
 

 

855 

 

العالقة بين اإلدارة المدرسية والمعلم والطالب والبيت 
    ومجالس اآلباء، وأهميتها في تعليم اللغة العربية وتعلمها، 

في المرحلة األساسية للصفوف األربعة األولى 

 

 

 

 

 إعداد

  خالد مصطفى الشيخ

 كلية المجتمع العربي
 

 

 

 
 

م 2010 تشرين األول 28هـ الموافق 1431 ذو القعدة 20الخميس 



 

 

856 



 

 

857 

مقدمـة 

المغة العربية ليست مجرد وسيمة تعبير وتفاىم فحسب، بل ىي لغة مقدسة، 
اختارىا اهلل سبحانو وتعالى لتكون لغة القرآن الكريم، فأصبح تعمميا بالنسبة لممسمم 

. ، وتعميميا عمال وعبادة، وقربى إلى اهلل بخدمة كتابو العزيزافرض

وفضاًل عن ىذه المكانة المقدسة التي تحظى بيا لغتنا العربية، فيي كغيرىا 
من المغات، أداة تمقي المعرفة، وأداة التفكير، كما أنيا تمثل ذاكرة األمة، ومستودع 

إن إتقان المغة العربية . تراثيا وقيميا وىي أداة التواصل بين الماضي والحاضر
استماعًا وتحدثًا وقراءًة وكتابًة ضروري من أجل التعمم وتحقيق التقدم الحضاري، 
واإلبداع الفكري، والتماسك الثقافي لألمة العربية من المحيط إلى الخميج، وىذا ما 

أكده حكيم الصين كونفوشيوس، عندما استشاره اإلمبراطور حول السبيل األقوم إلى 
 ".ابدأ بالمغة: "إصالح اإلمبراطورية فقال لو

وعمى الرغم من ىذه المكانة المرموقة والمقدسة التي تحظى بيا المغة العربية 
إال أنيا تعاني من مشكالت دفعت بالبعض إلى أن يتجنى عمييا ويتيميا بالقصور 

عن استيعاب مصطمحات العصر وعمومو، بل ويتمادى آخرون في المجاىرة 
باستبدال حروفيا بالحروف الالتينية واالستغناء عنيا كميًة وتبني لغة أخرى مكانيا، 
وتناسوا أن المغة العربية كانت لغة الحضارة والعمم لمدة تزيد عمى ألف عام، وىي 

من أطول المغات الحية عمرًا، ومن أوسعيا انتشارًا وأنيا ستظل محافظة عمى 
. بقائيا وامتدادىا في االستعمال كما يتنبأ بذلك عمماء المغة

وقد أحسن مجمع المغة العربية األردني أن خصص موسمو الثقافي الثامن 
الصفوف االبتدائية - والعشرين لبحث المغة العربية في المرحمة األساسية األولى

ن تعميم وتعمم المغة العربية في ىذه إاألربعة األولى ومرحمة رياض األطفال، إذ 
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المرحمة من أىم األعمال وأجميا وأكثرىا خطورًة وأنو إذا ما تّم االطمئنان إلى تعمم 
المغة العربية في ىذه السن المبكرة فإننا نكون بذلك قد أرسينا أسس تعّمم وتعميم 

 بل وفي الحياة ،المغة العربية في المراحل التعميمية الالحقة الثانوية والجامعية
. بأسرىا

ة عمى تعمم وتعميم المغة العربية في يوتتناول ىذه الورقة آثار البيئة التعميم
الصفوف االبتدائية األربعة األولى، وقد استعرضت مفيوم البيئة التعميمية وقسمتيا 

البيئة التعميمية األولى وىي البيت واألسرة، والبيئة التعميمية الثانية : إلى أقسام ثالثة
وىي المدرسة، ثم البيئة التعميمية الثالثة وىي المجتمع وما يحيط بالتمميذ من 

مؤثرات تتعمق بالمجتمع الخارجي ووسائل اإلعالم ومجتمع الرفاق، وبينت أثر كل 
من ىذه البيئات الثالث عمى عممية التعمم والتعميم بشكل عام وعمى تعّمم المغة 

العربية بشكل خاص، وقد أنييت الورقة بمقترحات وتوصيات لزيادة تفعيل البيئة 
. التعميمية وتحقيق تعّمم أفضل لمغة العربية

وقد استقيت الكثير من األفكار واآلراء والمقترحات والتي تضمنتيا الورقة من 
خبراتي الشخصية في ميدان التربية والتعميم معممًا ومديرًا ومشرفًا تربويًا ومديرًا 

 فضاًل عن عممي في ميدان إعداد المعممين ،لمتربية والتعميم ومديرًا عامًا لمتعميم
. ا يزال مستمرًا حتى اآلنموتأىيميم والذي 

أرجو اهلل أن أكون قد أسيمت في ىذه الورقة، ولو بشيء قميل في خدمة 
. المغة العربية

 البيئة التعميميـة التعّممية

يقصد بالبيئة التعميمية المحيط أو المكان الذي تتم فيو عممية التعّمم والتعميم مع 
ما تحتويو ىذه البيئة من مؤثرات وعناصر بشرية ومادية تتفاعل مع بعضيا لتحدث 
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إن تعميم وتعّمم المغة العربية ىو جزء من ىذه  .التربية المطموبة والتغيير المرغوب فيو
 فالمغة أداة تمقي المعرفة وأداة التفكير ورمزه، ؛ بل ىو ركنيا األساسي ووسيمتيا،التربية

لى ىذه البيئة التعميمية وعناصرىا وتأثيرىا عمى تعميم و إومن ىنا ال بد من التعرف 
ىمة والخطيرة في حياة الطفل والتي م وبخاصة في ىذه المرحمة ال،تعّمم المغة العربية

تتشكل فييا مفاىيمو وقيمو وأفكاره، وكما يؤكد عمماء النفس بأن شخصية اإلنسان ىي 
 .حصيمة تربيتو في سنوات عمره األولى

تيسيرًا لمبحث  ويمكن تقسيم البيئة التعميمية التعّممية إلى ثالث دوائر أو حمقات،
ن ىذه البيئات الثالث تعمل متداخمة ومتكاممة ويصعب فصل إ أما في الواقع ف،فقط

 . الواحدة عن األخرى
 ولكن تأثيرىا يتركز ،وتشمل البيت واألسرة وتستمر طيمة حياة الفرد: البيئة األولى (1

 .في السنوات الخمس األولى من حياة الطفل ثّم يبدأ يظير تأثير البيئات األخرى
 ،وىي بيئة المدرسة وتبدأ بعد التحاق الطفل بالروضة أو المدرسة: البيئة الثانية (2

ويتناسب دورىا وتأثيرىا في تربية الطفل وتعميمو في ضوء عوامل سنأتي عمييا 
 .الحقاً 

وىي المجتمع الخارجي الذي يعيشو الفرد مع ما يحتويو ىذا : البيئة الثالثة (3
والمسموعة،  المرئية،: وفي مقدمتيا وسائل اإلعالم المجتمع من مؤثرات متعددة،

ومؤثرات العولمة، والييمنة الخارجية، بعد أن أصبح الفضاء الخارجي  والمقروءة،
 .مفتوحًا ومتاحاً 

البيت واألسرة : البيئة التعميميـة األولى
  البيت واألسرة ىي البيئة األولى التي يواجييا الطفل فور والدتو وفييا 

ينشأ ويترعرع ويكتسب مقوماتو البيولوجية واالجتماعية، وتشمل األسرة في أيامنا 
: الحاضرة ما يمي
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 .خوة و الجد والجدة في بعض األسر الممتدةإلالوالدين وا (1
المربية أحيانًا التي تمجأ إلييا بعض األسر نظرًا لخروج الوالدين / الخادمة (2

 .أحدىما أو كالىما إلى العمل خارج البيت
دار الحضانة التي أخذت في التوسع واالنتشار وبخاصة في المدن ألسباب  (3

 حيث تمجأ بعض األسر إلى إرسال أطفاليا منذ الوالدة وحتى سن ،مختمفة
. الثالثة أو الرابعة ويمضي الطفل فييا وقتًا طويالً 

