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شكر وتقدير 

 مجمع المغة: يوّد الباحث أف يقّدـ جزيؿ الشكر والثناء إلى مجمع الوارثيف
خميفة  عبد الكريـ العربية األردني، ممثال بمجمسو ورئيسو أستاذ األجياؿ الدكتور

األيادي البيضاء  أطاؿ اهلل عمره، وأسبغ عميو نعمة الصحة والعافية، وىو صاحػػػب
لى األستاذ الدكتور سعيد التّؿ الذي عممنا . عمى المغة العربية ورسالتيا الخالدة وا 

. أّف التربية سموؾ ورسالة قبؿ أف تكوف مؤىال عممًيا

لى وزارة التربية والتعميـ ممثمة بشخص قبطانيا اإلنسػاف األسػػػػػػػتاذ الدكتور  وا 
فييا، ومكتبة  خالد الكركي، ومديرية المناىج في الوزارة، وقسـ المغة العربية

عبداهلل مانع، كفاء ما  والسيد المديرية، وأخّص بالذكر االبف الباّر أسامة جرادات،
مديرية المناىج، فجزاىـ اهلل عني  قدموا لي مف كتب رياض األطفاؿ التي نشػػػػرتيػػا

عمى سيدنا محمد وآؿ بيتو الطاىريف، وعمى  وصمى اهلل وسػمـ وبػارؾ. خير الجزاء
أصحابو المياميف 

  سمير استيتية 
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مقدمة 

يعّد عمماء النفس مرحمة ما قبؿ المدرسة مف أىـّ مراحؿ نمّو الطفؿ، وأكثرىا 
تأثيًرا في مستقبمو؛ ألنو في ىذه المرحمة يكوف قابال لمتشكيؿ الذي ُيِعّده المجتمع 

وفييا يكوف جاىًزا لتمقي التوجيو وقابال لالستجابة لو، بؿ يكوف أشد حاجة إليو . لو
ويكتسب الطفؿ في ىذه المرحمة القدرة التي تمكنو مف التقاط . مف أية مرحمة أخرى

المقومات األساسية لمبنى الذىنية والوجدانية والتكيؼ االجتماعي، كما أنو يكوف 
وىو في ىذه المرحمة أيضًا يكتسب . قادًرا عمى تعمـ األسس العامة لمتواصؿ المغوي

فإذا تمقى الطفؿ رعاية . قدًرا ال يستياف بو مف الخصائص التي تمّيز شخصيتو
ذا أىِمَؿ فقد يكوف مرتًعا . حسنة وتوجيًيا جيًدا ظيرت منو االستجابة الجيدة وا 

وتظير في ىذه المرحمة . خصًبا لبناء سموؾ غير سميـ، وشخصية قابمة لإلحباط
قدرة أولية لتكويف بعض الميارات، كما أنو يكوف جاىًزا لتمقي معمومات ىو في 

.  حاجة إلييا

وىو بكؿ . وأظير ما يحتاج إليو الطفؿ في ىذه المرحمة الرعاية والتوجيو
ـَ ىذه الرعاية بأنيا تمبية لكؿ مطالبو، وتحقيؽ  تأكيد ليس بحاجة إلى أف تػُتَػْرَج

وىو كذلؾ ليس بحاجة إلى أف . جميع رغباتو، ما كاف مقبوال منيا أو غير مقبوؿ
يترجـ التوجيو بأنو تسمط الكبار عمى الصغار، وال تسّيب الصغار مف محيط 

إنو بحاجة إلى إكسابو ما يمكف أف يسّمى التوازف بيف األنا الفردية واألنا . الكبار
إنو بحاجة إلى أف يعيش . االجتماعية، دوف أف يعرؼ أنو بذلؾ يحقؽ توازنًا بينيما

.  ىذا التوازف دوف أف يعرؼ شيئًا عف حقيقتو النفسية واالجتماعية

إذا أحسنت األسرة بناء ىذا التوازف في الطفؿ ظيرت في حياتو عالئـ 
والقيـ والعادات . التكيؼ التي ىي األساس في بناء السمات االجتماعية في حياتو
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ذا أحسنت معممتو . ميزاف ذلؾ التوازف ومعياره إذا كاف في مدرسة لرياض – وا 
أف تكمؿ دور األسرة في ذلؾ ظير في شخصيتو عالئـ التكامؿ بيف – األطفاؿ 

فنحف نسعى إلى . التوجييات المختمفة التي يتمقاىا في البيت وروضة األطفاؿ
التكيف، ، فإذا تحقؽ كانت نتيجتو التوازن الذي ميزانو القيم والعاداتبناء 

ية ىذا أىـّ ما أبني . واكتساب القدرة عمى التكامل بين توجييات الجيات الموجِّ
. عميو نظري إلى أطفاؿ ىذه المرحمة

مدارس رياض األطفال 

الشائع في معظـ البالد العربية أّف التعميـ العاـ يشمؿ المرحمة األساسية 
. ، حتى نياية المرحمة الثانوية(األساسي)التي تمتد مف الصؼ األوؿ االبتدائي 

وقد ترؾ أمر رياض األطفاؿ إلى القطاع التعميمّي الخاص، يتدبر أمره، ويدع 
شأنو لممعممات يجتيدف اجتيادات تتراوح نسبة النجاح فييا مف أدنى درجات 

ولـ تكف وزارات التربية والتعميـ في البالد العربية تعتني بيذه . النجاح إلى أرقاىا
المرحمة، عمى اعتبار أّف قوانيف التربية والتعميـ في أكثر البالد العربية لـ 
تتضمف رياض األطفاؿ، بؿ إنيا تجاوزتيا تجاوًزا ال يقـو عمى أّي أساس 

.  تربوي، وال يقـو بو أساٌس تربوي

كاف ليذا أثره السمبّي عمى ىذه الفئة مف األطفاؿ؛ فعند انتقاليـ إلى 
:  الصؼ األوؿ األساسّي يصبحوف ثالث فئات ىي

 وىي األغمبية الساحقة التي ال تمتحؽ برياض األطفاؿ ألسباب :األولى
لعدـ معرفة األسرة ألىمية ىذه المرحمة، أو لعدـ قناعة األسرة  اقتصادية، أو

بجدوى إلحاؽ أبنائيـ بالرياض، أو العتقاد بعض األسر أّف الطفؿ ينبغي أف 
يعيش طفولتو كاممة قبؿ دخوؿ المدرسة، وكأنيـ يظنوف أّف رياض األطفاؿ 
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 بعامة ىي مجموعة مف القيود ال أكثر، أو ألية أسباب أخرى مف شأنيا والمدرسة
.  أف تحوؿ بيف أطفاؿ ىذه المرحمة وحقيـ في أف يمتحقوا برياض األطفاؿ

