية.

 ب. عدـ إتاحة الفرصة للطفل للحوار والتحدث مع األسرة أو اآلخرين خارج البيت.
لعيوب اللفظية وينخفض فتكثر لديهم ا األطفاؿ يف مؤسسات الرعاية االجتماعية حلمايتهم؛ ج. إيداع
 (993, 4991 9055)العزايل,اللغة والطبلقة.  ىلديهم مستو 

واألطفاؿ الذين يعانوف من اضطرابات لفظية وخاصة يف إنتاج الكبلـ أو ما يسمي باللغة التعبَتية       
وىذا ما ينبغي أف ، اللفظيعند التواصل مع اآلخرين صلدىم ؽليلوف ضلو االنعزاؿ خشية أف ُيكشف ضعفهم 

عػن  تتنبو إليو األمهات وادلعلمات يف رياض األطفاؿ وذلك ذبنًبا دلا قد يًتتب عليو مػن مشػاعر سػلبية ناذبػو
اإلعلػػػػػاؿ واإلسػػػػػاءة البدنيػػػػػة واللفظيػػػػػة وادلعاملػػػػػة السػػػػػيئة بشػػػػػكل عػػػػػاـ شلػػػػػا يػػػػػؤدي إيل شػػػػػعور الطفػػػػػل بالػػػػػذنب 

  واالضطراب وبالتايل ذبنب اآلخرين.
 4 ور رياض األطفال يف تكوين شخصية الطفلأمهية د
ترجػػع جػػذور فكػػرة نشػػأة ريػػاض األطفػػاؿ للعػػامل ابػػن سػػينا, الػػذي وضػػع ذلػػا اعتبػػارًا كبػػَتًا يف كتابػػو      

)القانوف(, وأشار إىل ضرورة إعطاء الفرصة للطفل بأف يلعب حػىت بلوغػو السادسػة مػن العمػر عنػدىا يشػرع  
 يف تعليمو.

لغػػزايل بضػػرورة إفسػػاح اجملػػاؿ للطفػػل بػػأف يلعػػب ويرتػػع دوف مشػػقة, وَرَأى أف منػػع ونػػادى اإلمػػاـ ا     
 الطفل من اللعب ؽليت قلبو ويعطل ذكاءه.

( أوؿ روضػػػة لؤلطفػػػاؿ عرفتهػػػا الًتبيػػػة, 5240وقػػػد كانػػػت روضػػػة فردريػػػك فروبػػػل يف أدلانيػػػا عػػػاـ )     
وحدد أعمار أطفاؿ الروضة لتكوف بُت الثالثة والسادسة, وركز على أف يكوف التعليم فيها عن طريق اللعب 
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ء بػدافع حػب ال عن طريق الكتب, فاللعب يتيح الفرصة للطفل بأف يسػتخدـ حواسػو بػالتعرؼ علػى األشػيا
االستطبلع, وبالتايل يكسبو ذلك خربة, ومن الضروري أف سَبنح رياض األطفاؿ الطفل احلركة حبرية تامة ألف 

 ذلك سيساعد على ظلوه ظلًوا شامبًل.
كمػػػا أف علػػػى ريػػػاض األطفػػػاؿ أالّ تغفػػػل جانػػػب تنميػػػة ادلشػػػاعر الدينيػػػة لػػػدى الطفػػػل عػػػن طريػػػق      

خلػػالق, وتعويػػده علػػى بعػػض اآليػػات الػػيت تبلئػػم قدرتػػو العقليػػة وتدريبػػو علػػى ادلشػػاىدة وربػػط الطبيعػػة بعظمػػة ا
 (13411, 5331)أمحد, ومرداف, ة والتحلي باألخبلؽ الكرؽلة. العادات الفاضل

واجلػدير بالػذكر أف ريػػاض األطفػاؿ تسػعى إىل ربقيػػق تكامػل ظلػو شخصػػية الطفػل ورعايتػو وإشػػباع       
واالستقبلؿ وظلوه يف اجملاالت العاطفية واألخبلقية والدينية واللغوية واحلسية, إضافة حاجتو للمعرفة واإلبداع 

 إىل هتيئتو للمرحلة االبتدائية.
 الفروق الفردية بني أطفال الروضة يف تطور اللغة:

تتبع  االختبلؼ الكبَت بُت األطفاؿ يف سرعة تطور اللغة دفع ادلشتغلُت بالدراسات النفسية إىل      
علا4 رلموعة مصادر  ,صادر ىذه الفروؽ اليت تؤثر يف اكتساب اللغة, وؽلكن حصرىا يف رلموعتُتم

 شخصية وأخرى اجتماعية. 
 وىي اليت تنبع من ذات الطفل وتشمل4 ,ادلصادر الشخصية -أ
حيث تتطلب التطور ادلبلئم  ,رات اللغة إىل حد كبَت على النضج البيولوجياالنضج البيولوجي4 تعتمد مه -

دلناطق الدماغ اخلاص بالكبلـ, وىي تتحكم بآليات ربط األصوات واألفكار, وإنتاج الكبلـ الذي يتطلب 
. ُتالصوتي ينر والوت ,, واللساف, والفمالشفتُتتناسًقا معقًدا إىل حد كبَت بُت حركات التنفس, وحركات 

ة للكبلـ واللغة قبل غَته من األطفاؿ اآلخرين صلده يتفوؽ والطفل الذي تتطور لديو مناطق الدماغ ادلهم
 (491,92 5339)عبد هللا, عليهم يف ظلوه اللغوي. 