 فيي المؤسسة التربوية ،وتعتبر األسرة أىم العناصر في تربية الطفل
األولى التي يتمقى منيا المغة األم، ومنيا يكتسب الحنان والعطف المذين يشكالن 

شخصيتو في المستقبل، وفييا يكتسب قيم المجتمع وعاداتو وتقاليده، وال أدل 
عمى ىذا الدور من التشريعات التي تصدرىا العديد من دول العالم إلبقاء 

. الوالدين أكبر مدة لمعناية بطفميا وتوفير أكبر قدر ممكن من الرعاية والعناية بو
كما يمجأ البعض إلى جعل دور الحضانة شبو إجبارية الكتساب المغة األم 

. فضال عن قيم األمة واتجاىاتيا
كسابو المغة السميمة،  وقد أدرك العرب في الجاىمية أىمية تربية الطفل، وا 

فكانوا يرسمون أوالدىم إلى البادية لتّعمم المغة العربية من منابعيا األصمية حرصًا 
 .منيم عمى سالمة لغتيم واستقامة ألسنتيم

  األسرة ودورها في تعمّـم المغة العربية

يتمتع الطفل بقدرة فطرية كبيرة عمى اكتساب المغات في سن مبكرة فقد  (1
كشف عمماء المغة النفسيون أن الطفل يولد وفي دماغو قدرة كبيرة عمى اكتساب 
المغة، وىذه القدرة الكبيرة تمكن الطفل من كشف القواعد المغوية كشفًا ذاتيًا دون 
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 إذ ، معمم، ثم يطبق ىذه القواعد، فيتقن المغة األم أيًا كانت ىذه المغةإلىالحاجة 
 وىذه القدرة تبقى نشطة حتى سن ،ال توجد لغة أصعب من لغة بالنسبة لمطفل

السادسة ثم تبدأ بالضمور، وتبدأ برمجة الدماغ تتغير بيولوجيًا من تعمم المغات 
. (2)إلى تعّمم المعرفة

إن ىذه الخصائص الفطرية التي أودعيا اهلل في الطفل ينبغي االستفادة منيا 
في مرحمة الطفولة المبكرة لتعّمم المغة العربية واكتسابيا في بيت يسوده جو 

 ليكتسب الطفل ،الحديث بالمغة العربية السميمة وممارسة المغة العربية بشكل سميم
. لغتو السميمة ويستمر في ذلك في مرحمة الروضة والصفوف األربعة األولى

تعتبر األسرة الجماعة المرجعية األولى في حياة الطفل   (2
Reference Group من حيث المغة والسموك، كما تسيم األسرة أيضًا كجماعة 

مرجعية في تحديد مستوى طموح الفرد ومستوى النجاح الذي يجب أن يصل إليو 
. (3)في دراستو، أو فيما يقوم بو من أعمال

يميل األطفال في مراحل حياتيم األولى إلى التقميد، وبخاصة األشخاص  (3
الوالدان، األقرباء، األخ األكبر أو ممن ىم في محيط أسرتيم، : الذين يحيطون بيم

 ويطير ذلك بصورة خاصة في لغتيم ،ويصبح ىؤالء نماذج يقمدىا األطفال
 . فضاًل عن مظاىر السموك األخرى،وليجتيم وطريقة لفظيم ونطقيم

يكتسب الطفل في ىذه المرحمة العمرية االتجاىات والقيم التي تشكل   (4
شخصيتو وتصبح فيما بعد البوصمة التي يسير عمييا في حياتو، ويأتي دور البيت 
في تشكيل ىذه االتجاىات والقيم، ومن ىذه االتجاىات مثاًل اعتزاز الطفل بمغتو 

 ما يولد لدى الطفل محبة المغة وتعمميا والتحدث بيا، وقد بينت ،ووطنو وأمتو وتراثو
 في الواليات المتحدة األمريكية أن االتجاىات اإليجابية Collemanدراسات قام بيا 
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تقانيا منحو المغة والدراسة تشكل عاماًل  ىمًا في التفوق الدراسي، وأن اكتساب المغة وا 
 .(4)ىو أحد العناصر في إحراز ىذا التفوق

تتأثر قدرات الطفل وذكاؤه في ىذه المرحمة بشكل كبير عمى مدى الرعاية   (5
عود تفقد أظيرت الدراسات أن الفروق الفردية في الذكاء . والعناية التي تولييا األسرة

إلى فروق في طريقة تعامل األم مع الطفل، فاألطفال الذين كانت أمياتيم يولينيم 
 .الرعايًة والعنايًة كانوا أكثر ذكاًء وأكثر قدرة عمى تّعمم ميارات المغة

 توفر األسرة لمطفل البيئة المناسبة لتوثيق العالقة بين الطفل والكتاب، وىذا  (6
اإلجراء يمكن أن يتم في وقت مبكر من حياة الطفل، وذلك عن طريق قراءة الوالدين 
لطفميم القصص القصيرة المسمية والمشوقة، أو بإىدائيم بعض القصص التي تعبر 

 . عن استفساراتيم مما يجعميم يحصمون عمى معمومات وحقائق يودون معرفتيا
حفزه ت و، لكي يعبر عن رغباتو وميولواتقوم األسرة بإتاحة الفرص لطفمو  (7

نو يمكن لألسرة أ، إضافة إلى  أفرادىاعمى التحدث عن خبراتو اليومية التي يمر بيا
عطائيم الفرصة لمتعرف  لى أماكن إأن تتيح ألبنائيا الفرصة لمقابمة أشخاص جدد، وا 

وأدوات جديدة، وتعريضيم لمواقف متنوعة، كل تمك األمور تنمي عند الطفل قدرة 
 . عمى التحدث

تتيح األسرة لمطفل االستماع إلى اإلذاعة المرئية والمسموعة من برامج   (8
متنوعة تبث لألطفال، مما يؤدي إلى تنمية ميوليم، وتوسيع مداركيم، وحفزىم عمى 

 . المطالعة والقراءة
 المشكالت التي يعاني منها الطفل في تعمّـم المغة العربية في البيت

كانت األسرة المصدر الرئيسي وربما الوحيد الذي يكتسب الطفل منو لغتو 
 فكان الطفل يتحدث بمغة عربية عامية سميمة يتواصل بيا مع أفراد ،وقيمو وتقاليده

أسرتو ومع أقرانو، ويدخل إلى المدرسة مزودًا بحصيمة جيدة من األلفاظ 



 

 

863 

والمصطمحات التي تعينو عمى الدراسة في المدرسة، وعمى الرغم من التفاوت بين 
الميجات العامية التي كان يكتسبيا األطفال في بيوتيم وأسرىم إال أنيم كانوا 

يتفاىمون فيما بينيم ويستطيعون متابعة دراستيم عمى الرغم من ضعف اإلمكانات 
. التعميمية في المدرسة آنذاك

أما اليوم فترى نسبًة كبيرًة من األطفال، وبخاصة في المدن، ال يستطيع 
الواحد منيم أن يتواصل مع زميمو بمغة عربية سميمة، وتراىم يتحدثون بالعامية 

، ويخمطون كل اإلنجميزيةالركيكة ممزوجة بألفاظ ومصطمحات أجنبية وبخاصة 
.  ذلك أحيانًا بألفاظ وليجات أخرى مثل اليندية والفمبينية وغيرىا

: وسنعرض فيما يمي ألبرز ىذه المشكالت

تخمي نسبة كبيرة من اآلباء واألميات عن دورىم األساسي في تربية   (1
األبناء ومتابعتيم والتحدث معيم بمغة عربية سميمة واستثمار قدرة الطفل الفطرية 

 ومما زاد األمر سوءًا أن بعض الوالدين ،عمى اكتساب لغتو األم في سن مبكرة
يتحدثون مع أبنائيم بمغة أجنبية وكأنيم يوجيون أطفاليم بقصد أو بغير قصد إلى 

 بل وربما ال يعيرونيا االىتمام، وخاصًة أن بعض ،االبتعاد عن المغة األم
األميات ينتمين إلى أصول غير عربية وال يتقّن ميارة التواصل بالمغة العربية؛ ما 
أدى إلى أن يفقد الطفل في ىذه السن المبكرة قدرتو عمى التواصل بالمغة العربية، 

