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  :ةــــدمــالمق

 لقد أكدت نتائج أبحاث المفكرين التربويين القدامى و المعاصرين على أهمية مرحلة

و تمثل سالمة الطفل و اتزانه في المراحل األولى . بناء شخصية الفردالطفولة المبكرة في 

هتمام  و منه فاال،من حياته القاعدة الصلبة، التي تحقق األهداف المستقبلية للمجتمعات وتقدمها

 و على ضوئه تكفلت مختلف مؤسسات .بفئة الطفولة المبكرة كان مشروعا و ضروريا

متعددة تحقق أهدافها و تساير التطورات  المجتمعات بهذه المرحلة و خصصت لها فضاءات

  .العلمية واالقتصادية و االجتماعية المميزة لها

     رغم ما أوردته أمرية غير أن التربية التحضيرية في بالدنا لم تحظ باالهتمام، 

 من أهمية التعليم التحضيري و ضرورته في إعداد األطفال للمدرسة 1976يل ر أب16

و مع مطلع . )♦(النظامية و ذلك ألنها لم تكن إلزامية التعليم بل خصت فئات محددة 

 التسعينات، و ما شهده المجتمع الجزائري من وعي بأهمية المرحلة التحضيرية تربويا دعم

 الخاص و المؤسسات العمومية عالمجال بظهور فضاءات تحضيرية أخرى تابعة للقطا

ت أقساما في المساجد و بعض المدارس ت كوزارة الشؤون الدينية التي فتحبعض الوزاراو

قد استقطب الفضاء القرآني قناعة العديد  والقرآنية لفئة األطفال الذين لم يبلغوا سن التمدرس،

  .  ألبنائهمية ألهمية ما يقدمهاألسر الجزائرمن 

بالمقابل تناولت بعض الدراسات و األبحاث المتخصصة في مجال التربية و علم 

ل و مستواه اللغوي  في تكوين شخصية الطفايرية و آثارهالتحضأهمية التربية النفس 

  : فقدمت ابحاث ونتائج لمشاريع بعناوين مختلفة من بينهاالدراسي، و

-1أوساط التنشئة االجتماعيةة و السيرة الدراسي.  

- Préscolarisation et socialisation2.  
                                                 

  الثالث أنظر الفصل  ♦
، )Itinéraire de scolarisation et espaces de socialisation( أنظر السيرة الدراسية وأوساط التنشئة اإلجتماعية - 1

  .2000، طبعة 1990ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، معتمد في دائرة البحث في األنتروبولوجيا اإلجتماعية والثقافية 
   أنظر، - 2

Prescolarisation et socialisation, A. Benamar et N. Remaoun, Z. Senouci, B. Mimouni, Kh. 
Kedar, C. Ghettas, N. Laredj, N. Djermane, , Alger, centre de recherche en anthropologie, Déc 
2001 - Oran. 
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السابقة الذكر بوصف ما يقدم في الفضاءات التحضيرية ومن بينها لم تكتف البحوث 

في مراحل المدرسة القرآنية، فقط، بل قارنت بين النتائج المحققة في كل فضاء تحضيري و

إال أنه ورغم األعمال والبحوث المقدمة تظل . مي للطفلمختلفة من المسار التربوي و التعلي

ملفت لإلنتباه ضئيلة خاصة ما تعلق بالتربية التحضيرية في المدرسة القرآنية فالموضوع 

  . جدير بالبحثو

   :ومنه، كان الهدف من هذا البحث اإلجابة عن جملة من األسئلة أهمها

 و ما تصور العائلة راستنا؟دما هي المدرسة القرآنية التي نتحدث عنها في  -

وخاصة المهارات وهل تلعب دورا في تعليم الطفل ماذا تقدم ألطفالنا؟  - ئرية لها؟ االجز

 المدرسة القرآنية والمدرسة عتبارهما هدفين مسطرين في برنامجمهارتي القراءة والكتابة با

  كفضاء تحضيري؟ األهداف المرجوة منها آنية األبعاد ورهل حققت المدرسة الق؟ النظامية

 منهج الوصف والمقارنة بين النتائج المتحصل تهذه التساؤالت، اعتمد عن لإلجابة

جوانب مهمة من فرضية البحث وضحت الفحوصات و االستبيانات التي عليها عن طريق 

الوضعيات المختلفة للعناصر المكونة للعينة من النواحي اإلجتماعية والثقافية، كالتعرف على 

تعرف على تصورات وآراء العينة في أفكار مختلفة متعلقة بموضوع البحث ولقد وكذلك ال

أسهم مجمل ما تحصلت عليه من نتائج الفحوصات واالستبيانات إلى تدعيم العمل المقسم إلى 

   .ت هي بدروها عناصر عالجت أهداف كل فصل، ضمسبعةفصول 

تربية الطفل بتمعات بها وواهتمام المجمفهوم التربية عرضا لالفصل األول قدمت في 

ثم أين تبدا اإلهتمام التحضيرية، ألركز بالخصوص على المجتمع الجزائري ونظرته للتربية 

إن كان موجودا؟ ألترك فسحة في الفصل الثاني تحدثت فيها عن نمو الطفل في سن مرحلة 

والخصائص الجسمية والنفسية والعقلية التي تجعل من الطفل في هذه السن ما قبل المدرسة، 

محتاجا إلى فضاء تربوي مهتم بانشغاالته ومحيطا ينمي بساطة أفكار الطفل وسلوكاته 

  .المختلفة
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ها رسة القرآنية من حيث نشأتها وبنائ للمدوصفيةأما الفصل الثالث فكانت دراسة 

، وعالجت في الفصل الرابع البرنامج سة تربوية دينيةوتجهيزها ونظامها الداخلي كمؤس

ألهمية المادة المكونة له، بينما التوطئة المنهجية ومراحل التربوي للمدرسة القرآنية وذلك 

صة اخال االستبياناتتحليل فيه أيضا وعرضت الخامس الدراسة الميدانية قدمتها في الفصل 

أما تحليل .  للعينة ولمميزاتهاازارة وكذلك وصفمأسر األطفال ومعلمي المدارس القرآنية الب

السادس (ا فصال منفردا م فقد خصصت لكل واحد منه ودراستهمافحصي القراءة والكتابة

حاولت في كل فصل تقديم جانب نظري ممهد للجانب التطبيقي الذي أبرز نتائج ، )السابعو

ختمت كل فصل بخالصة  و،الفحوص التي قدمها األطفال في نشاط القراءة ونشاط الكتابة

التحليل التي ضمت أهم النتائج الجزئية المتحصل عليها، ولما كانت العالقة وطيدة بين 

القراءة والكتابة رأيت أنه من الضروري تجليها فيما تحصلت عليه من نتائج الفحوصات، 

راءة طفال لمهارتي الق باإلشارة إلى تأثير األسرة على اكتساب األالسابعوأنهيت الفصل 

ثير  أكثر دقة فيما يخص تأ إعطاء حكموالكتابة وإن كانت البحوث مازالت متواصلة وتحاول

 بنتائج مستوحاة من الدراسة وبعض نائهم التعليمي عموما وختمت البحثسرة على مسار أباأل

  .اإلقتراحات الممكنة

نة  العيأفرادالدراسة بعض الصعوبات خاصة مع تشدد بعض هذه لقد صادفت مراحل 

أقسام استخدام المسجلة و األشرطة السمعية و التصوير داخل كمنع بحجج بحث و عرقلتهم لل

نجر عنه من ا مااد األمر تعقيدا ظروف الزلزال وز ماض وحالمساجد و لو لهدف علمي م

طرحتها   عن بعض التساؤالت التياإلجابةالعتاد، رغم ذلك حاولت كوارث أصابت العباد و

 سهلة بسبب ص المدارس القرآنية لم تكن مناقشته فيما خن األمرأ بكل موضوعية خاصة

ية وخصوصية الفضاء المتميز عن الفضاءات التربحظته من المسؤولين، و الذي الاإلهمال

  . األخرى

 لمهارتيألنشطة المقدمة واكتساب األطفال ة ناقشت مضمون ان الدراسأأعتقد ختاما 

مرحلة التمدرس، دون إعطاء أحكام أو في  ومدى فائدته القراءة والكتابة في الفضاء القرآني

القرآنية في مجال التربية التحضيرية ألن الموضوع يحتاج ألبحاث تقييم مستوى المدرسة 
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 أبلغ من قوله قييم أهمية المدرسة القرآنية، وليسمتخصصة ونظرة بناءة وأكثر دقة في ت

  .)1("ى، َو َأنَّ َسْعَيُه َسوفَ ُيَرى، ثُمَّ ُيْجَزاه الَجَزاَء اَألوفَىَأْن لَيَس لإلنَساِن ِإالَّ َما َسَع َو": تعالى

                                                 
  .41-40-39:  سورة النجم، اآلیات-1
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  والطفولة الصغرى التربية: الفصل األول

 : تعريف التربية .1

و النمو و الترعرع و النشوء تحصر معاجم اللغة معنى التربية في معاني الزيادة 

  في حجره، و ربوتُيتُِبَر ":، و من ذلك ما نقله لسان العرب عن أعرابي أنه قالالحاإلصو
  )1("يتُِبا َرَه ِبي َوِلِزنْ َمِبَمكَّةًني إنِّّي فَنِّ َعالًاِئَس ُكفمن َي: ا، و أنشدًوا و ربُّ أربي رًبو ربيتُ

ا  فالنًيتُِبي فالن، أربو، نشأت فيهم، رَِّني َب ِفيتُِبَر: "كما نقل عن األصمعي قوله
 نَّإ. )2("ي كالولد و الزرع و نحوهكل ما ينمِّهذا : ية و تربيته أي غذوته، قاليه، تربأربِّ

يفات المعجمية السابقة الذكر يالحظ عدم تناسبها و المقصود اصطالحا ن في التعرالمتمعِّ

صر على الزيادة تالتي تهدف إلى تنمية جميع جوانب شخصية الفرد، و ال تق" التربية"بكلمة 

نحو كمال  السير بالفرد " :"P. Foulquieبول فولكي "في نمو الجسم فقط فهي كما قال 
 استعمال كلمتي التأديب  بعض المربيين فضل فقدذلك ل)3("وظائفه الفكرية و المعرفية

  )4(. التربيةةمالن على المعاني اإلنسانية المقصودة من عمليتالتهذيب ألنهما تشو

                                                 
و دار دار الجيل  ،، بيروتيوسف خياط: عبد اهللا العاليلي، إعادة البناء: معجم لسان العرب المحيط، تقديم:  ابن منظور-)1(

  .1116ص ) ط.د(، 2،المجلد 1988 لسان العرب، 
  .128، ص 02، الطبعة 5، دار إحياء التراث العربي و مؤسسة التاريخ العربي، المجلد بيروتلسان العرب، :  ابن منظور-)2(
   أنظر-)3(

P. Foulquie :Dictionnaire de la langue pédagogique ,Quadrige, Presses Universitaires de France, 
1991 , 1er Edition, p. 121. 

  .8، ص 2، الطبعة 1992دار صفاء للنشر و التوزيع،  عمان،أسس التربية، :  أنظر، شطناوي عبد الكريم و آخرون-)4(
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 : بتربية الطفلياإلسالمالمجتمع اهتمام  .2

حرصت المجتمعات منذ القديم على تربية نشئها و إعداده و فق ما تراه يخدم 

 المجتمع اإلسالمي الذي يستمد ثقافته من سماحة دينه يجعل تربية ألنَّمصالحها و أهدافها، و 

لون عنها يوم الحساب، َأْساألطفال واجبا دينيا و أمانة أودعها اهللا للوالدين أو المتكفلين بهم ُي

ى اهللا عليه و سلم في معاملته تباع سيرة النبي صلَّ لذلك منهاجا كانت األسوة فيه بِافأقرَّ

بهذا تدريجيا على هم منذ نعومة أظفارهم على تحمل المسؤوليات، و التخلي كتعويدلألوالد 

ضرب لنا أبواب بخصوص ذلك ي تلبية حاجاتهم المختلفة، و تُفاالعتماد على الوالدين 

الي، و ابن سينا، و ابن سحنون عن لغزسي و ابون أمثال القاميتحدث فيها المفكرون المسل

ة و الشباب، و ووالدته و حتى مولده وصوال إلى مراحل الفتكيفيات االهتمام بالطفل من قبل 

تربط هذه الجوانب بالفكر الفلسفي و األخالقي، و في هذا الشأن قال علي أحمد مذكور في 

هية  هي نظام من الحقائق و القيم اإلالاإلسالميةالتربية   ":"نظريات المناهج التربوية"كتابه 
مهارات اإلنسانية المتغيرة ينبع من التصور اإلسالمي الثابتة و المعارف و الخبرات و ال

ي للكون، و اإلنسان، و الحياة و يهدف إلى تربية اإلنسان و إيصاله إلى درجة كماله الت
عمارها و ترقية الحياة على ِاة في األرض عن طريق تمكنه من القيام بواجبات الخالف

  .)1("ظهرها وفق منهج اهللا

 على األرض نسانللتربية يتصل مباشرة بسر وجود اإلإن تصور الفكر اإلسالمي 

لذلك فمرحلة الطفولة تعتبر مرحلة اكتساب و ترسيخ للمبادئ و القيم األخالقية فالطفل على 

قش و سة ساذجة خالية عن كل نيقلبه الطاهر جوهرة نف" : اليغزحد قول أبي حامد ال
  .)2("به إليهصورة و هو قابل لكل ما ينقش، و مائل إلى كل ما يمال 

يا و اآلخرة، و نال أجرها الوالدان فإذا كان النشو سليما كانت نتائجه سعيدة في الدن

ة اهتماما إضافيا بطرق التربية مم لذلك نجد في مصادرنا الفكرية المهتمة بالتربية القويالمعلِّو

ء الصلة المتينة التي من شأنها بنا" رياضة الصبيان"الي غزو التعليم أو ما يسميه أبو حامد ال

  .بين الفرد و خالقه ثم مجتمعه

                                                 
  .93، ص 1 ،ط 1997نظريات المناهج التربوية، القاهرة، دار الفكر العربي، :  مذآور علي أحمد-)1(
  . 200، ص )د ط (3، مج )ت.د(وم الدين، بيروت، دار الجيل، لإحياء ع: مد الغزالي محمد أبي حا-)2(
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 :اهتمام المجتمع الحديث بالطفولة .3

ر على التركيبة إن التطور االقتصادي الذي شهده العالم منذ القرن التاسع عشر أثَّ

 - األسرية و حتى على العالقات داخلها، و ال سيما على تربية الطفل و مكانته في األسرة

كرين إلى البحث عن سبل التربية السليمة و المتكاملة و لعل أبرزها ا استدعى بعض المفممَّ

رت على تصورات عدد كبير  رغم نظرته الفلسفية إالَّ أنَّها أثَّ"جان جاك روسو"كانت آراء 

رورة معايشة الطفل لما يحيط به الذي رأى بض) 1827ت ( كبستالوزي من التربويين

إدراك جواهرها، و أخذ ، و  األشياء و اإلحساس بهاتفاعله مع مجتمعه باالعتماد على تأملو

اها بضرورة تعليم مبادئ ا إيَّمدعًم) 1852ت (عنه هذه النظرة األلماني فريديريك فروبل 

كما كانت آلراء ماريا . د أوهام و كالمالدين عن طريق الممارسة حتى ال تكون مجّر

ان عملها كا رية خاصة لمَّبصمة متميزة في مجال التربية التحضي) 1952ت (وري تسمن

عملت فيه على تعليم األطفال مهارات ) 1907عام (ميدانيا مجسدا فيما سمته بيت األطفال 

  االستماع و التحدث و الكتابة و القراءة مع التركيز و االهتمام بعمليتي المالحظة 

لى مساعدة و بذلك اختلفت األهداف في توجهات متباينة منها ما كان يسعى إ. )1(و التجريب

م المتعلِّي وعتماد على العالقة المتينة بين المربِّبراز إمكانياته الذاتية و قدراته باِالعلى ِاالفرد 

ز على تقديم أكبر ى بالجانب النفسي خالفا للنظرة العلمية أو المعرفية التي تركِّبهذا تعنفكانت 

 كل هذه التصورات إنَّ. افكتشستقراء و اِالقدر ممكن من المعلومات للطفل عن طريق اِال

ة يجب النفسية و المعرفية و االجتماعية مازالت تؤكد على أن مرحلة الطفولة قاعدة مهمَّ

عداد و ِاالطفولة ليست مجرد مرحلة  "بروس  بناؤها بطريقة صحيحة، و هي كما قالت تينا
و . )2("د ذاتها فهي مرحلة من مراحل الحياة الهامة في ح،شدتدريب لألطفال على حياة الرُّ

ة مرحلة الطفولة و ضرورة العمل التربوي، و التنشئة القويمة عملت لتحسيس الدول بأهميَّ

على تحقيق المطمح في طفولة مستقرة و سعيدة، و  اليونيسيف و منظمة ،رات الدوليةتمالمؤ

طفل امج مرن يعتمد على نشاط الذلك بالعناية بأطفال مرحلة ما قبل التمدرس، و تطبيق برن

اكتساب ": شباع حاجاته الفسيولوجية و العاطفية و العقلية و في هذا الصدد قال شبل بدرانو ِا

                                                 
 ، 2، الطبعة 1987تربية الطفل قبل المدرسة، القاهرة، عالم الكتب، :  أنظر، سعد مرسي أحمد و آوثر حسين آوجك-)1(

  .367ص
آاميليا عبد الفتاح، القاهرة، دار : فمحدوحة محمد سالمة، إشرا: أسس التعليم في الطفلة المبكرة، ترجمة:  تينا بروس-)2(

  .20، ص 1، الطبعة 1992الشروق، 
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 عن طريق التجارب و األشياء الملموسة الطفل لمختلف المهارات و القدرات ال يكون إالَّ
  .)1("م المفردات و األفكارقبل أن يبدأ في تعلُّ

  التربية التحضيرية في الجزائر.  4

ة بالغة في تنمية القدرات المعرفية و الوجدانية  التربية التحضيرية ذات أهميَّأصبحت

ن للطفل من التفاعل والتواصل مع محيطه، كَِّمُمالسبيل ال هانَّأو الحسية و الذهنية للطفل حتى 

 رياض األطفال 1965غير أن التربية التحضيرية في بالدنا لم تحظ باالهتمام فقد تحولت في 

 التعليم، ورغم ما صدر إلزامية عن العهد االستعماري إلى مدارس ابتدائية تعزز الموروثة

سيم التربية التحضيرية تحت تسمية التعليم  من إعادة تر1976بريل  أ16في أمرية 

 أنها لم تلزم اجباريتة و تعميمه لخدمة كل األطفال بل اقتصر التعليم التحضيري إالَّ

 األزواج العاملين و هذا بفتح أقسام على مستوى أبناءن و التحضيري لخدمة أبناء المعلمي

 اإلهمال  ظلَّ.عاب و قدرة المكانيفي حدود االستالمدارس االبتدائية و المؤسسات العمومية 

. )2(ى مطلع التسعينات حيث ظهر الوعي االجتماعي بأهمية هذه المرحلة التربوية حتترا امتو

   الذي تضمن تنظيم 1990ثم مرسوم ) 1990(عية و ترتب على ذلك ظهور الوثيقة المرج

 ثم تعددت بعد ذلك ،سمح بظهور القطاع الخاص واستقبالها وحراستها والطفولة المبكرة

فضاءات التربية التحضيرية و اختلفت طرقها و أساليبها و أهدافها باختالف خصوصيات كل 

  .فضاء تحضيري

  

  

  

 

                                                 
حامد عمار، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، : االتجاهات الحديثة في تربية طفل ما قبل المدرسة، تقديم:  شبل بدران-)1(

  .246، ص 1، الطبعة 2000
  .3، ص 2002بية الوطنية ديسمبر مشروع منهاج التربية التحضيرية، وزارة التر:  أنظر-)2(



  

 10

  : في الجزائرة التحضيرياتالفضاء -5

 و تشرف عليه ، )1(1962 منذ سنة وجدللبلديات  تابع األولهذا الفضاء  :رياض األطفال -1

 حيث حولت 1965 غير انه ألغي بقرار وزاري صدر في سنة االجتماعيةمصلحة الشؤون 

 .اإللزاميهياكله لتحقيق استقبال أحسن لألطفال المعنيين بالتمدرس 

    أقسام في بعض المدارس لتحقيق أعيد فتح 1976ريل بأ 16 أمرية  صدور بعدو

ال التعليم المخصص لألطفال الذين و هو " :بمصطلح التعليم التحضيري األمرية أوردتهما 
 جوانب النقص في إدراك في المدرسة، وهو التعليم الغاية منه اإللزامييبلغون سن القبول 

 نفس وضحت كما )2("التربية العائلية و تهيئة األطفال للدخول إلى المدرسة األساسية

  :األمرية أهداف التربية التحضيرية في بالدنا فيما يلي

 .تعويد األطفال العادات العملية الحسنة -
 .دي الجيِّممساعدة األطفال على النمو الجس -
 . الوطن و اإلخالص لهتربية األطفال على حبِّ -
 . العمل و تعويدهم على العمل الجماعيتربية األطفال على حبِّ -
 القراءة و الكتابة مبادئائل التربية الفنية المالئمة، و تمكينهم من تعلم بعض توفير وس -

 .و الحساب

و اإلدارات و الهيئات العمومية لشركات الوطنية للقد سمحت األمرية السابق ذكرها 

رية دون األشخاص و الجمعيات و الشركات يالتعاونيات الزراعية و المنظمات الجماهو

 .األطفال خدمة ألبناء العاملين بهذه المؤسساتإنشاء رياض الخاصة ب

، و ذلك 1981/1982 بداية من السنة الدراسية تظهر: األقسام التابعة للمدارس -2

بناء عمال قطاع ألو خصصت لتجسيد القرار أقساما . بتوجيه من وزارة التربية و التكوين

 .التربية

                                                 
  .3ص مرجع سابق، الدليل المنهجي للتعليم ما قبل المدرسي، :  أنظر-)1(
، وزارة التربية الجزائر، المديرية الفرعية للتوثيق، 1976، 35/76 أنظر، النشرة الرسمية للتربية الوطنية، األمر رقم -)2(

  .19 -18، ص 3، الطبعة 1995الوطنية، 



  

 11

 ساير التطور االجتماعي اصو هي دور تابعة للقطاع الخ: رياض األطفال الخاصة -3

 .1992 منذاالقتصادي لألسرة الجزائرية، و بدأ نشاط هذا النوع من رياض األطفال رسميا و

 بقوة في السنوات القليلة الماضية كفضاء مهتم بفئة أطفال تظهر: المدرسة القرآنية -4

 الوزارة هارسن التمدرس، و يتمثل هذا النموذج في أقسام تابعة للمساجد تنشأ و تسيَّدون 

يلي من سموضوع البحث و االهتمام فيما ، و يمثل هذا الفضاء )1(المكلفة بالشؤون الدينية

      .عرض

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .3، ص 1996  مرجع سابق، الدليل المنهجي للتعليم ما قبل المدرسي، أنظر،-)1(
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 :نمو طفل المرحلة التحضيریة: الفصل الثاني

 والطفلالنمو  .1

 مفهوم طفل ما قبل المدرسة -1.1

حتى العام السادس وهي مر تبدأ فترة الطفولة المبكرة بنهاية العام الثاني من حياة الطفل وتست

مية والعقلية الروحية والجس: ساسا لتكوين اإلنسان مستقبال في أبعاده المختلفةمرحلة تعد أ

  االجتماعيةواللغوية واالنفعالية و

 له دوافعه وميوله وحاجاته التي تدفعه في مواقفه  الذيإن الطفل ذلك الكائن الحي الناشط

بيئته عن طريق النشاط مكتسبا بذلك الخبرات والمهارات مما الحياتية المختلفة إلى االتصال ب

يسمح له بإنضاج جهازه العصبي وأعضائه الجسمية واإلنتقال بآلياته الفطرية المزود بها منذ 

والدته من البساطة إلى النمو التام واألكثر تعقيدا، فما مفهوم النمو وما هي الخصائص 

 ؟المميزة للطفل في المرحلة التحضيرية؟

 :تعريف النمو -2.1

الزيادة، : نمي، النماء" قال ابن منظور . و الكثرة معجميا تعني الزيادة" نما"كلمة 
 و أورد العالَّمة عبد اهللا البستاني في )1(" ا و نُميا و نماًءا، زاد و كثرنمى، ينمي، نمًي

قطار نسبة ازدياد حجم الجسم بما ينضَّم إليه و يداخله و في جميع األ: النُّمو" : معجمه
طبيعية بخالف الِسَمن و الورم، أمَّا السمن فإنه ليس في جميع األقطار إذ ال يراد به الطول، 

  .)2("و إما الورم فليس على نسبة طبيعية

                                                 
  .1955، ص 1، ط 15، مج 1992لسان العرب، بيروت، دار صادر،  :  ابن منظور-)1(
  .1142، ص 1، ط 1992معجم البستان، بيروت، مكتبة لبنان، :  البستاني عبد اهللا-)2(
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أمَّا اصطالحا، فالنمو يعني التغيرات التي تطرأ على جميع األجزاء المكونة للكائنات 

تحول ال  في تعريفه للنمو إلى"R Légendreررونالد لجوند"ويشير الحية دون استثناء، 
  .)1("بعض األعضاء، لغاية الوصول إلى ذروة النمووالتغير الذي يمس 

كانياته الكامنة على شكل قدرات ظهار إمِاالنمو سلسلة من التغيرات تمكن الفرد من 

مهارات و صفات و خصائص شخصية، فالجسم في حالة تطور لغاية وصوله إلى مستوى و

  )2(.الستقرار النسبي المتصف بنمو كامل و أعضاء ناضجةمن ا

 :مراحل النمو -3.1

سيما في فترات الطفولة رغم الب التمييز بينها إن تداخل مظاهر نمو اإلنسان يصعِّ

مميزة لنمو اإلنسان، و من ذلك تقسيم ابن سينا  مراحل هذا فقد وجدت محاوالت لوضع

  : احل و هي كما يليلمرحلة الطفولة أو لسن الحداثة إلى خمس مر

 . و يتصف هذا السن بعجز أعضاء المولود عن الحركة و النهوض:سن الطفولة -
 و يكون بعد النهوض و استيفاء األسنان النبات و اإلسقاط كما يتميز : سن الصبا -

خاللها الطفل بثقل في النهوض و الحركة، و توافق السن مرحلة الحضانة أي مرحلة الطفولة 

 .بدأ من الثانية إلى الخامسةالمبكرة التي ت
 يتم خالله نبوت أسنان الطفل كما تتميز عضالته بالقوة و توافق هذه :سن الترعرع -

 .ت سنوات إلى ثانية عشرة سنة عادةالسن الطفولة المتأخرة أي من الس
ي تنتهي عادة في الحادية و العشرين و مرحلة المراهقة التأ: سن الغالمية و الرهاق -

 .مالمح الفتوةتظهر خالله و
 تعتبر آخر مرحلة من مراحل سن الحداثة، و يمتد السن إلى قرابة الثالثين :سن الفتوة -