4 رُبدد القدرة العقلية للطفل درجة إتقانو للغة, فاألكثر ذكاًء يستعملوف اللغة يف وقت اللغوي الذكاء -
سواٌء كاف ذلك يف عدد ادلفردات, أو يف أبكر ودبهارة أعلي, وىم أعلي يف مستواىم اللغوي من اآلخرين 
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)مسارة صحة بناء اجلمل وطوذلا ودقة معانيها, أمَّا قليلو الذكاء فهم أضعف من غَتىم يف قدراهتم اللغويَّة. 
 (44 9002وآخروف, 

الصحة لدى األطفاؿ يتدخل يف مقدار اكتساب  ىصحة األطفاؿ العامة واكتساب اللغة4 إف مستو  -
عليها وتتعدد اجملاالت اليت تتعلق بالصحة وتؤثر على اللغة فمنها الصحة النفسية, فإف كاف اللغة والسيطرة 

الطفل منحرفًا من الناحية النفسية فإف ىذا االضلراؼ يظهر واضًحا يف ثروتو اللغوية, فاألصم أو األبكم 
 (492 9002ف, )مسارة وآخرو متأخر يف اكتسابو للغة عن غَته شلن يتمتعوف بنعمة السمع والنطق. 

( أف ىناؾ عبلقة إغلابية كبَتة بُت نشاط الطفل وظلوه اللغوي. 5311أظهر فؤاد البهي السيد )    
اكتساب اللغة.  ىوكلما كاف الطفل سليًما من الناحية اجلسمية كاف أكثر نشاطًا, مث يكوف أكثر قدرة عل

  (4514 9002)قطامي, 
الدراسات اليت أجريت بشأف الفروؽ بُت اجلنسُت يف تطور اللغة نوع الطفل )كونو ذكرًا أو أنثي( معظم  -

أظهرت تفوؽ البنات على البنُت يف عدد ادلفردات ووضوح النطق, وطوؿ اجلمل, وتعقيدىا, والدقة 
( Tersild,1938( )Mc Carthy,1946النحوية, وذلك يف فًتة العمر حيت عشر سنوات )

(Hurloch,1978 ومن ادلعقوؿ كما يبدو  ).أف يعزى ىذا التفوؽ األنثوي إيل عوامل النضج 
الرغبة يف التواصل4 الطفل الذي تكوف رغبتو يف التواصل مع األخرين قوية يزداد لديو الدافع لتعلم اللغة  -

)عبدهللا, بزيادة الوقت الذي يقضيو يف التحدث مع األخرين, وبزيادة اجلهد الذي يبذلو يف تعلم اللغة. 
5339 493) 
 صادر االجتماعية4ادل -ب 
إثارة الطفل للكبلـ؛ كلما ازدادت إثارة الطفل للكبلـ ازداد ربسن ظلوه اللغوي إيل حد كبَت مقارنة   -

 بالنمو اللغوي للطفل ادلماثل لو يف العمر وال غلد مثل ىذه اإلثارة.
هم قضاء معظم أساليب ادلعاملة االستبدادية4 إف معاملة األطفاؿ باألسلوب االستبدادي تفرض علي -

وقتهم صامتُت وزلرومُت من اإلثارة للكبلـ وىذا يعيق اكتساهبم اللغة, وذلك علي عكس األطفاؿ الذين 
يعاملوف بأساليب تتيح ذلم التعبَت عن كل ما يريدوف التعبَت عنو يف أّي وقت يشاؤوف, ويشجعوف علي 
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تاح ذلم فرص اإلثارة للكبلـ وحرية التعبَت. األطفاؿ الذين ال تُ  ىذلك, فهؤالء يتفوقوف يف ظلوىم اللغوي عل
 (410 5339)عبدهللا,

من الطفل  ىأّف الطفل الوحيد أو األوؿ يف األسرة يتمتع دبستوي لغوي أعل العبلقات األسرية4 تشَت إىل -
استخداـ  تنبيو الطفل إىل الذي يعيش مع األخوة, والسبب يف ذلك أف اىتماـ األـ واألب قد يؤدي إىل

 اظ, وربطها مع ما يناسبها من معاين.األلف
كما أف ظلط العبلقات السائدة يف األسرة تلعب دورًا كبَتًا يف ربديد ادلستوى اللغوي لؤلطفاؿ,      

فإذا كانت العبلقات األسريَّة يغلب عليها االنسجاـ والود, فإفَّ الفرد يستطيع أف يعرب عن أفكاره مىت شاء, 
وِّا سويِّا, وبالعكس إذا كانت العبلقات مبنيَّة علي التَّسلط والتَّحكم, فإفَّ الطفل فتنمو مداركو العقليَّة ظل

 (41 9002)مسارة, ػلاوؿ أف يتجنَّب ادلواقف, ويبتعد عن التَّعبَت عن آرائو خوفًا من اللَّـو والتَّأنيب. 