األجنبية بل يمجأ بعض اآلباء إلى إرسال أبنائيم إلى مدرسة خاصة تعتمد المغة 
لغة أولى في التدريس وال تولي المغة العربية األىمية الصحيحة، وبذلك يبتعد الطفل 

 وىذا ما نشاىده عند كثير من ، وال يعود قادرًا عمى التواصل بيا،عن لغتو العربية
 .خريجي بعض المدارس الخاصة والجامعات األجنبية

وجود الخادمة األجنبية أو المربية في عدد من البيوت األردنية والعربية  (2
وبخاصة في دول الخميج العربي؛ بسبب انشغال أحد الوالدين أو كالىما خارج البيت، 

 .(5).أو بسبب اعتبار الخادمة في البيت مظيرًا من مظاىر التفاخر االجتماعي
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إن المشكمة ليست في وجود الخادمة في البيت فقد عرفت المجتمعات العربية 
سابقًا وجود الخادمة في البيت، ولكن المشكمة عندما أخذت الخادمة تمارس أدوارًا 

غير أدوار الخادمة، فأصبح ليا دور كبير في تربية الطفل وفي تنشئتو، فيي تقضي 
معو الوقت الطويل، وتمبي حاجاتو، وتحتضنو، وتصحبو معيا لمنزىة، حتى أصبح 
. بعض األطفال يألفون الخادمة أكثر من األم، ويمجأون إلييا ىربًا من األم أو األب

ومن المعروف أن ىؤالء الخادمات ينتمين إلى بيئات وثقافات مختمفة عن ثقافاتنا 
وبيئتنا، كما أن نسبًة كبيرًة منيّن لسن مؤىالت لمقيام بدور المربية، وقد أوضحت 
البحوث والدراسات التي جرت في ىذا الشأن أن الخادمة تؤثر سمبًا عمى الطفل 

واألسرة في مجاالت القيم الدينية والثقافية وأنماط السموك والروابط والعالقات الزوجية 
. واألسرية

من األطفال % 57.1وتشير اإلحصاءات في إحدى الدول العربية إلى أن نسبة 
. يقمدونيا في تأدية العبادات% 14.3يقمدون الخادمة في الكالم و نسبة 

وقد أشارت دراسات في مجال تعّمم المغة إلى أن لغة الخادمة تؤثر سمبًا في 
اكتساب الطفل لغتو العربية، كما يتأثر في تعّمم المغة في المدرسة بالنسبة ألقرانو في 

مثل عمره الزمني، ويظير ذلك في طريقة لفظ الطفل لمحروف العربية بطريقة 
صحيحة، وفي اكتساب المفردات الواجب تعمميا، كما أن الطفل يتعمم لغة الخادمة 

. قبل أن يتعمم لغتو العربية و بطريقة أسرع
ومن ناحية أخرى، يظير أثر الخادمة بالنسبة لمغة العربية ؛ إذ وجد أن الطفل 
بعد التحاقو بالروضة أو بالدراسة يستغرق وقتًا كبيرًا لتعديل لغتو، كما أنو يعاني من 

 مما ينمي لديو الشعور بالنقص ،مشكالت نفسية متعددة، ومن تيكم زمالئو عميو
ما يولد لديو ، وبالغربة مع أقرانو ويعيش في صراع المغة بين لغة البيت ولغة المدرسة

 ، يشكل أرضيًة خصبًة لنمو القمق االجتماعي مستقبالً ومن ثماالرتباك والتمعثم أحيانًا 
. ويقوده ذلك إلى عدم ممارسة المغة العربية في أحيان كثيرة
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 خاصًة أن ،تأثير المسمسالت واألفالم التي يشاىدىا الطفل في البيت (3
بعض الخادمات يمجأن إلى إشغال الطفل باألفالم والمسمسالت غير اليادفة والناطقة 

 األمر الذي يترك آثارًا سمبيًة عمى لغة الطفل ،بمغات غير عربية وليجات مختمفة
. ومستقبمو وتنشئتو، ويتسبب لو في مشكالت لغوية وسموكية كبيرة تؤثر عمى حياتو

تمجأ بعض األميات إلى إرسال أطفالين إلى دور الحضانة في فترة مبكرة  (4
ومن دراسة لدور الحضانة نرى أن . من حياة الطفل؛ بسبب خروج المرأة إلى العمل

باستثناء ... فر فييا الحد األدنى من الشروط الصحية أو التربويةاتويمعظميا ال 
النادر جدًا منيا، كما أن نسبًة كبيرًة من المشرفات والعامالت في ىذه الرياض لسن 

مؤىالت التأىيل السميم لمثل ىذا العمر، بل أن بعضًا من ىؤالء العامالت من 
. الخادمات األجنبيات

إن ىذا الجو غير السميم يؤدي إلى مشكالت وآثار سمبية تنعكس عمى األطفال 
. من جميع النواحي المغوية والسموكية واالجتماعية والصحية

ضعف التواصل السميم بين البيت والمدرسة، وسنأتي عمى ىذا الجانب   (5
ن إعند الحديث عن دور مجالس اآلباء واألميات في المدارس، ويمكن القول ىنا 

ضعيفة وتقتصر عمى الجوانب الشكمية المظيرية أكثر  العالقة بين البيت والمدرسة
. منيا عمى األمور التربوية والعممية

من خالل ما سبق نالحظ أن لألسرة دورا ميما في تنمية الميول القرائية عند 
الطفل، إال أن ىناك بعض المتغيرات في داخل األسرة والتي تؤثر بشكل كبير عمى 

:  تنمية الميول القرائية وىذه المتغيرات ىي

.  المستوى التعميمي لموالدين (1

 . مدى اىتمام األسرة بالتحصيل األكاديمي (2
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 . فر الكتب والمجالت في المنزل، وتشجيع األطفال عمى قراءتياامدى تو (3

ا مع قدرة الطفل المغوية يطرق استعمال أوقات الفراغ، بما يتناسب إيجاب (4
 . وتنمية ميوليم القرائية

المعاممة التي يالقييا الطفل داخل األسرة، فالطفل القمق نفسيا ال يستطيع  (5
تقان المغة بشكل جيد  . التحدث بطالقة، وا 

توافر وسائل االتصال لدى األسرة أو عدم توافر تمك الوسائل يؤثر بشكل  (6
 . كبير عمى لغة الطفل

القراءة طريق يحصل عمييا الطفل في سنو المبكرة عن ال كثير من الخبرات  (7
.  إنما ىو يستقييا من والديو

المدرسة : البيئة التعميميـة الثانية

المدرسة ىي البيئة التعميمية الثانية التي عيد إلييا المجتمع والسمطة لتتولى 
أمور تعميم التالميذ وتربيتيم لتحقيق األىداف التي أقرىا المجتمع، ذلك أن تنشئة 

مدير : ىي وظيفة المدرسة الرئيسة، وتتكون المدرسة من العناصر اآلتية األجيال
المدرسة، و المعممين، والتالميذ والبناء المدرسي والمرافق التابعة ليا، أما 

بالنسبة لمصفوف االبتدائية األربعة األولى فيختمف تنظيميا من مدرسة إلى 
: أخرى، ويمكن حصر النماذج التالية لواقع الصفوف االبتدائية األربعة األولى

مدرسة تتكون من الصفوف االبتدائية األربعة األولى فقط، ويختمف عدد  (1
دارتيا . شعبيا من مدرسة إلى أخرى، وىذه المدرسة مستقمة في بنائيا وا 

وتتولى عممية التدريس فييا . وغالبًا ما يقوم عمى إدارة ىذه المدارس مديرات
. معممات، وىي مختمطة بالنسبة لمتالميذ والتمميذات
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مدرسة أساسية بيا صفوف من األول وحتى العاشر األساسي أو أقل، وتعد  (2
 ويشرف عمييا مدير ،الصفوف االبتدائية األربعة األولى جزءًا من المدرسة

أو مديرة حسب جنس التالميذ، ويدرس بيا معممون أو معممات حسب 
جنس المدرسة، وال يتمتع تالميذ الصفوف األولى في ىذه المدرسة 