 وىي فئة الذيف التحقوا برياض األطفاؿ دوف أف يستفيدوا منيا شيئًا؛ :الثانية
ألّف المعممات لـ يحصمف عمى إعداد عممّي، وال تأىيؿ مينّي تربوي خاّص 
يجعميّف قادرات عمى أداء رسالة نافعة لألطفاؿ في ىذه المرحمة، بؿ ليؤالء 

ومف المعموـ تربوًيا أّف معممة ىذه المرحمة . األطفاؿ أنفسيـ في المراحؿ الالحقة
عداد كاؼٍ  وبغير ذلؾ يكوف التعميـ في ىذه المرحمة . تحتاج إلى تأىيؿ خاص، وا 

ارتجاال واجتياًدا شخصًيا غير قائـ عمى أسس نفسية وتربوية، أو يكوف تقميًدا 
ومف المؤسؼ أّف الغالبية العظمى . لنشاطات تعميمية سابقة ليس ليا أساس مقبوؿ

. مف معممات رياض األطفاؿ في كثير مف البالد العربية ىذا شأنيفّ 
وىي فئة الذيف التحقوا برياض األطفاؿ وأفادوا منيا كثيًرا، وىؤالء قمة  :الثالثة

ومف المسمـ بو أّف مدارس قميمة تختار المعممات المؤىالت تأىيال كافًيا ليذا . قميمة
الغرض، وأّف ثمة مدارس قميمة مف رياض األطفاؿ في بعض المدف في األردف، قد 

. أنجز قدًرا ال ُينكرمف النجاح في ىذا المجاؿ

 ينجـ عف المفارقات بيف ىذه الفئات الثالث أّف أفرادىا عندما َينتقموف إلى 
، سيكوف بينيـ تفاوت ممحوظ ويجتمعون في شعبة واحدةالصؼ األساسي األوؿ، 

بيف ىذه الفئات الثالث؛ ذلؾ أّف فئة واحدة منيـ ىي التي ُيمحظ أنيا اكتسبت قدًرا 
كبيًرا مف الميارات األولية، وتطور العمميات العقمية العميا، كالربط ، واالستنتاج، 

ىذه الفئة ىي الفئة الثالثة التي كاف أفرادىا قد التحقوا برياض . والتقويـ وغيرىا
.  األطفاؿ وأفادوا كثيًرا

 أما الذيف يمتحقوف برياض األطفاؿ دوف أف يفيدىـ ذلؾ كثيًرا، فإنيـ يظموف 
الصؼ دوف مستوى أفراد المجموعة األولى إذا التقْوا معيـ في الشعبة نفسيا مف 
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لكنيـ سرعاف ما يألفوف جّو المدرسة في الصؼ األساسي األوؿ؛ ألّف المدرسة . األوؿ
ليست مجتمًعا غريًبا بالنسبة إلييـ؛ فقد ألفوا جّوىا في مرحمة رياض األطفاؿ التي 

.  كانوا فييا في السنة السابقة

أما الذيف ال يمتحقوف برياض األطفاؿ، ويدخموف الصّؼ األساسّي األوؿ مباشرة، 
ويجتمعوف في غرفة صفية واحدة، مع الذيف التحقوا برياض األطفاؿ في السنة 

السابقة، فإنو يخشى عمى بعضيـ أف يتعرضوا لقْدر غير ضئيؿ مف صعوبات التعمـ؛ 
إذ إّف أقرانيـ الذيف كانوا قد مّروا بمرحمة الروضة سيكوف التعمـ بالنسبة إلييـ أطوع 

ولذلؾ أوصي بأال يكوف أطفاؿ الشعبة الواحدة مف الصؼ األوؿ . وأقرَب ُرْحًما
. األساسّي خميطًا مف ىذه المجموعات الثالث

تنّبيت وزارة التربية والتعميـ األردنية إلى ضرورة اإلسراع في وضع اإلطار العاـ 
والنتاجات العامة والخاصة لمنياج رياض األطفاؿ، وتأليؼ كتب تنبثؽ عف ىذا 

وقد شكؿ مجمس التربية والتعميـ فريقًا لمتوجيو واإلشراؼ عمى إعداد . اإلطار العاـ
إلعداد ىذا اإلطار، وفريقًا ثالثًا  اإلطار العاـ والنتاجات العامة، وفريقًا وطنًيا آخر

.  إلعداد النتاجات العامة والخاصة لمنياج رياض األطفاؿ

بذؿ المرّبوف واألكاديميوف المكمفوف بيذه المياـّ جيوًدا كبيرة لتحقيؽ واقع تربوي 
لمعممة رياض )متقدـ لرياض األطفاؿ، بخاصة في كتاب أنشطة الطفؿ العممية 

ونحف نتطمع إلى اليـو . ، وىو عمؿ ضخـ يقع في نحو ثمانمائة صفحة(األطفاؿ
الذي تمتد فيو إمكانات وزارة التربية والتعميـ إلى فتح رياض األطفاؿ، وَجْعمو ضمف 

التعميـ اإللزامي، وأال تترؾ الوزارة الساحة لمقطاع الخاص بأف يكوف ىو الميداف 
ولمراعاة اإلمكانات المادية المحدودة بإمكاف الوزارة . الوحيد الذي يفتح رياض األطفاؿ

.  أف تبدأ في ذلؾ بالتدريج

عداد النتاجات العامة والخاصة وتأليؼ كتب   إّف اىتماـ الوزارة بالتشريعات وا 
غير  ولكّف ىذا. ألنشطة الطفؿ العممية لرياض األطفاؿ خطوة إيجابية تحمد لموزارة



 170 

كاؼ في عالـ متقدـ يولي عناية كبرى لرياض األطفاؿ؛ لكونيا مرحمة بناء طفولة 
ّف الدوؿ المتقدمة تنفؽ عمى رياض األطفاؿ ما ال يقؿ عف اإلنفاؽ لمصؼ . سوية وا 

. األوؿ األساسيّ 
 التقويم في النتاجات العامة والخاصة

ـّ والنتاجات العاّمة والخاّصة  أعّد فريؽ مف التربوّييف واألكاديمّييف اإلطار العا
بعد أف – لمنياج رياض األطفاؿ في األردف، ويفترض أّف ىذا اإلطار قد أصبح 

عمى ىديو معممات  المرجع الذي ينبغي أف تسير– أقّره مجمس التربية والتعميـ 
: يحتوي ىذا اإلطار األىداؼ العامة التي سّماىا ىذا اإلطار. رياض األطفاؿ

. النتاجات الخاصة: النتاجات العامة، واألىداؼ السموكية التي سّماىا اإلطار

ييدؼ ىذا اإلطار بنتاجاتو العامة والخاصة إلى إخراج السموؾ التربوي 
والتعميمي في ىذه المرحمة مف االرتجاؿ، إلى االلتزاـ بإطار ذي أفؽ تربوي نفسي 