ؿ اللغػوي والطبلقػة؛ لوحظ أف اإلناث أكثػر تفوقًػا مػن الػذكور بالنسػبة للمحصػو  ىويف دراسة أخر       
بػػل ويف معظػػم جوانػػب النمػػو اللغػػوي. وؽلكػػن أف ربػػدد أىػػم مظػػاىر النمػػو اللغػػوي دلرحلػػة الطفولػػة ادلبكػػرة يف 
زيػػادة كبػػَتة يف ادلفػػردات, ودقػػة التعبػػَت مػػع الفهػػم والوضػػوح واختفػػاء الكػػبلـ الطفلػػي, وظهػػور اجلمػػل الكاملػػة 

إلجابػػػة لغويًػػػا عػػن األسػػػئلة الػػػيت تتطلػػػب إدراؾ العبلقػػػات ا ىمعػػػاين األرقػػاـ والقػػػدرة علػػػ ىجبانػػب التعػػػرؼ علػػػ
 (419 5333)أمحد,القواعد اللغوية مثل4 اجلمع وادلفرد وادلذكر وادلؤنث.  ىوالتعرؼ عل

( أف ىناؾ فروقًا فردية لغوية لصاحل اإلناث وأهنن أقدر من األوالد 5326ويذكر زلمد امساعيل )      
راحل العمرية األوىل, وسرعاف ما ؼلتفي ىذا الفرؽ بعد سن السادسة على اكتساب اللغة وإتقاهنا يف ادل

 (4519 9002)قطامي, حيث يتعادؿ األسوياء من الذكور واإلناث. 
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 النتائج والتفسري والتحليل
التعةرف علةج جوانةب النمةو اللغةوي الةيت ينبغةي االذتمةام هبةا يف مرحلةة مةا قبةةل  اهلةدف األول للبحةث:

 املدرسة.
 ةطفل الروضة إىل التدريب على استيعاب ادلفاىيم وصيغ الكبلـ وتراكيبو وعلى معلمػلتاج      

الروضة أف يدرؾ ذلك ويوجو إليو اىتمامو ويراقب لغة الطفل وتطورىا بشكل مستمر حىت ال ػلدث خلل 
 يف عملياتو العقلية, وفيما يلي توضيح ألىم ما ينبغي مراعاتو4

تدرب طفل الروضة على صيغة اجلمع وتوجيو الضمائر ويكوف ( سنوات, ي41 1( يف العمر من )5 
بإمكانو استخداـ الزمن ادلاضي استخداًما سليًما, وىنا ينبغي أف تعي ادلعلمة أف األطفاؿ يف ىذه ادلرحلة 
يتعلموف الكبلـ ويفهمونو من خبلؿ التقليد, ولذلك ينبغي أف يكوف معلمي الروضة قدوة ويُكلِّموف 

مة وواضحة, ومن أىم أساليب ربسُت تطور التخاطب تسمية األشياء بوضوح وتأفٍّ األطفاؿ جبمل تا
والسماح ذلم بأف يرددوا الكبلـ, وأف تنطق ادلعلمة الكلمات أمامهم بنربات سلتلفة وتقـو بتنويع الصوت, 

عهم على إصدار األصوات أثناء اللعب من خبلؿ التحدث إىل ألعاهبم وسلاطبة فريق الّلعب . وؽلكن  وُتشجِّ
كذلك استخداـ التعبَت احلركي مع الكبلـ, فاستخداـ اإلشارة مع الكبلـ مهمة جًدا يف ىذه ادلرحلة 
العمرية؛ وذلك لًتسيخ الكلمات يف عقل الطفل بشكل صحيح. وينبغي أف تعي معلمات الروضة أف 

ن مناقشة األطفاؿ يف األطفاؿ يف ىذه ادلرحلة يستمتعوف بسماع القصص ومشاىدة الصور, لذا ينبغي عليه
 أحداث القصص حىت تتطور مهاراهتم اللغوية.   

( سنوات, ػُلسن الطفل االستماع واإلصغاء بشكل جيد إىل اآلخرين, فمهارة االستماع 6 -1( من )9
تساعد يف تشكيل عبلقات قوية مع اآلخرين وتساعد يف إغلاد أرضية مشًتكة تسهم يف تنمية التعاطف 

ختبلؼ درجات وإدارة الصراع وتساعد يف ربسُت مستوى الثقة بالنفس واحًتاـ الذات, وعلى الرغم من ا
االندفاع عند األطفاؿ إال أف ىناؾ بعض األطفاؿ يرغبوف يف احلصوؿ على ما يريدونو دوف تأجيل, وىنا 
ينبغي على معلمات الروضة تدريب األطفاؿ على تأجيل طلباهتم غَت الضرورية, ويُعد استخداـ ادلديح 

األكثر مبلءمة للتدريب على حسن  وادلكافأة مع الطفل كلما أنصت جيًدا وانتبو للحديث من األساليب
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االستماع وعدـ ادلقاطعة أثناء احلوار, ألف ىذا األسلوب يشجعو كثَتًا على االنصات لآلخرين والًتكيز 
واالنتباه مستقببًل. ولتنمية االستماع ؽلكن للمعلمة أف تقدـ لؤلطفاؿ األلعاب اليت تتضمن أصواتًا واضحة 

 اية الستكشاؼ العامل من حوذلم. وشليزة وتشجعهم على االستماع بعن
 -ويف ىذه ادلرحلة يستخدـ الطفل الكلمات واإلشارات الوصفية تلقائًيا لؤلشياء والكائنات )كبَت     
مريض( وىي تساعده يف تدعيم   -قوي  -بطئ  -سريع  -خشن  -ناعم  -خفيف  -ثقيل  -صغَت

ُن من تواصل الطفل مع اآلخ رين, كبلمو, وتعد من ادلهارات اللغوية األساسية, والتدريب عليها ػُلَسِّ
 (905 -4900 9051)اخلتاتنة, ويساعد على تطور اللغة لديو. 

حتقيق الوعي بأمهيتها  إمكانيةالتعرف علج األنشطة اليت تدعم النمو اللغوي، ومدى اهلدف الثاين: 
  لدى املهتمني برياض األطفال.