باالستقاللية أو الخصوصية في صفوفيم أو مرافقيم، كما ىو الحال في 
. النموذج السابق

مدرسة كبيرة تتكون من الروضة حتى الصف الثاني عشر، وغالبًا ما تكون  (3
الروضة، الصفوف االبتدائية : ىيئة المدرسة مقسمًة إلى وحدات إدارية

األربعة األولى، الصفوف األساسية من الخامس حتى العاشر أو الثاني 
وتتولى إدارة كل وحدة من ىذه الوحدات إدارة شبو مستقمة تتبع . عشر

ليا بناؤىا المستقل وليا أثاثيا وتجييزاتيا . لممدير العام لممؤسسة جميعيا
وغالبًا ما تكون ىذه المدارس مختمطًة . التي تتناسب وطبيعة التالميذ

ويسود ىذا النوع من المدارس في الغالب . بالنسبة لمتالميذ ولمييئة التعميمية
. في القطاع الخاص

أما من حيث النظام التعميمي في الصفوف االبتدائية األربعة األولى فيو في 
. الغالب نظام معمم الصف

: نظام معمم الصف

يشكل نظام معمم الصف النموذج العام لمتعميم في الصفوف األربعة األولى في 
معممة تدريس صف واحد جميع المواد / األردن، ويقصد بيذا النظام أن يتولى معمم

التربية الرياضية، التربية الفنية، المغة : الدراسية المقررة ليذا الصف، باستثناء
: وبذلك يقوم معمم الصف بتدريس المغة العربية والمواد الدراسية األخرى... اإلنجميزية

.  ...التربية اإلسالمية، والرياضيات، والعموم، والتربية االجتماعية
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باعتباره  وتقوم فمسفة معمم الصف عمى أساس النظرة إلى الطفل نظرًة متكاممًة؛
محورًا لمعممية التربوية، وأنو فرد يتمتع بكافة الحقوق وذلك عن طريق تقديم منيج 
دراسي متكامل؛ باستخدام مجموعة من الطرق واألساليب التي تتسم بتفريد التعميم، 
واالستغالل الموحد لطاقات التالميذ في مواقف تعميمية متكاممة من قبل معمم واحد 
يرتكز دوره في تييئة الظروف التعميمية التعّممية ليؤالء التالميذ بيدف متابعة نموىم 

. (6)العقمي والبدني والجمالي والجسمي والروحي واالنفعالي واالجتماعي والخمقي

وسنتناول فيما يمي الدور الذي يقوم بو كل عنصر من العناصر التي تتكون 
 وأثر كل عنصر منيا عمى العممية التعميمية التعّممية في الصفوف ،منيا المدرسة

. األربعة األولى بصفة عامة وعمى تعميم و تعمم المغة العربية بصفة خاصة
مدير المدرسة :  ووًال 

يعتبر مدير المدرسة العنصر األىم في المدرسة، ويقع عمى عاتقو ميمة 
إدارة العممية التعميمية التعّممية في مدرستو، فيو الذي يضع الخطط والبرامج 
الستثمار موارد مدرستو، وتييئة الفرصة لممعمم في المدرسة إلطالق طاقاتو 

رشاده الستعمال موارد المدرسة عمى الوجو األكمل  ليتمكن في النياية ؛وتوجييو وا 
- الذي ىو محور العممية التعميمية التعّممية - من تحقيق التعّمم األفضل لمتمميذ 

ضمن جو تربوي مريح يشعر التمميذ فيو بالرغبة لمتعّمم وتتفجر فيو طاقاتو 
بداعاتو . وا 

ويختمف دور مدير المدرسة باختالف الواقع التنظيمي لممدرسة؛ فكمما كان 
مدير المدرسة مشرفًا مباشرًا عمى إدارة الصفوف االبتدائية األربعة األولى وفي 

مدرسة مستقمة، ومتمتعًا بالصفات القيادية اإلدارية والفنية كانت العممية التعميمية 
. التعّممية في مدرستو ناجحًة ومتميزةً 
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وفيما يمي أبرز األعمال التي يقوم بيا مدير المدرسة لتطوير عممية التعمم 
والتعميم في الصفوف االبتدائية األربعة األولى بشكل عام وفي تطور تعمم وتعميم 

: المغة العربية بشكل خاص
اختيار معمم الصف المناسب لتدريس كل صف من الصفوف االبتدائية  (1

ىمة لتحقيق التعميم والتعمم األمثل، ماألربعة األولى في المدرسة، وىي عممية 
 ويفضل أن ،ويراعي مدير المدرسة في ذلك تأىيل المعمم وتدريبو وخبراتو في ذلك

يكون المعمم متمكنًا من مادة المغة العربية وأساليب تدريسيا في ىذه المرحمة 
بالذات حاضرا لدورات تدريبيًة في ذلك، فضاًل عن صفات أخرى سنشير إلييا عند 

الحديث عن المعمم وفي طميعتيا قدرتو عمى التعامل مع األطفال، ويواجو مدير 
المدرسة الحكومية أحيانًا صعوبات في توفير المعمم المناسب؛ ألنو ال يممك 
الصالحية لتعيين المعمم، بل يقوم مدير التربية والتعميم باختياره وربما يتولى 
التعميم في صف ما معمم غير مؤىل وال مدرب عمى ذلك مما يتسبب في 

 .مشكالت تعميمية خطيرة
أما بالنسبة لممدرسة الخاصة، فيكون مدير المدرسة أكثر حريًة في اختيار المعمم 

. المناسب
ىم يعكس فيم مدير متنظيم برنامج الحصص اليومي في المدرسة وىو أمر  (2

دراكو لمفيوم معمم الصف وفمسفتو إن تنظيم برنامج الحصص اليومي . المدرسة وا 
لمصفوف االبتدائية األربعة األولى ال يقوم عمى أساس المواد الدراسية المنفصمة كما 

نما عمى أساس تقسيم اليوم الدراسي إلى مواقف ،ىو الحال في الصفوف األخرى  وا 
 دقيقًة يقدم فييا المعمم خبرات تعميميًة 140- 90تعميمية متكاممة تتراوح مدتيا بين 

. (7) متعددًة ومتكاممةً 

توفير البيئة الصفية المناسبة لعممية التعميم والتعمم ويشمل ذلك الغرف  (3
الصفية المناسبة من حيث المساحة، وتوفير المرافق التربوية والصحية واألثاث الالزم 
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الذي يتناسب مع عمر التمميذ وطبيعة النشاطات التعميمية التي تمارس في الغرف 
الصفية، وىو أمر يصعب عمى مدير المدرسة الحكومية توفيره بسبب العقبات 

. اإلدارية

أما بالنسبة لمدير المدرسة الخاصة، فيمكنو تأمينو وتوفير بيئة صفية مناسبة 
وىذا قد ظير لنا بوضوح بعد استعراض واقع البيئة الصفية في معظم المدارس 

 فقد وجدنا أن البيئة الصفية غير مناسبة ،الحكومية وعدد من المدارس الخاصة
ومما يزيد الطين بمة، أننا وجدنا . لتوفير تعميم وتعمم مناسبين في المدارس الحكومية

الغرف الصفية لمصفوف االبتدائية األربعة األولى تقع ضمن بناء مدرسي يضم 
صفوفًا أخرى من المرحمة األساسية العميا وربما صفوفًا ثانويًة؛ فما ىي البيئة 

التعميمية التي يعيش فييا تمميذ في الصف األول االبتدائي مع تالميذ تتراوح أعمارىم 
! ؟ عاماً 16- 12بين 

اإلشراف الفني واإلداري عمى المعممين في المدرسة، فمدير المدرسة ىو  (4
القائد التربوي في المدرسة، وىو الذي يقود العممية التعميمية التعممية في مدرستو، 

ويعمل عمى تطويرىا وتحسينيا، ومن ميام مدير المدرسة اإلشرافية التي تحقق بيئًة 
: (8)تعميميًة مناسبًة، وىذه الميام تتمثل بما يمي

متابعة تخطيط المعمم لعممو، فيطمئن إلى خطة المعمم الفصمية واألسبوعية  (أ 
 .واليومية وأدائيا وفعاليتيا وحسن تنفيذىا