وقد جاءت النتاجات العامة والخاصة الُمَسّوَرة بيذا اإلطار في ستة . مدروس
: مجاالت ىي

الديني – األخالقي : المجاؿ األوؿ

االجتماعي – االنفعالي : المجاؿ الثاني

المغوي : المجاؿ الثالث

الصحي – الجسمي : المجاؿ الرابع

المعرفي – العقمي : المجاؿ الخامس

الجمالي : المجاؿ السادس

وقد تفّرغ عف كؿ مجاؿ مف ىذه المجاالت عدٌد مف المحاور بعضيا جيد، 
.  وبعضيا اآلخر بحاجة إلى مراجعة، وسنرجع إلى مناقشتو في ىذه الورقة



 171 

مف الواضح أّف اإلطار العاـ الذي أصدرتو وزارة التربية والتعميـ قد ترؾ تقويـ 
مسائؿ النتاجات كميا لممعممة، ولـ يوضح اإلطار العاـ كيفية التقويـ في ىذه 

وىذا األمر فيو ما . المرحمة، وال األساليب التربوية التي ينبغي أف تتبعيا المعممة
. فيو مف عدـ ضبط التقويـ ليكوف موحًدا عند جميع معممات رياض األطفاؿ

صحيح أّف كؿ معممة يمكف أف تتصرؼ بما تممكو مف قدرات وخبرة في ىذا 
لكف ال بّد مف أف يحدد اإلطار العاـ مسائؿ التقويـ، كما حّدد بالتفصيؿ . المجاؿ

.  النتاجات العامة والخاصة

لـ يمتفت األساتذة المرّبوف الذيف أعّدوا ىذه النتاجات إلى أّف التقويـ في ىذه 
المرحمة ربما كاف أخطر وأدّؽ مف أية مرحمة أخرى، وأّف تجاوزه تجاوز لركف 

.  أساسّي مف أركاف التعميـ والتعمـ

أما مؤلفو كتاب أنشطة الطفؿ العممية الذيف بذلوا جيًدا كبيًرا في ىذا العمؿ 
الضخـ، فقد جعموا في نياية كؿ وحدة استمارة مكونة مف عدد مف الفقرات، تشبو 
أف تكوف أىدافًا تفصيمية ليذه الوحدة، وبجوار ىذه الفقرات مف االستمارة الواحدة 

أتقف بدرجة عالية، أتقف، أتقف عمى نحو مقبوؿ، لـ : أربعة أعمدة بأربع درجات
.  يتقف

ال تمثؿ ىذه االستمارة عممية التقويـ تمثيال دقيقًا، فيمكف أف تمألىا المعممة 
وقد يكوف بعض ما . األساليب التقميدية أو المرتجمة التي اتبعتيا في التقويـ باعتبار

وبذلؾ يكوف اإلتقاف . مبنّي عمى عمـ ونظر صحيح اتبعتو أو كثير منو، غير
في نظرىا وتقديرىا، غيره في المفيوـ العممّي المطموب، وىو مفيوـ " بدرجة عالية"

أتقف، وأتقف عمى : " وىكذا بالنسبة لدرجات التقويـ الثالث األخرى. مقنف لمتقويـ
:  وبذلؾ تكوف ىذه االستمارة ذات وجييف في وقت واحد". نحو مقبوؿ، ولـ يتقف 
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عما سارت عميو المعممة وارتجمتو مف أساليب  تكوف صادقة في التعبير (1)
أولية في التقويـ، أو ما تراه ىي بغّض النظر عف درجة قربو أو بعده عف 

.  الموضوعية
وتكوف غير صادقة وال دالة عمى شيء ذي باؿ، إذا قيست باألساليب  (2)

واألساليب الموضوعية ىذه ال تكوف إال نتيجة خبرات . الموضوعية في التقويـ
.  ودراسات عممية ميدانية متعددة

والمعممة بحاجة إلى معرفة ىذه األساليب الموضوعية في التقويـ، بما ال يقؿ 
ومف المؤسؼ أنو ال . عف حاجتيا إلى معرفة المكونات التفصيمية لمنتاجات الخاصة

يوجد في الكتاب أّي حديث عف األساليب التي ينبغي أف تتبعيا المعممة في تقويـ 
واالستمارات التي تحدثنا عنيا، الموجودة في نياية كؿ وحدة،ال تخدـ . إنجاز األطفاؿ

في أحسف أحواليا، بما يزيد عمى كونيا استبانة لتفريغ نتيجة عمميات التقويـ؛ بمعنى 
صحيٌح أّف . أنيا في حاؿ التسميـ بيا ال يمكف أف تعّد أسموًبا مف أساليب التقويـ

ولكّنيا بحاجة أشّد إلى معرفة األساليب . المعممة بحاجة إلى معرفة ىذه الفقرات
لقد كاف اإلطار العاـ وكؿ ما انبثؽ عنو مف : ولذلؾ نقوؿ. األجدى واألمثؿ في التقويـ

.  كتب، خالًيا تماًما مف الحديث عف أساليب التقويـ

ربما كاف عدـ االىتماـ بالحديث عف أساليب التقويـ نتيجة شيوع الفكرة العامة 
والصحيح . عند بعض المرّبيف المبنيِة عمى عدـ كوف ذلؾ ضرورًيا في ىذه المرحمة

وال حّجة لمف تغالبو فكرة . أنو ما داـ ىناؾ تعميـ وتعمـ، فال بّد أف يكوف ىناؾ تقويـ
ف كنت أحاشي  عزؿ التقويـ عف مرحمة رياض األطفاؿ، بؿ الحجة قائمة عميو، وا 

ىؤالء األساتذة األجالء مف أّي تقصير ينسب إلييـ؛ فقد بذلوا كثيًرا مما يستطيعوف، 
ّف الذي يستطيعونو  .  كبير دوف شؾ– وىـ أىٌؿ لو – وا 

سأوضح األمور التي تدعو إلى ضرورة وجود التقويـ في ىذه المرحمة، وأضع 
: ذلؾ في المقوالت اآلتية
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 في النشاطات التي تمارس في رياض األطفاؿ االرتجاللّما كاف : أوال
االرتجاؿ في .  في التقويـ مرفوٌض كذلؾفاالرتجالمرفوًضا رفًضا قاطًعا، 

.  النشاطات تخّبط ، واالرتجاؿ في التقويـ عبث

ذا كاف ال يجوز أف يترؾ أمر النتاجات العامة والخاصة لممعممة ترتجميا  وا 
تفعمو أو ال تفعمو، تفعمو : كما تشاء، ال يجوز كذلؾ أف ُيترؾ ليا أمر التقويـ

وال بّد أف يكوف . صحيًحا أو خطأ، بؿ ال بّد أف يكوف ذلؾ ُمَعًدا إعداًدا دقيقاً 
. محؿ مراجعة المتخصصيف في المجاالت األكاديمية والتربوية ذات العالقة
لقد أرادت وزارة التربية والتعميـ أف تتخمص رياُض األطفاؿ مف ىذا 