دعم ينبغي ذناك عدد من العوامل واألنشطة اليت تدعم النمو اللغوي للطفل، ولكي يتحقق ذذا ال
 علج املهتمني برعاية الطفل الرتكيز علج اآليت:  

( ادلمارسة والتكرار4 حُت تتوفر الفرصة دلمارسة األلفاظ اللغوية بصورة طبيعية, ويتم تعديل أخطاء 5)
الطفل تدرغلًيا حسب ظلو أعضاء جهاز الكبلـ لديو تصبح عملية التكرار ذات جدوى وتًتسخ الكلمات 

ة ادلدى وػلدث االستدعاء ادلناسب ذلا, وتوجد ألعاب وأنشطة عندما سبارس بشكل متكرر يف الذاكرة طويل
 توفر فرًصا للتفاعل اللفظي السليم.

( الفهم والتعلم4 كلما زاد التواصل والفهم وعمق تفكَت الطفل يف ادلشكبلت اليت تواجهو زاد تفاعلو 9)
( أف بعض ادلهارات تتحسن دبمارسة 9055)وزادت رغبتو يف تعلم واكتشاؼ ادلزيد. وأوضح عرفات 

األلعاب ومنها4 مهارة عقد عبلقات قائمة على الصداقة والود مع األطفاؿ ومع الكبار الذين ال يعرفوهنم, 
وكذلك زيادة القدرة على االنتباه والًتكيز يف إصلاز األعماؿ ادلوكلة إىل طفل الروضة وكذلك زيادة احلصيلة 

 ارة الكتابة بسرعة.اللغوية والتمكن من مه
( التوجيو السليم لتدارؾ األخطاء ضمن جو ىادئ غلعل الطفل يتقبل تصحيح أخطائو4 أوضحت 1)

( أف ادلهارات الوجدانية واالجتماعية ومهارات القيادة غَت متوفرة يف مناىج رياض 9059دراسة مرسي )
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للًتويح والضحك والتنفيس, وؽلكن للطفل األطفاؿ. وىنا ؽلكن القوؿ أف4 الروضة غلب أف تكوف مكانًا 
فيها أف يتمثل أدوارًا سلتلفة كدور األب أو األـ أو الطبيب أو الصياد وغَت ذلك من األدوار اليت تسهم يف 

 سبتعو بالصحة النفسية والعقلية.
من ( القدوة احلسنة4 سواء كانت من أفراد أسرتو أو من ادلربُت ومعلمات الروضة فهي سبكن الطفل 4)

 معرفة الصواب واالقتداء دبا يرد إىل إليو عن طريق أجهزتو السمعية والبصرية.
( الذكاء وادليوؿ4 يرتبط احملصوؿ اللفظي عند األطفاؿ بنسبة ذكائهم ودبيوذلم ومدى إشباع حاجاهتم, 1)

نتائج  حىت إف بعض علماء النفس يتخذوف احملصوؿ اللغوي أساًسا يعتمد عليو يف قياس الذكاء. وأوضحت
( أف منتدى ادلوسيقى وادلسرح ومنتدى الًتاث الشعيب أكثر ادلنتديات جاذبية 9055دراسة عشرية )

لؤلطفاؿ ومن خبلذلا تتضح ميوذلم, وتكتشف قدراهتم اإلبداعية وأف األنشطة الًتبوية ذلا دور يف تنمية 
 السلوؾ القيادي من وجهة نظر معلمات رياض األطفاؿ.

عية4 يعمل الوسط االجتماعي الذي يعيش فيو الطفل على تكوين عادات لغوية مطابقة ( البيئة االجتما6)
دلا يسمعو الطفل يف تلك البيئة, فنجد أف أطفاؿ البيئة االجتماعية الغنية بادلثَتات يتكلموف تلقائًيا ويعربوف 

( أف األنشطة 9004س )عن آرائهم على عكس البيئة الفقَتة اليت تقل فيها ادلثَتات. وأوضح آؿ مراد ونربا
 6 -1اليت سبارس يف رياض األطفاؿ تسهم بشكل كبَت يف تنمية التفاعل االجتماعي يف ادلرحلة العمرية بُت 

 سنوات.
ويقصد هبا كل ما يسمعو الطفل وما يشاىده من مثَتات هتيئو للحصوؿ على التفاعل ( البيئة اللغوية4 1)

الطبلقة اللفظية يتطلب وضع الطفل يف وعاء من اخلربات اليت  ويري علماء نفس اللغة أف اكتساباللفظي, 
تشجع على التفكَت واستخداـ األلفاظ, "وقدؽلًا فطن العرب ألعلية البيئة اللغوية فكانوا يرسلوف أطفاذلم إيل 

 (46 9001)زلمد,البادية الكتساب طبلقة لفظية سليمة مل َتُشْبها رطانة ادلدف بأّي شائبة". 
ؽلكن القوؿ أف رياض األطفاؿ دبعلميها ودبا فيها من مثَتات ينبغي أف تكوف بيئة لغوية وىنا       

خالية من تلك الشوائب, وأنو مثلما الروضة مكاف للتعليم واكتساب اخلربة وادلهارة؛ فهي أيًضا ينبغي أف 
ألف ذلك أفضل من  تتيح للطفل فرص النمو والعمل بالطريقة اليت ػلب أف يعمل هبا ضمن احلدود ادلعقولة؛
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أيّة دروس مقررة يتناوذلا وفق برامج معدة مسبًقا, وينبغي أف ندرؾ أيًضا أنو كما ينمو الطفل جسمًيا 
وعقلًيا؛ فإنو ينمو كذلك انفعالًيا واجتماعًيا, إذ تبدأ تلك الطاقة االنفعالية اليت ولد هبا يف التمايز إىل 

ياض األطفاؿ عن بعض مظاىر النمو ويركزوف على مظاىر انفعاالت سلتلفة, وعندما يغفل ادلهتموف بر 
أخرى, فهذا ػلُِدُّ من مّدخرات الطفل وربركاتو ويعيق اكتسابو دلظاىر السلوؾ األخرى اليت يتوقف عليها 
النمو, فمثبل4 "عدـ توفَت مثَتات لغوية متعددة خبلؿ ادلواقف التعليمية من خبلؿ ترديد األناشيد وقراءة 

ؼ علي شخصياهتا وأحداثها يعيق عملية النمو اللغوي وتصبح قاصرة على تعلم ادلفاىيم اليت القصص والتعر 
 (49 9055)برناوي,تتكرر يف البيئة احمليطة فقط". 