 .من العمر حيث يكون النمو فيها قليال

                                                 
   أنظر-)1(

 R. Legendre:  Education 2000 Dictionnaire Actuel de l’Education, 1993, ed : ESKA Paris, 
France 2Ed, p400. 

   أنظر،-)2(
J. Piaget : Six Etudes de psychologie, Genève, Edition Gonthier, SA, 1964, (S ,e), p9.  
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ا على المظاهر الفسيولوجية الواضحة التي تظهر مع إن تمييز ابن سينا مبني أساًس

نمو الوم متخصصة في نمو الطفل، و لكن مع تطور األفكار المعرفية، و بروز عل

لى النمو  المرتكز عJean Piagetجان بياجي تقسيم ظهرت تقسيمات أهمها السيكولوجي 

  .المعرفي و العقلي للطفل

  : (1) و هيأربعة، جان بياجي إن مراحل نمو الطفل عند

 و تكون من الوالدة حتى نهاية السنة الثانية تقريبا من عمر :المرحلة الحسية الحركية -

 تتصف بظهور العادات الحركية األولى و بدايات اإلدراك المنتظم، كما تولد عند الطفل و

 .الطفل أوليات مشاعر التمييز
 و تكون من عامين إلى السبع سنوات يتميز :المرحلة الثانية من الطفولة الصغرى -

، و اندماج أكثر مع الجماعة و خضوع تام )الذكاء الحدسي(خاللها ذكاء الطفل بالحدسية 

 .وامر و إرادة الراشدينأل
يتميز تفكير الطفل خاللها بالمنطقية و نمو المشاعر : دةمرحلة العمليات المعرفية المجرَّ -

العقلية لديه، و تكون المرحلة من السبع سنوات إلى الحادية عشرة أو الثانية عشرة من عمر 

 .الطفل
قالله بأفكاره، كما تظهر خاللها بدايات تكون شخصية الطفل و است: مرحلة المراهقة -

 .يكون أكثر اندماجا في مجتمع الكبار و تأثرا به

رغم اختالف التقسيمات بين العلماء و الباحثين في مجال النمو، إال أن المتفق عليه 

  .هو أن مظاهر النمو تتدرج من األقل إلى األكثر تعقيدا

                                                 
  .10 مرجع سابق ص J.Piaget  أنظر،– (1)
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 :مظاهر نمو الطفل .2

 :النمو الحركي -1

 بطيئا و أكثر  نموه يكون الجسم أننموالصة في متخصِّدت الدراسات الحديثة الأكَّ

. )1(انتظاما ما بين الثالث سنوات إلى الست سنوات، و يمكن وصفها بمرحلة الهدوء النسبي

إنَّ االستقرار يتيح للطفل التمتع باكتشاف قدراته و اإلحساس بها، و في هذا الصدد قال غالب 

 يكسبه شعورا باللَّذة أكثر ممَّا تولِّده عند تعامل األطفال مع هذه األعضاء ": مصطفى
 بالنسبة إليه تعبير عن طاقاته فالتفاعل و الحيوية التي يتسم بها الطفل تعني. )2("البالغين

  .كفاءاته و حبه الكتشاف محيطه االجتماعيو

  :ص في النقاط التاليةخَّلز نمو الطفل الحركي في المرحلة التحضيرية يت ما يميِّ أهمَّإنَّ

 .كالقفز و الجري و التسلق: مه في حركات المشي و الوقوف و التوازنحكُّت 

ي تلقينه مبادئ المهارات التي ل على المربِّتها، مما يسهِّثبات حركات اليد و استقرار دقَّ

 .وين، و غيرهاللقص و التاة في تحريك اليد كالرسم و الخط و ب الدقَّتتطلَّ

 . و الذوق و البصرالشم و اللمس: نضج الحواس لديه 
قدرة الطفل على القيام بأعمال حركية مختلفة كقفل أزرار مالبسه و تخطي الحواجز  

 )3(.في مسار منظم
راك الحسي لذاته و لألشياء المحيطة به ال نضج الطفل العصبي و تمتعه باإلداكتم 

 .بتقديره للفضاء و الزمان

 االنفعالي لديه با على التوازن من شأنه أن يؤثر سل للطفل الحركيالنموإن اضطراب 

  . كفاءته، و منه فالنمو الحركي غير معزول عن نضج نمو الطفل في الجوانب األخرىوعلى

                                                 
   أنظر،-)1(

H. Jilbart, N du Saussoie, M-B Dutilleul : Les enfants de 4 à 6 ans à l’école maternelle, Paris, 
Armand Colin, 1990, (s e), p 10. 

  . 63، ص )د ط(، )د ت ( لم النفس التربوي، بيروت، منشورات دار و مكتبة الهالل، ع: فى غالب مصط-)2(
   G.R.A.P.Sحث في النشاط ما قبل المدرسي  مجموع الب مرجع سبق ذآره،  الدليل المنهجي للتعليم ما قبل المدرسي،-)3(
)Groupe de Recherche Action Préscolaire( ،1996، الجزائر، الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية ،)د ط (

  .11ص
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 :النمو الفكري -2

:  العقلية مثلهقدرات ز الجانب الفكري لدى طفل المرحلة التحضيرية نمو ما يميِّإن أهّم

و الذكاء و هذا األخير يعتبر من أهم اإلدراك، و التذكر، و التفكير، و االنتباه، و التخيل 

    مع محيطه و التعامل معه، و إن كان في حقيقة األمرِفتكيُّبالالقدرات التي تسمح للطفل 

زال غير قادر على استيعاب ما يحيط به و الخروج من نظرته المحدودة أو ما يطلق يما 

  :)1(لة بما يليالتي تميز المرح" التمركز حول الذات "أو " باألنوية " يها لع

  .نمو الوظيفة الرمزية عند الطفل -

 .ةتميز إدراكه بالحسيَّ -
 .كتسابه لفكرة المعكوسةعدم ِا -

ة و ذكر خصائصها ي، سأنطلق من تحديد القدرات العقل السابقةلشرح النقاط الثالثو

  :في المرحلة التحضيرية

على التعايش مع  تهو يقصد به استيعاب حواس الفرد للعالم الخارجي و قدر: اإلدراك .1.2

انتقال ما هو موجود في العالم الخارجي  : "هفه كامل محمد محمود عويضة بأنّعرَّو . محيطه
 :دراك مراحل تتمثل فيما يلي و لِال)2("إلى داخل مخ الفرد ثم تأويل هذا الداخل ) البيئة(

األعصاب ا لتستقبل  تتميز بنقل الحواس لما هو موجود خارجي:يدراك الحسِّمرحلة اِال 

 )3(.طاء التأهيلإعالمثيرات البيئية و ترسلها إلى المخ الذي يقوم بدوره ب
 و هي متصلة بالمرحلة السابقة و يتم خالل هذه المرحلة تفسير :دراك العقليمرحلة اِال 

 .التنبيه و االستجابة له

 ز عملية اإلدراك في المرحلة التحضيرية ارتباطها بالحواس و ذلك لكونو ما يميِّ

تفكير طفل المرحلة فطري مبني أساسا على الخبرة المباشرة أو الحسية التي يكتسب من 

  .خاللها مهارات كالقراءة و الطالقة اللفظية و غيرها

                                                 
  .31ص،  أنظر، الدليل المنهجي مرجع سبق ذآره-)1(
  .31، ص 1 الكتب العلمية، الطبعة القدرات العقلية في علم النفس، بيروت، دار:  آامل محمد محمود عويضة-)2(
  .31 نفسـه، ص-)3(
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و من ثمة، فاإلدراك أعقد من أن يكون عملية بسيطة، بل يعتمد على عمليات عقلية 

  .ما الذاكرةأخرى السيَّ

  :التذكر بأنه" كاثرين مان بيرن"و " تونثلما جوين ثيرس "ا عرفت:الذاكرة .2.2

يكون  و)1(" القدرة على استعادة الخبرات السابقة، و استرجاع المعاني وما بينها من تداع" 

 عمر الثالث سنوات حيث تتضح القدرة على االسترجاع، في هذا ا منبتداءانمو الذاكرة 

ضح إالَّ في سن الثالثة و يستمر ال يبدو نمو الذاكرة بشكل وا": السياق قال محمد سالمة آدم
هذا النمو حتى الخامسة عشر تقريبا، و ليس معنى ذلك أن عمليات التذكر تكون معدومة 

 )2(."نمائيةالطفل الِّقبل هذه السن، و لكن تتصف بمصاحبتها و احتياجات 

و انطالقا من الطفولة الثانية أي بداية من عمر الثالث سنوات تنشأ رغبة الطفل في 

ف على المحيط و ذاته، و ربط ما أدركه بخبراته السابقة لذا ترتبط الذاكرة في هذه تعرُّال

 و يمتد هذا النوع من الذاكرة إلى الست سنوات لتنمو بعدها -ي للطفلالمرحلة باإلدراك الحسِّ

أهمية هذا النوع من الذاكرة " J-p. Délargeجان بيار دالرج "ح وضَّ. ذاكرة إسترجاعية

)3("قبلًيارجعية للخبرات المختزنة داخليا والذاكرة الطويلة المدى تؤكد الم": ته قائالفي دراس
 .

إن عملية التذكر تساعد الطفل على استظهار الرموز اللغوية و ترتيبها على هيئة تسلسلية، و 

 في حاالت، كأن تكون معلومات غير مثيرة االحتفاظ بخبراته التي ال يمكن أن ينساها إالَّ

ها لم ترسخ تباه، أو َصُعَب على الطفل استيعابها إما لكثافتها أو بسبب عدم فهمها حيث أنَّلالن

  .ا يجعل استرجاعها أو تذكرها أمرا مستحيالفي ذاكرته ممَّ

ف أيضا بتلك توجيه االهتمام و التركيز نحو هدف معين و يعرَّ: و المقصود به: االنتباه .3.2

سالمة  محمد  تحديدعلى حد المثيرات ذات العالقة و جعلها العملية االنتقائية الهادفة إلى جلب

سيا الستقبال إنَّ قدرة اإلنسان على االنتباه تستدعي استعدادا جسديا و نف. )4( مركز الوعيآدم

    يتضح جليا أن االنتباه شرط أساسي في عملية اإلدراك والطفل .  وإدراكهمثير خارجي

                                                 
عبد العزيز : إشراف. عبد الفتاح الميناوي: ترجمة. القدرات العقلية عند األطفال:  آاثرين مان بيرن- ثلما جوين ثيرستون-)1(

  .36ص ). د ط(، 1960القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، . القوصي
المديرية الفرعية . الجزائر، مديرية التكوين و التربية الممنوحة خارج المدرسة. فلعلم نفس الط:  محمد سالمة آدم-)2(

 .209ص  ،1، ط 1973. للتكوين
(3) - J. P. Délarge : Le Langage et l’enfant , Paris, Editions Universitaires, 1975, (S.E). P 28. 

يرية التكوين و التربية الممنوحة خارج المدرسة، المديرية الفرعية علم نفس الطفل، الجزائر، مد: محمد أسامة آدم  أنظر،-)4(
  .201، ص 1، الطبعة 1973للتكوين، 
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 كحجم تلك األشياء، أو ياء الملفتة لفضوله و المثيرة لهألش اهذه المرحلة ال تغريه إالَّفي 

إالَّ أنَّ هذه المثيرات وحدها قاصرة غالبا على ، )1(تهالونها، أو سرعتها، أو تكرارها أو جدَّ

إثارة انتباه طفل في عمر األربع أو الخمس أو الست سنوات، ما لم يكن مهيئا للتفاعل معها 

ي ضطراب، أو لعدم وجود حوافز مثيرة لميول الطفل فألسباب داخلية كالخوف و اال

ف بالحيوية و سيما أن الطفل يتصِّركيزه عليه ضعيفا، و الا يجعل تلك الشيء، ممَّاكتشاف ذ

 .كثرة الحركة الدائمتين
التفكير هو تمثيل داخلي لألحداث و الوقائع و األشياء الخارجية، و تعتمد : التفكير .4.2

كما تستفيد من كل العمليات العقلية األخرى، وضح محمود ، دراكهذه العملية أساسا على اإل

يستخدم في عملية التفكير األفكار و التخيالت الرمزية : "محمد غانم عملية التفكير في قوله
 )2(."ألشياء و األحداث و هي دالالت ألحداث غير حاضرة مثل التي يمكن تذكرها أو تخيلهال

بتعد عن المنطقية ألنه م متميز بالذاتية، و يةحضيرمرحلة التال تفكير طفل نإال أ  

دراك ما بين المقدمات و النتائج من عالقات منطقية، فتفكير الطفل متصل عاجز عن إ

مباشرة ببيئته، و حتى تفسيره لكل ما يواجهه إنما يكون بأسلوب بسيط و غير معقول في 

  .عمومه بالنسبة للكبار

اس للواقع يشمله الحذف أو اإلضافة في أحيان إن التخيل هو عملية انعك: التخيل .5.2

يها المخ، و المقصود منها ل من ضمن األنشطة أو الوظائف التي يؤدِّأخرى، و يعتبر التخيُّ

 ميزة خاصة تتمثل في ةمرحلة التحضيريالو لطفل . )3(تداعي صورة ذهنية بعضها واقعي

وهم نفسه بأشياء غير موجودة كأن يتصور نفسه بأنه نسر يطير، فهو يلديه خصوبة الخيال 

في الواقع و لكن يؤمن بها و هذا ما يطلق عليه بالتخيل اإليهامي، حيث يضفي الطفل الحياة 

ى خياله فيصبح و قد يتعدَّ. ث معهاه تحزن و تتحدََّمعلى األشياء الجامدة كأن يعتقد أن ُد

أن ينسب لنفسه واقعة يؤمن بحدوثه على نحو إيمانه بأن ما رآه في الحلم هو حقيقة، أو 

ها عليها أحد الكبار، و هذا ما يدفعنا نحن كراشدين أن نعتبره سمعها عن أحد أقرانه أو قصَّ

 .)4(دراك الطفل في فهم عالمه و تأويل حيثياتهِابا، و هو في الحقيقة طريقة يتبعها اكذ

                                                 
  .203 نفسه، ص-)1(
  .25، ص 1، ط 1995دار الفكر . عمان. التفكير عند األطفال، تطوره و طرق تعليمه:  محمود محمد غانم-)2(
  .33ص .  1ط.1996دار الكتب العلمية . بيروت. ة في علم النفسالقدرات العقلي:  أنظر، آامل محمد محمود عويضة-)3(
  .14/15، ص مرجع سبق ذآره. الدليل المنهجي للتعليم ما قبل الدراسي:  أنظر-)4(
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 :النمو اللغوي. 3

 مظهرا من مظاهر )Piaget (ياجيد ب عنعدُّعتبر اللغة وسيلة تبليغ و تواصل، و تُت

ل المفاهيم بين مختلف األفراد، صي، باعتبارها تعبَّر عن التفكير و طريقة لتو)1(النشاط العقلي

و لعل مفهوم التواصل أو التفاعل بين اللغة و التفكير و عالقتهما بالمحيط، كل ذلك يحيلنا 

تفاعالت فل بنوع الالتي تربط نمو اللغة عند الط) Vygotsky(إلى نظرية فيجوتسكي 

الحوارات التي يتلقاها في محيطه االجتماعي، فلألسرة على وجه أخص دور مهم في و

النضج لسمع و سالمة األجهزة اللفظية، والعملية إضافة إلى نضج القدرات الخاصة بالطفل كا

 .نجاز اللغة و تفسيرها انطالقا من القشرة الدماغيةالذي يعمل على ِاالعصبي 

، و بياجيه )Wallon(، و فالون )Vygotsky( فيجوتسكي كل منلقد اتفق 

)Piaget ( و روندال)Rondal (وي نمو الرصيد اللغ  فيا مؤثراعلى أن للمحيط دور

يرى أن التفكير و اللغة ) Vygotsky(ذلك، ففيجوتسكي للطفل و إن اختلفت تفسيراتهم في 

تدريجيا ليشكال التفكير اللغوي، ثم تتطور آلياتهما بصفة منفصلة عند الطفل ثم يتقاربان 

 اللغة غير العقلية أو  هييمر نمو اللغة بمراحل أربعة، أول مرحلة عليه التفكير اللفظي، و

و التي تمتد من الوالدة حتى العام الثاني تقريبا لينتقل الطفل إلى مرحلة ) Primitif(البدائية 

      محصول الطفل اللغوي ثرياو يكون ) Psychologie naïve(السيكولوجية الساذجة 

لوصول إلى تحديد لو سريعا، يحاول الطفل خالل المرحلة الساذجة استخدام بعض األدوات 

و اكتشاف األشياء التي يريدها، لتنتقل لغته إلى مرحلة أكثر أهمية تكون اللغة فيها متمركزة 

الطفل و ذاته و لكي حول الذات و تدوم لغاية سن السابعة، و تتميز بتضاعف الكالم بين 

 قيامه من هذه الفرضية عمد إلى وضع صعوبات للطفل عند) Vygotsky(يتأكد فيجوتسكي 

:  الرسم أو القلم، و كان استنتاجه متمثال في أنة كِاخفائه لورقةمن األنشطة الحرَّبنشاط 

لول ازدياد الكالم المتمركز حول الذات عند الطفل إنما هو وسيلة للتفكير و إيجاد الح

للمصاعب التي تواجهه، و لكن تختفي ظاهرة التمركز حول الذات عند الطفل ليصبح 

  الداخليةذهنيا و هي ما يطلق عليها فيجوتسكي مرحلة النمو الداخلي أو اللغة استعماله للغة 

)Stade de langage intérieur ( و ألن طفل المرحلة التحضيرية مازال مرتبطا

أن دورها أكثر ) Rondal(ي أسرته و أمه خاصة فقد أكد روندال بعالمه الصغير المتمثل ف

                                                 
 .11-10 المرجع السابق ص J- Piaget  أنظر-)1(
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ل لألطفال في م األوَّفاعلية مقارنة ببقية األفراد المحيطين به، إذ يعتبر األولياء بمثابة المعلِّ

معان ِالذا نجدهم يستمعون و يصغون لكالم الكبار ب، )1 (تساب اللغة و كيفيات التواصل بهااك

استعمال بعض الكلمات، كما تزداد قدراتهم على التعبير اللغوي الواضح محاولين تقليدهم في 

مكان الطفل في هذا العمر استعمال الضمائر ِا إذ ب)2(و الدقيق و ذلك بداية من الثالث سنوات

 كلمة في المتوسط و تشهد هذه القدرات ثراًءا في سن )1000( ألفالمختلفة و التعامل بـ

 يختفي الكالم الطفولي و الجمل نعابير أكثر تماسكا و تركيبا، إذالخامسة لتكون الت-الرابعة

الناقصة و إبدال األحرف كما تنشأ عند الطفل القدرة على إتباع قواعد النحو و ذلك يظهر 

دة كتكوين الطفل للجموع و تصريف األفعال ستخدام القواعد الصرفية بصورة جيِّمن خالل ِا

 و تنمو عند الطفل القدرة على التمييز بين بعض المفاهيم )3(و الموافقة بين االسم و الصفة

، و كذلك الظروف الزمانية و المكانية )أقصر/أصغر، أطول/أكبر(العقلية العامة كالمقارنة 

يزه بين البارحة و اليوم، بين الماضي و الحاضر، و يللتعبير عن السببية، و عن الزمن كتم

  .ن خالل تعبيره الشفويتظهر كل هذه القدرات المذكورة سابقا م

                                                 

     أنظر،-)1(

 A.J.Rondal: L’interaction adulte-enfant et la construction du langage, Bruxelles, Pierre Mardaga, 
Editeur, 1983, (S E), p 173. 

 دليل نمو األطفال و تطورهم حتى سن السادسة، عمان، دار وائل، : أنظر، السرور ناديا هايل، و النابلسي ساهرة سميح-)2(
  .46، ص 1، الطبعة 2001

بد الحميد عيسى عبد الفتاح، القاهرة، دار الفكر فوزي محمد ع: التربية اللغوية للطفل، ترجمة:  أنظر، سرجيو سبيني-)3(
  .53، ص )د ط(، 1991العربي، 
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 : النمو االنفعالي و الوجداني. 4

ى الطفل في المرحلة غالبا ما ترتبط مظاهر النمو االنفعالي بالجانب الوجداني لد

ص من المشاعر السلبية ه يتخلَّ أنَّالطفل يكون متميزا بالسلبية و المعارضة إالَّالتحضيرية، ف

جاب، كما يهتم الطفل ت األنانية، و جلب االنتباه و اإلعاها سلوك محلَّابعة، و تحلُّ سن الرَّفي

 يرى أنه ال (Piaget) بياجي  إال أنَّ)1(ببناء عالقة صداقة مع أقرانه تكون في عمومها طيبة

طفل على حدة مشكال  وجود لتجاوب حقيقي بين األطفال و مثاله في لعبهم، إذ يلعب كل

و إن كانت " لغته األنوية"لى  جواب و هذا دليل ع بينه و بين لعبته دون انتظار أيامونولوج

 إال أن األثر سوف يكون سلبيا تة كما رأيناه في تقسيم فيجوتسكيمؤقفي هذه المرحلة اللغوية 

إذا لم نستطع إخراج الطفل من عالمه المحدود، و لم نوفر له الشعور بالحب و األمان، و 

مؤثرا هاما في نمو ) Rondal( روندال هااالهتمام ال سيما من طرف األسرة التي يعدُّ

  .الطفل االنفعالي و المعرفي و اللغوي

في ) Piaget(ن حسب بياجي ألخالق التي تتكوَّلمة أساسية عد الجانب االنفعالي مقدُِّي

األربع سنوات األولى من العمر من خالل محاوالت الطفل في التقليد المستمر للكبار راغبا 

جابهم، و تتطور القواعد األخالقية بالنسبة للطفل لتصبح مطلقة و بذلك جلب انتباههم و إع

اه في البيت و ما يصادفه في غير قابلة للنقاش خاصة إذا كانت هناك استمرارية بين ما يتلقَّ

ع بيوتشنكوتي على أن الفضاء التحضيري الذي ينتمي إليه ثم بعد ذلك في المدرسة، لذا يشجِّ

فال معتمدة على تحريك االستعداد الداخلي للقواعد األخالقية تكون التربية في رياض األط

                                                 
   أنظر،-)1(

G. Arnold, France L, Ilg : L’enfant de 5 à 10 ans, Traduit par : Nadine grayon et Irène lézine, 
Paris, Presses Universitaires de France, (S E), 1ere Ed, p 54. 
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ب اضطرابا وجدانيا  مما يسبِّ)1(عند األطفال دون فرض القيم و القواعد بالتهديد و التخويف

، و مما ال )2(يخلق الكآبة و االنعزال و قد يتعدى ذلك ليكون سببا من أسباب التخلف القرائي

 وسطه فيه محبوب و مفهوم  بأنَّسن إذا ما أحسَّأن نمو الطفل سيكون أحفيه شك 

  .االجتماعي

  

                                                 
آاميليا عبد الفتاح، :  فوزي عيسى، مراجعة علمية:التربية األخالقية في رياض األطفال، ترجمة: وتشنكوتيبي:  أنظر-)1(

  .16ص  ،)ط د(، 1992القاهرة، دار الفكر العربي، 

، قطر، اللجنة الوطنية القطرية 102أسباب التخلف في القراءة عند األطفال، مجلة التربية ع :  أنظر، فهيم مصطفي محمد-)2(
  .132، ص 1992للتربية و الثقافة و العلوم، 
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 :وصفية للمدرسة القرآنية دراسة : الفصل الثالث

  للمدرسة القرآنية وعالقتها بالكتّابالنشأة التاريخية -1

إن أقرب فضاء تربوي ديني مواز للمدرسة القرآنية يمكن أن يتبادر إلى األذهان هو 

اب بفئة الطفولة و األهداف التربوية و التعليمية المشتركة هتمام الكتَّ، و ذلك نظرا ال"ابالكتَّ"

 .اب و المدرسة القرآنية في عمومهابين الكتَّ

التأديب ة، وهو من أقدم مؤسسات التعليم وب اسم مشتق من التكتيب و تعليم الكتاباتَّالك

 ":ابي حديثه عن الكتَّحيث يرجع في تاريخه إلى عصر الجاهلية، قال عبد اهللا عبد الدائم ف

و مع توسع الدعوة  ،)1("االنتشار كانت قليلة إنإن الكتاتيب وجدت قبل ظهور اإلسالم و 

 حال إلى العرب من حال البداوة بانتقالاب المكان الرئيسي للتعلم خاصة  الكتَّأصبحاإلسالمية 

 التفكير في مكان  مستواها مما دفع إلىارتفعالحضارة و تعقد الدراسات في المساجد التي 

 " : بحلقات المسجد، و في هذا الصدد قال عبد السالم أحمد الكنونيلتحاقهمِا قبل النشءيتعهد 
 الصبيان مع إليه مع ما يحتاج االختصاصتعليم القرآن على وجه ة أول معهد استقل بمهمَّ

. )2( "ه أو بعضهالقرآن لألطفال كلعلى يد فقيه يحفظ  تعلم القراءة و الكتابة و مبادئ الدين

ا من فروض ه البعض فرًضإن تعليم األطفال القرآن كان أمرا عظيم الخطر في اإلسالم و عدَّ

كما  ،)3(ال المعروف عنهم باإلستقامة و حفظ القرآن الكريم كاماألشخاصالكفاية يتوجب على 

 أبناء و أوالدهم على حرص الخلفاء المسلمين على تعليم هابإسبتتحدث المصادر التاريخية 

 خاصة في العصر العباسي ازدهارهه و اب عال و بلغ أوج عزِّحتى أن شأن الكتَّ ،)4(المسلمين

 الشعب، و بعضها اآلخر ءحيث ظهر نوعان من الكتاتيب منها ما كان خاصا بأبناء سوا

ب، كما كان اآلباء ينشئون ألبنائهم ص ألبناء الطبقة العليا و يسمى صاحبها المؤدِّمخصَّ

، أبناؤهم يتعلمه أن على ما يجب االتفاققون مع معلميها على األجر، كما يتم يتفتاتيب و الك

                                                 
، 1، بيروت، دار العلم للماليين، الطبعة 20التربية عبر التاريخ من العصور القديمة حتى أوائل القرن :  عبد الدائم عبد اهللا-)1(

   .146ص 
ة، المغرب، منشورات مكتبة المدرسة القرآنية في المغرب من الفتح اإلسالمي إلى إبن عطي:  الكنوني عبد السالم أحمد-)2(

   .36، ص 1، الطبعة 1، ج 1981الرباط، 
   .36ص سابق، الكنوني، مرجع  -)3(
، )د ط(، 1989ن ، مؤسسة آل البيت، التربية العربية اإلسالمية، المؤسسات و الممارسات، عما:  حسام الدين السمرائي-)4(
   . 333ص . 2ج
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 على الكتاتيب إلنفاقلكان بعض األغنياء و األمراء يتطوعون  " :قال محمد عبد القادر أحمد
  .)1("مينالمسل األموال عليها لتستمر في تعليم أبناء إجراءو 