االرتجاؿ الذي كاف يحدث ألطفاؿ ىذه المرحمة، فأنشأت لذلؾ لجانًا لوضع 
ولذلؾ كاف جديًرا أف توضع . تصورات لمنتاجات والنشاطات المنبثقة عنيا

أساليب التقويـ لكؿ واحد مف النتاجات العامة والخاصة، عمى النحو الذي 
فُػّصمت بو تصورات اإلطار العاـ وما انبثؽ عف ىذه التصورات مف نتاجات 

. كمية وخاصة
لّما كاف اليدؼ مف أداء النشاطات التعميمية في رياض األطفاؿ ىو : ثانًيا

تعميـ األطفاؿ ما نريده، فإّف التقويـ مف شأنو أف يعّرفنا إف كاف ىذا اليدؼ قد 
. تحقؽ أـ ال، ويعّرفنا بالدرجة التي تحقؽ بيا اليدؼ

. التقويـ جزء مف العممية التعميمية التعممية وليس جزًءا مكّمال ليا: ثالثاً 
ومشكمة الذيف يتصوروف أّف التقويـ مكمؿ لمعممية التعميمية، ىو أنيـ وجدوا 
التقويـ في األعـّ األغمب يأتي خاتمة لمعمميات التعميمية المرتينة بأوقات 

والصحيح أّف التقويـ . محّددة، كنياية الشير أو الشيريف أو الفصؿ أو السنة
ذا كاف ىذا يصدؽ عمى . ينبغي أف يكوف مصاحًبا لكؿ خطوة يخطوىا المعمـ وا 

. مراحؿ التعميـ كافة، فيو في ىذه المرحمة أجمى مف أف يكوف محّؿ أخذ وردّ 
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بؿ – لما كانت ىذه المرحمة مف أىـّ مراحؿ نمّو شخصية الطفؿ : رابًعا
ولما كاف التقويـ أساسًيا في سْبؾ ىذه – ىي قاعدة ىذه المراحؿ جميًعا 

الشخصية عمى النحو الذي نريد، فإنو ال مجاؿ لمشؾ في أّف التقويـ ضرورّي 
 مرحمة أساسية مف مراحؿ تأسيسيا وبنائيا، وأّف أساليب التقويـ لبناء الشخصية في

. يجب تظؿ مرافقة لكؿ خطوة مف خطوات بناء ىذه الشخصية
عدادىا ومراجعتيا   لّما كاف اىتماـ وزارة التربية والتعميـ بيذه النتاجات وا 

باستمرار، وتشكيُؿ المجاف الخاصة لتأليؼ الكتب لمعممات رياض األطفاؿ، أمًرا 
يفوؽ الثناء، فمف الضروري إعادة النظر في تغييب أساليب التقويـ عف اإلطار 

لى الكتب التي تؤلؼ لتحقيؽ  العاـ لمنتاجات العامة والخاصة، بحيث ُيضاُؼ إليو وا 
نتاجاتو العامة والخاصة، األساليُب التي ينبغي أف تتبعيا المعممة في تقويـ أطفاؿ 
الروضة، وال بّد أف تعمؿ الوزارة بالتعاوف مع القطاع الخاص عمى تأىيؿ ىؤالء 

. المعمومات تأىيال يساعدىّف عمى أداء رسالتيفّ 

تقويـ األطفاؿ في ىذه المرحمة يجب أف يكوف في منأى عف الطريقة المباشرة 
ّف منيّف كثيرات يستعممنيا حتى اآلف . التي كانت المعممات تتبعيا في التقويـ، وا 

وىذه أدنى . لمطفؿ فأكثر رياض األطفاؿ في األردّف تستعمؿ السؤاؿ المباشر
.  درجات التقويـ وأقميا فائدة

 التقويـ المطموب أعمؽ مف ذلؾ بكثير؛ إذ يجب أف يكوف لكؿ طفؿ ِسجّؿ 
يتضمف مالحظات تفصيمية لتصرفاتو وسموكو واستجابتو وتكّيفو مع األطفاؿ 

اآلخريف، وكؿ ما تمحظو المعممة مف دقائؽ األمور لدى الطفؿ، وتوجياتو الظاىرة 
.  ىذه ىي أوؿ خطوة في التقويـ. والمستكنة لمتعمـ

 وينبغي أف تكوف ىناؾ لجاف متخصصة في عمـ نفس الطفولة، ونظرية 
ما أف . الذكاءات المتعددة إما أف تكوف ىذه المجاف في الروضة بصورة دائمة، وا 
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تقرأ ىذه المجاُف . تشكؿ وقت الحاجة باالستعانة بخبراء في ىذه المجاالت
المالحظاِت بالتعاوف مع المعممة، وتحمميا، وتستنتج منيا مقّومات شخصية الطفؿ، 

والميارات التي اكتسبيا، والتدّرج الذي سار فيو حتى اكتسب النتاجات المطموب 
وال ينبغي أف تترؾ . تحقيقيا، وتفّسر كؿ ما دّونتو المعممة تفسيًرا نفسًيا تربوًيا دقيقاً 

ىذه المعمومات دوف دراسة وتفسير، بؿ ال ينبغي أف نكتفي بتفسير المعممة ليا، إذ 
. إّف التقويـ الصحيح يقتضي عرض ىذه المعمومات عمى المتخصصيف وتفسيرىا

.  ىذه خطوة ثانية في التقويـ المطموب ليذه المرحمة

لنفرض أّف . سأضرب مثاال لما يمكف أف تدّونو المعممة مف دقائؽ األمور
األطفاؿ سيحفظوف أغنية مف أغاني الطفولة، ويغنونيا مجتمعيف ومنفرديف، وىـ 

عمى المعممة أف تمحظ أداء كؿ طفؿ منفرًدا . في رياض األطفاؿ يفعموف ذلؾ دائًما
فقد يكوف لبعض األطفاؿ عند أداء ىذه األغنية انفعاالت . وضمف المجموعة

خاصة، أو استجابة ال تظير عند اآلخريف، كانفعاالت الحب والتودد واالحتراـ 
وقد يكوف لدى بعضيـ . وغير ذلؾ، مما يدؿ عمى تفاعمو مع النشيد أو األغنية

. قدرات معينة في التمثيؿ واألداء الصوتي الجميؿ

وقد يظير أّف بعض األطفاؿ ال يرغبوف في األداء الجمعّي أو ال يتفاعموف 
وقد يكوف بعضيـ عمى نقيض . معو، في حيف أنيـ ُيؤّدوف بصورة فردية أداًء جيًدا

ذلؾ تماًما؛ فتجدىـ يرغبوف في األداء الجمعّي، ويعزفوف عف األداء الفردّي أو 
ىذه المظاىر السموكية تدؿ عمى أّف شخصية الطفؿ تتجو . يترددوف في تقبمو