اللغة وأمهية اعتماد مناذج متطورة قائمة علج  تنمية أساليبإىل معرفة اهلدف الثالث: ويسعج 
رياض األطفال لتجنب املناذج التقليدية اليت قد تنمي اللعب والنشاط املتكامل يف نظام الدراسة ب
 مظاذر السلوك السليب لدى أطفال ذذه املرحلة.

 ؽلكن دلعلمة الروضة أف تستخدـ عدد من االسًتاتيجيات لتدريس اللغة لؤلطفاؿ منها4
يف نقل القصة4 وىي أداة تدريس حيوية موجودة يف كل الثقافات يف العامل منذ آالؼ السنُت وىي تساعد 

 األفكار وادلفاىيم واألىداؼ التعليمية األساسية بشكل مباشر لؤلطفاؿ.
العصف الذىٍت4 وىي طريقة تستخدـ لوضع كلمات قصيدة تؤلف يف الصف أو أفكار لوضع وتطوير 
مشروع مجاعي وفق قواعد العصف الذىٍت, وىي تعتمد على طريقة )قدـ وشارؾ بكل ما يرد إىل عقلك 

وضوع, وال ُتوّجو أّي انتقادات أَلّي فكرة, ويتم تسجيل األفكار عشوائًيا مث يعاد تنظيمها, ولو عبلقة بادل
دعم الطفل ليكتشف ذاتو, قدراتو, خرباتو, ومشاعره, واألخذ بعُت االعتبار خصوصيات  ومن خبلذلا يتم 

 كل  طفل ومراعاة الفروؽ الفردية.
ستخداـ مهاراهتم اللفظية يف التواصل وحل التسجيل الصويت4 وىي طريقة تساعد األطفاؿ على ا

 ادلشكبلت, والتعبَت عن مشاعرىم الداخلية أو إرساؿ رسائل شفوية لتبلميذ آخرين.
كتابة اليوميات4 وىو تسجيل اليوميات بشكل مستمر وؽلكن أف يضم رسوًما توضيحية وصورًا وحوارات 

 وغَتىا من البيانات غَت اللفظية.
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التبلميذ وأفكارىم وأنشطتهم يف رللة الفصل أو الروضة أو يف أّي رللة أطفاؿ أو  النشر4 وىي نشر كتابات
 (9001)جابر, توفَت اجملبلت ومجع ادلعلومات ادلرئية وادلسموعة وادللموسة.و وسائط نشر أخرى,

ومجيع ىذه العوامل تعمل رلتمعو وتؤثر علي طبلقة الطفل اللفظية, فيحدث تفاعل بينها, وبعض      
 .العوامل يتعلق بالطفل نفسو وبعضها اآلخر يتعلق بالبيئة اخلارجية احمليطة بالطفل. ىذه

ويسعج ملناقشة مدى إسهام رياض األطفال يف حتقيق ذدف النمو املتكامل جلوانب اهلدف الرابع: 
 شخصية الطفل.

عندما يقًتب عمر الطفل من إكماؿ األربع سنوات األوىل؛ فإنو من ادلفًتض أف يكوف قد       
هّمة لتعلم اللغة اللفظية, ويكوف قد طور حصيلة كبَتة من ادلفردات وحقق 

ُ
اكتسب العديد من ادلهارات ادل

عديد من مهارات فهًما لوظائف الكلمات وقدرهتا علي التعبَت عن األشياء واألفعاؿ, ولديو سيطرة علي ال
احملادثة, وكل ذلك يتطور ويستمر يف التقدـ مع تقدـ الطفل يف العمر, شلا يضفي على روح الطفل انسجاًما 
ومتعة عقلية؛ فهو بلغتو البسيطة يعرب عن ما يريد من احتياجات ػلب إشباعها يف تلك ادلرحلة العمرية 

 ادلهمة. 
سو, ويساعده التفاعل مع الكبار والتدعيم النفسي ويعرب الطفل حبديثو عن مشاعره وأحاسي      

لتعبَته اللغوي علي زيادة زلصولو اللغوي والنمو والنضج, واستمرارية حديثو مع األشخاص احملطُت بو يشعره 
بالدؼء واحلب والتقبل ويساعده علي عملية التحفيز الذايت واللعب وشلارسة أدوار اجتماعية يكتسب من 

ة عن طبيعة تلك ادلهن ودورىا داخل اجملتمع ورغبتو يف تقليدىا والتقمص لتلك خبلذلا مفردات لغوي
 (4106 9004)أبو جادو, الشخصيات. 