 .متابعة تنفيذ المعمم لممناىج الدراسية (ب 
متابعة أساليب المعمم التدريسية و أدائو الصفي من حيث قدرتو عمى إدارة  (ج 

دارة التفاعل الصفي، وتعاممو مع تالميذه، وتوفر الجو التعميمي  الصف، وا 
وىنا ال بد من تأكيد مدير المدرسة عمى . إلخ... المناسب في داخل الصف

المعممين في مدرستو الحديث بالمغة العربية السميمة التي تتناسب 
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ومستوى الطالب وكذلك التالميذ عمييم أن يتجنبوا التحدث بالميجة 
 . العامية

تدريب المعمم وتحسين أدائو من خالل الوقوف عمى حاجاتو التعميمية،  (د 
وتصميم البرامج التدريبية لرفع مستوى المعمم وتمكينو من أداء عممو، 
ويتم ذلك بالتعاون مع قسم اإلشراف التربوي في مديرية التربية والتعميم 
بالنسبة لممدرسة الحكومية، أو من خالل الخبراء التربويين والمشرفين 

 .التربويين الموجودين في المدرسة الخاصة
االطمئنان عمى أداء التالميذ وتحصيميم من خالل متابعة أساليب  (ه 

التقويم التي يتبعيا المعمم، أو من خالل المشاركة في عممية التقويم، 
وتحميل نتائج التالميذ، والوقوف عمى مواطن القوة والضعف لدييم 

 .ووضع الخطط والبرامج لمعالجة ذلك
الزيارات : إشراف مدير المدرسة من خالل أساليب متعددة من أبرزىا (5

الصفية لممعمم لموقوف عمى مستوى أدائو، الزيارات المتبادلة بين المعممين، 
االجتماعات والمقاءات مع المعممين ومناقشة المشكالت التي تعترض سير 

العممية التعميمية في المدرسة، الدروس النموذجية التوضيحية التي يقوم بيا أحد 
المعممين أو يقوم بيا مدير المدرسة باعتباره معممًا متميزًا، الدورات والندوات 

والمشاغل التربوية سواء عمى مستوى المدرسة الواحدة أو مستوى مدارس 
 .إلخ... متجاورة
تنظيم النشاطات التربوية اليادفة في المدرسة ومتابعتيا وتقويميا، وىنا  (6

ينبغي التأكيد عمى أىمية النشاطات الصفية والالصفية في عممية التعميم والتعمم 
: وبخاصة بالنسبة لمغة العربية ومن ىذه النشاطات

الطابور الصباحي، والكممات الصباحية، وتعويد التالميذ التحدث بالمغة  (أ 
العربية السميمة، والتدرب عمى الخطابة ومواجية الجميور وتعزيز الثقة 

 .بالنفس
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حفظ السور واآليات القرآنية، الشعر : إجراء المسابقات المختمفة من مثل  (ب 
والخطابة، الكتابة، قراءة الكتب، مجالت الحائط وغيرىا من األمور التي 
تعزز لغة الطالب وتعمل عمى زيادة ثروتو المغوية وتنمية حب المطالعة 

 . عنده

المسرح والدراما والتمثيل، وتعويد التمميذ عمى ذلك منذ الصف األول  (ج 
 .االبتدائي

 .الرحالت المدرسية (د 

استخدام أساليب العمل الجماعي، والحوار والنقاش، وتعويد التمميذ عمى ذلك  (ه 
مما يؤدي إلى تنمية شخصيتو وتقويم لغتو فيصبح أكثر قدرًة عمى إلزام نفسو 

 . بالتحدث بمغة عربية سميمة
:  دور المدرسة في تنمية الميول القرائية عند التالميذ

الميل الحقيقي لممعمم نحو القراءة، وىذا يظير من خالل سموكو الطبيعي  (1
.  وتعميقاتو التمقائية عمى بعض ما يقرأ

معرفة ميول األطفال المتنوعة، ومحاولة إشباعيا داخل المدرسة عن طريق  (2
 . القراءة واالطالع عمى تمك الميول

 . توفير كتب متنوعة لألطفال تتناسب شكال ومضمونا مع أعمارىم (3

 (القراءة)تخصيص حصة صفية توضع ضمن الجدول الدراسي لممطالعة  (4
 . الحرة

إتاحة الفرصة الكافية لمطفل كي يعبر عما قرأه، أو ما شاىده عن طريق  (5
 . المناقشات أو التمثيل
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يدون فيو الطفل الكتب التي  (سجالت)تشجيع األطفال عمى عمل ممفات  (6
ىا، والمعمومات التي أضافتيا إليو تمك الكتب، والفائدة التي حققيا من كل ؤيقر

.  كتاب
المعمم : ثانياًال 

يعتبر المعمم الركن األساس واليام في العممية التعميمية التعممية، فيو القائد في 
غرفة الصف والنموذج الذي يقتدي بو التالميذ وبخاصة في ىذه المرحمة، فيو يمضي 

 ،معظم المعموماتب يعمميم الميارات، ويعزز فييم القيم، ويزودىممعيم معظم الوقت، 
وميما توفر في المدرسة من تقنيات . يحاكيو التالميذ في حركاتو وألفاظو وسموكوو

تربوية ووسائل تعميمية متطورة، وكتب وأثاث وغيرىا، فإن المعمم يبقى ىو المحرك 
 ما يحولم والتعمم، وىو الذي يبدونو ال تتم عممية التعل م والتعمم، وياألول لعممية التعل

. يتوفر لديو من أدوات إلى واقع تعممي إيجابي
يتولى عممية التعميم في الصفوف االبتدائية األربعة األولى معمم واحد لكل 

أو شعبة، باإلضافة إلى معمم أو أكثر لتدريس مواد التربية الفنية والتربية / صف
وتشكل المعممات نسبة . ألكثر من صف أو أكثر من شعبةوالمغة اإلنجميزية الرياضية 

عمى األقل من مجموع المعممين والمعممات الذين يدرسون في الصفوف % 80
وتتراوح مؤىالتيم بين دبموم كمية مجتمع والبكالوريوس، . االبتدائية األربعة األولى

وتتنوع تخصصاتيم بين تخصص التربية االبتدائية وتخصصات أخرى مثل المغة 
 .(9).العربية، الشريعة اإلسالمية، العموم االجتماعية، وغيرىا

وتقوم وزارة التربية والتعميم من خالل أجيزتيا الفنية بعقد دورات تدريبية وتأىيمية 
لمعممي الصفوف األربعة األولى؛ ليصبحوا قادرين عمى التعميم في ىذه المرحمة 

. ىمةمال
:  ومن  برز كفايات معمم الصف ما يمي

تمكن معمم الصف من المغة العربية، ذلك أنيا األساس الذي ينبثق منو تعمم  (1
.  المواد المختمفة
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دراسة العموم التربوية كعمم النفس، وأصول التربية، والمناىج وطرق التدريس،  (2
واإلدارة المدرسية، والتربية العممية؛ فيذا يساعده عمى النجاح في ميمتو كمعمم، 
كما وينمي الميل عنده لمتعميم، إضافة إلى أن دراسة ىذه العموم تجعل المعمم 

يحيط بالطرق واألساليب الصحيحة في التدريس، فيحول ذلك دون التخبط 
 . والعشوائية

 اإلعداد الثقافي لممعمم، ومتابعة كل ما ىو جديد في تخصصو األكاديمي،  (3
 . وفي نظريات عمم النفس التربوي

 . حب األطفال واالستمتاع بتعميميم (4
مراعاة حاجة الطفل وميولو وتقدير إمكانياتو، وىدفو دائما نمو الطفل وتكامل  (5

 . شخصيتو من جميع الجوانب
 . توجيو النشاط الذاتي لمطفل، وتقدير التوقيت المناسب لمحصول عمى التعمم (6
التحمي بالصبر وضبط انفعاالتو أثناء التعامل مع األطفال، مع ضرورة  (7

 . االلتزام باالتزان العاطفي
 . حب العمل وتقدير مينة المعمم واالعتزاز بيا (8
 .  لغويامالصحة الجسدية سواء جسديا أ (9