 عمى المعممة أف تبادر. ُمتَجًيا غير مرغوب فيو في التكيؼ النفسي االجتماعي
إلى تدويف ذلؾ كمو، ثـ تعرض ىذه المالحظات عمى المتخصصيف ذوي العالقة 

. ليقولوا فييا كممتيـ، كما وضحنا
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وىو حكـ مف أحكاـ التقويـ – عمى المعممة أف تعمـ أّف الثناء عمى الطفؿ 
وعمييا أف تعرؼ كيؼ تستعممو بما ال . سالٌح ذو حّديف– كما أنو مف سبؿ التعزيز
واألطفاؿ في ىذه المرحمة يزدىوف بالمدح والثناء، وقد . يؤذي األطفاؿ اآلخريف

ـُ بأحد مف األطفاؿ أو  ُيسمُب اىتماُميـ بالتعمـ بمدح غيرىـ، وقد َيسمُب االىتما
. مجموعة منيـ، دوف غيرىـ اىتماَميـ بالتعمـ، وبالنشاطات التعممية في الروضة

. استعماؿ المدح والثناء يجب أف يكوف مدروًسا ىو اآلخر

. أما قياس الذكاءات المتعددة فيو مف أىـّ أنواع القياس النفسي بؿ ىو أعالىا
ومف أجؿ أف نعرؼ مقدار ما استفاده األطفاؿ مف الروضة مف تنمية الذكاءات 

مّرة عند دخوؿ األطفاؿ الروضة، والمّرة : المتعددة، ال بّد أف يجري قياسيا مرتيف
والفرؽ بيف النتيجتيف يدؿ عمى ما تحّصؿ لمطفؿ مف الذكاءات . اآلخرة في نياية العاـ

. المتعددة في أثناء وجوده في الروضة

مما ىو موجود في رياض األطفاؿ في األردف أّف عممية التدويف التي تحدثت 
وحتى ىذا . ولكّف أكثرىا ال يدّوف دقائؽ السموؾ وخفّي االنفعاالت. عنيا موجودة

ف كنت ألّح عميو كثيًرا، فإنو ال يكفي، بؿ ال بّد أف تفسره المجاف  التدويف وا 
. ولكّف رياض األطفاؿ في األردف ال تفعؿ شيئًا مف ذلؾ. المتخصصة مف حيف آلخر

العالقة بين التقويم ومضامين المجال 

ثمة عالقة طردية قوية بيف التقويـ ومستوى كؿ مضموف مف مضاميف 
وبياف ذلؾ أّف ما يدّؿ تقويـُ مضمونو عمى أنو ضمف مستوى ىذه . المجاؿ الواحد

وكؿ مضموف يقع . المرحمة فتقويـ نتاجاتو ينبغي أف يكوف ضمف ىذا الدائرة أيًضا
. خارج دائرة ىذه المرحمة، فتقويـ نتاجاتو ال يدؿ عمى شيء، بؿ ىو غير مطموب
ولذلؾ يجب أف يكوف المضموف وتقويمو مقترنيف داخؿ كؿ مجاؿ مف المجاالت 
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فال يجوز أف يكوف ضمف النتاجات . الستة الُمَسوََّرة باإلطار العاـ لرياض األطفاؿ
الخاصة معمومات ال يحتاج إلييا الطفؿ في ىذه المرحمة عمى األقؿ، أوال قيمة 

.  لتقويـ مخرجات ىذه النتاجات
في ضوء ذلؾ، نستطيع أف نقّرر المبادئ اآلتية التي ينبغي االلتزاـ بيا عند 

: إعداد النتاجات الخاصة لرياض األطفاؿ
 ما ال يسيل قياسو وتقويمو ال يسيل اعتباره نتاًجا خاًصا: المبدأ األول

ىذا المبدأ يعني أّف ما يسيؿ قياسو وتقويمو ىو الذي ينبغي أف نختار منو ما 
نحرص عمى أف نجعمو نتاًجا خاًصا، وما ليس شأنو كذلؾ ال ينبغي أف يكوف مف 

بعبارة أخرى يجب أال تكوف أىدافنا فضفاضة . النتاجات الخاصة لإلطار العاـ
.  بحيث ُنَضّمنيا ما ال يمكف قياسو

وقد كاف بعض الذيف يضعوف المناىج يفعموف ذلؾ حيف كاف وضع المناىج 
قائًما عمى تصورات بعضيا مدروس وبعضيا األخر مرتجؿ؛ وكاف كثيروف منيـ 

وليس الخمؿ . مشدوديف إلى القيـ والموازيف التي يريدوف أف يبنوا عمييا تمؾ المناىج
ولكّف الخمؿ في وضعيا بصورة غير قابمة . في تمؾ القيـ والموازيف بكؿ تأكيد

فما قيمة أف ُيَنّص عمى تمؾ القيـ في النتاجات الخاصة، مف غير . لمقياس والتقويـ
ـّ تقويميا؟  أف نتمكف مف مشاىدتيا ومف ث

حتى أقّدـ بعض األمثمة التي توضح ذلؾ، أعود إلى ما ذكرتو مف أّف وزارة 
التربية والتعميـ األردنية جعمت النتاجات العامة والخاصة لرياض األطفاؿ في ستة 

لقد تفرعت عف ىذا المجاؿ . مجاالت، وكاف المجاؿ األخالقي الديني أوليا
: المحاور اآلتية

  عالقة الطفؿ بالخالؽ عّز وجّؿ
 عالقة الطفؿ بالرسوؿ محمد صمى اهلل عميو وآلو وسمـ 
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  ًفيـ أخالؽ اإلسالـ وتعاليمو وتطبيقيا منيًجا وسموكا  
 شَرَح اإلطار العاـ الذي أصدرتو وزارة التربية والتعميـ ىذه المحاور 

بالتفصيؿ، بعبارات يسيؿ تقويـ السموؾ بمقتضى بعضيا، باعتباره سموكًا ممحوظًا 
 وأما بعضيا األخر. قابال لمتثبيت حيف نريد تثبيتو، قابال لمتعديؿ حيف نريد تعديمو

: فيصعب تقويـ السموؾ بمقتضاه، وىذا بياف ذلؾ

       لِنَعِمو وتقديره: " جاء في النتاجات العامة لممحور األوؿ ما يأتي:أوال
 التقديراألطفاؿ في ىذه المرحمة غير قادريف عمى ذلؾ؛ ألّف : قمت". (عّز وجؿّ )

مسألة عقمية استنتاجية مركبة مف عدد مف العمميات العقمية العميا، ومف أىميا 
وىذه كميا مف العمميات العقمية العميا التي ال . والربط واالستنتاج والتقويـ االستبصار