  : بالكتابااللتحاقسن  -1.1

ل إلحاق أبنائهم  فبعض اآلباء يفضِّبالكتاتيب،لتحاق األطفال دة ِال محدَّك سّنلم تكن هنا

غير أن . رسالهم في السابعة أو الثامنةل اآلخرون ِاابعة، بينما يفضِّ الرَّاب في سّنبالكتَّ

التي كان  اريخية يذهبون إلى القول بأن السّناألكثرين من المحققين و أصحاب المصادر الت

 لم تأت ": األهوانيقال أحمد فؤاد .  الخامسة أو السادسةاألطفال بالكتاتيب هي سّنيلتحق بها 
ت له ن هذا اللون من التعليم الذي أنشئتعليم الصبي دون السادسة ألإشارة كذلك إلى 

 في العصر مدارس الحضانة و رياض األطفال لم يلق عناية علماء النفس و التربية إالَّ
ه  انَّ، غيراب أطفالهم الكتَّسالرإلدوا بسن معينة ا فلم يقيَّاًرر اآلباء أحركلقد تُ. )2( "الحديث

   .اب في الكتَّاألكثراتفق على بقاء الطفل خمسة أعوام أو ستة على 

  :الكتابالتعليم في  -2.1

معظمه، حيث يعمد معلم القرآن الكريم تحفيظ كان التعليم في الكتَّاب بدائًيا في لقد 

 معتمدا على الئيةإمصحف و كتابته في اللوح دون أخطاء مم من الاألطفال القرآن الكري

اب كان في معظمه إن التعليم في الكتّ " :الصددالقراءة و الكتابة، قال رابح تركي في هذا 
بدائيا و على الطريقة التقليدية المعروفة عن الكتاتيب منذ عدة قرون حيث كان يقتصر على 

 الذاكرة من أوله إلى آخره دون شرح لمفرداته و ال  و تالوته منتحفيظ القرآن وحده،
 يعمل .)3( " و التربويةاالجتماعية أو تفسير لمقاصده الدينية و األخالقية و تحليل لمعانيه،

اب على جعل الطفل يكتب على اللوحة سورة بأكملها أو عدة آيات من القرآن  الكتَّفي المعلم

ن من الحفظ عن ظهر قلب، ليستظهر  كتبه حتى يتمك ثم تكرير قراءة ماالكريم و هذا غالبا،

 له بمحو َن وافق الشيخ على حفظ الطفل أِذفإذا. حفظه أمام شيخه الذي يؤشر له بالحفظ

  .)4(لوحته استعدادا لكتابة آيات أخرى

                                                 
   .19ص . 1، ط 1987تربية العربية، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، دراسات في ال:  محمد عبد القادر أحمد-)1(
  .61، ص )د ط(، 1983التربية في اإلسالم، القاهرة، دار المعارف، : أحمد فؤاد األهواني -)2(
    .230، ص 2، ط 1981التعليم القومي و الشخصية الجزائرية، الجزائر، الشرآة الوطنية للنشر و التوزيع، : رابح ترآي-)3(
  .62ص ). د ط(، )د ت(الجزائر، دار األمة، .  مصطفى عشوي، المدرسة الجزائرية، إلى أين؟-)4(
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تعتمد طريقة التعليم في الكتاب على التلقين و الحفظ بالتكرار و تعرف هذه الطريقة 

 فإن حفظ )1 (رتكز أساسا على دور الذاكرةيلحديثة بالتعليم اللفظي الذي في علوم التربية ا

 :صالح ذياب الهندي :م أشياء أخرى يذكرها ه إلى تعلُّجِّه أو بعضه والقرآن الكريم كلَّالطفل 

 ذلك مبادىء العربية و الشعر و مجمل تاريخ إلى فإنه يضيف ، في تعليمهارتقىإذا " 
ملتان في  مستعا القراءة و الكتابة فإن كانت أما فيما يخص،)2("بو مبادىء الحسا اإلسالم

 إن تعليم القراءة "  : كما قال تركي رابح و إنماهما لم تقصدا لذاتيأنهماتحفيظ األطفال إال 
خذ وسيلة فقط لكي تَّ كان ُيإنماالكتابة لألطفال في الكتاتيب لم يكن مقصودا لذاته و و

  .)3("مالئيةحف و كتابته في اللوح دون أخطاء ِاالصيستطيعوا قراءة القرآن من 

اب و لفترة طويلة من تاريخ التربية الوطنية المدرسة المعروفة لدينا لقد مثل الكتَّ

اب مالذا ألبناء األسر الجزائرية و كان الكتَّ. اليوم، من حيث هدفها العام و هو تعليم األفراد

  إنَّ" :اب في قولهة الكتَّحميد بن باديس مهمَّمن شبح الجهل و األمية، ذكر الشيخ عبد ال
التعليم المسجدي بقسنطينة كان قاصرا على الكبار و لم يكن للصغار إال الكتاتيب 

وإن كان كالم الشيخ بن باديس محصورا بمنطقة قسنطينة فهذا ال يعني في  ،)4("القرآنية

  . سابقاما رأينا أن المناطق األخرى ستكون بخالف اعتقادي

 فضاءا اعتبارهب بصورته التي حاولت تحديد أبعاده بشكل مختصر ال يمكن  الكتَّانَّإ

و . ن مراحل التعليم الذي ساد في تلك الفترة منذ تاريخنا الوطنيتحضيريا و إنما مرحلة م

نطقيا أن تكون  المدرسة القرآنية فضاءا تحضيريا فال أتصور ماعتبرنامن جانب آخر إذا 

  . عنهبديال  للكتاب أواموازي

  

                                                 
  . 92، ص 1، ط 1990صورة الطفولة في التربية اإلسالمية، عمان، دار الفكر للنشر و التوزيع، :  صالح ذياب الهندي-)1(
   . 36، ص سبق ذآره: لكنوني عبد السالم أحمد ا-)2(
   .230ص . سبق ذآره: بح ترآي را-)3(
   .20سبق ذآره، ص :  مصطفى عشوي-)4(
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  نشأة القانونية للمدرسة القرآنيةال -2

 مؤسسة المسجد أو  المسجد بتربية الطفل إلى زمن قديم، غير أنَّاهتماميرجع 

 هاأنَّ رغم .1991 سنة المراسيم التنفيذية الجزائرية إالَّالمدرسة القرآنية لم توجد قانونيا في 

ت بأهميتها بحكم خلفيات ثقافية و سر جزائرية كثيرة آمن من أكانت معروفة و مقصودة

اقتصادية و حتى الوضع السياسي الذي زامن ظهورها بقوة لكن هل هذه الخلفيات ظلت قائمة 

ستبيان الموضوع اإلجابة عنه في هذا الطرح الذي سيحاول اِال بعد ظهور المؤسسة تشريعيا؟

  .الالحقالفصل 

 ارة المكلفة بالشؤون الدينية الصادر من طرف الوز91-81إن المرسوم التنفيذي رقم

يحة األطفال ما رإتاحة الفرصة للمدرسة القرآنية باإلهتمام بش على نصَّفي مادته الخامسة 

  :)1(دة و هيوذلك ألهداف محدَّالتمدرس، قبل 

 السليم و الفهم األداء و قراءة مع  كتابةر من القرآن الكريم األطفال ما تيسَّتعليم -

 .الصحيح
 . الدينعلوم الضرورية من األمورتعليم األطفال  -
ريفة ذات الصلة الوثيقة بتنظيم الحياة شتلقين األطفال مختارات من األحاديث النبوية ال -

 .و تقويم السلوك
ها خالل مراحل تكوينها و ال سيما في المرحلة التحضيرية دِّه و تعبالناشئة االعتناء -

 .ضمانا لتواصل القيم الدينية عبر األجيال

                                                 
   .23 ، ص 2002، مارس 17الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد : أنظر -)1(
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  :رسة القرآنية بناؤها و تجهيزهاالمد -3

  :المدرسة القرآنية: النموذج األول

 الدينية و هو الوحيد تم إنشاء المدرسة القرآنية بقرار من الوزير المكلف بالشؤوني

لمسجد أو مستقلة ا و تكون ملحقة ب.تسميتهاالمخول له تحديد موقع المدرسة القرآنية و 

  .)1(عنه

ية متاحة و نهائية لعدد المدارس القرآنية المتواجدة لألسف ال توجد إحصائيات رسم

إال مجرد تقديرات من مديرية الشؤون الدينية، حيث يصل بالعاصمة، و ما تحصلت عليه 

عدد المدارس القرآنية بتقديراتهم في العاصمة بخمسة عشرة مدرسة قرآنية، أغلبها زوايا في 

 في طريقة تعليمها النظامس لى نف مدارس قرآنية مع محافظتها عاألساس ثم حولت إلى

  .نظامها الداخليو

  المنطقة   اسم المدرسة القرآنية
  بولوغين  األمــة

  الروبية  عمر بن الخطاب
  سيدي امحمد  الهدى 
  المحمدية  النجاح

  عين البنيان  أبوذر الغفاري
  القبة  قاريدي

  الدرارية  على بن أبي طالب
  الكاليتوس  عبد المؤمن 
  المحمدية   بعمر بن الخط
  باب الوادي  النصر 
  األبيار  األرقم
  التيلملي  الهدى

  الدار البيضاء  أحمد حماني
  عين طاية  خالد العربي 

  أسماء المدارس القرآنية و أماكنها  يوضح )1(الجدول رقم 

                                                 
   .الصفحة نفسها.  أنظر، المرجع السابق-)1(
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ل عن مصليات اء مستقِّنَِبز ِب المدرسة القرآنية يتميَّةصورل من موذج األوَّ النَّإنَّ

عل األمر كذلك امتثاال ألمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بتنزيهه من د، و ُجالمساج

  .)1(هم يسودون حيطانها و ال يتحرزون من النجاساتالصبيان و المجانين ألنَّ

  : األقسام القرآنية التابعة للمساجد:الثانيالنموذج 

 و هذا استنتاجا مما العدد،بخالف المدارس القرآنية فاألقسام التابعة للمساجد كثيرة 

قدمه لي أحد المسؤولين في مجال التكوين بمديرية الشؤون الدينية، حيث يبلغ عدد األقسام 

 قسم قرآني موزعة على مساجد العاصمة و ذلك 380هذا النموذج الثاني حوالي لالقرآنية 

 و يراعي في إنشاء هذه األخرى،على شكل حجرة أو حجرتين مفتوحتين الواحدة على 

بين األقسام القرآنية فهناك  أما الفرش فيختلف نوعا ما ، و التدفئةاإلنارة، و التهوئة،ألقسام ا

رابي زو أقسام أخرى مفروشة بال. من األقسام ماهي مجهزة بمناضد و سبورات و خزانات

 ذا النموذج، و يعود سبب اختالفالسبورات الصغيرة الحجم و هي النوع الغالب في هو

  :قسام إلىيز هذه األهتج

تكون ففي غالب األحيان المساهمات المادية و المالية . عدم وجود التدعيم الكافي لها -

 المسجد في جذب اهتمام ة عنالمتطوعين، و كذلك قدرة اللجنة المسؤولمن طرف 

 . و اليد المتطوعةالمسؤولين
لى مين إر بعض المعلِّا يضطَّضيق األقسام و كثرة األطفال من حيث العدد، ممَّ -

 بفرش الزرابي الستعاب اكبر عدد ممكن من االكتفاءاإلستغناء عن المناضد و 

 .الفاألط

نشأ موازاة مع بناء المساجد، حيث تخصص جوانب معزولة أو  األقسام القرآنية تُإنَّ

قسام عادة في الطابق السفلي من و يتم بناء هذه األ. بعيدة عن المصليات الخاصة بالمساجد

يضا  أىعلى الشرفات، و يراعأطفال من  وقوع أي خطر ممكن كسقوط األبالجتناالمساجد 

القرآنية ز المدارس  دورات المياه لضرورتها، إن المالحظ في هذا الجانب تميُّ وقرب األقسام

ض و حتى قاعات للصالة خاصة بها ي التابعة للمساجد بدورات مياه و مراحاألقسامعن 

                                                 
، 1990ر العربي للنشر و التوزيع،  التربية التحضيرية في رياض األطفال، عمان، دار الفك:  أنظر عدنان عارف مصلح-)1(

   .10، ص 1ط 
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مل كل مرافق المسجد، و يبدو نقص الجانب المادي فيها بخالف األقسام القرآنية فهي تستع

 قدسية المكان و عدم وجود تخطيط إنهذا الميدان،   عدم اهتمام مسيريمما يثبتواضحا، 

عدم لبعض المعلمين المسيرين لهذه المدارس مبررات قدمها مسبق عند بناء هذه المدارس 

 بقاعة الدرس رغم ون يكتفهذاهم بوجود مساحات للعب أو لممارسة أي نشاط حركي، و 

   ....ي و قفزر في ممارسة كل النشاطات الحركية من لعب و جضيقها

  

  . جلوس األطفال في قاعة المكتبة التابعة للمسجدتوضح الصورة
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 .مسجدال جلوس األطفال على الزرابي بقاعة منعزلة عن مصليات توضح الصورة

  

  .ةإحدى األقسام القرآني  تجهيزتوضح الصورة
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 في بعض األقسام  المختلط و تجهيز القسمغيرنموذج عن التفويج : الصورةتوضح 

  القرآنية
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  :تسيير المدرسة القرآنيةنظام و -4

مام المسجد مسؤوال عن تسيير المدرسة القرآنية و ذلك بتأهيل من وزارة إيعتبر 

ص آخر شريطة الشؤون الدينية، و يمكن لنفس الوزارة أن تعطي هذه الصالحيات ألي شخ

أما فيما يخص دراسة المسائل . تزكيته من طرف نظارة الشؤون الدينية التابعة للوالية

المتعلقة بتطوير المدارس القرآنية و توسيعها و تجهيزها و صيانتها، و تأسيس نظامها 

ن من ناظر كّو مجلس توجيه التعليم القرآني المقة بما يتفق عليهالداخلي فهي أمور متعلِّ

، و أمين مجلس التعليم و مفتش التعليم في المسجد ؤون الدينية، و مفتش التعليم القرآنيالش

       إضافة لممثلي المدارس القرآنية و معلميها و أمناء المال في الجمعياتفي المسجد

فيما يتعلق بتمويل األقسام و المدارس القرآنية و تجهيزها فيأتي من طرق  أما .)1(الدينية

  :)2(تمثل فيما يلي تمختلفة،

 خاصة أولياء األطفال من أموال ما تقدمه المؤسسات الخيرية و تبرعات األفراد   -

  .تجهيزات مادية مختلفةو

  .ع من الزكاة حيث يقدم نصيب منها إلى المدارس القرآنيةَمْجما ُي -

  .ما تقدمه الدولة و الجماعات المحلية من مساعدات مالية و تجهيزات مادية -

  

  

                                                 
 ،12 و 10، المادة 432-94، المرسوم التنفيذي رقم 82، العدد 1994أنظر، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  -)1(

  نفسه .9 ص ،1994
   .10ص .نفسهأنظر، المرجع  -)2(
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 : القرآن الكريممعلم -5

  :تعريفه -1.5

 التأهيل، يعين بعد اجتيازه لمسابقة الدينية،م القرآن هو موظف في قطاع الشؤون معلِّ

 أما تجويده،ن يكون حافظا للقرآن الكريم و متقنا ألحكام لمسابقة أاجتيازه او يشترط قبل 

  .ير محددفغ دراسيالتحصيل ال

 و الذين لهم المثبتين،قرآن الكريم كله و الحافظين للكما يسمح بتوظيف المؤذنين 

هلهم ؤ و الحاصلين على شهادة في إطار التكوين المستمر تالرتبة،خمس سنوات أقدمية في 

 كله، و كذلك من بين المؤذنين الحافظين للقرآن الكريم الكريم،لممارسة وظيفة معلم القرآن 

 و المسجلين في قائمة التأهيل و لكن و المثبتين الذين لهم عشر سنوات أقدمية في هذه الرتبة

 فقط من المناصب المطلوب 10% و يخصص لهم االختيارهؤالء يوظفون على أساس 

  .)1(شغلها

 :حقوق و واجبات معلم القرآن الكريم -2.5

أما . حقوقله  واجبات و يقدم واجبا كغيره من الموظفين فعليهباعتبار أن معلم القرآن 

   )2(:في النقاط التاليةالواجبات فيمكن تلخيصها 

 .تعليم القرآن الكريم للصغار و الكبار -
 .تعليم المبادىء األساسية لفقه العبادات -
 .القراءة و الكتابة األميينتعليم  -
 .المشاركة في النشاط المسجدي، و استخالف اإلمام عند الضرورة -

. ات تأديبيةواجب من الواجبات السابق ذكرها يعرضه لعقوبإن إخالل المعلم القرآني ب

 العقوبات المطبقة على المعلم 1991/114 و 1985/59 قد حدد المرسومان التنفيذيان

  : من هذه الواجبات المتمثلة فيما يليالقرآني بعد أن يخل بواجب

                                                 
  .24، ص 17، العدد 2002 مارس 6أنظر، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  -)1(
  . 29، ص 2002/2003 معهد القراءات الجزائر،15/10/2002 و14 أنظر، محاضرات معلمي القرآن الكريم ليومي -)2(
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 أي خطأ خالل ممارسة ارتكاب أو باالنضباطاإلخالل بواجباته المهنية أو أي مساس  -

  .مهامه

 .يطلع عليه بحكم ممارسة مهامهفشاء سر أية وثيقة أو حدث ِا -
 المصلحة اقتضت إال إذا -الجمع بين الوظائف–العمل أو ممارسة عمل خاص مربح  -

 .ا به، و في هذه الحالة يجب أن يكون العمل الثاني مرخًصمثل هذا العمل المضاف

واجب من واجباته المخولة له في خالل المعلم ب في حالة ِااتخاذهاو العقوبات التي يتم 

 إلزاميةمتمثلة في إقالته من منصبه أو نقله لمنصب معين آخر و هي إجراءات ظيفته و

ي شخص ال يستهدف شغل وظيفة شغال نظاميا، أو إذا لم يكن هناك ألكما ال يمكن ( .التنفيذ

  . ) أن يمارس مهنة التعليم القرآنيتالميذ موجودون لتعليمهم

  :دول المواليأما حقوق معلم القرآن فيمكن تلخيصها في الج

  يبرز حقوق المعلم حسب القوانين) 2(الجدول رقم 

يبرز الجدول أعاله حقوق المعلم في المدرسة القرآنية و هذا حسب المراسيم و 

حاولت و لقد . خرالنصوص القانونية التي تسوي بينه و بين أي موظف في قطاع عمومي آ

  محتوى المادة التاريخ/ المادة  الحقوق

  1991/81  الحق في الراتب
تتكفل وزارة الشؤون الدينية بدفع أجور معلمي 

  المدارس القرآنية الذين تعينهم

الحق في الحماية و 

  ألمن أثناء العملا
1982/179  

حماية من حق المعلم في المدرسة القرآنية أن يجد 

  ن حوادث العمل  عجتماعية و تأميناِا

الحق في العطل 

  القانونية و الراحة
1982/184  

لمعلم القرآن الكريم الحق في أخذ راحة ال تقل 

 ساعة متوالية كما يمكن أن يستفيد 24مدتها عن 

  .من عطل قانونية أخرى سنوية بمبررات يقدمها

  1982/302  الحق في الترقية

لية، و من حق المعلم القرآن الكريم الترقية الداخ

يعني ذلك انتقاله إلى منصب أعلى بعد توفر 

  .الشروط الخاصة بذلك المنصب فيه
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 وضعية المعلم القرآني على ضوء ما استطالعمن خالل زيارتي لبعض المدارس القرآنية 

  :* من حقوق في الجدول السابق فكانت النتائج كما يلي المراسيمأشارت إليه

  القرآنيالفضاء  عدد المعلمين

  المدرسة إسم 
  الفضاءصفة 

  مرسم  طوعمت
 المجموع

التأمين و الحماية 

  االجتماعية

   مغ  1  0  1  مدرسة قرآنية  احــالنج

  م  2  2  0  مدرسة قرآنية  ةــاألم

   مغ  2  1  1  أقسـام قرآنية  اليقيــن

   مغ  1  0  1  أقسـام قرآنية  الخلفـاء الراشدون

   مغ  2  0  2  أقسـام قرآنية  )القبة(ابن بـاديس 

   مغ  2  0  2  أقسـام قرآنية  ابن باديس علي بومنجل

   مغ  1  0  1  أقسـام قرآنية  ميةالهدايـة اإلسال

  م  4  2  2  أقسـام قرآنية  حي المنظـر الجميـل

  م  2  0  2  مدرسة قرآنية  قـاريــدي

  م  1  1  0  مدرسة قرآنية  الســــالم

 ختم المدرسة القرآنية و عملها كقسام التابعة للمساجد المذكورة أعاله تملرغم أن األ

ميها غير مؤمنين من غلبية معلِّ أ أنَّالَّالدينية إلشؤون الوزارة المكلفة باقبل رح به من مص

قسام التابعة للمساجد ، و تأمين المعلمين و األطفال في األقوعها أثناء العملاألخطار الممكن و

رة للمسجد من الوزارة المسؤولة، أما العدد جنة المسيِّلَّتقع مسؤولية تأمينهم على عاتق ال

من الوزارة فحقوقهم لناشطون في إطار قانوني و بتعيين ن الكريم اآالقليل من معلمي القر

   .ونةالقانونية مص

                                                 

  .مؤمن: م  -غير مؤمن : غ م :  مالحظة - *
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  القرآنيةالتعليمي في المدرسة برنامج ال: الفصل الرابع

   برنامج المدرسة القرآنية-1

م أكثر منه بالمدرسة ألن لكل إن البرنامج المقدم في المدرسة القرآنية متعلق بالمعلِّ

رة في مجملها ال تختلف  النشاطات المقرَّ غير أنَّالسنوي،نامجه م طريقته في إعداد برمعلِّ

  :من مدرسة قرآنية إلى أخرى، فهي متمثلة أساسا فيما يلي

 .تحفيظ القرآن الكريم -
 .و القراءة من رسم الحروف و نطقها بسالمةتعليم مبادىء الكتابة  -
 . على بعض اآلداب الحميدةالتدريبتحفيظ بعض األدعية و  -

الحصص، فمثال في القسم زيع هذه األنشطة حسب المعلم و تحكمه في وقت و يتم تو

  :القرآني التابع لمسجد الخلفاء الراشدين يقوم المعلم بتوزيع األنشطة زمنيا كما يلي

  

  10:30–10:15  10:15–9:50  9:50–9:35  9:35–9:10  9:10–9:00 9:00–8:50  8:50–8:30  التوقيت

 األنشطة
القرآن 

  الكريم
  احةاستر  خط

 حفظ القرآن

  الكريم
  القرآن الكريم  استراحة  قراءة

   في القسم القرآني لمسجد الخلفاء الراشديناستعمال الزمن) 3(رقم جدول 

لقرآن ال يعتبر التوزيع السابق مقياسا متبعا في كل األقسام القرآنية أو عند كل معلمي ا

كريم المادة الرئيسية، حيث  تمثل حصة حفظ القرآن الو رغم ذلك يظل متقاربا، إذالكريم 

ما يساوي ساعة م فيها كل األنشطة أي تي تقدَّالزمنية ال نصف الفترة يعادل زمن تحفيظه

 على حساب تقديم األنشطة األخرىة المذكورة و ذلك من ساعتين، و قد تفوق المدَّكاملة 

ميا و في بعض  دقيقة يو25تُقلِّص بذلك مدة تقديم كل من نشاطي القراءة و الكتابة إلى و

المدارس القرآنية ليس لهذان النشاطان فترات زمنية و توقيت محدَّد بل قد ُيهمل تعليمهما 

  .نهائيا
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في الفترات القليلة الماضية، وجدت بعض االقتراحات حول برنامج موحد تخضع له 

  :)1(التاليكل األقسام القرآنية سواء التابعة للمساجد أو المدارس القرآنية و تمثل في التوزيع 

  ةـــاحيــرة الصبــفتـال

  الخميس  االربعاء  الثالثاء  االثنين  االحد  السبت  األيامالمواقيت  

 إلى مـن
8:00 10:00

تحفيظ القرآن 

  الكريم

تحفيظ القرآن 

  الكريم
 

تحفيظ القرآن 

  الكريم

تحفيظ القرآن 

  الكريم

تحفيظ القرآن 

  الكريم

  ةـــــــراحـــاست

10:1511:00
تربية دينية 

  آداب وأخالق

الترتيل 

  والتجويد
  خط 

فقه الصالة 

  والطهارة

الحروف 

  الهجائية

11:0012:00
 إسالمية أناشيد

  وطنية و
  خط  خط   و أذكار أدعية

 إسالمية أناشيد

  ووطنية

  ةـــائيـرة المســفتـال

14:0016:00
تحفيظ القرآن 

  الكريم

تحفيظ القرآن 

  الكريم
 

تحفيظ القرآن 

  كريمال

تحفيظ القرآن 

  الكريم

تحفيظ القرآن 

  الكريم

   مقترح الستعمال الزمن أسبوعيا) 4( رقم جدول

بذلك المجال عمل به، و ترك  لم ُياقتراحد  الزمن أعاله بقي مجّراستعمالإن جدول 

 أنها الجتهاد المعلم هذا من جانب، و من جانب آخر يالحظ في فترات عمل األقسام القرآنية

في تنشط  من امن تعمل الفترة الصباحية فقط، و منهة فمن األقسام القرآنية غير موحد

بعض تعمل ، بينما  ماعدا الجمعة األسبوععلى مدار و - الصباحية و المسائية–فترتين ال

 األسبوع ماعدا يوم االثنين كما هو الشأن في الجدول الزمني  أيامالمدارس القرآنية طوال

 ، و الامجنكيف يمكن تقديم أو اقتراح توزيع زمني للبر :ل أتساء يجعلني و كل هذا،المقترح

 حتى لو أرجعنا السبب لكثرة األطفال في ه بأنّمع العلم. يوجد حتى اتفاق في كيفية العمل؟

سيكون السؤال نفسه ألن بعض األقسام القرآنية رغم كثرة عدد   بعض األقسام القرآنية

قة  و بنفس الظروف الصعبة و المره)والمسائيةالصباحية  (األطفال تعمل على فترتين

  .للمعلم

                                                 
  .29، معهد القراءات، الجزائر، ص )15/10/2002 و 14( أنظر، محاضرات معلمي القرآن الكريم -)1(
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ل التوقيت المقترح وإن الكالم السابق ذو صلة وثيقة بما أعتقده حول البرنامج أو جد

 البقاء مدة ساعتين في حفظ القرآن الكريم دون ةمرحلة التحضيريالمكان الطفل في ِافليس ب

 ضعيفة مما يجعله يحاول الهروب نتباهاالاستراحة خاصة و أن قدرة الطفل على التركيز و 

من  في السيطرة و تضاعف من إرهاقه ن النشاط بالحركة و الفوضى التي قد تزعج المعلمم

كما أن توزيع األنشطة غير . جديد على تركيز الطفل وجذب اهتمامه إلى القيام بنشاط معين