 . الذكاء ومرونة التفكير، والجرأة، والقدرة عمى التأثير عمى األطفال (10
 . أن يكون قدوة لتالميذه (11

م يىمة في عممية التعلمومن الجدير بالذكر أن نشير إلى بعض المبادئ ال
والتعمم في المغة العربية في الصفوف األربعة األولى التي ينبغي لممعمم أن يأخذىا 

تؤدي إلى تحسين أداء التالميذ في المغة العربية وأثناء تعميمو، بعين االعتبار 
:  (10)، ومن ىذه المبادئوغيرىا من المواد
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م والتعمم أىمية التقميد والمحاكاة في اكتساب الميارات يتؤكد نظريات التعل (1
المغوية والفكرية في الصفوف االبتدائية األربعة األولى، وىذا يتطمب من 

المعمم الناجح أن يكون القدوة والنموذج لتالميذه في حديثو وسموكو ومظيره 
 حبيم في المادة التي وكمما كان المعمم محبوبا لتالميذه كمما زادوتعاممو، 

يعمميا بشكل خاص وفي حب التعمم بشكل عام، وبالنسبة لمعمم المغة 
 بيا بمغة سميمة والتحدثحبو لمغة العربية  العربية بشكل خاص فإن

 .وصحيحة يجعل التالميذ يقمدونو ويزيد إقباليم عمى المغة وتقبميا
ينبغي لمعمم الصفوف األربعة األولى أن يكون واسع الصدر، صبورًا،   (2

قادرًا عمى التعامل مع ىذه الفئة العمرية، متسامحًا معيم، جذابًا في 
م يحديثو معيم، محبًا ليم، وىذه األمور تؤدي إلى تحسين عممية التعل

لى أداء متقدم وبخاصة في تعميم المغة العربية  .والتعمم، وا 
تقريبًا، بحيث تصل حصيمة % 50تزداد حصيمة الطفل المغوية بنسبة   (3

 . كممة5000الطفل المغوية إلى 
تزداد قدرة الطفل عمى االستظيار والحفظ، فيستظير األناشيد واألغاني   (4

والكممات المنطوقة بسيولة، وىنا يمكن التأكيد عمى حفظ آيات وسور 
 .من القرآن الكريم ليستقيم بو لسانو

عن طريق الخبرات المغوية المباشرة في الرحالت  توسيع نطاق اإلدراك  (5
 .ضوالمتاحف والمعار

 المالحظة والنشاط ه عمىاالعتماد عمى حواس الطفل، وتشجيع (6
 .واستعمال الوسائل السمعية والبصرية بكثرة

عن طريق العمل بشكل أفضل من يكون  في ىذه المرحمة التعميم (7
 .الشروح المفظية

االىتمام بجماعات المعب واستغالل تكوين الميول لديو في بناء خبرات  (8
 .لغوية عمى األلعاب
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مجالس  ولياء األمور والمعممين 

تعتبر المدرسة امتدادًا لمبيت، ففي البيت نشأ الطفل وترعرع، واكتسب لغتو 
األم فضاًل عن اكتساب ذاتو وقيمو واتجاىاتو، ثم يأتي دور المدرسة امتدادًا 

عداده لمحياةومكمال  وقد أكدت النظريات والنظم . لمبيت؛ فييا يستكمل تربيتو وا 
التربوية جميعيا عمى ضرورة التعاون بين المدرسة والبيت وتكامل األدوار وتنسيقيا 

. بينيما

ومن أجل تحقيق التعاون والتنسيق بين البيت والمدرسة فقد ظير ما يسمى 
صدرت وزارة التربية والتعميم أبمجالس أولياء األمور والمعممين، وفي األردن 

تعميمات مجالس أولياء األمور والمعممين في المؤسسات التعميمية "تعميمات تسمى 
، وتوضح ىذه التعميمات أىداف المجالس "2007الحكومية والخاصة لسنة 

  :(11)وتشكيميا واجتماعاتيا، ومن أبرز أىداف ىذه المجالس

زالة الحواجز النفسية ،توثيق عرى المودة بين المعممين وأولياء األمور (1  وا 
والثقافية واالجتماعية بين المؤسسة التعميمية والبيت ما يؤدي إلى إحاطة 

 .الطالب بجو من األمان والثقة

 . بين المعممين وأولياء األمور فيما يتعمق بنشأة األبناءاآلراءتبادل  (2

مشاركة أولياء األمور في اتخاذ القرارات المتعمقة بتحسين الظروف البيئية  (3
 .يمية في المؤسسة التعميمية والمجتمعلوالتع

مشاركة أولياء األمور والمعممين في وضع االستراتيجيات والخطط التربوية  (4
 .لممؤسسة التعميمية

تعريف أولياء األمور بمكانة المعمم ودوره الفاعل وطبيعة خدماتو التي يقدميا  (5
 .لممؤسسة التعميمية أو المجتمع
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ويتضح من ىذه األىداف الدور المتوقع لمجمس أولياء األمور والمعممين في 
المدرسة، من حيث تطوير العممية التعميمية التعممية في المدرسة بشكل عام وفي 

م وتعمم المغة العربية التي تعتبر محور عممية التعميم في الصفوف يمقدمتيا تعل
. االبتدائية األربعة األولى

ومن خالل استعراض محاضر جمسات اجتماعات مجالس أولياء األمور 
: والمعممين في عدد من المدارس الحكومية والخاصة يتبين ما يمي

يسود الطابع الشكمي المظيري عمى معظم اجتماعات مجالس أولياء األمور  (1
 .والمعممين وكأن األمر واجب إجباري ينبغي عمى مدير المدرسة أن يقوم بو

ال تتطرق محاضر اجتماعات مجالس أولياء األمور والمعممين إلى طبيعة  (2
لى المشكالت التي تواجييا واقتراح الحمول المناسبة  العممية التعميمية التعممية وا 

 وبعض المدارس بيا أولياء أمور لدييم المكانة والخبرة التي يمكن أن ،ليا خاصة
 .تستفيد منيا المدرسة

محاضر جمسات مجالس أولياء األمور والمعممين المشاركة في بعض يظير من  (3
النشاطات المدرسية التي تقوم بيا المدرسة، وبخاصة في األيام المفتوحة التي 

تقيميا بعض المدارس، التي تعرض فييا نشاطات وأعمال المدرسة خالل فصل 
 .دراسي أو سنة دراسية

لم يظير من محاضر جمسات مجالس اآلباء والمعممين متابعة مديريات التربية  (4
 .والتعميم ألعمال ىذه المجالس بيدف تقييميا وتحسين أدائيا

البيئة المدرسية وواقع تعمم المغة العربية 

اإلدارة المدرسية، المعمم، : استعرضنا واقع البيئة المدرسية بمكوناتيا األربع
م وتعمم ي كل عنصر منيا وآثاره في تعلدوروبيّنا . الطالب، البناء المدرسي ومرافقو
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المغة العربية في الصفوف االبتدائية األربعة األولى، وىنا سنستعرض المشكالت 
. التي تواجو تعميم المغة العربية من واقع البيئة المدرسية

 األولى، األربعةالنقص في تأىيل وتدريب مديري المدارس ذات الصفوف  (1
ذات الكفاءة وعدم اختيار مديري ىذه المدارس من بين العناصر القيادية 

إلدارة المدرسة االبتدائية األولى، والتي تعتبر حجر األساس في البناء 
التعميمي وكأن ىذه الصفوف ال تحظى باألىمية الكبيرة مقارنًة بالمدرسة 

 .الثانوية

إلحاق الصفوف االبتدائية األربعة األولى بإدارات المدارس األساسية أو  (2
الثانوية، وعدم مراعاة خصوصية تالميذ ىذه الصفوف ونظاميا التعميمي، 
الذي يختمف عن نظام الصفوف األخرى ما يؤدي إلى مشكالت تعميمية 

 .في ىذه الصفوفوالتعمم م يتنعكس سمبًا عمى عممية التعل

 ،النقص في توفير المتطمبات الرئيسة في الغرفة الصفية، وتجييزاتيا (3
ومساحتيا، ومرافقيا وبخاصة في المدرسة الحكومية، وعدد من المدارس 