.  يمتمكيا الطفؿ في ىذه المرحمة

ولما كاف واضعو اإلطار العاـ عمى وعي بأّف مثؿ ذلؾ ال يمكف تحقيقو لدى 
يعّدد : "رياض األطفاؿ، فقد ذىبوا يترجموف ىذا النتاج العاـ بالنتاجات الخاصة اآلتية

يعتاد قوؿ . يشكر اهلل عمى نعمو. يتقرب مف اهلل بالدعاء. بعض نعـ اهلل عميو
" الحمد هلل رب العالميف، وسبحاف اهلل قاصًدا معانييا بناء عمى خبراتو: عبارتي

.  (20اإلطار العاـ والنتاجات العامة والخاصة، ص )

عف الكبار فإنيا  صحيٌح أّف ىذه العبارات عندما تصدر: ىنا لنا وقفتاف أوالىما
عف أطفاؿ الروضة فإنيا ال تدّؿ  أما حيف تصدر. تدؿ عمى تقدير نعمائو عّز شأنو

ومع ذلؾ فإّف الطفؿ ينبغي أف يتعمـ ىذه . الذي تحدث عنو النتاج العاـالتقدير عمى 
ولكّف ىذا ال يعني أّف الطفؿ في وارد التقدير الذي يتضمنو النتاج . العبارات ويرّددىا

–عند الكبار –الذي يمكف أف تشير إليو  العاـ، وال في وارد الداللة عمى التقدير
ف كاف حفظيا : العباراُت السموكية الحمد هلل وسبحاف اهلل وتعديد بعض ِنَعـ اهلل، وا 

. والمحافظة عمييا وترديدىا باستمرار أمًرا مطموًبا، وليس أمًرا تكميمًيا
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: واألخرى أّف الطفؿ عمى الرغـ مف كونو قريًبا مف اهلل عّز وجّؿ، ال يدرؾ معنى
ّف كثيريف مف الكبار ال يعرفوف معناىا – سبحاف اهلل   ىذا فكيؼ ُيَنّص عمى– وا 

؟ وأّي خبرات لدى الطفؿ في ىذه  "قاصًدا معانييا بناء عمى خبراتو: " بالقوؿ
المرحمة تمكنو مف معرفة معنى ىذه العبارة وما كاف مف قبيميا؟ 

فيـ : " األخالقي عمى–  ينّص المحور الثالث مف المحور الديني :ثانًيا
وىذا . ( 14اإلطار العاـ ص  )" أخالؽ اإلسالـ وتعاليمو وتطبيقيا منيًجا وسموكًا 

مقبوؿ بيذه الصيغة؛ ألّف فيـ أخالؽ اإلسالـ يحتاج إلى منطؽ عقمي،  غير
صحيح أنو مطموب أف نعمـ أطفالنا الصدؽ . وعمميات عقمية عميا ال يممكيا الطفؿ

وىو – التطبيؽ . لكّف فيـ ىذا الخمؽ ليس مطموًبا مف أطفاؿ الروضة. مثال
المطموب أقرب مف ىذا، وىو أف . شيء، والمعرفة والفيـ شيء آخر– المطموب 

نكوف نحف أنفسنا صادقيف مع أطفالنا أوال وقبؿ كؿ شيء؛ ليمارس ىو الصدؽ 
. سموكًا عمميًا ال معرفًيا

ىذا يقودنا إلى الحديث عف التعمـ بالقدوة، وىو أمر ُمَغّيٌب تماًما في اإلطار 
وىنا ال بّد أف نعرؼ أّف التعمـ بالقدوة ىو أظير . العاـ ونتاجاتو العامة والخاصة

ـّ قياسيا وتقويميا في مرحمة رياض األطفاؿ .  تعمـ يمكف مالحظة آثاره، ومف َث
باب واسع ليس – وىذه تكممة المحور الثالث – إّف فيـ تعاليـ اإلسالـ 

وأغرب مف ىذا ما جاء في تكممة ىذا . بوسعنا أف نطمبو مف أطفاؿ ىذه المرحمة
. "منيًجا وسموكاً فيـ أخالؽ اإلسالـ وتعاليمو وتطبيقيا : "المحور، في العبارة اآلتية

ال أعرؼ وال أظّف أّف أحًدا يعرؼ كيؼ يمكف أف يستوعب الطفؿ مضموف المنيج 
.  اإلسالمي الذي يحتاج الكبار مف أجؿ فيمو إلى وعي كبير، وفْيـ متعدد الجوانب

 تقويم مستوى المضامين أىّم من تقويم آثارىا: المبدأ الثاني 

ىذا المبدأ متصؿ بحقيقة عممية تربوية تنطبؽ عمى مستويات التعميـ 
ذلؾ أّف تعميـ الحقائؽ العممية . األساسي، بخاصة في مرحمة الطفولة األولى

ألطفاؿ الروضة ال ينبغي أف يكوف باعتبارىا حقائؽ عممية، بؿ باعتبارىا جزًءا مف 
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وعندما نعرض . مشاىداتو، مف غير أف نغوص في تفصيالتيا وبياف حقيقتيا
عمييـ شيئًا مف الحقائؽ العممية نعرضيا بما يممسونو ويرونو، ال باعتبار قوانيف 
الطبيعة وقوانيف المجتمع التي ال يدرؾ الطفؿ منيا شيئًا، وليس مطموًبا أف يدرؾ 

.  منيا شيئاً 
أنّبو ىنا إلى أننا نقع في مغالطة كبرى إذا وضعنا مسألة اإلدراؾ عمى النحو 

مف . ما نراه نحف الكبار ندركو، إذف فالصغار تبًعا لذلؾ يدركوف ما يرونو: اآلتي
. المؤسؼ أّف كثيًرا مف جوانب سموكنا في الحياة مبنّي عمى ىذه المغالطة الكبرى

لـ يكف  ولو. ولذلؾ يعاقب بعُضنا األطفاَؿ في ىذه المرحمة بما يعاقب عميو الكبار
وال شؾ أّف . اآلباء مغموريف بيذه المغالطة لما عاقبوا األطفاؿ بما يعاقب بو الكبار

إنو التقويـ الذي ال . ىذا العقاب ىو في المحصمة النيائية نتيجة تقويـ خاطئ
االنطوائية أو ما شئت مف األمراض النفسية  يؤدي إال إلى إنتاج العدوانية أو

.  إنيا الثقافة التي يحوـ بيا الجيؿ في مدارات التيو. واالجتماعية
إذا كنا نرفض ذلؾ مف اآلباء باعتباره تفسيًرا سيئًا لمسمطة األبوية وسمطة 

السمطة التربوية بإقحاـ مضاميف  األسرة، فنحف أشد رفًضا لو حيف يكوف تفسير
ليذا، أعّد تقويـ المضاميف . واسعة فضفاضة عمى النتاجات العامة والخاصة