واألطفاؿ طليقي اللساف لديهم قدرة أكرب من غَتىم علي التعبَت وادلشاركة يف تبادؿ أطراؼ       
وف أثناء الكبلـ. وىناؾ أطفاؿ احلديث مع  من حوذلم, كما أف ىناؾ فئة منهم ضعيفي التعبَت, يتعثر 

يتكلموف مُجبًل طويلة, يرتبط بعضها ببعض, يف حُت أف ىناؾ أطفاال يتحدثوف بكلمات مفردة أو مجل 
  (411 5333)أبو معاؿ, قصَتة غَت مًتابطة؛ ويرجع ذلك إيل عامل الذكاء أو البيئة. 
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درجات متقاربة من ادلهارة يف فهم  وىكذا ؽلكن القوؿ4 أف األطفاؿ يأتوف إيل الروضة, وىم علي     
اللغة والقدرة علي استعماذلا. ففريق منهم قد يكوف علي درجة كبَتة من النضج يف مظاىر اللغة, وفريق أخر 
يصل ىذه الدرجة وىو ال يستطيع أف يعرب بسهولة عما يدور يف ذىنو من أفكار, وحديث الطفل مع 

ساعًدا لو للتعبَت عن مشاعره واحتياجاتو وتنوع مصادر خرباتو األطفاؿ األكرب واألصغر منو يعد عنصرًا م
ومهاراتو شلا ُيَسرّع بنضجو اللغوي. وتتحقق التنمية ادلتكاملة والشاملة لشخصية طفل الروضة من خبلؿ 

 االىتماـ باآليت4
 أوال4 طبيعة الطفل

قدرات الطفل الطبيعيػة, ينادي بعض علماء الًتبية ومنهم "روسو" و "جوف لوؾ" بضرورة إطبلؽ      
مع  الًتكيز على جوانب الًتبية اجلسمية واألخبلقية. وىذا يتطلب ضرورة فهم طبيعة الطفػل باعتبػاره أسػاس 
العبلقات يف احلياة, وعلى مؤسسػات الًتبيػة أف تكيػف نفسػها ذلػذه الطبيعػة, الػيت تطلػب ربقيػق التػوازف بػُت 

فيوجوتسػػكي" أف لغػػة الطفػػل تتحػػوؿ مػػن وسػػيلة للتواصػػل بػػُت النمػػو الػػذايت والنمػػو داخػػل اجملتمػػع. ويؤكػػد "
الطفػػل وبيئتػػو إىل كػػبلـ داخلػػي يػػنظم فكػػر الطفػػل وعقلػػو الػػداخلي, فيصػػبح لديػػو قػػدرة علػػى السػػيطرة علػػى 

وشػػعور  حديثػػو مػػن خػػبلؿ فهمػػو لوظػػائف ادلفػػردات والكلمػػات ووقعهػػا الػػداخلي يف نفسػػو ولػػدى اآلخػػرين.
و غلعلػػػو قػػػادرًا علػػػى القيػػػاـ بالسػػػلوؾ معتمػػػًدا علػػػى ذاتػػػو شلػػػا غلعلػػػو يشػػػعر الطفػػػل بذاتػػػو واعتمػػػاده علػػػى نفسػػػ

 باالستقبلؿ والقدرة على ربمل ادلسؤولية وقوة اإلرادة والتصميم.
 ثانيا4ً طبيعة ادلعرفة 

" علػػػى أعليػػػة اجلانػػػب الوجػػػداين يف تربيػػػة الطفػػػل, فاحلػػػب يؤكػػػد علمػػػاء الًتبيػػػة ومػػػنهم "بسػػػتالوزي     
والعطف علا مفتاح الًتبية؛ وغلب غرس ىػاتُت الصػفتُت يف الطفػل, فمػن خبلذلمػا تتحقػق األىػداؼ الًتبويػة 
ادلنشودة ومن خبلذلما ؽلكن غرس الفضيلة يف نفوس األطفاؿ وتعويذىم السلوؾ األخبلقي, والًتبية يف ىذه 

التعبَت عن ذواهتم ورغباهتم وميوذلم يتعلم فيها األطفاؿ ال من خبلؿ شلارسات عملية واقعية. ادلرحلة ال تتم إ
الػذي يسػهم يف , وإحساساهتم والتنفيس عن األحاسيس وادلعاين الداخلية من خبلؿ التعبَت اللفظي واحلركي
احػػػػًتاـ اآلخػػػػرين, ربقيػػػػق التكيػػػػف االجتمػػػػاعي مػػػػن خػػػػبلؿ تنميػػػػة قػػػػدرة الطفػػػػل علػػػػى التمييػػػػز بػػػػُت األفػػػػراد, و 
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واكتسػػػاب مهػػػارات التعامػػػل والتفاعػػػل مػػػع اآلخػػػرين وربمػػػل ادلسػػػئولية. وىػػػذا ال يتحقػػػق إالّ مػػػن خػػػبلؿ إثػػػراء 
وذلذا ينبغي ربفيػزه علػي طػرح األسػئلة والبحػث عػن اإلجابػات, وحثػو زلصولو اللغوي, فالطفل لغويًا نشطًا, 

 علي التفكَت, ودعمو بالتشجيع.
 ثالثا4ً وسائل ادلعرفة

أشار معظم العلماء إىل أعليػة الطبيعػة يف تنميػة قػدرات الطفػل ادلختلفػة وىنػا تظهػر أعليػة األلعػاب      
واألنشطة اجلماعية والرحبلت والزيارات اليت تسػاعد الطفػل علػى احلركػة مػن خػبلؿ مواجهتػو بػبعض ادلواقػف 

ظلػواً معرفيػا وجسػمياً وعقليػاً متوازيػاً.  اليت تنمي لديو مفاىيم  الثقة بالنفس وتظهر ادللكػات ادلتعػددة شلػا يتػيح
وذلػػػػذا ينبغػػػػي إغنػػػػاء بيئػػػػة الروضػػػػة دبثػػػػَتات متعػػػػددة؛ مثػػػػل4 النباتػػػػات, وحكايػػػػة والنمػػػػو الشػػػػامل للشخصػػػػية. 