 .الخاصة

وضعف ،  النقص في تأىيل وتدريب المعممين لمصفوف األربعة األولى
أداء نسبة كبيرة منيم في إتقان ميارات المغة العربية، ما ينعكس سمبًا عمى 

 .م وتعمم المغة العربية في ىذه الصفوفيواقع تعل

ضعف الدور اإلشرافي الفني الذي يقوم بو مدير المدرسة من حيث  (4
متابعة المعممين، وتدريبيم وتحسين أدائيم، وكذلك متابعة تطور وتعمم 

 .التالميذ واالطمئنان عمى حسن أدائيم
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استخدام المغة العامية الركيكة في التعميم سواء بالنسبة لممعمم أو اإلدارة أو  (5
م وتعمم المغة العربية في ىذه المرحمة التعميمية يالتمميذ، ما يؤدي إلى ضعف تعل

 .ىمةمال

وعدم استخدام الوسائل التعميم المؤثرة بشكل كبير عمى التعمم، ضعف أساليب  (6
التعميمية الحديثة التي تجذب التمميذ وتحفزه لتعمم المغة العربية فضاًل عن 

 .استخدام بعض األساليب المنفرة

البيئة التعميمية الثالثة 

يقصد بالبيئة التعميمية الثالثة البيئة التي يعيشيا الفرد خارج البيت والمدرسة، 
مجتمع الرفاق والنوادي والجمعيات ووسائل اإلعالم وتأثيراتو المختمفة، وىو : وتشمل

".  المدرسة الموازية"ما يطمق عميو أحيانًا اسم 

، وشبكة ازالتمف: وسنتناول ثالثة عناصر من عناصر البيئة التعميمية وىي
. نترنت، ومجتمع الرفاق؛ نظرًا آلثارىم عمى عممية التعميم والتعممإلا

 المربي الثالث مع األبوين في المجتمعات العربية ازأصبح التمف: ازالتمف- 1
 جميسًا لألطفال يبث لألطفال مفاىيم خاطئًة ال ازعمى وجو األخص، فقد أصبح التمف

تناسب وأعمارىم، وال تناسب ثقافتنا العربية، بينما يشعر اآلباء بالراحة أثناء انشغال 
 فيتركونيم دون رقيب، أو قد ينشغمون خارج المنزل أو بأعمال ازأبنائيم ب التمف

 المختمفة التي قد تعرض ازأخرى بعيدًا عن األطفال، وىم يتنقمون ما بين قنوات التمف
. العنف والجنس والعادات السيئة التي قد ال تناسب الكبار أنفسيم

 عمى األطفال، والتي تؤثر بشكل ازوفيما يمي بعض اآلثار السمبية لمشاىدة التمف
مباشر أو غير مباشر عمى تعميم وتعمم األطفال بشكل عام وعمى تعمم وتعميم المغة 

. العربية بشكل خاص
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إن معظم األفالم تنطق إما بالمغات األجنبية أو بالميجات العامية الركيكة؛ ما  (1
 فضاًل عن اختالط المفاىيم واأللفاظ ،يؤثر سمبًا عمى لغة التمميذ العربية

 .والمصطمحات عنده

 تحل محل القراءة؛ مما يسبب عدم تنمية دماغ الطفل بشكل از إن مشاىدة التمف (2
 .صحيح، فضاًل عن عدم تنمية عادة القراءة والمطالعة لديو

 ألوقات طويمة يؤدي إلى خمول الطفل وعدم استعداده لمتعميم ازإن مشاىدة التمف (3
 .والتعمم في المدرسة، ويقمل من محبتو لممدرسة ولممعمم أحياناً 

 ما ينعكس سمبًا عمى ازإرىاق العين وخاصة عندما يقترب الطفل من شاشة التمف (4
 .دراستو وتعممو

 من قدرة الطفل عمى اإلبداع والتفكير والنقد، ويصبح متمقيًا سمبيًا ازيقمل التمف (5
 .لممعمومات؛ بسبب عدم وجود تفاعل عكسي لممعمومات

 وسيمًة تعميميًة جيدًة، إذا ما تم استثماره ازومن ناحية ثانية، يمكن أن يكون التمف
وتوجيو برامجو لخدمة عممية التعمم والتعميم، وتم التنسيق بين المدرسة ومسؤولي 

. ازالبرامج في التمف
وىي وسيمة تعميمية جيدة إذا ما أحسن استخداميا : شبكة اإلنترنت- 2

وتوجيييا؛ لدعم عممية التعميم والتعمم وبخاصة تعميم المغة العربية، إذ يستطيع 
التمميذ وخاصًة في الصفين الثالث والرابع تحسين ميارتي القراءة والكتابة من 

خالل جمع المعمومات وترتيبيا، بما يتناسب و مستوى التمميذ العمري 
والعقمي، ويمكن أن يستفاد من ذلك في الكممات الصباحية، وفي إعداد 

. مجالت الحائط وغيرىا ما يؤدي إلى تحسين أداء التمميذ في المغة العربية
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يشكل مجتمع الرفاق بيئًة تعميميًة يتأثر بيا التمميذ،  :مجتمع الرفاق- 3
وتظير آثارىا عمى سموكو واتجاىاتو وقيمو، وعمى لغتو وألفاظو، ويقصد 

مجموعة األطفال الرفاق األتراب الذين يتأثر الطفل  (الشمة)بمجتمع الرفاق 
. بيم ويتأثرون بو، وغالبًا ما يكونون من نفس الفئة العمرية تقريباً 

ىمًا في تشكيل سموك الفرد، وفي تربيتو ميعتبر مجتمع الرفاق عاماًل 
. وتعميمو ونموه األكاديمي والمعرفي، والتي تشكل المغة الجانب اليام فييا
فترى الفرد يقمد أصحابو في لغتيم وألفاظيم وتعبيراتيم، كما أنو يتأثر  

بيم في حبو لمدراسة والمدرسة وفي التعميم والتعمم، وكثيرًا ما نرى أطفااًل 
تركوا المدرسة من آثار مجموعة الرفاق الذين يجالسونيم، وكثيرًا ما نرى 

أطفااًل أبدعوا وتفوقوا في حياتيم بسبب االتجاىات التي تأثروا بيا من الرفاق 
. واألصحاب

ويظير تأثير مجتمع الرفاق داخل المدرسة وفي غرفة الصف، وقد 
أثبتت الدراسات أن اتجاىات التالميذ نحو المدرسة وسموكيم المدرسي 
وطموحاتيم األكاديمية، تتأثر بمدى ما لمرفاق من اتجاىات وسموك 

وطموحات، كما أن التوترات التي تنشأ في عالقات الرفاق داخل المدرسة، 
. يمكن أن تؤثر عمى عالقاتيم خارجيا
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توصيات ومقترحات 

بعد أن استعرضنا واقع البيئة التعميمية بمكوناتيا الثالثة، والمشكالت التي 
تواجو تعميم وتعمم المغة العربية في الصفوف األربعة األولى نتيجة واقع ىذه البيئة، 

فإننا نورد فيما يمي مجموعة من المقترحات التي تعمل عمى تعظيم أثر البيئة 
.  التعميمية في تطوير تعميم وتعمم المغة العربية

المغة العربية ليست كغيرىا من المغات األخرى، بل ىي لغة مقدسة، تعمميا  (1
فرض وتعميميا عمل وعبادة، ولذلك يجب إنزال المغة العربية المنزلة التي تميق 

بيا في قمب كل مسمم وكل عربي، وأن تحظى بيذه القدسية لتنال الرعاية 
 .والعناية من قبل الفرد والمجتمع والمؤسسة التربوية

االىتمام بمعمم المغة العربية بشكل عام، ومعمم الصف بشكل خاص، وينبغي  (2
 : أتيأن نراعي عند تعيينيم ما ي

انتقاء أفضل العناصر لاللتحاق بالدراسة الجامعية لدراسة المغة العربية  (أ 
ومعمم الصف، ووضع الحوافز لجذب ىؤالء إلى دراسة المغة العربية 