ومراجعة مستوياتيا باستمرار في ضوء ما ىو معروؼ مف مقّررات عمـ نفس 
سأقّدـ ىنا مثاليف مف المضاميف التي ينبغي . الطفولة، أمًرا في غاية األىمية

الديني، – َوَرد أحد ىذيف المثاليف في النتاجات العامة لممجاؿ األخالقي . تقويميا
         اإلطار العاـ)" يحتـر أتباع الديانات السماوية في مجتمعو: "وىذه صيغتو

. (25ص 
ىذه العبارة عمى ىذا النحو غير مقبولة جممة وتفصيال؛ ليس بسبب أننا 

ولكف ألّف الطفؿ في ىذه المرحمة ال يعي ما ينبغي . ندعو إلى خالفيا، حاشا وكال
الطفؿ المسيحّي في مرحمة . أف يفيمو الكبار، ولذلؾ ال يجوز أف نطمب منو ذلؾ
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رياض األطفاؿ مطموب منو أف يكوف مسيحًيا وحسب، وذلؾ بأف يتعمـ ما يمميو 
أما احترامو لممسمميف باعتبارىـ مسمميف، ومف . عميو أىمو مف أساسيات عقيدتو

المطموب منو أف يحتـر . حيث ىـ مسمموف، ففي ذلؾ تكمؼ وتكميؼ غير مقبوليف
الناس جميًعا وجيرانو وزمالءه في الروضة، بغض النظر عف االنتماءات الدينية 

. المختمفة التي ال تعني بالنسبة لعالـ الطفولة شيئًا، وال ينبغي أف تعني لو شيئاً 
والطفؿ المسمـ مطموب منو أف يكوف مسمًما وحسب، وذلؾ بتعميمو أساسيات دينو 

وىذه مف أساسيات – بما يمميو عميو أىمو ومعممتػُو، وبتعميمو احتراـ الناس جميعًا 
ليذا، ال ينبغي إقحاـ . بغض النظر عف كونيـ مسمميف أو مسيحييف– اإلسالـ 

إّف النّص : قد يقاؿ. االختالؼ في االنتماءات الدينية عمى عالـ رياض األطفاؿ
عمى تعميـ األطفاؿ في ىذه المرحمة احتراـ أتباع الديانات السماوية يجنب األطفاؿ 

األطفاؿ . ىذا كالـ نظريّ : أقوؿ. الوقوع في ُحفر الضديات التي يقع فييا الكبار
أف يعرؼ . أف نقحـ عميو ما ينبغي أف يمارسو الكبار ليـ عالميـ الذي ال يجوز

أّف جيرانو مف أىمو، يتبادلوف موّدة األىؿ – مسمًما كاف أو مسيحًيا – الطفؿ 
واألقارب، ويتزاوروف، يعيف بعضيـ بعًضا، خير ألؼ مرة مف أف يعرؼ طفؿ 
الروضة المسمـ أّف جيرانو مسيحيوف، أو أف يعرؼ طفؿ الروضة المسيحّي أّف 

جيرانو مسمموف، وأّف االحتراـ ليؤالء وأولئؾ إنما يكوف مف ِقَبؿ كونيـ مسمميف أو 
إّف خالؼ الذي قمتو يدخؿ الطفؿ في دّوامة مف التساؤالت التي ال ِقَبَؿ . مسيحّييف

ذا كانت مسألة احتراـ اآلخر ىي التي تدفع إلى الذي تحممو . لو بفيـ إجاباتيا وا 
، فإّف الذي قمتو يحقؽ المطموب، وكفى ـً .  عبارة النتاج العا

أما المثاؿ الثاني الذي أقدمو لبياف ضرورة مراجعة المضاميف وتقويميا 
المعرفي – العقمي : باستمرار ما جاء في النتاجات الخاصة مف المجاؿ الخامس

: مف اإلطار العاـ، فقد جاء فيو ما يأتي
  يذكر بعض الخصائص الممموسة لمصخور المتوافرة في بيئتو
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 يذكر بعض الخصائص الممموسة لمتربة المتوافرة في بيئتو 
 يذكر بعض الخصائص الممموسة لمرمؿ الموجود في بيئتو 
 يقارف بيف الصخور المختمفة مف حيث الشكؿ والحجـ والموف والتركيب 
  مختمفة (حجارة)يجمع ويتفحص صخوًرا 
  يربط بيف المواد األرضية وبعض الكائنات التي تعيش فييا، مف مثؿ الديداف

 .والنمؿ
ىؿ ىذه النتاجات الخاصة المذكورة أعاله تصمح ألطفاؿ الروضة؟ الجواب 

والديداف؟ ما الديداف؟ إّف قراءة ىذه النتاجات تدؿ عمى عدـ . بالنفي القاطع
. ثـ إّف ىذه الموضوعات ليست ذات فائدة عممية ليـ. مناسبتيا لرياض األطفاؿ

الخطأ في المضمون يؤدي إلى خطأ في التقويم : المبدأ الثالث
ال ينبغي بأّي حاؿ مف األحواؿ أف نتساىؿ في الخطأ ميما كاف يسيًرا؛ ألّف 

الخطأ يرسخ في عقوؿ األطفاؿ، بخاصة إذا كاف التقويـ سيبنى عمى أّف ىذا 
.  الخطأ ىو الصواب

وردت في كتاب أنشطة الطفؿ العممية أخطاء فادحة في فعاليات أنشطة 
: 548المغة اإلنجميزية، مف ذلؾ ما جاء في النشيد المذكور في ص 

Pour a little water 
Pour a little weed 

فالجممة الثانية خطأ عمى ىذا النحو الذي ىي عميو في اإلنجميزية؛ ألنيا 
.  المعنى غير وارد في اإلنجميزيةاومثؿ ىذ. ُصّب نبتة ضارة صغيرة: تعني

: والصحيح ىو ما ورد في نّص النشيد في اإلنجميزية عمى النحو اآلتي
Pull a little weed  

". انزع العشبة الضارة"
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:   خطأ نحوي في العبارة اآلتية مف النشيد نفسو560وجاء في ص 
The plant grows from a seeds 

 from a seed: والصحيح
 seven trees:  والصحيحseven tree: 588وجاء مثمو في ص 

: 548وجاء ما ىو أشّد مف ذلؾ في ص 
Rain rains go away  

 Came again another day 
Rain rains go away  

 Came again another day  
: والصحيح ىو

Rain rain go away  
    Come again another day 

Rain rain go away  
Come again another day 

، وتكررت أخطاؤه 618ىذا النشيد بأخطائو المتعددة في ص   وقد تكرر
، وص 630، وص 626، و ص 622حيثما تكرر بعض أبياتو كما في ص 

، وص 654، وص 650 ، وص646، وص 642، وص 638، وص 634
، وص 678وص ، 674، وص 670، وص 666، وص 662، وص 658
.  694 وص 690، وص ،686، وص 682
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التعليقات والمناقشات 