  ربع و هذا يوم الثالثاء أي ساعتين إال، دقائق105مدروس ذلك أن نشاط الخط يقدم في مدة 

وما عدا ذلك فال نالحظ وجود النشاط  ، النشاط ساعة كاملة يوم األربعاءو كذلك يدرس

عتقد أن هذا التوزيع بمثابة ضغط على جهد الطفل في تحريك أالكتابي في سائر األيام، 

فل في زة بالنسبة للطعضالت أصابعه الصغيرة السيما أن الخط مهارة حركية دقيقة و مركَّ

ة تقديم النشاط الكتابي على سائر أيام عت مدَّزِّ ُولو فكان من األنسب –المرحلة التحضيرية 

ة م لمنهاج التربيالمشروع المقدَّيقترح  في هذا الصدد .و في فترات مختلفة األسبوع

 القراءة والكتابة مبادئ من تعبير و هنضمتبما ت )1( اللغويةفيما يخص النشاطاتالتحضيرية 

 أي ، دقيقة حسب فترات عمل الفضاء التحضيري40 ساعات و 4 ساعات أو 5م في قدَّتُن أ

 دقيقة و هذا التوزيع األسبوعي للنشاط 20م كل حصة في قدَّ حصة موزعة أسبوعيا ت15ُ

  :م كالتالياللغوي مقسَّ

   دقيقةx 20 حصص 8 :تعبير -

   دقيقةx 20 حصص 3: مبادئ القراءة -

  . دقيقةx 20 حصص 3 : الكتابةمبادئ -

الفترة الصباحية فقط، فإن كان العمل على فترتين في  ينملاالعخاص بو هذا التوزيع 

كتمال نصاب التوزيع ين دقيقة و ذلك الريضاف لنشاط التعبير حصة أخرى مقدمة في عش

و على ضوء ما رأيناه فالهدف من توزيع األنشطة و عدم تكديسها مراعاة قدرات  .األسبوعي

  .ا يقدم لهم و يبقى المعلم مسؤوال عن ما يقدمه لألطفالبمستمتاعهم و اكتسابهم و ااألطفال 

                                                 
  .17 ص -2002 ديسمبر –نظر، مشروع منهاج التربية التحضيرية  ا )1(
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  :دراسة محتوى برنامج المدرسة القرآنية -2

 في هذا العنصر لكن القرآني البرنامج ما يقدم من نشاطات في أن ذكرت أهمَّسبق 

ية و األقسام  المدارس القرآننَّإ .برنامج و ما يحتويه من وحداتالأتحدث عن مضمون س

ة األولى من التعليم األساسي، لسنالتابعة للمساجد تعتمد أساسا على دروس الكتب الخاصة با

، بينما تلقن السور القرآنية من  و قراءتهاخاصة ما يتعلق بالحروف الهجائية من حيث كتابتها

 أفكار و م القرآني في بناء محتوى برنامجه إلى إضافةلِّى المعو يتعدَّ .المصحف الشريف

 الرياضيات و ذلك وفق قدراته و مستواه  فيأخرى متعلقة بمبادئنشاطات نشاطات فنية و 

و  .ة مختلفة و إن كانت المادة الخام نفسهاو منه فالبرامج المعدَّ. العلمي و أهدافه الخاصة

       نموذج عن هذه البرامج خاص بالقسم التحضيري التابع لمسجد عبد الحميد  فيما يلي

 :بن باديس بشارع علي بومنجل
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  برنامج خاص بالقسم القرآني التحضيري التابع لمسجد عبد الحميد بن باديس): 5(الجدول 

 المواصفات

   النشاطات
  المحتويات  األهداف

القرآن 

  الكريم

  .تحفيظ الطفل السور القصيرة -

ترخيص حفظ القرآن الكريم في صدور  -

 بينات بل هو آيات " :األطفال لقوله تعالى

  . )1("في صدور الذين أتوا العلم

  :السور

-النصر-المسد-اإلخالص-الفلق-الناس-الفاتحة

-التكاثر-العصر-الهمزة-الفيل-قريش-الكافرون

-التين-العلق-القدر-البينة-الزلزلة-العاديات-القارعة

  .آية الكرسي-الشمس-الليل-الضحى-الشرح

األدعية و 

  اآلداب

مة الخلقية لدى تنمية الجانب الديني و القي -

  الطفل 

  تعلم بعض اآلداب واكتساب  -

  عند النوم و االستيقاظ منه -

  عند دخول المرحاض و الخروج منه  -

  عند األكل و الفراغ منه  -

  عند الدخول إلى المنزل و الخروج منه -

  عند دخول المسجد و الخروج منه  -

  .آداب السالم -

  )التشميت( أدعية العطاس  -

  .دعاء الهدية -

تعلم الحروف 

العربية و 

  الكتابة

تعلم الحروف العربية بحركتها نطقا و  -

  .رسما

  كتابة األرقام على اللوحة ثم على الكراس -

  :الحروف العربية حسب الترتيب األبجدي

ن، س،  ك، ل، م، ه، و، ز، ح، ط، ي، أ، ب، ج، د،

  .غ ر، ش، ت، ث، خ، ذ، ض، ظ، ص، ق، ع، ف،

  الرياضيات
نطق  :ة أيتعليم مبادئ الحساب و الهندس -

  .األرقام و رسم الخطوط و األشكال الهندسية

  ).10 ( إلى العشرة)0(األعداد من الصفر -

لمنحنى  ا، المنحنى،الخط المستقيم :األشكال الهندسية -

  ، الدائرة،  المستطيل المثلث، المربع،المغلق

التلوين و 

  الرسم 

و األشغال 

  اليدوية

  تنمية الجانب الفني لدى الطفل  -

شاط الترفيهي المعبر عنه يعتبر الن -

  .اهتمامات الطفل

  .مجال إلبداع الطفل -

تلوين الحروف بكلماتها و كذا األشياء الموافقة لها  -

  .بحركة الفتحة فقط

 و كذا األشياء )10( إلى )1(تلوين األعداد من  -

االموافقة لها كم.   

  .تلوين و رسم األشكال الهندسية المدروسة -

  .اإللصاق و قص أشكال معينة -

                                                 
   .49 سورة العنكبوت، اآلية -)1(
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 الحميد بن باديس مثيرا لإلنتباه عبديبدو البرنامج الخاص بالقسم القرآني التابع لمسجد 

 الحساب و تحفيظ ومن حيث ما يقدمه من أنشطة، إذ تتنوع بين تعليم القراءة و الكتابة 

، بينما محتوى حصص التلوين و الرسم و األشغال اليدوية فال أعتقد أنها تحقق القرآن الكريم

 ألهداف المذكورة في الجدول إذ أنها استثمار لنشاطات أخرى كالقراءة و الخط وحقيقة ا

  .ن استعمل الطفل األلوان و المقص و األدوات المتنوعة في النشاط اليدويإ الحساب و

  : التعليميةتقديم النشاطات -3

ديني النشاط اللغوي، النشاط ال :يضم برنامج المدرسة القرآنية ثالثة أنواع من األنشطة

  درج تقديميتو  .التربية البدنيةنشاط زة نشطة المتميِّضف إلى هذه األ .الفني النشاط و

، و فيما المتوخاةم القرآني و أهدافه دة من طرف المعلِّ المحدَّةهمياأل زمنيا حسب نشاطاتال

  :األنشطةيلي عرض لهذه 

  :اللغوي النشاط -

الطفل بتعريف لقرآني م المعلم ا في الحروف الهجائية، يقومثلةيتضمن وحدات مت

  بداية بتقديم حرف الوحدة على السبورة ثم ترديد نطقه جماعيا بحركة،مراحلعليها عبر 

 يعمل بعض معلمي ، أما في المرحلة الثانية،كلمات مختلفةالفتح، ثم التعرف على الحرف في 

م رسمها في مرحلة القرآن الكريم على جعل األطفال يشكلون الحروف باستعمال العجينة، ث

و يدوم غالبا هذا العمل مدة أسبوع، رغم ذلك . أخرى على اللوحة و أخيرا على الكراسات

يجب اإلشارة إلى أن هناك أقسام قرآنية ال تتبع نفس الطريقة في التعليم فيمكن أن تستغني 

إال  تكتفي العلى عملية التشكيل بالعجينة، أو عن الكراريس و ذلك في أغلب األقسام و

يعتقد  . األطفال)التالميذ(تكرار الحروف نطقا لحفظ أصواتها و رسمها على األلواح من ب

بعض المعلمين أن تعرف األطفال على الحرف في الكلمات و قراءة هذه األخيرة تمارين 

 في القراءة و الخط، بينما ال تعطى أهمية حسبهم لتعلم مهارات اللغة المقتصرة ألطفاللكافية 

 قصصا مختارة نوحك أن بعض معلمي القرآن الكريم ي التلقائي الهادف، رغمللتعبير

  .و لكن في أوقات قليلة و نادرة ويناقشونها مع األطفال
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إن الهدف العام من تدريس التعبير يتلخص في تمكين المتعلم من اإلفصاح عن 

يمتين ويتحقق ذلك  شفوية وكتابية سلبداع في ترجمتها بدقة، وبلغتينمكنوناته الداخلية واإل

بانتقاء ألفاظ التراكيب المناسبة والمعبرة عن وضوح المعاني المقصودة فالتعبير العملي يمكن 

المتعلم من اإلفصاح الكتابي أو الشفهي عن أفكاره بأسلوب يشترط فيه وضوح المعنى 

عما التربية التحضيرية وسالمته من األخطاء، لكن تختلف أهداف هذا النشاط نوعا ما في 

التعبير تكون هي في المستويات األخرى، ألنها موضوعة لما ينمي لغة الطفل، لذا ففاعلية 

  :ذات جدوى في مجالين مهمين هما

إن أسلوب الحوار الذي يكون بين األطفال والمربي يمكنهم من : المجال اللغوي

  امتالك مفردات سليمة وصحيحة مبنى ومعنى 

 على مجال نشاط التعبير في تنمية قدرة الطفليستغل هذا ال: المجال النفسحركي

 وينطبق الحديث السابق عن 1 دائرة التمركز حول الذات إلى التفاعل اإلجتماعياالنتقال من

الخمس سنوات بإمكانه التغيير واسترجاع حكايات  فهو في سن -أكيدا–الطفل الجزائري 

ة أدراج ية التحضيرية الجديد ، لذا اقترح في منهاج الترب2رويت له وبكل ترتيب وتلقائي

 دقيقة يحقق من 20 حصص أسبوعيا زمن كل حصة 9ى  إل8حصص التعبير وتقدم في 

  :3خاللها ثالث قدرات هي

  والغيرأقرانه  والتواصل مع القدرة على التحاور -

 شياء ووصفهاالقدرة على تسمية األ -
 القدرة على السرد -

 إلى الكفاءة النهائية وهي القدرة على وينتهي نشاط التعبير الشفهي إلى الوصول بالطفل

التفاعل والتواصل في الوضعيات الحوارية والوصفية والسردية وعلى الرغم من أهمية 
                                                 

 المتخصص، المعهد التربوي  أنظر، الوثيقة التربوية المرجعية للتعليم التحضيري، الجزائر، المديرية الفرعية للتعليم- 1
  .36، ص )د ط(، 1990، الوطني

   أنظر، - 2
C. Ghettas : Construction d’un texte narratif chez l’enfant algérien entre 5 et 9 ans, Alger, revues 
langues, 1998, n° 1, p 39. 

  أنظر أيضا،
C. Ghettas : l’enfant algérien et l’apprentissage de la langue arabe à l’école fondamentale. Un 
essai d’analyse des compétences narratif et textuelle chez l’enfant de 5 à 9 ans, Doctorat d’état, 
Université Stendhal Grenoble 1995. 

  .23، ص )د ط(، 2002 أنظر، مشروع التربية التحضيرية، الجزائر، وزارة التربية الوطنية - 3
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النشاط التعبيري في تنمية المجال اللغوي عند الطفل في مرحلة ما قبل التمدرس ال نجد وال 

  .شبه اهتمام بهذا النشاط في برنامج المدرسة القرآنية

  : الدينيالنشاط -

 و بعض األدعية و اآلداب و يكون تحفيظ القرآن  الكريمو يتمثل في تحفيظ القرآن

، - أو عدد آيات السورة- معلم القرآني وفق مدى طول السورةالكريم عبر مراحل يحددها ال

و قدرة التالميذ على حفظ ما يقدم لهم، فقد ال يستغرق حفظ سورة الناس أو سورة الكوثر 

بينة لثة أيام بينما تتعدى األسبوع أو األسبوعين في السور العديدة اآليات كايومين أو ثال

تجزئة السورة آليات متساوية و كتابة الجزء المرغوب وتعتمد طريقة التحفيظ على . علقالو

تحفيظه لألطفال على السبورة، بعدها يقوم المعلم بقراءة المكتوب إما بتالوته أو قراءته قراءة 

من خاللها أن كل األطفال يتابعونه، و تستمر العملية مع تكرار األطفال لقراءة أكد تجهرية ي

المعلم، ثم ينتقل المعلم إلى مرحلة أخيرة يكون خاللها األطفال قادرين على استرجاع ما 

 األطفال  إلى تحفيظ و ال ينتقل المعلم القرآني،حفظوه بتلقائية دون مساعدة المعلم القرآني

  .ة إال بعد التأكد من حفظ اآليات السابقةاآليات الموالي

 خطوة غير أنهاإن كتابة السورة على السبورة ليس له وقع كبير على عملية التحفيظ 

د من هذه النتيجة بمطالبة األطفال بقراءة اآليات يقوم بها المعلم القرآني، حاولت التأكِّأولى 

طرة أثناء القراءة، فكانت النتيجة أن المكتوبة التي سبق حفظها مع االعتماد على تحريك المس

ما حفظوه دون مراعاة حركة المسطرة تحت كلمات اآلية، و هناك ما باألطفال ينطقون 

تبع نفس العملية في تحفيظ األدعية ، و تُءة اآلية حفظا دون تحريك المسطرةينتهي من قرا

اف في تحفيظ األدعية عاء على السبورة، و لكن ما يضتكرار دون كتابة الدُّال أي ،تقريبا

تطبيقها من طرف التالميذ كممارسة دعاء الدخول إلى المسجد و الخروج منه، و كذلك دعاء 

 في  و التثبيتو ذلك بغية الترسيخالتشميت، الدخول و الخروج من المرحاض و دعاء 

  .ممارسة األدعية عمليا

 و الحساب، و حتى توضح الصور الموالية كيفية استعمال السبورة في النشاط اللغوي

 .في تحفيظ السور القرآنية
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   كيفية تحفيظ و تلقين األطفال الحركات المختلفة المرفقة بالحروفتمثل الصورة

  

  صورة تمثل استغالل السبورة و اللوحات في تقديم السور القرآنية و الحروف
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  :النشاط الفني -

ي يضم عادة الرسم و األشغال لم أجد في برامج العينة اهتماما بالنشاط الفني و الذ

بالصورة الغناء و المسرح، إال في بعض األقسام القرآنية و حدود إذ ال تمارس و اليدوية 

 )علي بومنجل(، ففيما رأيته في األقسام التابعة لمسجدي عبد الحميد بن باديس المألوفة لدينا

صر الجانب الفني تقيلجميل ذا أقسام مسجد حي المنظر او ك) القبة(مسجد الهداية اإلسالمية و

في تحفيظ األطفال أناشيد دينية و وطنية، أما ممارسة الرسم و التلوين و استعمال العجينة 

تمييزها  يطلب من األطفال تلوين الحروف و، كأنر حصصها في تعليم الخط و القراءةمثفتست

سابقا في نشاطات كما يخدم أهداف معينة إضافة لما ذكرته . في الكلمات باستعمال األلوان

 و غيرها، أو تشكيل …المربعات و المثلثات  : و الهندسة كقص األشكال الهندسيةالحساب

   .األرقام باستخدام العجينة

ة الثقافية للمعلم فمنهم من يفسبب للخلالو تبقى حصص األناشيد قليلة و غالبا ما يرجع 

نية و ذلك احتراما لقدسية يرفض غناء األطفال داخل المسجد حتى و لو كانت أناشيد دي

المكان، و منهم من يهمل هذا الجانب نهائيا لعدم استعداده في البحث عن األناشيد و تدريب 

غير أن الحصص التي حضرتها لبعض المعلمين تعتمد على إسماع األطفال  .األطفال عليها

علم رفقة ثم يعاود الم. األنشودة المرغوب فيها باالعتماد على المسجلة مرات و مرات

، إال أن تقديم النشاط الفني في عمومه غير أذهانهمفي ا حتى ترسخ إنشادهاألطفال غناءها أو 

موجود و من األمور الطريفة التي واجهتها أثناء بحثي في هذا العنصر ما أجابتني به الطفلة 

غنون في  ال يأنهم" :أم كلثوم عندما طلبت منها أن تنشدني أو تغني لي ما حفظته فكان ردها

، و إن كانت الطفلة أجابت على النحو السابق فمن األطفال من "المدرسة القرآنية بل ننشد

سماعك سورة قرآنية حفظها مما يثبت أن تعليم نشاد و يذهب مباشرة ِاليرفض نهائيا اِال

 ، و أما بقية مامني لتوزيع بقية نشاطات البرنامجالقرآن الكريم أو تحفيظه يكتسح المجال الز

  .و محاولة تكثيف ما يقدم في القسم القرآنيالتنويع يضاف من أنشطة فهي من قبيل 
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  :التربية البدنية -

رغم أن النشاط الرياضي جد مهم لنمو الطفل السليم السيما في المرحلة التحضيرية 

همال ة، و يرجع أسباب هذا اِالرإال أنه غير مبرمج في نشاطات أغلب األقسام القرآنية المزا

  :عموما إلى

 أمكنة مخصصة في المسجد تسمح بممارسة النشاط الرياضي مما جعل وجودعدم  -

بعض المعلمين يستعمل قاعة الدرس للقيام ببعض الحركات الرياضية كما توضحه 

هناك من فضل إخراج األطفال إلى فناء المسجد عند و . في الصفحة المواليةالصورتان 

  .قيامه بالنشاط الرياضي

ي لبعض المعلمين و المعلمات على تأدية مثل هذا النشاط في المسجد أو  نهائفضر -

حتى في قاعة الدرس و ذلك احتراما لمبادئ المدرسة القرآنية و أهدافها المتعلقة أساسا 

بتحفيظ القرآن الكريم و ما يتعلق بالتربية الدينية و األخالقية رغم إدراكهم أهمية النشاط 

  .الفضاءب  خاصة مبدأ أو طبيعةالبدني و أنه ال يخالف أي

  .تحقيق أهداف النشاطلعدم وجود األدوات و الوسائل الرياضية المعتمدة  -

قدرة المدرسة القرآنية على تحمل المخاطر الممكن وقوعها أثناء قيام األطفال عدم  -

  .بالنشاط الرياضي

ية البدنية  التربأوو في العموم، إن تعددت األسباب و العوائق يبقى النشاط الرياضي 

 .نشاط محدود التطبيق في األقسام القرآنية
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  طفلة بحركة رياضية تحت إشراف المعلم قيام : صورة تمثل

  

  )القفز( بعض الحركات الرياضيةصورة تمثل 
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  التوطئة المنهجية والدراسة الميدانية: الفصل الخامس

  : الميدانيالبحثمراحل  .1

  :نة العياختيار 1-1

دامت مرحلة اختيار عيتحديد المدارس نة البحث مدة شهر تقريبا، و خاللها تم 

ة و األقسام التابعة للمساجد و كذلك مجموعة األطفال الذين تمثّالقرآنيي نة التّل أعمالهم المدو

او فيم. تحليلها تميلي عرض مفص نة المختارةل للعي:  

1-1-1 المدارسنة عيابعة للمساجدة و األقسام التّ القرآني:  

نة األولى ستّشملت العية أقسام قرآنية و ثالث مدارس قرآنياختيارها على ة و تم 

  :أساس

- الممية لكّلزات الخاصع في ال قسم قرآني مع مراعاة الشمول و التنوفاتص. 

- فة بالشؤون ظارة المكلّم لي من النّاالنتماء إلى والية العاصمة بحكم التصريح المقد

ةالديني. 

 .ة المعلمين بها إلى التعامل مع البحث و تقديم يد المساعدةريها و خاصاستعداد مؤطّ -

فيما يلي جدول يوضقسامها ة المزارة من حيث عدد أح خصائص األقسام و المدارس القرآني

  :ميها و تصنيف األفواج بهاو معلّ
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 الخصائص  التفويج  عدد المعلمين

 المدرسة القرآنية
  البلدية  الصفة

عدد 

 غير مختلط  مختلط  اثـإن  ورـذك األقسام

  ×    2  2  4  القبة  قسم قرآني  حي المنظر الجميل

    ×  1  0  1  القبة  قسم قرآني  اإلسالميةالهداية 

    ×  0  2  1  علي بومنجل  م قرآنيقس عبد الحميد بن باديس

    ×  0  2  1  القبة  قسم قرآني عبد الحميد بن باديس

    ×  0  2  2  السمار  قسم قرآني  اليقين

    ×  0  2  2  بولوغين  مدرسة قرآنية  األمة

    ×  0  1  1  المحمدية  مدرسة قرآنية  النجاح

    ×  0  1  1  األبيار  قسم قرآني  الخلفاء الراشدون

    ×  0  1  1  يةالمحمد  مدرسة قرآنية  السالم

 .ةخصائص األقسام و المدارس القرآني): 6(جدول ال

1-1-2 األطفالنةعي :  

مراختيار عي زتين همانة األطفال بفترتين متمي:  

ة المختارة و بدء العمل بعد اختيار عشرة أطفال من األقسام القرآني :األولىالفترة  -

لزال المؤلم حيث امعهم، تزامنت الفترة بأحداث الزاألولياء إلى عدم إرسال أبنائهم ضطر 

ةإلى األقسام القرآني،خاص رت سلبياًّها تأثّ جلّة و أنمن جر اء وقع الزلزال ممى إلى ا أد

  .ف العمل الميداني الخاص بالبحثالي توقّ و بالتّ.رميم التّبانتظارغلقها 

نة  أطفال العيدا بكّلقاء مجد لم يكن بالوسع االلت ،راسيسم الدوالمفي  :انيةالفترة الثّ -

 يمكن االتصال إال مة، و للة بينهم و بين مدارسهم القرآني أغلبهم انقطعت الصأن و ةخاص

 المنظر ة، و طفل آخر من حيرآني التابع لمسجد الهداية اإلسالميسم القّبثالثة أطفال من القّ

اختيار أطفال آخرين درسوا الجميل لذا كان من الضروري ة المزارة، بالفضاءات القرآني

نة األولى في مي السة و كذا معلّمات بالمدارس القرآنيمين و المعلّذلك بمساعدة المعلّو

نة على خمسة ت بعد ذلك العي و استقر "جاحالنّ"  و "د سعيدونمحم"المدرستين االبتدائيتين 



 54

ألضيف بغية المقارنة خمسة منعشر طفال من الفضاء القرآني ،وضة  أطفال الملتحقين بالر

في مرحلتهم التحضيريتلقوان لم ية و سبعة آخرون ممأي تربي ة مسبقة، و فيما ة تحضيري

  :ص ما ذكرته سابقايلي جدول يلخّ

ال   ــ                         األطف

  الفضاءات التحضيرية
  عدد األطفال

  10  األقسام القرآنية

  5  المدارس القرآنية

  5  ةالروض

  7  دون تربية تحضيرية

  27  وعـــــــالمجم

  مجموع عدد األطفال في كل فضاء ):7(الجدول

  :ة المنهجياألدواتتقديم  1-2

يات المعهودة في كل البحوث ة استغالل وسائل التحرراسة الميدانيالداستدعت 

التطبيقية من استبيانات و فحوصات إضافة إلى المالحظات الخاصعاملي خالل تلة ة و المسج

  :ة المعتمدة ي عرض لألدوات المنهجيلو فيما ي: ةمع عناصر العينّ

رآن الكريم و فئة مي القّفئة معلّ: ت االستبيانات فئتين هماخص :االستبيانات - 1.2.1

نة المختارةأولياء أطفال العي. 

 :مي القرآن الكريماستبيانات فئة معلّ •

مات و معلّنميعت عشرة استبيانات على معلّوزة و األقسام  من المدارس القرآني

مب منهم اإلجابة على مجموعة من األسئلةِلابعة للمساجد، و طُة التّالقرآني ثالثة على عةوز 

  :محاور تتمثل فيما يلي
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  م القرآن الكريمالبعد االجتماعي لمعلّ: المحور األول* 

  :في التعرف علىل أهداف المحور و تتمثّ

   ].ن نس و السالج[ خصه م القرآني من حيث شالمعلّ -

- مي القرآن الكريمنة معلّالمستوى العلمي لعي.  

  .سةف في هذه المؤسم القرآني كموظّالوضعيات المختلفة للمعلّ -

  ةم القرآن للمدرسة القرآنير معلّتصو: المحور الثاني* 

عند معلمي القرآن الكريم ة يهدف هذا المحور إلى تحديد صورة المدرسة القرآني

  .نة بهذا الفضاءق اتصال و انتماء عناصر العيلكشف عن طراو

  غويشاط اللّ و طرق تقديم النّقرآنيالبرنامج ال :المحور الثالث* 

مات القرآن الكريم يمكن الوصول إلى تحديد األنشطة مي و معلّمن خالل إجابات معلّ

المكوألساليب مي القرآن الكريمعلّة و كيفية تقديمها، و استعمال منة لبرنامج المدرسة القرآني 

اللّ (  مختلفةةلغوياللّ ة الفصحى،غة العربيغة العربيطة، اللّة المبسغة ة، اللّغة األمازيغي

الفرنسية ة، العامي(غويهم اللّ مع األطفال لما في ذلك تأثير على نمو.   

ون في ملّلمع يجيب عنها االث وضعت أربعة عشر سؤااللتحقيق أهداف المحاور الثّ

كما طرحت أسئلة مباشرة ة،األقسام القرآني في المحورين دة باقتراحات و ذلك و غير مقي

 يشرف نيالميذ الذّاجح، و عدد التّ النّق في المربيروط الواجبة التحقّاألول و الثاني كالشّ

عليهم، أما في نهاية االستبيان اقترحت سؤاال مفتوحا على احتماالت متعدم ها المعلّمدة يقد

عرف على مستوى طموح المعلّ، و ذلك بغية التّالقرآنيفي ارتقاء البرنامج م القرآني الخاص 

  .ةلمدرسة القرآنيبا

 : استبيانات فئة األولياء •

من وضع  الهدف الرئيسي إنهو  بفئة األولياءاالستبيان الخاصزات  اإلحاطة بالممي

ة بأسرة كّلالخاصفي اعتقادي- لذلك انة لم طفل من أطفال العي-ة في تكوين  من أهمي
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ة الطّشخصيه اللّفل و نموليمينغوي و المعرفي الس. ةعلى ثالثع أسئلة هذا االستبيان و تتوز 

   : هيمحاور

 البعد االجتماعي لألسر :المحور األول* 

، رةلمختلفة اجتماعيا لألسر المختاات اف على الوضعيعر من خالله سعيت إلى التّ

  : ما يليعلى إجاباتهمعن طريق 

- األولياءسن .  