. وتعميميا وتعمميا، ألن فاقد الشيء ال يعطيو
التدريب المستمر لمعمم المغة العربية ومعمم الصف، قبل الخدمة وأثنائيا،  (ب 

والتركيز في ذلك عمى رفع كفاءة المعمم في مادة المغة العربية أكثر منو 
 . ألن من ال يممك المعرفة ال يستطيع أن يعّمم؛عمى أساليب تدريسيا

اختيار مشرفي المغة العربية وواضعي المناىج من العناصر الكفؤة والمتحمسة  (3
والمؤمنة بدورىا، ووضع الحوافز لجذب العناصر المتميزة، فضاًل عن العمل 

.  عمى تطوير ىذه العناصر وتدريبيا المستمر
 :تفعيل دور األسرة في تعمم المغة العربية، وذلك من خالل (4
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الحرص عمى أن يتم الحديث في البيت بالمغة العربية، وتجنب الحديث  (أ 
. بالمغات األخرى

تقميل دور الخادمات في التعامل مع األطفال ما أمكن، وتفعيل دور األم  (ب 
 .في ذلك

الحرص ما أمكن عمى تجنيب األطفال مشاىدة األفالم والمسمسالت  (ج 
 .بالميجات العامية

توفير القصص المشوقة لألطفال أو استعارتيا أو تبادليا مع أولياء أمور  (د 
آخرين، وتشجيع األطفال عمى قراءتيا وتعويدىم عمى ذلك لتنمو لدييم 

 .عادة القراءة واالطالع وحب الكتاب

الحرص ما أمكن عمى زيادة الوقت الذي يمضيو الوالدان مع أبنائيما  (ه 
 .الروضة/ واالستماع إلييم، ومتابعة دراستيم، والتواصل مع المدرسة

عداد  (5 العمل عمى زيادة عدد رياض األطفال ودور الحضانة المناسبة وا 
المربيات والمشرفات العربيات، وتفعيل أدوارىن في الحديث بالمغة العربية 

 .السميمة، وتعمم الطفل لمغتو العربية

االىتمام بإجراء البحوث والدراسات الواقعية في تعميم وتعمم المغة العربية في  (6
الجامعات والكميات وغيرىا، ومعالجة المشكالت الحقيقية التي تواجو المعممين 
أثناء تعميم وتعمم المغة العربية، والتنسيق مع مراكز البحوث في الدول العربية 

األخرى في ذلك، والعمل عمى تبسيط تعميم وتعمم المغة العربية التي يشاع 
 .عنيا أنيا لغة صعبة التعمم

تفعيل دور مدير المدرسة وتأىيمو وتدريبو، وزيادة دوره الفني في تطوير تعميم  (7
وتعمم المغة العربية في مدرستو، عن طريق اإلشراف التربوي، ومتابعة 
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عمل المعمم وأداء الطمبة، والنشاطات المدرسية التي تركز عمى تعمم المغة 
العربية، فضاًل عن استخدام المغة العربية السميمة في المدرسة سواء بين 

 .المعممين أو الطمبة

تفعيل دور مجمس اآلباء والمعممين في المدرسة، واالبتعاد عن الدور الشكمي  (8
الذي تتخذه حاليًا، ومعالجة المشكالت التعميمية الحقيقية، والتكامل بين دور 
البيت والمدرسة، والتركيز في ذلك عمى مشكالت المغة العربية في المرحمة 

 .األساسية األولى
االىتمام بقراءة القرآن الكريم وحفظ التمميذ ما يستطيعو من اآليات والسور،  (9

لما في ذلك من أثر في استقامة لسان التمميذ في المغة العربية، عممًا بأن سن 
 .التمميذ في ىذه المرحمة من أكثر مراحل العمر قدرة عمى الحفظ

االىتمام باألناشيد في ىذه المرحمة، وتشجيع التمميذ عمى حفظ ما يمكنو منيا،  (10
وبخاصة تمك األناشيد العربية السميمة التي تركز عمى القيم السميمة عند 

نجازاتيا، وبالتالي تزداد  التمميذ، وتنمية اتجاىاتو في االعتزاز بأمتو وتراثيا وا 
 .حصيمة التمميذ في المغة العربية ويستقيم لسانو

تفعيل دور النشاطات المدرسية، والتركيز عمى المغة العربية، وتشجيع الطالب  (11
الكممات الصباحية، التمثيل، الدراما، لوحات : عمى التحدث والكتابة بيا،مثالً 

الحائط، المسابقات المختمفة، فضاًل عن المعسكرات الطالبية في المدرسة 
 .وخارجيا، والتركيز عمى المغة العربية خالليا حديثًا وقراءًة وكتابةً 

التعاون مع وسائل اإلعالم المختمفة المسموعة والمرئية، ووسائل التكنولوجيا  (12
 .الحديثة في تقديم برامج لألطفال بمغة عربية سميمة تتناسب مع أعمارىم

عمل امتحان مستوى لجميع الطمبة في الجامعات والكميات في المغة العربية  (13
، ويعد النجاح في ىذا االمتحان اإلنجميزيةأسوًة بامتحان التوفل بالمغة 
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متطمبًا أساسيًا لمتخرج، فضاًل عن زيادة مساقات المغة العربية اإلجبارية 
 .لجميع الطمبة في الكميات والجامعات

إعداد دليل ألولياء األمور في ىذه المرحمة لتنسيق الجيود بين المدرسة وولي  (14
 .األمر في متابعة االبن أثناء دراستو في البيت وبخاصة في المغة العربية

العمل عمى تقميل عدد التالميذ في الصف في المرحمة التأسيسية األولى،  (15
تمميذًا، وتوفير البيئة التعميمية المناسبة في  (25)بحيث ال يزيد العدد عمى 

المساحة، والنواحي الصحية، واألثاث المناسب، والوسائل : الصف من حيث
التعميمية، ومكتبة الصف ليتمكن المعمم والتمميذ من تحقيق تعمم أفضل 

 .وبخاصة في المغة العربية
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التعليقات والمناقشات 

:  حد الحاضرين- 
أثنى عمى مادة البحث وثمَّن اىتمام األمم بمغاتيا ميما كان حجم تمك األمم أو 
أىميتيا عمى خارطة العالم، وأشار ىنا إلى مالطا الجزيرة التي يصعب عمى أحدنا 
رؤيتيا ضمن الخارطة، ولكنيا تيتم بمغتيا ُكلَّ االىتمام حيث جعمتيا لغة التعميم 

. والحضارة ولغة رسمية لمدولة، وما ىي إال خميط من مجموعة لغات
:  حد الحاضرين- 

أثنى عمى مادة البحث فيما يخص العوامل التي تساىم في إضعاف المغة عند 
األطفال كتربية الخادمات لألبناء وجيل المديرين بخصائص طمبتيم ويضيف إلييا 

. بعض البرامج التمفازية التي تشوِّه المغة العربية وتعمِّم العنف
:  مين الكخن. د.  - 

أثنى عمى عمق مادة البحث خاصة فيما يتعمق بالجزئية التي تحدَّث فييا عن 
اعتماد كثير من األسر في تربية أبنائيم عمى الخادمات، والذي من شأنو تدىور المغة 

. العربية عند األطفال
: حمدان نصر. د.  - 

ذكر بعض اإلجراءات فيما يخص العالقة بين اإلدارة المدرسية والمعمم والطالب 
إعادة النظر في غرف التدريس لمبيئة التعميمية، : ومجالس اآلباء والبيت، مثل

واستثمار محتوى المناىج الدراسية األخرى في تعميم األطفال واستخدام استراتيجيات 
. تتيح لألطفال التفاعل الكتساب المغة بشكل جيد

: خالد الشيخ. رد د- 
يرى أنو من الصعوبة بمكان توفير البيئة التعميمية المتميزة الخاصة بالطالب 

والمتالئمة مع سنِّو المتناسبة مع قدراتو في ظل وجود ما يزيد عمى ألف طالب تقريبًا 
في مدرسة تتراوح أعمار طالبيا من ست سنوات إلى أربع عشرة سنة في غرف صفية 

 .متالصقة، فضاًل عن تفاوت الحاجات عند ىؤالء الطمبة
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