: محمد الحاج خميل. د. أ- 

و بسؤاؿ لمدكتور سمير استيتية يقوؿ فيو ىؿ توافؽ عمى أف العمميات : توجَّ
ـ إال بمالحظة  العقمية سواء أكانت عمميات الضبط أـ التطوير أـ االستقباؿ ال تقوَّ
السموؾ، خاصة في مرحمة الطفولة المبكرة، فاألمر المنطبؽ عمى العمميات أمٌر 

شبيو بعمميات تعميـ القيـ كاألمانة والصدؽ واإليماف والنظافة والتعاوف، ومف وجية 
. نظره أنو ال يمكف تقييـ ىذه األمور إال بمالحظة السموؾ

: يعقوب أبو حمو. د.أ- 

ينوه إلى أىمية الفرؽ وعدـ الخمط بيف المناىج والكتب المدرسية، فالمناىج 
أما الكتب المدرسية فيي أدوات . ىي األساس الذي يوضع لتطوير أشياء محدَّدة

لتحقيؽ ما جاء في المنياج، وبالتالي يمكف أف ُيستثمر أكثر مف كتاب لمنياج 
. واحد

الذي استخدمو بعض المحاضريف " تطوير الدماغ"كما تطرَّؽ إلى مصطمح 
ويفّرؽ ىنا بيف الدماغ والخبرات العقمية، فالدماغ عبارة عف جياز يستوعب 

. والخبرات العقمية التي يجب أف نكسبيا لممتعمـ ىي ما يمكف تطويره. الخبرات

: أمين الكخن. د.أ- 

يدعو إلى أف تخرج مف ىذا المؤتمر توصية بخصوص دعـ رياض األطفاؿ 
وتحسيف البيئة المادية فييا مف قبؿ المؤسسات الخاصة سواء المالية أـ التجارية أـ 

إلخ؛ فوزارة التربية والتعميـ وحدىا ال تستطيع ... الصناعية كالبنوؾ والمصانع
. تغطية جميع االحتياجات في رياض األطفاؿ
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كما يرى أىمية دور القصة وأدب األطفاؿ في تنمية لغة األطفاؿ، ومف ىنا 
الكخف بدور وزارة الثقافة خالؿ . ويشيد د. يجب التركيز عمييما في عممية التقويـ

األعواـ األخيرة التي نشرت المئات مف قصص األطفاؿ والروايات والكتب األدبيَّة 
. والعممية القيِّمة ألبناء األردف بكافة المحافظات وبأسعار رمزية

: خالد النجار. أ- 

خياؿ أطفالنا اآلف يمرض، ويخالؼ : يتحدَّث عف ظاىرة مرض الخياؿ قائالً 
استيتية فيما يخص الخياؿ وتجسيده عمى شكؿ صوره،  . بيذا ما جاء في بحث د

ىناؾ أبحاٌث تغاير ىذه النظرة؛ إذ إف البياف الراقي كما نعرؼ ىو الذي : فيقوؿ
يطمؽ الخياؿ، ومف ىنا استعمؿ اهلل سبحانو وتعالى ألفاظًا كثيرًة تدؿ عمى حذؼ 

فتحجيـ الخياؿ في صورة ىو تقييد واسع . حرؼ ثـ حذؼ كممة ثـ حذؼ جممة
. وحجر عمى العقوؿ وتحديد لمتفكير

: خالد الشيخ. أ

يتساءؿ فيما يخص قياـ لجنة خبراء بتقويـ سموؾ الطفؿ ومف ثـ تعديمو، كيؼ 
. ومتى ليذه المجنة أف تقـو بيذا األمر-  مف ناحية عممية–

: حمدان نصر. د.أ- 

استيتية فيما يخص االىتماـ بالعمميات ال . يؤكد عمى أىمية ما أشار إليو د
كيؼ حصؿ أبناؤنا عمى ىذه النتاجات؟ فقياس : النتاجات عند أطفالنا، أي

العمميات العقمية وما يجري داخؿ الدماغ في مواقؼ التعميـ المغوي وغيرىا ما زاؿ 
. قيد الدراسات والبحث

ويؤكد عمى أىمية األدوات التي تستخدـ داخؿ رياض األطفاؿ كالسجالت 
. إلخ... التراكمية والتصوير والتوظيؼ
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: سمير استيتية. د. رد أ- 

يرى أننا ال يمكف أف نفسر المنظومة المسمكية المستكنِّة في ذىف الطفؿ إال 
عف طريؽ السموؾ، وىنا يأتي دور معممة رياض األطفاؿ التي يجب عمييا تسجيؿ 
أدؽ المالحظات عف األطفاؿ أثناء سموكيـ ونشاطيـ الصفي، ويرى ىنا أىمية أف 
تكوف معممة رياض األطفاؿ عمى قدر مف التخصص والخبرة والدراية في عمـ نفس 

ف لـ تكف المعممة كذلؾ، فميكف ىناؾ  الطفولة ونظريات الذكاء المتعدد، وا 
ف كؿ صغيرة وكبيرة  متخصص بيذه األمور في كؿ مدرسة بحيث يتابع ويدوِّ

بالنسبة لسموؾ الطفؿ سواء تعمَّؽ األمر بعممية التعمـ أـ لـ يتعمَّؽ بيا، ومف ثـ 
يعيد بو إلى مجمس متخصص يحمؿ األمر ويجد الحموؿ المناسبة لمسموكات 

. الخاطئة ويتجاوز عف السموكات العابرة

يعقوب فيما قالو حوؿ تعريؼ بعض المصطمحات التي عدَّىا . ويوافؽ د
ويشير إلى أنو تحدَّث عف المنظومة الذىنية . استيتية مسممات ال خالؼ عمييا.د

. التي محميا الدماغ والجياز العصبي التي يعرفيا المتخصصوف ويحيطوف بيا

خياؿ الصغار وخياؿ الكبار ُيمرَّض في أيامنا : وفيما يخص الخياؿ يقوؿ
فإف أردنا أف ننزؿ الخياؿ منزلة الواقع فإما بالتجسيد وىذا جزء مف ثقافتنا، . ىذه

ُحمِّؿ الخياؿ أكثر مما يحتمؿ، فأنطؽ الحيوانات وجعميا : ففي كميمة ودمنة مثالً 
مَّا أف يتـ الخياؿ بالبياف وحبذا لو  تتكمـ بالقيـ التي يفيميا األطفاؿ والمتعمموف، وا 

يتـ بالبياف، شريطة أف يكوف البياف متدرِّجًا يتناسب مع قدرة الطفؿ عمى الفيـ 
واالستيعاب، فال يحمَّؿ األطفاؿ ألفاظًا ومصطمحات أكثر مف قدرتو عمى الفيـ 

. واإلدراؾ
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