  .الوظيفة -

- راسي لألولياءالمستوى الد.  

- ةاإلقامة االجتماعي.  

- ةعالقتهم بالمدرسة القرآني.  

- عدد األبناء الملتحقين بهذا الفضاء التحضيري.  

  ةة في نظر األسر الجزائريصورة المدرسة القرآني: المحور الثاني* 

سبة للعائالت ة بالنّالمحور في الوصول إلى مفهوم المدرسة القرآنيص هدف هذا تلخَّ

 عشرة اقتراحا للمجيبين إثنيمين في سؤالين مقدة و ذلك من خالل اإلجابة عن ائريالجز

في الموافقة التّةالحري لها نوعا ماامة عليها و رفضها أو تقب.  

  :الثالمحور الثّ* 

 اقتراحات معروضة لموافقة ةسؤال خمسيشمل هذا المحور سؤالين يحوي كل 

سر عات األتطلّلرئيسي من هذا المحور هو إبراز الهدف ا و.لهم لهااألولياء أو رفضهم أو تقب

المستجوبة فيما يخصنوعي ة البرامج المقدحضيري التّمة في الفضاء القرآني.  

ره لألنشطة صواء رأيه و ت في إعطأنهيت االستبيان بسؤال مفتوح لكل مجيب الحقّ

  .د ألطفالهمحضير الجية خدمة للتّدراجها في برنامج المدرسة القرآنيِاالممكن 
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  :الفحوصات 1-2-2

الفضاءمرحلة : حوص على مرحلتين هما إنجاز الفّتمو مرحلة المدرسة  التحضيري ،

ةالنظامي.  

عين موزة الخمسة عشر طفال الت فحوص المرحلة التحضيري خص:حضيريمرحلة التّ -

ابعة للمساجدة و األقسام التّعلى المدارس القرآني ،حيث قدو نصةمت لهم تمارين لغوي  

ته لعدم عبير رغم أهمي، و استثنيت نشاط التّ القرائيو آخر في النّشاط شاط الكتابيفي النّ

ةممارسته في األقسام القرآني.  

نة األولى من تاب القراءة للس من كحوصات مأخوذالفّمحتوى  كر أنو الجدير بالذّ

مي القرآن الكريم المتعامل نة معلّعليم األساسي باعتباره الوسيلة المعتمدة من طرف عيالتّ

حثمعها في الب. 

 زت فحوص هذه المرحلة على نشاطيركّ ):ظاميةالمرحلة النّ( مرحلة التمدرس  -

  :لسببين هماألولى ابتدائي، نة اخرجت الفحوص من كتاب السالقراءة و الكتابة ، و استُ

تاب أو سند تربوي اعتياد األطفال في هذه المرحلة على التعامل مع كتابهم، واختيار ك -

  . عملية استجابة التالميذ للفحوصات المطروحة عليهمآخر قد يعرقل

مدروسة من طرف المتخصصين ها أن اختيار نصوص من البرنامج سيكون أفضل ألنّ -

، ضف إلى محافظتي على معالجة و تتماشى و قدرات األطفالدروس  في التربية والتعليم،

  .نفس األسلوب المستعمل في المرحلة األولى

إنمة هو مالحظة التّ الهدف من الفحوصات المقدشاطين الكتابي و غوي في النّر اللّطو

ة و المدرسة النّالقرائي بين المدرسة القرآنيظامياعتماد المقارنة نة، معة بالنسبة ألطفال العي 

 مةالمقدوابقة نفس الفحوص السل عليها من المتحصنتائج الفي المرحلة الثانية من خالل 

ة قبل دخولهم المدرسة  تربية تحضيري لم يتلقوا أيينوضة و آخرطفال انتموا إلى الرأل

ا ما إذا كان هكر أن تجيب على فرضيات أهمابقة الذّحوص الس من شأن هذه الفّإن. ظاميةالنّ

بط بين نتائج االستبيانات و ومنه سيكون بوسعي الر. ل عليها المتحصتائجلألسرة األثر في النّ
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 ما تائج سيمكن تقدير إلى حدٍّحليل و استخالص النّه بعد التّ، ضف إلى أنّحوصات الفّنتائج

أو وجودها الفّةمدى تأثير المدرسة القرآني ،ل إلعلي في النتائج المتوصرحلتينيها في الم. 

1-3  ة جمع و توزيع االستبياناتعملي:  

ة توزيع و جمع االستبيانات قرابة الشّدامت عمليهر، و يرجع طول مدة إلى ة العملي

اضطراري في بعض األحيان إلعادة توزيع االستبيانات على أسر العية أخرى في حالة نة مر

ستهتار و الالمباالة من طرف المجيبين، و قد إرجاعها فارغة أو تحوي معلومات توحي باال

إلى طرح أسئلة لجأت في بعض األحيان إلى توضيح و تبسيط أفكار األسئلة قدر اإلمكان، 

االستبيان مباشرة على معلمي القرآن الكريم واألولياء خاصة أن بعض األولياء منهم من ال 

قناع أسر ِار األكثر صعوبة كان و األم. يجيد الكتابة باللغة العربية وبعضهم اآلخر أمي

األطفال بأنخض لحياتهم الشّ مضمون االستبيان ال يهدف إلى التعرة بل هو نظرة عامة صي

 .اا محضيملتخدم هدفا عحول الحياة اإلجتماعية ألفراد العينة 

  :راسةحليل و الدمنهج التّ .2

الطّإن حليل راسة و التّريقة المعتمدة في الداالستنتاج ة ورنصنيف و المقاتّ على الةمبني

  : ثالث أعرض إليها فيما يليمراحلو هي 

  :التصنيفمرحلة  -1.2

هذه المرحلة تصنيف أجوبة االستبيان وتحديد أوجه اإلختالف والتشابه بين   خاللتم

  :األسر المستجوبة من خالل أجوبتها وتهدف مرحلة التصنيف إلى ما يلي

1. تسهيل عمليصف و المالحظةة الو.  

  .نةفات المشتركة و المختلفة بين عناصر العييز الصين من تملتمكّا .2

 .تحديد اإلجابات و نسب التوافق و االختالف فيما بينها .3
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2.2- قارنةمرحلة الم:  

ة تجيب عن أسئلة تصنيف األجوبة قمت بالمقارنة بينها للوصول إلى نتائج جزئيبعد 

نّم، و تعطينا بذلك مجاال للاالستبيان المقدقد و الدم في دِّما قُ بينبط بينها و راسة مع الر

  .ظريالجانب النّ

  :مرحلة االستنتاج -3.2

 خاللها ربط نتائج االستبيانات بنتائج ل إليها، حيث تمنتائج المتوصو هي خالصة الّ

راسة نتيجة عامة بمثابة ابق كانت نهاية الدي قمت بدراستها بنفس األسلوب السالفحوصات التّ

  .حثات البة حول فرضينسبيإجابة 

 

  :تحليل أجوبة االستبيانات. 3

  :استبيانات األسر -1

ها إلى ئ انتماء أبنابة إلى مجموعات ثالث حسمستجوبيمكن تصنيف األسر ال

  :الفضاءات فيما يلي

  .ة  فضاء المدرسة القرآنيلوات خمسة عشر أسرة فض ضم:المجموعة األولى

  .وضة لرالوا فضاء أسر فضشملت خمسة  :المجموعة الثانية

ن قبل ة في فضاء معية تحضيري تربي أبناء هذه المجموعة أيقّل لم يت:المجموعة الثالثة

  .دخولهم المدرسة االبتدائية و عددهم سبعة أسر

- أ( زات المجموعة األولىممي( :  

تتميز المجموعة األولى بضميما ة مختلفة من األسر تختلف فها لمستويات اجتماعي

بينها من نواح متعدعةدة تبرزها نتائج االستبيانات الموز:  
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م المختلفة سب المئوية لمستويات التعلّص الجدول الموالي النّيلخّ :ةحية التعليميالناّ •

 .هات في هذه المجموعةسبة لآلباء و األمبالنّ

  األولياء                            

  يالتعلم مستويال
  األمهات  باءاآل

   %6,68  %20,01  ةــاألمي

   %6,66   %0  يــاالبتدائ

   %26,66   %13,33  يـالـاإلكم

   %40   %40  ويـانـالث

   %20   %26,66  يـامعـالج

   %100   %100  وعــالمجم

  النسب المئوية لمستويات التعلم في المجموعة األولى ):8(الجدول 

نة رغم ارتفاع العموم ألفراد العيمي المقبول على علّتّيبرز الجدول أعاله المستوى ال

ة األميمرتفعة بالمقارنة مع نسبة  ةو هي نسب%  20,01ـرة ب المقد عند اآلباءة األميةنسب

ساء أعلى م عند النّ مستوى التعلّ للقول أننتيجة تدعو%  6,68التي ال تتجاوز هات معند األ

جال في المجموعة األولىمنه عند الر.  

اإلدارة،  : المهن الممارسة في المجموعة األولى تتمثل فيما يليأهم :ةهنية المحيالناّ •

بالمقابل هناك  .ةو كذلك المهن غير القار. ةجارة، األمن، إضافة إلى األعمال الحرعليم، التّالتّ

  : دون عمل ألسباب مختلفة منهاة فهناء المجموعة تشتغلن بينما البقيس حاالت من نثالث

  .دزواجهن بعملهن خارج البيت رغم مستواهن التعليمي الجيِّعدم رضا أ -

  .ة شؤون المنزلية المرأة رعا مهم بأنيمانا منهناعدم رغبة بعضهن في العمل  -

  . احتياجات األسرةق كّلوج يحقّدام الز  شيئا ماف عملهن ال يضيقتناع بأناِال -

- علمي مؤهِّمستوى ل بعضهن على عدم تحصمنل يمكنهن ل على عمل الئق  التحص

نهن من إيجاد عملطالة و عدم تمكّإضافة إلى أزمة الب. 

من خالل عرض الناحيتين العلمييمكن استخالص المالحظات التاليةةة و المهني :  
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ن، رغم ذلك فاألمر  معيحصل على مركز مهنيم الحسنة و تأثيرها في التّنسبة التعلّ -1

هات فال ال ينطبق على فئة األمو طابع العمل أو عدمهعالقة جامعة بين المستوى العلمي .  

وج رغم تأهيلها العلمي جل الز بالر مقارنةنسبة المرأة العاملة محدودة في المجموعة -2

  .ها في بعض الحاالتو تفوقِّ

انتشار مفهوم )أ(ة بالمجموعة من جانب آخر تبرز معطيات االستبيانات الخاص 

و يمكن تعليل  .ة من أسر المجموعة تقيم بمساكن خاص)%70(لمائة واة فسبعين بااألسرة النّ

ة، رغم ذلك  إلى طموح األسرة الحديثة في حياة أكثر استقاللي-ي افتراضن صحإ- اهرةالظّ

فع مختلفة كالمشاكل االجتماعية ودة األفراد بدوافبعض الحاالت مرتبطة بالعائلة المتعدة المالي

 بها، أو بسبب االلتحام األسري الموجود بين  لها باتخاذ منزل خاصلألسر، و التي ال تسمح

ة و التي قد ال يسمح للفرد الخروج عن جماعتهأفراد األسر الجزائري .  

  :حول التصوراتتحليل أجوبة المجموعة 

  ؟ لماذا أدخلت ابنك إلى المدرسة القرآنية ).1

ئيسي من إدخال أبنائهم إلى فقة على أن الهدف الرإجابات المجموعة األولى كانت متّ

تدريبهم على النّ: ة هوفضاء المدرسة القرآنيليم للّطق السة الفصيحة و حفظ القرآن غة العربي

فمن األسر المستجوبة من يرفض  .ية بينما تختلف إجاباتهم حول االقتراحات المتبقّ ،الكريم

تّاب، أو  الكُي إرسال أبنائهم إلىة ترسيخ لعادات المجتمع الجزائري فاعتبار المدرسة القرآني

فضاء المدرسة رة في قرارهم بإلحاق أبنائهم إلى دوافع مؤثِّكتّاب راسة في الكُام الد ألياتذكًر

اإلفي حين . ةالقرآنيخدمات و تأثير المحيط االجتماعي الة بمجانية التعليم أو قتراحات الخاص

ألن المستويين العلمي غها غير مستسارة و بعضيران و العائلة عوامل غير مؤثّكالج 

نهم من اختيار أي فضاء تحضيري آخر ألبنائهم، و لكن يبدو لي المهني لبعض األولياء يمكِّو

يم األخالقية ل القّصِّؤي ت فثقافة المجتمع الجزائري التّ. ثقافي أكثر منه سبب آخر هوافعأن الد

بة بتمكين أطفالهم من جور اهتمام األسر المستينية في المدرسة القرآنية تبرِّو المعرفية و الد

  .فات و اآلداب الحميدةليمة و حفظ القرآن الكريم و تعويدهم الصغة الساكتساب اللّ



 62

  ماذا اكتسب ابنك في المدرسة القرآنية؟ ).2

ة المدرسة فقة على أن مهم متّ) %90(ئة تسعين بالملقد كانت إجابات األولياء بنسبة 

ثّة تتمالقرآنيل في تحفيظ الطفل السور القرآنيدريب على نطقها و ة بالتّة، و الحروف العربي

 العشرة ة بينمافات الحميدة و تلقينه بعض األدعيساب الطفل بعض الصكِا، و كذلك اكتابته

أية من األسر تعتقد ب المتبقّ) %10(ئة بالمنئيسي لبرنامج المدرسة  الهدف األسمى و الر

إنَّةالقرآني ة األهدافما يتمثل في تحفيظ األطفال القرآن الكريم بالدرجة األولى ثم تلي بقي.  

  ما يقدم البنك في المدرسة القرآنية؟لكيف هي مراقبتك  ).3

كانت ردود األولياء تبرز أهميتبع لما ُيراقبة و التّة المم في القسم القرآني رغم قد

ة التي ال تسمح بمراقبة دائمة و ع أو تعيق كالعمل أو المشاغل اليومين قد تمروف التيالظّ

  . يومية

  المدرسة القرآنية؟في ما رأيك في البرنامج المقدم  ).4

بخالف أجوبة األسئلة السابقة، فهذا السؤال وجد تباينا في نسب الردود باإليجاب والرفض 

  :واليوحتى عدم اإلجابة ويمكن تلخيص هذه النسب في الجدول الم

  اآلراء

  اإلقتراحات

نسبة عدم  نسبة الرفض  نسبة القبول

  اإلجابة

  30%  10% %60  جيد من حيث مضمونه

 %20 %30  %50  غير متوازن من حيث مضمونه

  %30  %10  %60  ال بأس به من حيث مضمونه

  %10  %10  %80  يحتاج إلى توجيه المختصين في التربية

  %40  %60  %0  ء وفقير من حيث محتواهردي

  حول كل اقتراح ) أ(نسب إجابات المجموعة ): 9(الجدول 
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ومحتويات أجوبة المستجوبين حول السؤال يمكن تمييز ثالث ) 09(رقم من قراءة الجدول 

 :آراء هي

م في الفضاء من حيث وازن في البرنامج المقد يرى أصحابه عدم وجود التّ:الرأي األول -

ربية و السيما التَّفي التَّين  من توجيه المختصِّمضمونه و ال بدعلى حدِّ ة،ربية اإلسالمي 

م على شكل حلقات شاطات تقدرأي أحد األولياء، و يقترحون لذلك مجموعة من النّ

ةفقدة في التناقش أمورا متعدبنّيرة ال و العقائد و اآلداب و السذكار األة و كذلك وي

في -ظرة  هذه النّإن .ن الكريمإضافة إلى ما هو موجود في البرنامج من حفظ للقرآ

ة و كيشاطات الحره للنّاتن االعتبار قدرات الطفل و احتياج ال تأخذ بعي-اعتقادي

أي  رغم ذلك فالر. تبسيطها لو حاولناحتىة  أمور فقهياستيعابمكانه ا، فليس برفيهيةالتّ

  .ةحث إلعطاء نظرة و نتيجة موضوعيهتمام و البالجدير با

م في هذا ربية بالبرنامج المقدفي التّ صين بضرورة اهتمام المتخصرقُي :نيالرأي الثا -

مة من حيث مضمونها كذلك شاطات المقدجودة النّب م مع اعتقاده،حضيريالفضاء التّ

دخال نشاط التِّاأي إلى ضرورة يدعوا أصحاب هذا الرعبير ة و نشاط التّربية البدني

ة للكتابة و طق إضافة إلى تخصيص أوقات زمنيالنّفي ة سالسال تنمية قصدفهي الشّ

  . لما فيه من عبر وعظاتالسيما القصص القرآنيصص وية القروا

- أي الثالثالر:ما ُي ترى بعض األسر أن قدم من برنامج في المدرسة القرآنيد ة غير جي

روري إعادة النّو من الضين في التّظر فيه من طرف المختصةربي.  

  :يخص برنامج المدرسة القرآنية تتفق علىاء و توجيهات األولياء فيما آرفو منه 

م برنامجا يستدعي اهتمام المسؤولين في جميع التخصصات ة تقد المدرسة القرآنينأ -

  .ةحضيرية التّربية التّة و خاصربيالتي لها عالقة بالتّ

 و من ، المثلى و المرغوب فيهاالجودةل ة ال يمثِّ البرنامج المقدم في المدرسة القرآنينأ -

غوية و القدرات روري إدخال نشاطات مختلفة من شأنها تنمية المهارات اللُّالضةالحركي 

م بفئة أطفال مرحلة ة مادامت تهتَّحضيرية التّربي، و كذلك تحقيق مفهوم التّلألطفال

  .حضيريالتّ
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  :) ب( مميزات المجموعة الثانية -

لي ي وفق ما)ب(مجموعة  اختيار أسر التم:  

   .انتماء أحد الوالدين أو كليهما إلى المدرسة القرآنية في صغرهما -

 أو بطرق غير مباشرة  مباشرةمعرفة األسرة و قربها من الفضاء و بما يقدمه بطريقة -

  .كاحتكاكها بعائالت مجاورة أو صديقة متصلة بالفضاء القرآني

  .يره من الفضاءاتتفضيل األسر المختارة فضاء الروضة عن غ -

  :يبرز الجدول الموالي خصائص كل أسرة من المجموعة الثانية

 الخصائص  السن  المستوى التعليمي  الوظيفة

  األم  األب  األم  األب  األم  األب  األسر

  29  30  أمية  ثانية ثانوي  دون عمل  ميكانيكي  1

  32  35  ثانوية  ثالثة ثانوي  دون عمل  تاجر  2

  38  40  جامعية  جامعي  ويأستاذ ثان  أستاذ جامعي  3

  34  44  ثانوية  جامعي  دون عمل  مهندس  4

  40  43  ثانوية  ثانوي  معلمة  تاجر  5

  ).ب(بعض خصائص حاالت المجموعة ): 10(الجدول 

فراد األسر لكن ال اله المستوى االجتماعي المقبول ألتوضح معطيات الجدول أع

 مختلفة مما يؤكد أنه ال ةماعيمستويات اجتالمجموعة ضمت  .تجعلها متميزة عن سابقتها

 لكن ما هي رؤى .عالقة بين الناحية االجتماعية و اختيار الفضاء التحضيري إلى درجة ما

  . حول ما تقدمه المدرسة القرآنية ؟)ب(المجموعة 
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  :التحليل

وما تقدمه لألطفال على النمو اللغوي دود تتفق على أن للمدرسة القرآنية أثر كانت الر

 أهمية رغم ذلك فمن الضروري إيجاد صلة بين المعلم القرآني و المختصين في ذا قيمة و

  .التربية

لموالي الذي يحدد نسب الموافقة  أقترح الجدول ا)ب(لتوضيح إجابات المجموعة 

 *: على كل اقتراحةالرفض و عدم اإلجابو

  دم اإلجابةنسبة ع نسبة الرفض  نسبة القبول  اآلراءاالقتراحات                       

  %0  %0  %100  جيد من حيث مضمونه

  %40  %40  %20  غير متوازن من حيث مضمونه

  %40  %0  %60  ال بأس به من حيث مضمونه

  %20  %0  %80 يحتاج إلى توجيه المختصصين في التربية

  %80  %20  %0  رديء و فقير من حيث محتواه

  . حول كل اقتراح)ب(نسب إجابات المجموعة : )11(الجدول 

قد لقي البرنامج المقدم في المدرسة القرآنية استحسان األسر المستجوبة رغم رؤيتها ل

و يمكن قراءة تطلع األسر المستجوبة . بضرورة توجيه المتخصصين في مجال التربية

لتحسين الفضاء و ذلك بتدعيمه و إثراء محتوياته إليجاد توازن في النشاطات المقدمة للطفل، 

  والحسابنامج ثري إضافة أنشطة كالرياضة و أشغال اليدوية و الرسمو يقترحون لتحقيق بر

  .و الكتابة زيادة على ما تقدمه عادة

                                                           
   موافقة األولياء على آل اقتراحنسبة:  نسبة القبول-:  تدل النسب أعاله إلى- *

  نسبة رفض وعدم قبول األولياء بكل اقتراح:  نسبة الرفض-
 .نسبة عدم الرد بالقبول أو الرفض معا لكل اقتراح:  نسبة عدم اإلجابة-
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  : )ج (مميزات المجموعة الثالثة -

 و يقدم الجدول ،أي فضاء تحضيريب ا أبنائهلحقت لم تيالسر األ )ج(تضم المجموعة 

  .لتعليمي و عمر األولياء المهني و ا:الموالي خصائص المجموعة الثالثة من الجوانب

 الخصائص  السن  المستوى التعليمي  الوظيفة

  األم  األب  األم  األب  األم  األب  األسر

  39  40  السابعة أساسي  السابعة أساسي  دون عمل  عامل  1

  36  40  ثانوية  ثانوي  تقني سامي في الصحة  عامل  2

  40  63  أمي  أمي  دون عمل  متقاعد  3

  40  42  الثانية متوسط  طالرابعة متوس دون عمل  موظف  4

  28  36  ثانوية  جامعي دون عمل  موظف  5

  40  46  ثانوية  ثانوي دون عمل  موظف  6

  43  55  بتدائيِاالرابعة   أمي دون عمل  خياط  7

  )ج(بعض خصائص أسر المجموعة ):12(الجدول 

 و ،)ج( المستوى االجتماعي المتواضع ألسر المجموعة )12(تقدم معطيات الجدول 

م استعدادها إلضافة لمجموعتين السابقتين فهي أدنى مستوى مما قد يفسر عدمقارنة با

 فضاء تحضيري مهما كان نوعه زيادة إلى استقرار إلى أيإدخال أبنائهم بمصاريف أخرى 

 - في اعتقادي-ا ا مهما و دافًعا رئيسيأمهات المجموعة في منازلهن و إن كان ال يمثل سبًب

  . النتائج المتوصل إليها في دراستنا للمجموعتين السابقتينعتباراالإذا أخذنا بعين 

  :التحليل

 ،أفرزت إجابات المجموعة الثالثة اتفاقا تاما حول جودة ما يقدم في األقسام القرآنية

 في بخالف ما رأيناه في ردود المستجوبينو ). 1(رغم وجود عدم التوازن في نظر األسرة 

 البرنامج القرآني ال يحتاج أنعتقد ت، )6(، )4(، )2(، )1( المجموعتين السابقتين فاألسر

  .ترفض بقية األسر اإلجابة بالرفض أو القبولالتربية بينما في توجيه المختصين ل
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  :سر ما يليفي تدعيم نشاطات الفضاء تقترح األو 

  حفظ القرآن الكريم و تعليم الصالة -

  .تعليم أركان الدين -

  .أشغال يدوية -

  .الرياضة -

  .الرحالت -

  .تانترنم األيألناشيد و تعلا -

  .)( قواعد اإلسالمض لغته و تعليمه بعتحضير الطفل بما يخدم -

نفس األنشطة التي في تقترح  تختلف اقتراحات المجموعة الثالثة عن سابقتيها إذ الو

المعلمين بها و مدى و ق، إذ نظرنا إلى وضعية المدارس القرآنية  صعبة التحقتبدومجملها 

نشاطات في المجال الحسي ت مثال أو ممارسة انترنديم أنشطة كتعليم األستعدادهم لتقا

 .الحركي، كالرياضة

  :خالصة

لقد كشف االستبيان عن نظرة بعض األسر الجزائرية نحو المدرسة القرآنية و عن 

  :تصوراتها المستقبلية لهذا الفضاء، و يمكن استخالص النقاط التالية

د بعضها إلحاحها على غرس القيم ر عنائرية لم تغيِّ التحوالت العميقة لألسر الجزإن -1

  . على المدارس القرآنيةدامهاأقا يبرز حة في شخصية أبنائهم ممالعادات اإلسالمية السِمو

2- الي و االجتماعي لألسرة و إقبالها على الفضاء من أن ال عالقة بين المستوى التبي

 ،طبت اهتمام كل المستويات االجتماعيةالقرآني بل يمكن القول أن المدرسة القرآنية استق

  .ا في اتخاذهم لقرارهمانية الخدمات دافعا مهمبدو مجترغم أنه قد 

3- تحضيرية، الفضاءات ال إلى األبناءا و دافعا إلدخال لم يعد عمل المرأة سببا مهم

  . ماكثات في البيت هن من األمهاتفأغلب المستجوبات

                                                           
 .  من إحدى األسر، و حافظت عليه بتعبيره آما ورد في جواب االستبيان المقدم لألسرةاآان اقتراح) (
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غوية آنية من تحفيظ القرآن الكريم إلى تعليم المهارات اللُّساع أهداف المدرسة القراتِّ -4

ق بالقراءة و الكتابةة ما تعلَّخاص.  

5- سور األساسي للمدر تنازع اآلراء حول الدهل هي فضاء تحضيري ُي :ةة القرآنيم دع

 ة؟ أو هي مدرسة يلتحق األطفال بها قبلني قدراته و مواهبه الكامالطفل فيه بكل ما ينمِّ

حساب و خط  :ة المعروفة منعليمي المواد التَّون فيها كلَّحيث يتلقَّ امية؟دخولهم المدرسة النظَّ

 ين م مبادئ الدِّط بتحفيظ القرآن الكريم و تعلُّ المرتبِّ "امعبالج" و قراءة، أو هي ما يدعى 

  .و العقيدة و اآلداب

التَّأعتقد أن رات المختلفة ألسر المجموعة ترصوة و تدخلها سم أهدافا للمدرسة القرآني

حضيري، و منه ما دة منها ما هو مفيد و ضروري لطفل في مرحلة التَّفي مجاالت متعدِّ

 .راسة و النظريستدعي الدِّ

و التي ال ) ج(و ) ب(مجموعتين المن خالل دراسة أجوبة األسر في و يتَّضح أيضا 

  :لة فيما يلية متمثِّ مهمااطًة نقنيِّآ بالمدرسة القر لهارةعالقة مباِش

 كان مستواها أو ميلها ا، و ال يخفى على األسر مهم مهممه المدرسة القرآنية جدما تقدِّ -1

نلفضاء معي.  