   (11, 411 9001)بدراف, ( و 49 9055)برناوي,القصص, وعرض األشرطة اليت تليب احتياجاهتم من ادلعرفة. 

اؤل الةةرئيس الةةذي ميثةةل عنةةوان البحةةث وذةةو: )مةةا دور التسةة اإلجابةةة عةةنوذنةةا نصةةل إىل  
 (  مقبل املدرسةاللغة يف تكوين شخصية طفل 

وغ أفكاره يف كلمات صتتيح معرفة اللغة للفرد فرصة ربديد وتوجيو تفكَته, وسبكنو من أف ي     
 غَته, وبالنسبة للطفل فإف اللغة تنبثق من حاجتو للتعبَت عن ذاتو, كما تنبثق عن حاجتو إىل ليوصلها إىل

العامل الذي ػليط بو, فتعلم الطفل لؤلمساء دوف معرفتها عن  ىاالتصاؿ بالغَت, واللغة أَداُة تَػَعرُّؼ الطفل عل
 (4504  5326)زلمد, طريق خربات حسية يؤدي إيل تعلم لفظي أجوؼ. 

وسَبكُّن الطفل من أف ػُلّدد أّف ىناؾ صوتًا؛ تُعد ىي بداية النمػو اللغػوي لديػو, إىل أف يصػل عمػر      
الطفػػل ةسػػة أشػػهر فيكػػوف بإمكانػػو أف ػُلػػدد مصػػدر الصػػوت, مث يف السػػتة أشػػهر يكػػوف بإمكانػػو أف ػُلػػدد 

ا اسػػػتطاع الطفػػػل أف األصػػػوات ادلألوفػػػة لديػػػو ويكػػػوف بإمكانػػػو فهػػػم كلمػػػات بسػػػيطة مثػػػل4 بابػػػا, مامػػػا, وكلمػػػ
صلػػاح تفاعلػو مػػع بيئتػو االجتماعيػػة, مث ببلوغػػو  إمكانيػػة يكتسػب األصػػوات والكلمػات بسػػرعة؛ أدى ىػذا إىل

السنة والنصف يكوف بإمكانو فهم عبارات بسيطة بدوف استخداـ اإلشارة وتكوف حصػيلتو اللغويػة التعبَتيػة 
 ( كلمة. 100( إيل )900وية من )مجلة, وباكتماؿ السنتُت تكوف حصيلتو اللغ 10 - 90من 
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ومع منتصف السنة الثالثة وبداية سن االلتحاؽ بالروضة تبدأ مجل األطفاؿ بزيادة عدد كلماهتا,      
وتشمل األمساء واألفعاؿ والصفات والضمائر, مع مراعاة قواعد اللغة, كالتذكَت والتأنيث وحروؼ اجلر 

استخداـ التعميم  ر, كما ؽليل أطفاؿ ىذه ادلرحلة إىلآخ وحروؼ العطف بدرجات متفاوتة من طفل إىل
بطريقة مبالغ فيها, فيقوؿ4 "ولد...ولدات", "بيت...بيتات" وىكذا, ويف ىذه ادلرحلة يبدأ الطفل يشعر 

اكتساب ادلزيد من الكلمات,  ىالتواصل والتفاعل مع اآلخرين, وىذا بدوره يساعده عل ىبأنو قادر عل
 من شأهنا أف تُعيَنو على زيادة معدؿ التفاعل االجتماعي مع زيادة معدؿ ظلوه يف واجلمل والتعبَتات اليت

 (446 9001( )أبو حلتم, 516)امساعيل, ب ػ ت4سلتلف جوانب شخصيتو واالرتقاء دبستوى توافقو النفسي. 

اليبو ودلا كانت مفاىيم الطفل عن حياتو تتكوف وتنمو يف مرحلة ما قبل ادلدرسة من خبلؿ ظلو أس    
يف التعامػػػػػل ووضػػػػػوح قدرتػػػػػو علػػػػػى إدارة االنفعػػػػػاالت ومشػػػػػاركة اآلخػػػػػرين؛ فػػػػػإف أسػػػػػاليبو يف احليػػػػػاة تتطػػػػػور, 
واإلمكانػػات ادلتاحػػة لػػو والظػػروؼ الػػيت يعػػيش فيهػػا ذبعلػػو يسػػتمد مفاىيمػػو عػػن احليػػاة يف حػػدود مػػا تػػوفره لػػو 

 (454 9006)عدناف, األسرة ومؤسسات اجملتمع من احتياجات. 
 كن لرياض األطفال أن تسهم يف بناء شخصية الطفل(إًذا كيف مي

اإلجابة على ىذا السؤاؿ تتطلب االىتماـ دبا تبنّتو رياض األطفاؿ من أىداؼ وبرامج تنعكس      
بآثارىا على خربات الطفل وقدراتو ادلعرفية, حيث كاف الشعور السائد لدى أغلب ادلسؤولُت عن ىذه 

وضيح أعلية أف ادلرحلة ىو أف األمر ال يتطلب أكثر من وجود معلمة ترعى األطفاؿ لذلك غلدر االىتماـ بت
يكوف ىناؾ برنارلا زلددا لرياض األطفاؿ تًتؾ فيو للمعلمة حرية اختيار ما تراه مناسبا لعمر الطفل يف تلك 
ادلرحلة وظروفو النمائية, غَت أف االنتشار الواسع لرياض األطفاؿ وزيادة أعداد ادللتحقُت هبا أظهر ضرورة 