2- للخلفية الثقافية عند األولياء أهميحضيري المناسب ة اختيار الفضاء التَّة في عملي

  .ني معءى في تقييم فضالتربية أبنائهم، و حتَّ

ها  طموحاتهم غير أنَّ األنشطة المقترحة من طرف األولياء متشابهة و جامعة لكلِّجلُّ -3

ى قدرات األطفال و مستواهم الفكري و الجسميقد تتعد،لهم بقدرات أبنائهم هما لج و ذلك رب

 .ةحضيريالمرحلة التَّهذه في 
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  :مي القرآن الكريمدراسة استبيان معلِّ -4

 :نةالعيِّزات مميِّ -1

  :تتكون عينة معلمي القرآن الكريم من عشرة عناصر يتميزون بخصائص نكشفها فيما يلي

لتين على شهادة ليسانس متين فقط متحصِّنة على معلِّ تحتوى العيِّ:عليميالمستوى التَّ •

ستوى  إذ ال يتجاوز الم دراستهْمِمتْمون أغلبهم لم ُية الحاالت فهم معلِّ بينما بقيِّ،الشريعةفي 

ت ا حالة واحدة فقط تلقّانوية، أم المرحلة الثَّ، و هناك من أتمطمتوسِّال راسي لبعضهمالدِّ

دراستها في الزاوية و استمرو تشترك .  تحفيظه فيما بعدت في حفظ القرآن الكريم ثم

  .في حفظها للقرآن الكريمالحاالت كلّها 

• مي إجابات المعلِّدحدِّتُ :الوضع المهنيضعيتهمعة عليهم ون على االستبيانات الموز 

عين و المؤقَّهم من المتطوِّة فجلّغير المستقرمتين غير تين في مهنتهم ما عدا حالتين فهما مرس

نة ة أفراد العيِّ، في المقابل بقيِّإقامتهما العمل و مكان هما تعانيان من بعد المسافة بين مقرِّأنَّ

  .ملهمفمنازلهم قريبة من مكان ع

  : أجوبة معلمي القرآن الكريملــتحلي -2

   .؟سبب اختيار مهنة تعليم القرآن الكريم •

 الهدف منها تحديد األسباب ،لإلجابة عن هذا السؤال اقترحت سبع أجوبة ممكنة

الرئيسيافعة ببعض األشخاص إلى اختيار مهنة تعليم القرآن الكريم، و كانت اإلجابات ة الد

ختيار مهنة  و الرئيسي ِالافع المهم تعليمه هو الد القرآن الكريم، و حب حب أنة علىقَِفمتَّ

  .الحاجة إلى العمل: دافع آخر هوثم يأتي تعليم القرآن الكريم، 

و تتدرل حسب درجة ، و تتمثَّة كل حالة على حدج األسباب المتبقية، و التي تخص

  :قبولها كما يلي

  .غرا في الصِّا قرآنيممين تعليلِّبحكم مزاولة بعض المع -

  .يةشأة األسرِّيني و النَّكوين الدِّبسبب التَّ -

  . فيهمءم القرآني الكفر شروط المعلِّإحساس بعضهم بتوفُّ -
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  .عليم عموماالميل إلى التَّ -

  .د صدفةمين كان مجرااللتحاق بهذه المهنة بالنسبة لبعض المعلِّ -

  :ةة القرآنيِّم القرآني إلى المدرسنظرة المعلِّ •

نة على أن المدرسة القرآنية مكان مخصص لتحفيظ األطفال القرآن فق أفراد العيِّيتِّ

إال . ر الطفل إلى المدرسةالكريم و ال يمثل صورة موازية للروضة رغم كونه فضاءا يحضِّ

ة محدثة ، فمنهم من يراها صوراب اآلراء تتباين فيما يتعلق بامتداد المدرسة القرآنية للكتَّأن

رث حضاري يجب الحفاظ عليه، و أما البقية فيعدونها فضاءا متميزا عن إ و ابللكتَّ

 .اب و وجها مختلفا عن الكتّ،الفضاءات التربوية و التحضيرية األخرى باألخص

  :اجححقق في المربي النّروط الواجبة التّالشّ •

د هذا الطّلم يقيلكل مجيب رؤيته دة لألجوبة بل ترك مفتوحارح باحتماالت محد 

روط المقترحة فيما يليملة الشُّجل ق لمعلم كفء، و تتمثّروط الواجبة التحقّة في الشّالخاص:  

  .داءاأتقان القرآن الكريم حفظا و ِا -

  . عامل مع األطفالبر و حسن التّصاف بالصاالتّ -

 و حتى سمم عمال و قوال ألنه قدوة األطفال في القّد للمعلّالمستوى األخالقي الجيِّ -

  .  خارجه

مع  ,م بما يضيف له من هيبة و احترام المعلّمين من اقترح كبر سنو هناك من المعلّ

فيمكن أن يكون المعلّ ,ه شرط ثانوي أعتقد بأنّأنيه يتقن عمله و تعامله  أنّ إالّم صغير السن

إضافة إلى باتها ة و متطلّحضيريمع األطفال و مستوعب لضرورة تحقيق أهداف المرحلة التّ

الخبرة تولد بالتّأن ال  ,م حنكةا يكسب المعلّجربة و التعامل مع أوضاع األطفال المختلفة مم

  .مبالعمر تقاس كفاءة المعلّ
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  .غة التي تستعملها مع األطفال؟ما هي اللّ •

  :    اليحو التّعلى النّتبرز االستبيانات ترتيب األساليب اللغوية 

 . من الفصحىريبةة القّغة العربياللّ - 1

م في أمور ويعتمدها المعلّ , استعماال من األولىهي أقّل و ,ة الفصحىغة العربياللّ - 2

حذير و اإلرشادنبيه و التّدة كالتّمحد. 

رس هو األسلوب المستعمل خارج أوقات الد و ,ية أو المستوى العامغة العامياللّ - 3

 .كأوقات االستراحة مثال

م بها هي غير متكلَّ و ,م بهام على التكلّا مرهون بقدرة المعلّغة األمازيغية واستعمالهاللّ - 4

غة هم لم يصادفوا موقفا استدعى منهم استعمال اللّكما أنّ و ,نةمن طرف أفراد العي

  .األمازيغية

- م القرآني  فمن خالل زياراتي لألقسام الحظت أن المعلّ، الترتيب أعاله غير ثابتإن

ثم  ,ي ألنه أكثر قربا من فهم الطفلغوي العامتوى اللّفي أغلب األحيان يستعمل المس

غة  اللّةغة األمازيغيستغني عن اللُّي و ,ة الفصحىغة العربيالقريب من اللّيليه المستوى 

  .ة الفصحىالعربيو

• ما رأيك في البرنامج المقدة؟م للطفل في المدرسة القرآني  

ه من هم العقلي غير أنَّطفال يساير نموم لأل البرنامج المقدن أنيجوبرأي المستَكان 

  . األطفال في المرحلة التحضيرية المستحسن إعادة النظر بما يخدم تربية الضروري و

م بعض المعلّكما قدي ة و التّمين اقتراحات يمكن أن تضاف لبرنامج المدرسة القرآني

، ةاالستكشافيحالت ناشيد كذلك الر، و األةربية البدنية و التّشغال اليدوياأل :ما يليل فيتتمثّ

 باإلمكانه رون أنّهم ال يتصوة أنَّال بحجؤمين من رفض اإلجابة عن السوهناك من المعلّ

ذين ال لَّ، و بنائها الة و تجهيزهاي للمدارس القرآنيمادإضافة نشاط آخر ألسباب كالوضع ال

 مساحة واسعة و آمنة لألطفال، زيادة ي يحتاج إلىياضة مثال و الذّمحان بتأدية نشاط كالرسي

على ذلك فأيقاعي إلى إ نشاط آخر سيؤدة الهدف الرة ئيسي من برنامج المدرسة القرآني

  .هو حفظ القرآن الكريمو
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  :الخالصة

مي ستبيان معلّض إليه في دراستي ِالِر ما ُعالية من كّلتائج التّيمكن استخالص النّ

  :القرآن الكريم

 و ال توجيه من طرف  ،ةحضيريربية التّم القرآني في مجال التّن للمعلّعدم وجود تكوي •

المختصمين االجتهاد في تسيير حصصهم و إنجاز م على المعلّا حتَّين و ال المسؤولين مم

عليم القرآنيهم لمهنة التّة و حبِّبرامجهم بقدراتهم الخاص.  

  .تحسينه إلى تدعيمه وسعيهمه و قدِّم القرآني عن مضمون البرنامج الذي يعدم رضا المعلِّ •

ربية و دعوتهم إلى ين في مجال التّعامل مع المختصنة بضرورة التّ أفراد العياقتناع •

منحهم فرصة االستفادة من الدة في مجال تربية الطفل، و كذلك االهتمام راسات المختص

  .بالفضاء القرآني
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  فحص القراءةتحليل و دراسة : السادس الفصل 

  :تعريف القراءة .1

إنةة فكرية عقلي القراءة عمليى القدرة على تمييز األشغال المكتوبة  شديدة التعقيد تتعد

، )اآللية (العملية االستاتيكية: ليتين هما عمفهي تضممنه إلى تفسير معنى المكتوب، و 

، و يستدعي تحقيق النشاط القرائي نضجا )1(فكير و االستنتاجت الفيلة ة المتمثّة العقليالعمليو

جسميفالقارئ يعتمد على ،كذا االستعداد العقليو العينين و جهاز النطق ا من حيث نمو 

ذين يسمحان له بتفسير معاني النص انطالقا من معاني الرموز لَّيزه البصري و المعرفي اليتم

2(ةالخطي(.  

  :أهداف القراءة .2

ختلف تة و منه فهي م و قدراته الخاصتعلِّد أهداف النشاط القرائي وفق مستوى المحدتت

من مرحلة إلى أخرى، فأهداف مرحلة ما قبل المدرسة متميس، زة عن أهداف مرحلة التمدر

  :سيليفيما  مرحلة  كلأهدافتلخيص يمكن 

 :أهداف القراءة في المرحلة التحضيرية .2-1

مرحلة التحضال قراءة فيتعليم ال برنامج إنمبادئ لطفل ااكتساب يهدف إلى  ةيري

ل القراءة و هو بذلك في مستوى أوو هو  )3( "مرحلة ما قبل القراءة"  يه إسماعيل الملحميسم

ا  مم.غويين المعرفي و اللُّعداد و النضجاالست فينقص من ل الطف بهصف يتَّساير ما ي

كساب مهارة القرة إليستوجب وضع مرحلة تمهيديدة للقراءةاءة أي خلق نشاطات ممه. 

شاط القرائي في هذه المرحلة ة للتعليم التحضيري أهداف النَّة المرجعيص الوثيقة التربويتلخِّ

  :اليةقاط التَّفي النِّ

                                                           
، 3، الطبعة 1984قراءة، القاهرة، الدار المصریة اللبنانية، الطفل و مشكالت ال:  أنظر، أحمد عبد اهللا أحمد، فهيم مصطفى-)1(

 أي أن تكون العملية ثابتة وغير متغيرة، أي غير دیناميكية أما « statique » ویقصد باالستاتيكية المصطلح الفرنسي .31ص 
  .فهي ترجمة صاحب الكتاب) آلية(ترجمة 

   أنظر،-)2(
Dictionnaire Actuel de l’Education, Paris, Edition ESKA, 1993, 2émeed, P.  

، الطبعة 1994دار عالء الدین للنشر و التوزیع و الترجمة، :  دمشق،آيف نعتني بالطفل و أدبه؟:  أنظر، إسماعيل الملحم-)3(
 . 58، ص 1
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  .التحسيس بأهمية القراءة -

  .جعل الطفل يألف سماع األصوات و النطق بها في تسلسل زمني -

  . لحدود الكلمة و شكلها العامإدراك الطفل -

  . كلمة مكتوبة ترمز إلى كلمة منطوقة و تحوي معناها الطفل بأن كلَّعارإش -

- العيوب النطقيةمساعدة األطفال على التخلص من أهم .  

إكساب الطفل رصيدا لغويا يساعدهم على ممارسة القراءة الحقيقية في مرحلة التعليم  -

 .)1(ةالالحق

ت الكفاءات لتحضيرية، وبدء سير العمل به تغيرمنهاج التربية اولكن مع ظهور مشروع 

  :)2( كما يليفأصبحتلمرغوب تحقيقها من نشاط القراءة ا

  القدرة على التعرف على سندات مكتوبة -

 .القدرة على التعرف على الكلمات والتمييز بينها -

ى حروفها ويربط فلم يصبح الهدف من نشاط القراءة أن يقرأ الطفل الكلمة أو أن يتعرف عل

بينها بالضرورة بل أن تكون القراءة إجمالية تقرب الطفل إلى عالم المكتوب فيتعرف على 

 صورها المناسبة كما يهدف نشاط القراءة ن سماعها ويربط بينها وبيالمألوفبعض الكلمات 

في مشروع التربية التحضيرية إلى أن يمكن الطفل من المقابلة بين الكلمات المتشابهة 

  .للوصول إلى قراءة عامة

  :مرحلة المدرسة .2-2

 الطفل إلى المدرسة وليس معه من المكتسبات القبلية في لغته سوى ما تأثر به يصل

من لغته األم، و ما يمكن أن يكتسبه في المرحلة التحضيرية إن تلقاها، لذلك يحاول المعلم 

أسابيع منذ بداية أربعة ي تكييف التلميذ مع الجو المدرسي بوضعه في مرحلة تمهيدية تقدم ف

  :ةيالثالثي األول، و يركز في هذه المرحلة على األمور التال

  .علم على المالحظة البصريةتالتركيز على الجانب الشفوي بتدريب الم -
                                                           

لتربوي الوطني،  أنظر، الوثيقة التربویة المرجعية للتعليم التحضيري، المدیریة لفرعية للتعليم المتخصص، المعهد ا-)1(
 . 37، ص )د ط(، 1990الجزائر، 

 .24، ص )دط(، 2002 أنظر، مشروع منهاج التربية التحضيریة، الجزائر، وزارة التربية الوطنية، – )2(
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  .اء الجيدددات البصرية بالنطق السليم و األما يالحظه في السنن التعبير ع -

الفتحة، الضمة مع واو  :وائت الستة و هيتهيئة المتعلمين للقراءة عن طريق تناول الص -

المدو الكسرة مع ياء المد ،. 

- بر عنه شفويا و ما يالحظه تمكين الطفل المتعلم من اكتشاف العالقة الرابطة بين ما يع

 . عالم الكتبفيبصريا 

مات األساسية و مرحلة مرحلة التعلُّ: ن هماايخرأن اعد المرحلة التمهيدية هناك مرحلتب

  .)1(مات الفعليةلُّالتع

  :مات األساسيةعلُّمرحلة التَ -

سم الدراسي إلى نهاية الفصل الثاني، و المرحلة من الشهر الثاني من المتنطلق هذه

واضح و يركز خاللها المعلم على تمكين التالميذ من فهم المسموع و التحدث بكالم مفهوم 

  .الصوامت و ضوابطها األساسيةممارسة القراءة و الكتابة بعد التحكم في الصوائت و و

  :مات الفعليةعلُّمرحلة التَ -

و هي خالصة المراحل السابقة حيث يرتقي المعلم بالتالميذ إلى مستوى التعامل مع 

النص، و ممارسة أنشطة القراءة و الكتابة و التعبير بشكل عادي، كما يسعى المعلم خالل 

  .بقة الدروس اللغوية السااستثمارهذه المرحلة إلى 

  

  

  

  

                                                           
 ، مدیریة التعليم األساسي، وزارة التربية2003 أنظر، الوثيقة المرافقة لمناهج السنة األولى من التعليم االبتدائي، أفریل -)1(

 . الوطنية
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  :المدرسة القرآنيةطفال أل ءةراِقنشاط نتائج فحص  .3

   :مرحلتينالقراءة المنجز على نشاط فحص  الموالية نتائج النماذجتبرز 

  قراءة الحروف: المرحلة األولى -

 متشابهة هجائيةحروف عليها رسمت ض على أطفال األقسام القرآنية بطاقات عِر

ض، و، -ش، ص- ز، و، س-ذ، و، ر-و، دخ، -ح- ب، و، ج- ن-ت-ث: ( وهي،الرسم

عند من األطفال التمييز بينها نطقا طلب  وأي قرابة جميع الحروف) غ-ق، ع- ظ، و، ف-ط

  ترتيبها، 

) خ-ح-ج(المتشابهة الرسم خاصة الحروف تحديد أصوات  بعض األطفال من مكنلم يت

  .)غ- ع(و) ظ-ض(و

  :ن من اإللتباس والتعثرويميز هنا نوعا

  .أو العين غيناا جيًمكنطق الخاء ة تشابهمتحديد األصوات الفي لتباس ا - 1

اإللتباس في تحديد األصوات المتباعدة نوعا ما في رسمها مثل حرفي الضاد  - 2

  .والظاء

يعتمد معلمو العينة على التقريب األلفبائي المعروف ويضاف في تعليم األطفال نطقها 

  :أي النصب فكل حرف ينطق بحركةحركة النصب المرفوقة بالحروف 

  ].َأ [←أ 

  ].ب [←ب 
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  قراءة الكلمات و الجمل :المرحلة الثانية -

 المرحلة األولى أي التعرف على جتيازِات األطفال الذين تمكنوا من خصحيث 

من الحروف و ترتيبها عرضت عليهم كلمات و جمل بسيطة مأخوذة من كتاب السنة األولى 

قرآن الكريم يعتمدون عليه في تحضير دروسهم الخاصة  معلمي النساسي باعتبار أالتعليم األ

  .بالكتابة و القراءة

  : على ما يليهأسفرت نتائج الفحص في مرحلتي

 حتى أن بعضهم ،ة قراءات األطفال محدوديتبرزانت نتائج الفحص في هذه المرحلة ك

ا يرجع م و ربا و نطقًرفض حتى محاولة القراءة رغم تمكنهم من تمييز الحروف شكالً

ممارسة نشاط القراءة، رغم ذلك هناك بعض ل عدم استعداد بعض األطفال بعد السبب إلى

  : النماذج التاليةهاالمحاوالت لألطفال من بين

  )سنوات و نصف 5(/  )1(فلة الطِّ

جاء ← اج  

  )سنوات 5( )2(فل الطِّ

  ]ُب[ ]َأ[ ← ُبَأ

صوت كل أ )2(و ) 1(الطفالن  ز حيث مي،طريقة التهجئةا كال النموذجان اعتمد

 مسترسلة في عمومها غير قراءةال  و إن كانت.هلى حدعكل   المكونة للكلمتينفوحرال

لمالحظة  )(ص نَّ قراءة  على األطفالحِر اقتُةنة التحضيريالس في نهاية غير أنه متعذرةو

 التابعين ألطفالفيما يلي تقديم لنماذج من قراءات ا وتطورات األطفال في نشاط القراءة

  :لفضاء المدرسة القرآنية و هم في نهاية السنة التحضيرية

  

                                                           
 )2( أنطر، الملحق -)(
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  •)1(فلة الطِّ 

   

           

  

 

 

أن قامت بتهجئة  أنها سبق  منلى الصورة لقراءة الجملة بالرغمع) 1(اعتمدت الطفلة 

على وجهها دا ت الخطأ بقراءتها مجددارك مما أوقعها في الخطأ لكنها ت نفسهاةالجمل كلمات

  .الصحيح

  )2(فل الطِّ

    

                                                   

  

                                                           
  :مالحظة  •

  :اللة على أسماء األطفال و آذلك آل عالمة ذات مدلول معيناستعملت الرموز للّد
 .د في القراءةیعني التردُّ ) …(
  . تصحيح الكلمة أو الحرف )  ( 

  .إعادة الجملة و الخروج عن المعنى(         ) 
 .ف عن القراءةالتوقُّ(..) 

يُرِدُم َلخَدْد المرِةس   اَ  هو… اه …ـُه … ا ه …وُه ا ه …ُه ا هوـ … ملَّكَتَ يم 

… معيرِم س … ُملَّكَتَيم عِميْر… يْرِم سس عم .  

 .مع سِميُر      

 .سِميِر          

دُمِديُر… ُمِد … َل خَ …ـج   

 المدرسِة     المْدرسةُ … المْدر … ُمِديُر … الـ …اَ 

  )ِمْسى الِقلَ ِإيُرِد الُمَلخَد.(  

 يُرِد ُمَلخَدْد المرِةس  (..)  

  .اُدر ُم… ارُمـ   ْص ُم…ـ ُم

يار د… اد … ياِرد.  

  تفحيم             



  

 80

  

طة لقراءات األطفال اعتمادهم على التمييز البصري في تحديد ماذج المبستوضح النَّ

 ضهم للخطأ إالَّا يعرِّلة األولى ممها تبدو متشابهة للوه خاصة أنَّ،حروف الكلمات و حركاتها

و قد يساعدهم مدلول  ,ة الكلمةنون من قراءة بقير صوت الحرف يتمكَّتذكُّعند هم و أنَّ

ص أو حتى الخروج على قراءة النَّ )1(موذج ص كما هو الشأن في النَّالصورة المرافقة للنَّ

ائقا إن لم يتمكنوا من الربط بين  األطفال يجدون مشكال و عالمالحظ أيضا أن .عن مضمونه

هم يعتمدون طريقة التهجئة حيث ينطقون أصوات الحروف أنَّال سيما الحروف و حركاتها 

 على األطفالب ن كانت هذه الطريقة تدرإ الوصل فيما بينها و يعيدونفي الكلمة منفردة ثم 

وف المتقاربة المخارج ليمة فال يخلط بينها ال سيما الحرإخراج الحروف من مخارجها الس

  .)خ ,ح ,ج(و) ث ,ت ,ب(و المتشابهة الرسم مثل ) ز ,ذ ,س ,ث(مثل 

ومنه فأهمي اعتمدها األطفال في قراءتهم تتمثل فيما يليات التِّ اآللي :)(  

  ).الحروف( موز المكتوبةصري و استذكار أصوات الربالتمييز ال -

  .الربط بين الكلمة المكتوبة و مفهومها -

 .كمساعد في قراءة الكلماتورة تغالل الصاس -

  

  

  

          

                                                           
ولى من المدرسة االبتدائية راءة و الكتابة في المرحلة األُّم القِّصعوبات تعلُّ: " د عودة في دراستهآتور محمَّد الدُّدَّ ح-)(

عرف على الكلمة و مهارات التَّ: ة بالقراءة و قسمها إلى المهارات الخاصَّأهمُّ". ربویة المختلفة لعالجهاة و الوسائل التَّالجزائرّی
  .44، ص43رعة، ص  مهارات السُّمهارات الفهم و

  ولتوضيح الفكرة أیضا أنظر، 
D. Zagar, CH. Jourdain, B. Lété : le diagnostic cognitif des capacités de lecture : le logiciel 
ECCLA, revue française de pédagogique, N° 113, institut national de recherche pédagogique, 
France, 1995, p 21-22-23. 
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  :مرحلة المدرسة .4

الفحوصات الخاصولى إذ بعد فترة من دخولة للمرحلة األُّة بمرحلة المدرسة هي تتم 

تهم انة إلى المدرسة االبتدائية كانت قراءأطفال العييليراءة كما س المقترح للقِّللنص)(:  

تهجئة ة ال تتعدى تمييز الحروف وت األطفال في المرحلة التحضيريبعدما كانت قراءا

 و سرعة  استرساالًأكثرها أصبحت حروف الكلمات و الجمل الحظت في مرحلة المدرسة أنَّ

   هي - ليعلى ما يبدو - قراءة الصورة  أن إالَّ.في جمع الحروف المقروءة للكلمة

                                                           
  آل فضاء أشرت إليه برمز معين:  مالحظة-)(
  .مدرسة قرآنية) م ق(
  .روضة) ر(
  .دون تحضيري) دتح(

 .، ص)2(أنظر، الملحق رقم 

  م ق/) 1ط( فلةالطِّ

  يِهلَوا عظُاِفا حًمظَنَ ُما ويفًِظا نَنَيى حقَْب يا وائًم دةًيلَِما جنَاْرجشْى َأقَْبي تَكَان ِلكَا السهيَأ

  اخَ و األوساسيكَْأرموا ِا    يِمْر ِا

األوساخَأكياس ةياخ في القمام و األوس.  

   م ق /) 2ط(فل الطِّ

 حافظوا … اًمظَنَ ُما وظيفًا نَنَيى حقَْب يا وائًم دةًيلَِما جنَاُرجشْى َأقَْب تَْيكَان ِلكَا السهيَأ

ةي في القمامأكياسوا أوساخ رُم ِايِهلَع.   

   م ق/) 3ط(فلة الطِّ

 يِهلَظوا عاِفا حًم منظََّا ويفًِظا نَنَيقى حْب يا وائًم دةًيلَِما جنَاُرجشْى َأقَْب تَْيكَان ِلكَا السهيَأ

  .                          ِةيامم في القُاخَوس اَأل واِخسْو اَألاسيكْوا َأُمْرِا
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د  مما يؤكِّ،الصورة تعبر عن محتوى النصن ألأسهل بالنسبة لهم من قراءة الكلمة و 

ص دون مكانهم تذكر النَّإونه بل أكثر من ذلك فبأ األطفال أصبحوا قادرين على فهم ما يقرأن

ن إلى يمنتمال من قراءات بعض األطفال ذجافيما يلي نم ، والصورةعلى عتماد اإلقراءته أو 

ماذج السابقة لكن تلقوا تحضيرا نفس القسم الدراسي الذي يدرس به أطفال أصحاب الن

  .بفضاءات أخرى

  

  

  

  

    

  

  

يعتمد كل أطفال العيكل طفل لكن ل و، نفسهاات القراءةنة على آليرعة قدرته على الس

ا بما يوافق الكلمة المكتوبة مع مطابقتها بمفهومهافي تمييز الحروف و تركيبها صوتي.  

وضة في القراءة مع ى مستوى أطفال الرأعاله يتساوالواردة ماذج من خالل النَّ

 فضاء األطفال الذين لم يلتحقوا بأيفي حين أن  ،ةن التحقوا بالمدارس القرآني ممأقرانهم

 على عدم دلتمما بصعوبة هجئة ة و اعتمادهم على التّر في القراء يعانون من التعذُّتحضيريٍّ

 بعض األطفال إلى أ و كذلك يلج،الكلمة في هابط بينرمهم بعد في معرفة الحروف و التحكُّ

 )∗( "1الطفلة"  و "1الطفل" ن عند أ ال يستطيعون قراءتها كما هو الشَّ الكلمات التيمالإه

  .حضيرعديمي التَّعات أكثر في قراءات األطفال تظهر التقطُّو

  
                                                           

  .النموذجان  اعاله أنظر، -)∗(

  ر/ ) 1(الطفل 

ظوا اِفا حًمنظَ ُما ويفًِظا نَنَيى حقَْب يا وائًم دةًلَيِما جنَاُرجشْى َأقَْب تَْيكَان ِلكَا السهيَأ

وا ُمْرِا يِهلَعاخَاألوس  

  .                          ةياِممقاخ في الاألوس كياساأل

  تحد /) 1(الطفلة 

أيكانها الس, أيتعالي …ـ ي …كان لكي تبقى أشجارنا جميلة وها الس … ْدي    

 .]نص آخر قراءة لبتتوقفت عن القراءة و ط [                     .ىقَْبي ←ـ يْبقَ ←
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 الخالصة

  :ةقاط التالي النِّفييمكن توضيح نتائج فحص القراءة  

ر و  حيث تعمل على مساعدتهم في تذكُّ،اكرةل في قراءتهم على الذّيعتمد األطفا -1

وع  و هذا النّ،ة جديدةرونه كخبأللكلمات و ربطها بما يقرنة استرجاع أصوات الحروف المكو

د تمييز فبمجر ,ة لألصواتذاكرة سمعيَّ : في دراسته)1(عبد اهللا أحمد يه احمداكرة يسممن الذَّ

ي ر الكلمات التِّ القدرة على تمييزه كصوت، و في بعض الحاالت تذكُّالحرف شكال تشير له

  .تبدأ أو تحوي نفس األصوات

2- ة و تحولِّتطور قراءات أطفال المدرسة القرآنية المعتمدة على ها من الطريقة الجزئي

  .)2(دراك البشري و مناسبة لقدرات اِالفائدة األكثر (*)هجئة إلى طريقة التوليفةالتَّ

في حالة ما إذا تعذر عليهم قراءة  ورة المرافقة للنصوء األطفال إلى فهم الصلج -3

 .الكلمات أو الجمل

ة في  مهمالقدرة على الحفظ و االسترجاع و هي مهارة جدة طفال المدرسة القرآنيأل -4

 .م القراءةتعلُّ

5- نتائج الفحوصات الخاصعلىدة تؤكِّة بأطفال المدارس القرآني ن الطفل الفضاء مكّ  أن

شاط القرائي و تسمح ة في النَّ مرحلة مهمم الحروف نطقا و تمييزها شكال و تعدمن تعلُّ

  .رأيناتطوير قراءاتهم لألحسن كما ب لألطفال االبتدائيةالمدرسة 

 نتائج األطفال  كان أحسن من فضاءة في أيوا تربية تحضيري تلقَّين نتائج األطفال الذِّ -6

  .يراِئشاط الِقتحضير مسبق، و هذا في النَّلم يكن لهم الذين 

                                                           
، 1984ة، للبنانّية اار المصرّیفل ومشكالت القراءة، القاهرة، الّدالّط: د أنظر، أحمد عبد اهللا أحمد و فهيم مصطفى محّم-)1(

 . 37، ص 3بعة الّط
 .الطریقة الترآيبية، ذآرها عطية محمد عطية وجماعته بمصطلح التوليفية:  المقصود بالطریقة التوليفية– (*)
طرق تعليم : طيف النبالي عبد الّل-د أحمد، أنور أبو مغلية، یوسف الحشنكلي و رضا محّمد عطّية محّم أنظر، عطّي-)2(

 . 46، ص )د ط(، 1990شر و التوزیع، ان، دار الفكر للّنءة و الكتابة، عّماألطفال القرا
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  تحليل ودراسة فحص الكتابة: الفصل السابع

  :تعريف مهارة الكتابة .1

غة المنطوقة في شكل رموز خطية، كما أنها نظام تواصلي ثان تعتبر الكتابة تمثيال للُّ

  :بعد اللغة المنطوقة، و الكتابة نشاط متكامل مبني على جانبين

 و يعني قدرة المتعلم على التحكم في العضالت الصغيرة الموجودة في :لجانب اآلليا -

و التحرك بدقة في رسم أشكال الحروف مراعيا في ذلك اتساق حروف أطراف األصابع 

  .تباع السطر عند الكتابةِاالكلمات و حجومها و 

ية و احترام أوضاع  وهو قدرة المتعلم على التمييز بين الحروف الهجائ:الجانب الفكري -

أو المتعلم متحكما بقواعد الخط رسمها في الكلمات، و ألجل ذلك يجب أن يكون الطفل 

 .اإلمالءو

 :المهارات األساسية للكتابة .2

احل، و من أهم الدراسات هي تلك التي رلقد أبرزت دراسات متعددة أن الكتابة تمر بم

أكدا من خاللها على وجود خمسة "  Ferreiro et Tebersky" "فيريرو و تبروسكي"قدمها 

ها ممارسة الخط البسيط االبتدائي و ينتهي بالوصول إلى الكتابة المعقدة، و هي مراحل، أوال

  مراحل ال يمكن أن يتعداها المتعلم، غير أن الدراسات التي أجريت فيما بعد كالتي قدمها

ية لألطفال نتاجات الكتابو جماعته أبرزوا من خالل اإل" Saada Robert"  "سعادة روبير" 

  : هي ثالثمراحلب مر ت "Ecriture émergente"الكتابة الواضحة ه لبروز أن

  Production de traces: ثر الخطياألإنتاج  •

  و الفاصل بينهما أن االستراتيجيةو قد قسم إلى وصف رسمي و آخر سيموغرافي

بة أشباه أشكال الحروف غير بينما االستراتيجية الثانية فهي بمثااألولى تعتمد الرسم 

  .مترابطة

  Production de lettres: إنتاج الحروف •



  

 86

ل متعلقا بمبادئ الخط التي ون إنتاج الحروف خطيا بالنسبة للطففي هذه المرحلة يك

 و بذلك - عند الكتابةمهمع إليه من أصوات ممالة لتسما يتعلمها و لكنها ال تطابق تماما 

: " حدودا ولكن سرعان ما يتعدى المرحلة معتمدا على طريقتينفتحكمه في الكتابة ما زال م

 ."Stratégies alphabétiques ائيةباأللف " و الطريقة"  Stratégies Syllabiques يةالمقطع

 Production de mots: إنتاج الكلمات •

سليمة من الناحية النحوية وذلك بعد تمكن اللغوية الوحدات للتعتبر مرحلة إنتاج هي و 

  .متعلم من قواعد اإلمالء و النحوال

  :يمكن تلخيص مراحل تعلم الكتابة على شكل النموذج الموالي

  

من الضروري أن يكتسب الطفل قبل دخوله إلى المدرسة على األقل القدرة على تمييز 

لقائية بعد مروره بمراحل الحروف الهجائية مما له فائدة في تمكين الطفل من إجادة الكتابة بت

عند الطفل و تبرر تينا بروس هذه الضرورة في قاعدية مساعدة و منمية لمهارة الكتابة 

األمر يصبح جد خطير حين يدخل الطفل المدرسة و هو في الخامسة و نحن نعلم " : قولها
النسخ ، و مع ذلك نعتقد أنه سيتعلم ذلك عن طريق اسمهأنه ال يمكنه كتابة حرف واحد من 

ة بين النسخ الحرفي طبق فالمساف:  طريقة الشف طبق األصلباستخدامأو النقل الحرفي أو 
ل و بين الكتابة التلقائية للطفل كبيرة كتلك المسافة بين الرسم باستخدام الورق األص

  .)1(الشفاف و بين الرسم التلقائي

                                                           
آاميليا عبد الفتاح، القاهرة، دار : أسس التعليم في الطفولة المبكرة، ترجمة ممدوحة محمد سالمة، إشراف:  تينا بروس-)1(

 . 106، ص 1، الطبعة 1992الشروق، 

مطابقة الحرف   الكتابة العشوائية  الرسم و الكتابة

  بالصوت

كتابة الكلمات و تحليل 

  الرموز الكتابية

  مرحلة الوعي بالكتابة و المطابقة مرحلة الخلط و الكتابة المتعثرة

  مــــراحـل تعلم الكتابـــة
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كن من الكتابة يبرز أن الطفل غير المتم" تينا بروس" إن التشبيه الذي قدمته 

سيختصر المراحل للوصول إلى مستوى أقرانه و قد ال يحقق الغاية فالكتابة تتجاوز مرحلة 

النسخ إلى التعبير عن وظائف مختلفة نفسية و اجتماعية و لغوية، فسيكون من األحسن أن 

يحس الطفل بلذة الكتابة عند كتابته أحرف اسمه أو تاريخ ميالده، بدال من رسم الحروف 

  .ون اإلحساس بما يفعلهد

 :تحليل فحص الكتابة .3

يدرب طفل المرحلة التحضيرية على مهارات حركية تكمل قدرات الطفل اإلدراكية 

  :لتحقيق أهداف الكتابة، و يتمثل مضمون هذا التدريب فيما سيلي

و وضع أعضاء الجسم بطريقة سليمة أثناء الكتابة القدرة على الجلوس الصحيح،  -

 أطراف األصابع و تحريكها بانتظام و خفة، و تظهر نتائج التحكم في هذه كاستخدام عضالت

و وضعية ورقة الكتابة أثناء العمل ِلما لذلك تمكن المتعلم من مسك القلم : لالقدرات من خال

أهمية في الكتابة الواضحة و النظيفة، إن هذه القدرات ال ينظر إليها باهتمام رغم ضرورتها 

 : من النماذج المواليةو يمكن مالحظة ذلك

  

  



  

 88

 

  م ق) / 1(الطفل 

  

  سنوات5 ):2(الطفل 
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      م ق) / 4(الطفلة           م ق ) / 3(الطفلة 

    

بة شيء معين بل تركت لهم في النماذج أعاله لم يحدد األطفال بكتاكما هو مالحظ 

مات التي ، و الكلأسمائهمكتابة ما يريدون، وكان أغلب األطفال يسرعون لكتابة المجال ل

 أن يكتب  صاحبها منيي طلبتالو اعتادوا كتابتها و التعامل معها، ما عدا الحالة األولى 

  .جملة فحص القراءة

يفية استغالل ورقة الكتابة خاصة أنها بيضاء  األطفال هو كانتباهلفت إن أهم شيء 

ها توحي ، لذا نالحظ أن كتاباتهم كانت كبيرة و غير منسجمة الحروف و لكنةرسطغير مو

  ).؟(بأن لديهم قدرة ال بأس بها قد تدعم في مرحلة التمدرس كما سنرى 

 :الدقة في الكتابة .1.3

لتوضيح هذا العنصر سأقوم بإبراز نقاط مهمة في عملية الكتابة الدقيقة و ذلك من 

  :خالل كتابات األطفال، و تتمثل النقاط فيما يلي

 .الدقة في النقل -

 .مراعاة التنقيط -

 . الحروف و الكلمات على السطراحترام اتساق -

 .إتباع مبدأ الكتابة العربية من اليمين إلى اليسار -
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 :الدقة في النقل  .1.1.3

أطفال الفضاء القرآني على نقل أشكال يبرز لنا قدرة من خالل النماذج السابقة 

هم بعد في تحريك عدم تحكمو الدالة على وجود بعض الصعوبات الواضحة الحروف رغم 

غير أن ،  عند رسمها القلم، و كذلك في انسجام أشكال الحروف و بذلكعضالت األصابع

  .  وضوحا عما كانت بعد دخولهم المدرسة االبتدائيةأكثر استقرارا وكتاباتهم يبدو أنها 

األطفال على الكتابة في مرحلة المدرسة هؤالء قدرة النماذج الموالية توضح لنا تطور 

  :كتاباتهم كالتاليحيث عرض عليهم كلمات ممالة فكانت 

  

 1س/ م ق ) /1: (الطفل

  

  

  1س/ م ق ) /1: (الطفلة
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تختلف قدرات األطفال على التحكم في آليات نقل الحروف و رسمها، لكن تبدو أكثر 

 فاألطفال الذين لم يكن .سهولة عند معالجتها عندما يكون الطفل قد تعرف على مبادئ النقل

  : لهم إنتماء مسبق إلى فضاء تحضيري معين تكون كتابات بعضهم على النحو التالي

  

  1س/ دتح   / )1 (:الطفل

  

  1س/ دتح ) / 2: (الطفل

 النماذج أعاله الصعوبات الجمة التي يعاني منها بعض األطفال غير توضح

 باعتبار أن ،واتهاشكال الحروف و ال أصمتحصلين على تعليم تحضيري مسبق لعدم تمييز أال

تابة و التوقف عن إكمال النشاط  مما سبب ملل بعض األطفال عند الكىالفحص كان ممل

أو إنتموا إلى هذه المشاكل و الصعوبات عند األطفال الذين يتلقون تدعيما من أسرهم قل تو

 نماذج من كتابات هذه فيما يليو ،فضاء الروضة الذي يسمح لهم بالتقرب من عالم الكتابة

   :الحاالت من األطفال
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  1 س/ دتح  /)4 (:الطفلة

  

 ر/  سنوات6) /1: (الطفل

على حركة القلم عند رسم الحروف يبرز النموذج األول تمكن الطفلة من السيطرة 

كذلك و ،الدقة في نقل كل جزئيات الحرف رغم عدم انتمائها المسبق لفضاء تحضيري معينو

تعثرة إذا قورنت بكتابة الطفلة ة تبقى كتابته مي فرغم انتمائه إلى فضاء الروضالنموذج الثان

، مما يوصل إلى القول بأن الطفل لم يستفد كثيرا مما دعم به في مرحلته التحضيرية أو )4(

  .لم يجد مساعدة أكثر من األسرة

  :الدقة في التنقيط .2.1.3

بية، و هو أيضا من المصاعب أو اإلعجام من أهم مميزات الكتابة العر يعتبر التنقيط

التي تصادف المبتدئين، إال أن هذه الصعوبة ال يبدو أنها قائمة عند أطفال المدارس القرآنية 

و األقسام التابعة للمساجد بصفة عامة ألنهم عموما يدربون على كتابة الحروف بنطقها 

و يردد " من تحت الباء نقطة : " كصوت مع ما يميزها من نقاط كأن يقول المعلم القرآني

في الفصل األطفال العبارة حتى ترسخ في أذهانهم ثم تأتي عملية التطبيق كما رأيناها 
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السابق، و على ما يبدو أن القدرة على التمييز ال تزول حتى بعد دخول األطفال إلى المدرسة 

ضيري  أي فضاء تحاالبتدائية، و بالتالي فهم أحسن حظا من أقرانهم الذين لم ينتموا إلى

 إلى اأساًسالذين يعانون نقصا و عجزا كبيرين في التعامل مع النقاط و ربما يعود األمر و

لم ينتم إلى الذي ) 3(ل لطفذج الموالي لو النمعدم تحكمهم في رسم الحروف عموما، لنالحظ

 :قبل دخوله السنة األولى إبتدائيأي فضاء تحضيري 

  

  1س/ دتح ) / 3 (:الطفل

عديمي التحضير تبرز عدم طفال األو بقية الكتابات الخاصة به ذج أعالوالنمإن 

تمكنهم من رسم الحروف بشكل تام و في بعض الحاالت يتوقف األطفال عن الكتابة كما 

رأينا ذلك في العنصر السابق و ذلك عند فقدان الثقة و الخوف من متابعة النشاط، كذلك فعدم 

يم حركات القلم عند رسم الحروف و أحوالها استقرار وضعية اليد و عدم تحكمها في تنظ

 نفسي في الظاهر إال أنه يبرز عدم نضج القدرات قالمختلفة، إذن فإن كان العامل في اإلخفا

و القدرات العقلية كاالنتباه و التطابق بين حركة اليد و العين،  ) اليدبعأصاك( الجسمية 

لطفل ست سنوات أي العمر المحدد و االسترجاع، حتى و إن كان عمر ا الدقة، و التذكرو

  .للتعلم

  :اتساق الحروف و كتابة الكلمات .3.1.3

تكون كتابات األطفال عادة كبيرة الحجم من حيث رسم حروفها و غير متناسقة 

خاصة إذا ما كانت الكتابة على ورقة بيضاء، و لكن بعد نمو المهارة لديهم و تحكمهم في 

الموجودة في الصفحة الموالية هي قبوال، الكتابات حركة القلم يبدأ رسم الحروف يأخذ شكال م
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 الذي يدخل في إطار فحص الكتابة المقدم ألطفال المدرسة الخطنماذج مأخوذة عن نشاط 

  .القرآنية و أقرانهم في السنة األولى

  

  1س/ م ق ) /1: (الطفلةالحروف من بعض إهمال في تنقيط 

 

  

  .1س/ م ق ) /2( الطفل

عما كانت ) أطفال المدرسة القرآنية( األطفال  قة تطور كتاباتتوضح النماذج الساب

قدرتهم على التحكم في رسم أشكال الحروف و أحجامها ل ليه في المدرسة القرآنية و ذلكع

وكذلك اتساقها في الكلمات وهو تحسن مالحظ إذا قورن بكتابات زمالئهم ممن لم ينتموا إلى 

 العجز عن التحكم في رسم الحجم -J.Peugeot–أي فضاء تحضيري، فسرت جاكلين بيجو 

، و هو من )1(المصغر ألشكال الحروف بكونه عجز حركي عن تحقيق األشكال الصغيرة

   ".dysa-graphique"المشاكل التي قد تستمر مع الطفل لوقت طويل 

                                                           
   أنظر،-)1(

J. Peugeot : La connaissance de l’enfant par l’écriture, Toulouse, Editeur Edouard Privat-1972, 
(S.é), p 27. 
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إن التناسق بين أشكال الحروف و الربط بينها من األهداف المسطرة بالنسبة لتعليم 

ن، و عجز الطفل أو المتعلم عن تحقيق هذا الهدف يعني عدم قدرته أيضا على إتباع المبتدئي

 و يعلل هذا القصور بعدم -السطر و الكتابة من اليمين إلى اليسار كما تقتضي لغتنا المكتوبة

بة  الكتادإحساس بعض األطفال بالمكان مما يدفعهم إلى عدم السيطرة على حركة اليد عن

ا على السطر ال يمثل هذا النقص ميزة أو ه المكاني للحروف و تناسقدراك الوضعإعدم و

  .صفة واضحة في كتابات أطفال المدارس القرآنية

  الخالصة 

أبرزت نتائج الفحوص تطور كتابات أطفال المدارس القرآنية عما كانت عليه في 

في مهارات المرحلة التحضيرية بعد دخولهم المدرسة االبتدائية و أكثر من ذلك فتحكمهم 

الكتابة واضح مقارنة بأقرانهم ممن لم يتلقوا أي تربية تحضيرية، و الذين تكون السنة األولى 

بالنسبة لهم بداية تعرفهم على عالم الكتابة خاصة إذا لم يكن تدخل األسرة التي تعتبر الفضاء 

ن فلخرى  فمهما استقبل الطفل في الفضاءات التربوية األ- في اعتقادي–التحضيري األول 

ذا قيمة كبيرة إذا لم يشجع الطفل داخل أسرته و هذا ما رأيناه في حاالت كثيرة ذلك يكون 

 المدرسة ممن إنجاز فئة أطفال الروضة أكانت من خالل فحوصات الكتابة سواء التي 

فهناك أطفال تكفلت أسرهم بتعليمهم مبادئ الكتابة و نجحوا في ذلك مقابل بالوالقرآنية، 

  .*)4(، كما هو شأن الطفلة م في الكتابة أحسن من بقية األطفالفمستواه

  

  

  

  

  

  
                                                           

 .85 أنظر، الفصل الخامس، ص - *
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  :العالقة بين القراءة و الكتابة .4

 بين القراءة و الكتابة أصبحت أمرا بديهيا، و الحديث عنها في هذا ن العالقة الوطيدةإ

  .العنصر لن يكون إال لربط نتائج تحليل الفحوصات

اءات األطفال أن الصورة المرئية للكلمة المكتوبة أو لقد رأينا في تحليلي لكتابات و قر

  .المطبوعة تعد أول قاعدة يعتمد عليها لتحقيق مهارتي القراءة و الكتابة

  :يوضح المخطط الموالي اآلليات المختلفة و المعتمدة في المهارتين

  

عادة سو" Rieben"بينها النتائج التي توصل إليها ريبان  أكدت الدراسات الحديثة و من

على أن مستوى اكتساب مهارتي القراءة و الكتابة يكاد يكون " Saada Robert"روبير 

متقاربا، رغم أن المتعلم قد يلجأ إلى إستراتيجيات في عملية الكتابة ال تكون هي نفسها 

، فمن الممكن أن يعتمد الطريقة المقطعية لكتابة جملة )1(بالضرورة في عملية القراءة

)Stratégie Syllabique( بينما في قراءته لنفس الجملة سيعتمد التهجئة ،)Stratégie 

alphabétique ( و قد يكون العكس لكن في كلتي الحالتين فسينطلق من التمييز السمعي أو

أو المسموعة ثم يعمد إلى تركيبها في نسق البصري إلدراك المقاطع أو الحروف المطبوعة 

                                                           
   أنظر،-)1(

M Saada Robert et M Anvergne, K Babslev, V claret Girard, K Marzurezak et K Venthez : 
Ecrire pour lire à 4 ans, didactique de l’entrée dans l’écrit,  Maison des petits- FPSE, Université 
de Genève, 2003, (S.e), P 93. 
 

  الكلمة المطبوعة أو المسموعة

  اإلدراك الهجائي

  التمييز الصوتي

التركيب الصوتي 

  أو الهجائي

إدراك   التمييز البصري أو السمعي

  المعنى
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كلمة يوضح المعنى المنطوق لل) حرفي(ائي ركيب ألفبصوتي مدركا معنى ما يتلفظ به أو ت

  :مكتوبة ومنه فسيحقق الطفل الثنائيات التاليةال

  )المكتوب، المنطوق ( و )  المدلول –الكلمة ( و )  الصوت –الحرف ( 

رأينا أيضا أن األخطاء الكتابية و العيوب النطقية تتمثل تلقائيا عند ممارسة الطفل 

، فلو فرضنا أن الطفل يعاني من صعوبة النطق بحرف التاء مثال تابةلنشاطي القراءة و الك

 بشرى ثفتح: [ )1(هذا النموذج الموالي للتلميذ . فستظهر هذه المشكلة بوضوح في كتابته

  ].كتابها العجيب و قرأت قصة

 تجدر اإلشارة إلى أن الفحص مقدم -   ) 87(الصفحة  سبق إيراد النموذج بخط الطفل

بحيث " فتحت" ط و ليس اإلمالء رغم ذلك أخطأ في نقل حرف التاء في كلمة في نشاط الخ

، مما يدل على أن /ث/له في الشكل مختلف عنه في النطق بحرف مشابه ) ت(استبدل 

العيوب النطقية و إن كانت تؤثر على سالمة و استرسال القراءة إال أنها تؤثر في سالمة 

  .الكتابية تؤثر في قراءات األطفالصحيح فاألخطاء كتابة األطفال بطريقة واضحة و العكس 

  :تأثير األسرة .5

 ليتبوأ مكانة في دادهإعالطفل و تربية مما ال شك فيه أن لألسرة أهمية كبيرة في 

أهمها ية قدراته الجسمية و المعرفية، ومجتمعه، وتعد المستقبل األول للطفل و المساهم في تنم

ى تحصيل أبنائهم ي مدى يكون تأثير أسر العينة عل ألىإغوي، و لكن كيف و لالجانب ال

  .غوي في المدرسة؟لال

لم تقدم احصائيات رسمية في هذا الصدد أو تبرز على األقل نسب الضعف والتفوق 

لدى التالميذ وفقا الهتمام وتدخل األولياء في حياة أبنائهم الدراسية، ويظل ما يقال عن تأثير 

 مجرد عموميات، فمثال لو نظرنا إلى النتائج اسي ألبنائهم الدرتحصيلالاألسرة في ارتفاع 

المسجلة لبعض األطفال في سنتهم األولى في مواد لغوية سنالحظ أن النتائج متقاربة رغم أن 

  .بعض األطفال انتموا إلى فضاءات تحضيرية قبل دخولهم المدرسة النظامية
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  *وية بالمدرسةغلنتائج بعض أطفال العينة في المواد ال): 13(الجدول 

  معطيات  المــواد اللــغوية

  الطفل

رموز الفضاءات 

 كتابية. ت  اإلمالء  الخط  القراءة  المحادثة  التحضرية

  10  10  6,5  6  6  دتح  1

  10  10  6  7  5  دتح  2

  9,75  7,5  4  5  5  دتح  3

  10  10  6,5  7  7  ر  1

  10  10  7  6  6  ر  2

  10  9,5  4  6  6  مدق  1

  10  10  6,5  7  7  مدق  2

  10  10  6,5  7  7  قمد  3

  10  9,75  6  6  5  مدق  4

  5,75  4  4  6  4  دتح  4

  10  10  7  7  6  دتح  5

  6  9,75  6,5  7  7,75  ر  3

و الخط وهما مهارتان ) التعبير الشفاهي(إن الضعف يتضح في مادتي المحادثة 

تستدعيان تدخال من المربي و األسرة و المعلم في مراحل الطفل التعليمية والمختلفة و تبرز 

 تدهور مستوى التالميذ الذين لم يتلقوا أي تربية تحضيرية قبل دخولهم المدرسة يضاأ

ثر و جدوى تعلم أ، مما يستدعي وجوب تدخل األسرة وهنا يبرز بأقرانهماالبتدائية مقارنة 

 بفضاء االلتحاقالذي لم يكن له فرصة و ال يعني أن الطفل  .ولياء أو كليهماأحد األ

كانت ) 5(و ) 2(و ) 1(ر على تحصيل نتائج مقبولة فاألطفال تحضيري معين غير قاد

   .حسنة في كل الموادنتائجهم 

                                                           
  :تدل الحروف على فضاء تحضيري معين *
  .عدم االنتماء إلى فضاء تحضيري): دتح(
  .فضاء الروضة): ر(
 . المدرسة القرآنية): مدق(
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نا ن، ألنه لو قارلأعتقد أن الفضاءات التحضيرية ليست سببا رئيسيا في نتائج األطفا

 ينتموا إلى م من المدارس القرآنية و الذين لمبين ما تحصل عليه تالميذ الروضة و أقرانه

ى لعأيضا د ؤكُِّيو ، فيما بينهملى أنه ال وجود لفوارق جوهريةإحضيرية نصل الفضاءات الت

ليتحقق ذلك أن عملية التعليم تحتاج لتدعيم أسري و ذلك الستثمار المكتسبات القبلية، و لكن 

فهيم يجب أن يكون هناك استقرار نفسي و اجتماعي عند الطفل، في هذا الصدد أورد 

، لالتربية تحدث فيه عن أسباب التخلف القرائي عند األطفا مقاال في مجلة مصطفى محمد

أشار إلى أن تعلم األطفال للقراءة يكون مضطربا و صعبا إذا كانت األسرة يسودها التوتر و

أن تحقق له إن تدخل األسرة سيكون ذا فائدة إذا استطاعت . )1(و الخالفات المستمرة 

ه ثم يأتي التدعيم و التدخل المباشر في تحصيل استقرارا و استعدادا نفسيا لتقبل ما يقدم ل

غوي و خاصة المحادثة أو التعبير لاألطفال الدراسي كمرحلة ثانية شريطة االهتمام بالجانب ال

هال في تمكين الطفل من التعبير عن أفكارالشفاهي لما له من دور فع.  