 ا عامة لؤلنشطة اليت سبارس فيها. االتفاؽ على مناىج زلددة تضع على األقل خطوط
والتطور ىنا ينبغي أف يشمل األىداؼ والنظم وأساليب العمل, حبيث تركز األىداؼ على ظلو     

الطفل وتدريب احلواس واالىتماـ باللعب كأسلوب يساعد على اكتساب اخلربات وتنمية القدرات, وىذا ال 
ا مجيع رياض األطفاؿ ويصاحبها بعض الدورات التدريبية يتحقق إاّل بإعداد بيئة تربوية مناسبة تلتـز هب

للمدراء وادلعلمات مع وجود دليل يساعد على معرفة متطلبات النمو ادلعريف والوجداين وكذلك االجتماعي 
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واألخبلقي وغَتىا من مظاىر النمو الشامل وادلتكامل لطفل الروضة, وذلك ألف اخلربات ادلنفصلة وتقسيم 
ة إىل حصص سلتلفة مل يَػُعد مبلئما؛ وغَت متفق مع االذباىات الًتبوية احلديثة حىت يف اليـو يف الروض

ادلدرسة االبتدائية, فما بالك يف رياض األطفاؿ, ألنو ال يتناسب مع تكوين الطفل ونظرتو الكلية لؤلمور. 
الًتكيز على اخلربة  ولعل من أىم ما ينبغي أف يشتمل عليو ىذا ادلنهج القائم على رلموعة من اخلربات ىو

اللغوية اليت هتدؼ إىل إكساب األطفاؿ القدرة على امتبلؾ زماـ اللغة اليت غلب أف يعتز هبا باعتبارىا 
تشكل أساس اعتزازه القومي, ويعرب هبا عن شخصيتو وبنموىا ؽلكنو التصرؼ يف ادلواقف ادلختلفة اليت ؽلر 

 و للتعامل مع رلتمعو الكبَت يف حياتو العامة مستقببل.هبا يف حياتو اليومية داخل رلتمع الروضة وتؤىل
ويف ظل الظروؼ الراىنة وما يشهده اجملتمع من تغَتات مشلت طمس اذلوية وظهور مفاىيم سلالفة      

لعادات اجملتمع وثقافتو صار من الضروري صياغة أىداؼ عامة ذلذه ادلرحلة ُتْشَتقُّ من فلسفة اجملتمع وتراثو 
وف مبلئمة لطبيعة العصر الذي يعيشو الطفل وتسهم يف ربقيق ظلو القدرات العقلية وتنمي طرؽ الثقايف وتك

وأساليب التفكَت واكتساب احلقائق وادلفاىيم حىت ال ينشأ الطفل بعيًدا عن احلياة العامة اليت سيخرج ذلا يف 
هبم خبلؿ سنوات حياهتم األوىل. ادلراحل البلحقة, ويعوض األطفاؿ عما يعانونو من قصور يف البيئة احمليطة 

ذلك ألف كل خربة ؽلر هبا الطفل يف مرحلة ما قبل ادلدرسة سواء داخل الروضة أو خارجها سبثل جانًبا حيويًا 
يف حياتو وىذا اجلانب سيكوف متسًعا وعميًقا بطبيعتو, وال بد لنا أف طلتار ما يناسب ظلوه وطبيعتو وما يًتؾ 

 شخصيتو. فيها من أثر طيب على مسات
ومن أىم الدراسات اليت اىتمت بدور ادلهارات اللغوية يف تنمية الشخصية دراسة العرياف     
( اليت توصلت إىل أف استخداـ القصة االلكًتونية يساعد على تنمية مهارات الطفل اللغوية ويُنمي 9051)

الدمى لو فاعلية كبَتة يف  ( إىل أف مسرح9054لديو مهاريْت االستماع والتحدث. وتوصل زلمود وزلمد )
( إىل أف استعماؿ األلعاب التعليمية لو أثر 9051ظلو احملصوؿ اللفظي لطفل الروضة. وأشار اجلميلي )

 فعاؿ يف اكتساب مهارات لغوية مثل4 صحة القراءة وفهم ادلعٌت وحسن البدء واختتاـ التواصل يف احلديث.     
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 التوصيات
حجر األساس يف تنمية شخصية  تكوفباعتبارىا  فل قبل ادلدرسةبطاحلاجة إىل زيادة االىتماـ  -5

 الفرد الذي ىو طفل اليـو ورجل ادلستقبل.
احلاجة إىل زيادة االىتماـ يف مرحلة ما قبل ادلدرسة بإعداد الطفل نفسًيا وتربويًا واجتماعًيا لكي  -9

 .بلحقةيندمج مع باقي أقرانو يف مراحل التعليم ال
استمارة أو بطاقة موحدة لطفل الروضة تشمل يف صفحتها األوىل بيانات صميم العمل على ت -1

أولية عن الطفل, وتتناوؿ يف صفحتها الثانية تقييًما جلوانب النمو اللغوي واجلسمي وحالة الطفل 
 الصحية وسلوكو مع الرفاؽ وظلوه العقلي والروحي.

النمو اللغوي وتوعية من ذلم دراسة دور كل من االختصاصي النفسي واالجتماعي يف رعاية  -4
 عبلقة بذلك.

العمل على زبصيص مراقبُت أو مفتشُت من قبل التعليم دلتابعة مدى اىتماـ رياض األطفاؿ  -1
 جبوانب النمو. 

عدـ إعلاؿ األطفاؿ الذين يعانوف من صعوبة يف الكبلـ أو اإلساءة البدنية واللفظية ذلم ألف ىذا  -6
  االضطراب وبالتايل ذبنب اآلخرين.قد يؤدي إيل شعور الطفل بالذنب و 
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