                                                           
اللجنة الوطنية قطر،  ،102طفال، مجلة التربية، العدد أسباب التخلف في القراءة عند األ:  أنظر، مصطفى فهيم محمد-)1(

 . 133، ص 1992القطریة للتربية و الثقافة و العلوم، 
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  :ةالخـاتمـ

اهتمام إنة بالطفولة الصغرى جعلنا نعتقد بأنها من الفضاءات  المدرسة القرآني

 و أسلوبها في تعليم و تربية األطفال، إال أن نتائج الدراسة بأهدافهاالتحضيرية المتميزة 

وضحت أن البرنامج القرآني لم يصل بعد إلى اإلحاطة بكل مجاالت التربية التحضيرية من 

، و المجال الوجداني االجتماعي، و المجال المعرفي وحتى المجال حركيجال الحسالم

أهدافه، لذا ، و مدى طموحه لتحقيق  بهغوي، فهو مرهون بقدرات المعلم القرآني الخاصةلال

كانت البرامج متعددة و كيفيات توزيع نشاطاتها مختلفة كذلك، ومنه فنتائج كل قسم قرآني 

 االهتمام بالتعليم ص نقرة أن تكون نفسها في بقية األقسام، و لعلَّخاصة به و ليس بالضرو

صين سواء في مجال التعليم القرآني أو حتى التربية التحضيرية له ختالقرآني من طرف الم

من حيث تكوين  المتفاوتة، و كذلك نقص االهتمام نتائج هذه المن األثر السلبي في تحقيق

  . تحضيرهومج القرآني و هذا كله سيعود على تربية الطفل المعلم القرآني أو ترقية البرنا

سام و أن المدرسة القرآنية و خاصة األقو أهم ما يمكن أن يضاف إلى ما قلته سابقا ه

ق نتائج مقاربة لنتائج بالمرحلة التحضيرية فضاء طموح حقَّالتابعة للمساجد التي تهتم خاصة 

 أطفاله أحسن بكثير من مستوى األطفال الفضاءات التحضيرية المختصة، و يظل مستوى

الذين لم يتلقوا أي تربية تحضيرية، و تظهر النتائج بعد دخول األطفال المدرسة النظامية، إذ 

هم تفوقوا على زمالئهم تعدى أطفال المدرسة القرآنية صعوبات التمدرس بسهولة، حتى أنَّ

نجد أطفال المدارس القرآنية ضعفاء ابل كان اكتسابهم لمهارات القراءة و الكتابة مقبوال بالمقو

في نشاط التعبير الشفاهي لعدم ممارسته في المرحلة التحضيرية مقارنة بأطفال فضاء 

الروضة، لكن مهما كان تفوق األطفال أو ضعفهم فهذا غير مرتبط فقط بانتمائهم لفضاء 

خلها في تعليم أبنائهم المهارات دتحضيري معين دون غيره بل أيضا بتدعيم األسر و ت

  .اللغوية المختلفة

 و جعل المدرسة القرآنية فضاءا تدعيم فكرة التربية التحضيرية في بالدناإذ أردنا 

 : التاليةمطالب  تحقيق الحسب اعتقادياألمر منَّا ستدعي يتحضيريا 

 . المعلم القرآني بما يخدم تجسيد أهداف التربية التحضيريةتكوين -
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 تخصصين في مجال التربية والتعليم القرآنيقبل الممن  اءرنامج متوازن وبنَّ بوضع -

 .ا الفضاء التربويذالخاصة بهمميزات  و يحافظ على الةمرحلة التحضيرياليخدم الطفل في 

ثقافة التربية مما سوف يسمح بتدعيم  بين الفضاءات التحضيرية المختلفةبناء تواصل  -

 .عامة و في متناول كل األطفالالتحضيرية في بالدنا وجعلها 

من من الضروري الوصل بين ما يقدم في البرنامج التحضيري و برنامج السنة األولى  -

لطفل للخبرات الجديدة ال ترديد  ااكتسابسيرورة في مما يجعل هناك ، بتدائيالتعليم اإل

 .تكرار مملينو

 إال أنه ال ،رآنيةرغم أن الدراسة تحت عنوان التربية التحضيرية في المدارس الق

ا للفضاءات التحضيرية المتخصصة ند ونحكم على المدرسة القرآنية بمنظوريمكن أبدا أن نقي

فيد أن نتبنى نموذجا للمدرسة القرآنية يحقق كالروضة مثال، بل سيكون من األحسن و األ

لمواهب طموحات األسرة الجزائرية و يساير نظريات التربية المتخصصة الحديثة في تنمية ا

  .و القدرات الكامنة عند األطفال، و ينطلق في نفس الوقت من خصوصيات المدرسة القرآنية

ستتيح ألبنائنا محيطا تربويا أمينا يكتسبون من خالله ثقافة  تجسيد هذه الرؤية إن

المجتمع الجزائري األصيل، و سيمنح للبحث في مجال التربية تجربة مثيرة و مة و رائدة، هم

ة فرضية من فرضيات دراسات و أعمال البحث ة التحضيري أن تكون المدرسة القرآنيآمل

صالتربوي المتخص.  
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  قائمــة المصـادر و المـراجع

 .القرآن الكريم 

 :المصادر .1

يوسف : عبد اهللا العاليلي، إعادة البناء: تقديم، معجم لسان العرب المحيط: بن منظورا -

دار ، بيروت، )دط (2المجلد ، 1988 ، دار الجيل و دار لسان العرب،، بيروتخياط

، الثانية، الطبعة 5لمجلد ، ا)دت(، إحياء التراث العربي و مؤسسة التاريخ العربي

 .األولى، الطبعة 15المجلد ،1992 ،دار صادربيروت، 

 ،3 المجلد، )د ت( ،دار الجيل، بيروتوم الدين، لإحياء ع: الغزالي محمد أبي حامد -
 .)دط(

 :باللغة العربية :المراجع .2

 .)د ط( ،1883  المعارف، دار،القاهرةالتربية في اإلسالم، : ي أحمد فؤاداألهوان -

أصول تدريس اللغة العربية بين النظرية و الممارسة المرحلة : لبجة عبد الفتاح حسنا -

 .األولىالطبعة ، 1999، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، عماناألساسية العليا، 

 .األولى بعةطال، 1992، مكتبة لبنان، بيروتمعجم البستان، : البستاني عبد اهللا -

 عطية - رضا محمد أحمد-أبو مغلي أنور - اللطيف عبد النبالي( الحشنكلي يوسف  -

، دار الفكر للنشر و عمانطرق تعليم األطفال القراءة و الكتابة، : )محمد عطية

 .)د ط (،1990 ،التوزيع

 ، عمان،)سات و الممارساتالمؤس(التربية العربية اإلسالمية : دين حسام المرائياالس -

 ).د ط (،2لجزء ، ا1989بيت، مؤسسة آل 

ل و تطورهم حتى سن ا دليل نمو األطف):النابلسي ساهرة سميح(، و هايلالسرور ناديا  -

 .األولىبعة طال ،2001 ،، دار وائلعمانالسادسة، 
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المدرسة القرآنية في المغرب من الفتح اإلسالمي إلى إبن : الكنوني عبد السالم أحمد -

 .األولىبعة ، الط1 الجزء، 1981 منشورات مكتبة المعارف، ،الرباطعطية، 

، دار عالء الدين للنشر و التوزيع دمشق. كيف نعتني بالطفل و أدبه؟: الملحم إسماعيل -

 .الطبعة األولى، 1994و الترجمة، 

، دار الفكر للنشر و عمان صورة الطفولة في التربية اإلسالمية، :الهندي صالح ذياب -

 .الطبعة األولى، 1990التوزيع، 

 الدار ،القاهرة ،ةالطفل ومشكالت القراء: ) مصطفى محمد فهيم(أحمد عبد اهللا أحمد و -

 .3 بعةطال مصر، ،1984 المصرية اللبنانية،

دار القصبة الجزائر، ري، ئإكتساب اللغة العربية عند الطفل الجزا: تازروتي حفيظة -

 ).دط(، 2003للنشر، 

ة للنشر و الشركة الوطنيالجزائر،  ،التعليم القومي و الشخصية الجزائرية: تركي رابح -

 .الطبعة الثانية، 1981التوزيع، 

، حامد عمار: تقديماالتجاهات الحديثة في تربية طفل ما قبل المدرسة، : شبل بدران -

 .األولىالطبعة ، 2000 ،الدار المصرية اللبنانيةالقاهرة، 

الدار المصرية القاهرة،  و التطبيق، النظريةغة العربية بين لتعليم ال: شحاتة حسن -

  .الطبعة األولى، 1992ية، اللبنان

: ) هشام حسن- شفيق القايد- حلوش محمد-أبو الرب يوسف(شطناوي عبد الكريم و  -

 .الثانيةالطبعة ، 1992 ،دار صفاء للنشر و التوزيع ،عمانأسس التربية، 

، )20 العصور القديمة حتى أوائل القرن عبر( التربية عبر التاريخ : عبد الدائم عبد اهللا -

 .األولى، الطبعة 1973 ار العلم للماليين،، دبيروت

دار الفكر العربي  عمان،التربية التحضيرية في رياض األطفال، : عدنان عارف مصلح -

 .الطبعة األولى، 1990للنشر و التوزيع، 
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 ).د ط( ،)د ت( دار األمة،الجزائر، . عشوي مصطفى، المدرسة الجزائرية، إلى أين؟ -

 ، )د ت( تبة الهالل،، منشورات دار و مك، بيروتيعلم النفس التربو: غالب مصطفى -

 .)د ط(

 مجلة التربية، قطر،،  القراءة عند األطفالأسباب التخلف في: فهيم مصطفي محمد -

 .)دط( ،102، العدد 1992 ، الثقافة و العلومواللجنة الوطنية القطرية للتربية 

 دار الكتب وت،بير القدرات العقلية في علم النفس،:  محمود عويضةكامل محمد -

 .الطبعة األولى، 1996، العلمية

و التربية الممنوحة خارج مديرية التكوين  ،الجزائر ،علم نفس الطفل:  آدمسالمةمحمد  -

 .الطبعة األولى ،1973 ,المديرية الفرعية للتكوين المدرسة،

، ةمكتبة النهضة المصري ،القاهرة ،دراسات في التربية العربية: محمد عبد القادر أحمد -

 .الطبعة األولى، 1987

صعوبات تعلم القراءة و الكتابة في المرحلة األولى من المدرسة : " محمد عودة -

، رسالة دكتوراه، جامعة "االبتدائية الجزائرية و الوسائل التربوية المختلفة لعالجها

 .الجزائر

 ،1997دار الفكر العربي،  ،القاهرةنظريات المناهج التربوية، : مذكور علي أحمد -

 .الطبعة األولى

 ،دار الفكر ،عمان ،التفكير عند األطفال، تطوره و طرق تعليمه: محمود محمد غانم -

 .الطبعة األولى ،1995
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 :المترجمة إلى العربيةالمؤلفات  .3

 فوزي عيسى، مراجعة :التربية األخالقية في رياض األطفال، ترجمة: تييبيوتشكو -

 ).ط د(، 1992، ، دار الفكر العربي، القاهرةكاميليا عبد الفتاح: علمية

: دوحة محمد سالمة، إشرافمم: لة المبكرة، ترجمةوأسس التعليم في الطف: تينا بروس -

 .الطبعة األولى ،1992، دار الشروق، القاهرة كاميليا عبد الفتاح،

عبد : ، ترجمةالقدرات العقلية عند األطفال: )ن بيرناكاثرين م( و ثلما جوين ثيرستون -

 مكتبة النهضة المصرية،، القاهرة، عبد العزيز القوصي:  إشراف الميناوي،الفتاح

 ).دط(، 1960

، عبد فوزي محمد عبد الحميد عيسى: ترجمةالتربية اللغوية للطفل، : سرجيو سبيني -

، دار الفكر العربي ،القاهرةكاميليا عبد الفتاح، : الفتاح حسن عبد الفتاح، مراجعة

 .)دط( ،1991

 : األجنبيةمراجع باللغة .4

- Bronckart Jean Paul : Pratique langagières et didactiques des 
langues, Cahier de la section des sciences de l’éducation, 1999, 
N°91. 

- Comblain  Annick, Rondel Jean Adolphe : Apprendre les langues 
où, quand, comment ?, Belgique, Mardaga, édition, 2001. 

- Délarge Jean pierre: Langage et l’enfant, Paris, Editions 
Universitaires, 1975, (S.e). 

- Foulquie-Paul : Dictionnaire de la langue pédagogique, Quadrige, 
Presses Universitaires de France, 1991, 1er édition. 

- C. Ghettas : l’enfant algérien et l’apprentissage de la langue arabe à 
l’école fondamentale, un essai d’analyse des compétences narratif et 
textuelle chez l’enfant de 5 à 9 ans, Doctorat d’état, Université 
Stendhal Grenoble 1995. 
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- Geselle Arnold et France L, Ilg : L’enfant de 5 à 10 ans, Traduit 
par : Nadine Granyon et Irène Lézine, Paris, Presses Universitaires 
de France, 1ere édition. 

- Inizan André : Révolution dans l’apprentissage de la lecture 
l’observation objective de l’apprenti – lecture, Paris, Bourelier – 
éducation et librairie Armand Colin, 1976, 2ème édition. 

- Jilbart Hélène, Nicole du Sausoie, Marie Benadette Dutilleul : Les 
enfants de 4 à 6 ans à l’école maternelle, Paris, Armand colin, 1990, 
(S.e). 

- Piaget Jean : Six études de psychologie, Genève, Edition Gonthier, 
SA, 1964 , (S .e). 

- Peugeot Jacqueline : La connaissance de l’enfant par l’écriture, 
Toulouse, Editeur Edouard Privat, 1972, (S.e). 

- Madelon Saada Robert et Martine Anvergne, Kristine Babseleve, 
Veronique Claret Girard, Katia Marzurezak et Karole Venthez : 
Ecrire pour lire à 4 ans, didactique de l’entrée de l’adulte dans 
l’écrit, Genève, Maisons des petits- FPSE, 2003, (S.e) 

  :والجرائد باللغة العربيةالمجالت  .5

، المرسوم 82العدد ، و2002، مارس 17العدد :الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية -

 .1994، 432- 94التنفيذي رقم 

 البحث في النشاط اتمجموع، 1994-432- 94ا قبل المدرسيالدليل المنهجي للتعليم م -

، الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، الجزائر: G.R.A.P.Sما قبل المدرسي 

 ).طد(، 1996

،  المديرية لفرعية للتعليم المتخصص،وية المرجعية للتعليم التحضيريالوثيقة الترب -

 ).د ط(، 1990المعهد التربوي الوطني، الجزائر، 

، مديرية التعليم األساسي وثيقة المرافقة لمناهج السنة األولى من التعليم االبتدائي،ال -

 ).دط(، 2003وزارة التربية الوطنية، الجزائر، 
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 ،المديرية الفرعية للتوثيق ،)35/76األمر رقم ( النشرة الرسمية للتربية الوطنية،  -

 .الثالثة الطبعة ،1995، وزارة التربية الوطنية، الجزائر

 ).دط(، 1، العدد 1998 – الجزائر –مجلة لغات، مركز التعليم المكثف للغات  -

 ،معهد القراءات الجزائر ،15/10/2002 و14محاضرات معلمي القرآن الكريم ليومي  -

 .الجزائر

وزارة  ،مديرية التعليم األساسي  الجزائر،منهج السنة األولى من التعليم االبتدائي، -

 ).دط(، 2003التربية الوطنية، 

  :لغة األجنبيةمجالت بال .6

- Revue française de pédagogie lecture –écriture, institut national de 
recherche pédagogique (INRP), 1995, n° 113 

- Former des enfant producteurs de textes, groupe de recherche 
d’Écouen, coordination : Josette Jolibert, Paris, hachette, 1994, 
édition n° 6. 
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  جامعة الجزائر

  قسم اللغة العربية و آدابها: اللغاتكلية اآلداب و

مهارتي القراءة رها على يأثتالقرآنية و المدرسة التربية التحضيرية في : رسالة ماجستير تحت عنوان

  )دراسة وصفية مقارنة( والكتابة 

  

  

  الدراسات اللغوية التطبيقية: التخصص

  

  

اعدتكم بملئكم هذه االستبيانات التي تخدم أساسا غرضا علميا هدفه يشرفني أن أطلب مس: رسالة مختصرة

ترقية المدرسة القرآنية و إنما برامجها التربوية و التعليمية، و أمال مني في إبراز دور األسرة في 

و تأكدوا أوليائي . االهتمام بمثل هذا النوع من التعليم التحضيري و تربية النشء في ظل القرآن و أحكامه

. محترمين أن المعلومات التي ستقدمونها تحظى بكامل السرية و الكتمان و غير قابلة للنشر أو اإليداعال

  .ختاما أنا جد متقنة بأنكم تؤمنون كما أجزم يقينا بقداسة العلم و أهميته في حياة الفرد و المجتمع

  

  

  السالم عليكم و رحمة اهللا تعالى و بركاته
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  تمارة بشكل واضحامأل االس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  في الخانة المناسبة) x(ضع عالمة 
          سبب إدخال ابنك أو ابنتك إلى المدرسة القرآنية •

 و لتعلم الطفل النطق السليم للغة العربية الفصحى .1

  حفظ القرآن الكريم
  غير موافق إطالقا  غير موافق على العموم  موافق على العموم  موافق تماما

  غير موافق إطالقا  غير موافق على العموم  موافق على العموم  موافق تماما  تحضير الطفل إلى المدرسة االبتدائية .2

  غير موافق إطالقا  غير موافق على العموم  موافق على العموم  موافق تماما  رغبة الطفل الخاصة لدخول المدرسة القرآنية .3

  غير موافق إطالقا  غير موافق على العموم  موافق على العموم  اموافق تمام  الخدمة المجانية للمدرسة القرآنية .4

  غير موافق إطالقا  غير موافق على العموم  موافق على العموم  موافق تماما  تأثير المحيط كالجيران أو األقارب  .5

  وافق إطالقاغير م  غير موافق على العموم  موافق على العموم  موافق تماما  تعلم المبادئ اإلسالمية و األخالق الحميدة .6

  غير موافق إطالقا  غير موافق على العموم  موافق على العموم  موافق تماما  عادة األسرة الجزائرية بإدخال أبنائهم إلى الكتاب .7

  غير موافق إطالقا  غير موافق على العموم  موافق على العموم  موافق تماما  التحاقك أو زوجتك في الصغر المدرسة القرآنية .8

  .        رى دفعتك إلى إدخال ابنك إلى المدرسة القرآنية؟هل هناك أسباب أخ

          

          تعلم ابنك في المدرسة القرآنية •

  غير موافق إطالقا  غير موافق على العموم  موافق على العموم  موافق تماما  حفظ السور القرآنية فقط .1

  غير موافق إطالقا  غير موافق على العموم  موافق على العموم  موافق تماما  بعض السور القرآنية و الحروف العربية .2

  األب       : السن

   األم  

  األب  : العمل

  األم  

  األب  : المستوى الدراسي

  األم  

  :دائرة  : بلدية  :حي  : العنوان

  )x(اختر احد اإلجابات بوضع عالمة 

                مسكن خاص         : اإلقامة

  )حدد أفراد العائلة الكبيرة التي يقيم معك(      مع أفراد العائلة الكبيرة                 

  األب   االلتحاق بالمدرسة القرآنية في الصغر

  

  األم      

 :عدد األبناء الملتحقين بالمدرسة القرآنية
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  غير موافق إطالقا  غير موافق على العموم  موافق على العموم  موافق تماما  بعض الصفات الحميدة كالصدق و النظافة .3

  غير موافق إطالقا  غير موافق على العموم  موافق على العموم  موافق تماما  كتابة الحروف و الكلمات و بعض األدعية .4

          

          ابعة دروس المدرسة القرآنية الخاصة بابنكمت •

  غير موافق إطالقا  غير موافق على العموم  موافق على العموم  موافق تماما  أراقبها .1

  غير موافق إطالقا  غير موافق على العموم  موافق على العموم  موافق تماما  أراها غير مهمة جدا .2

  غير موافق إطالقا  غير موافق على العموم  موافق على العموم  موافق تماما  أراها مع إبني يوميا .3

  غير موافق إطالقا  غير موافق على العموم  موافق على العموم  موافق تماما  أطلع عليها في بعض األحيان  .4

  غير موافق إطالقا  غير موافق على العموم  موافق على العموم  موافق تماما  ليس لدي الوقت لمراجعتها مع ابني .5

          

          قدم في المدرسة القرآنية؟هل البرنامج الم •

  غير موافق إطالقا  غير موافق على العموم  موافق على العموم  موافق تماما  جيد من حيث مضمونه .1

  غير موافق إطالقا  غير موافق على العموم  موافق على العموم  موافق تماما  غير متوازن من حيث مضمونه .2

  غير موافق إطالقا  غير موافق على العموم  لعمومموافق على ا  موافق تماما  ال بأس به من حيث مضمونه .3

  غير موافق إطالقا  غير موافق على العموم  موافق على العموم  موافق تماما  يحتاج إلى توجيه المتخصصين في التربية .4

  غير موافق إطالقا  غير موافق على العموم  موافق على العموم  موافق تماما  رديء و فقير من حيث محتواه .5

          

 منها إذا كان 4حدد [ األنشطة الممكن إضافتها لبرنامج المدرسة القرآنية لتحضير الطفل إلى المدرسة اإلبتدائية؟ ما هي  •

  ].ممكنا
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  جامعة الجزائر

  قسم اللغة العربية و آدابها: واللغات كلية اآلداب 

مهارتي القراءة رها على يأثتالقرآنية و المدرسة التربية التحضيرية في : رسالة ماجستير تحت عنوان

  )دراسة وصفية مقارنة( والكتابة 

  

  

  الدراسات اللغوية التطبيقية: التخصص

  

  

ساعدتكم بملئكم هذه االستبيانات التي تخدم أساسا غرضا علميا هدفه يشرفني أن أطلب م: رسالة مختصرة

إعطاء نظرة مبرزة لدور ترقية المدرسة القرآنية و إنما برامجها التربوية و التعليمية، و أمال مني في 

و تربية النشء في ظل القرآن و المعلم القرآني وأهدافه النبيلة العاملة على خدمة المدرسة القرآنية 

واعلموا إخواني وأخواتي أن كل المعلومات المقدمة من طرفكم سيكتسي السرية التامة، خاصة أن . امهأحك

بقداسة ولعل هدفي هذا ستشاطرونه ألنكم مؤمنون . هذه االستبيانات ال تحمل أي ذكر لألسماء أو نحو ذلك

  .العلم و أهميته في حياة الفرد و المجتمع

  

  

  لى و بركاتهالسالم عليكم و رحمة اهللا تعا
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  في الخانة المناسبة، و أكمل باقي اإلجابات عاديا) x(ضع عالمة : مالحظة

  : مقر المدرسة  : إسم المسجد

        أنثى          ذكر  :جنس المستجوب

  :السن

  :دائرة  :بلدية  :حي: العنوان

    قريبة من المدرسة القرآنية   :اإلقامة
    القرآنية بعيدة عن المدرسة    
    أمام المدرسة القرآنية   
    بعيدة نوعا ما عن المدرسة القرآنية   

  :المستوى التعليمي

  :مؤهالت أخرى

    )ة(دائم    )ة(متطوع    )ة(مؤقت  :قرآن) ـة(وضعيتك كمعلم

  

  في الخانة المناسبة) x(ضع عالمة 
          ؟)تعليم القرآن( اختيار هذه المهنة سبب  •

  غير موافق إطالقا  غير موافق على العموم  موافق على العموم  موافق تماما  .ن الديني و النشأة األسريةبحكم التكوي .1

  غير موافق إطالقا  غير موافق على العموم  موافق على العموم  موافق تماما  .حب القرآن الكريم و حب تعليمه .2

  غير موافق إطالقا  غير موافق على العموم  موافق على العموم  موافق تماما  .اإلحساس بتوفر شروط المعلم القرآني .3

  غير موافق إطالقا  غير موافق على العموم  موافق على العموم  موافق تماما  .االلتحاق بهذه المهنة كان مجرد صدفة .4

  غير موافق إطالقا  غير موافق على العموم  موافق على العموم  موافق تماما   .الميل إلى التعليم عموما .5

  غير موافق إطالقا  غير موافق على العموم  موافق على العموم  موافق تماما  .الحاجة إلى العمل .6

مزاولتك التعليم في المدرسة القرآنية في صغرك  .7

  .دفعك إلى االنضمام إلى هذه المدرسة القرآنية
  غير موافق إطالقا  غير موافق على العموم  موافق على العموم  موافق تماما

          

           في نظرك؟ماذا تمثل المدرسة القرآنية •

  غير موافق إطالقا  غير موافق على العموم  موافق على العموم  موافق تماما  مدرسة تحضيرية للطفل إلى المدرسة االبتدائية .1

  غير موافق إطالقا  غير موافق على العموم  موافق على العموم  موافق تماما  .مكان لتعلم القرآن و تحفيظه كما كان الكتاب قديما .2

  غير موافق إطالقا  غير موافق على العموم  موافق على العموم  موافق تماما  .مكملة و مساعدة لمهمة األسرة .3

  غير موافق إطالقا  غير موافق على العموم  موافق على العموم  موافق تماما  .الطريقة المثلى لتقريب الطفل من المسجد .4

  غير موافق إطالقا  ر موافق على العمومغي  موافق على العموم  موافق تماما  .هي صورة أخرى للروضة .5

  غير موافق إطالقا  غير موافق على العموم  موافق على العموم  موافق تماماأرث حضاري يجب المحافظة عليه دون النظر إلى  .6
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  ما يقدمه

   في المربي الناجح؟- حسب رأيك-ما هي الشروط الواجبة التحقق •

.......................................... ...............................................................................................................

.........................................................................................................................................................  

  كم تلميذا تشرف على تربيتهم؟ •
 .........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................  

          :اللغة التي تستعملها مع األطفال في الدروس •

  غير موافق إطالقا  غير موافق على العموم  موافق على العموم  موافق تماما  .العربية الفصحى .1

  غير موافق إطالقا  غير موافق على العموم  موافق على العموم  تماماموافق   العربية القريبة من الفصحى .2

  غير موافق إطالقا  غير موافق على العموم  موافق على العموم  موافق تماما  العامية .3

  غير موافق إطالقا  غير موافق على العموم  موافق على العموم  موافق تماما  األمازيغية  .4

          

راه في  للطفل ت-في رأيك-البرنامج المقدم •

  :مضمونه
        

  غير موافق إطالقا  غير موافق على العموم  موافق على العموم  موافق تماما  .غير جيد للطفل و ال فائدة منه .1

  غير موافق إطالقا  غير موافق على العموم  موافق على العموم  موافق تماما  يحتاج إلى إعادة نظر .2

  غير موافق إطالقا  غير موافق على العموم  لعمومموافق على ا  موافق تماما  مساير لقدرات الطفل العقلية .3

  غير موافق إطالقا  غير موافق على العموم  موافق على العموم  موافق تماما  ال بأس به على العموم .4

  غير موافق إطالقا  غير موافق على العموم  موافق على العموم  موافق تماما  .يحتاج إلى أنشطة أخرى و اهتمام من المسؤولين .5

          

 4حدد [ ي األنشطة األخرى التي ترى أنه من الممكن تدريسها بالمدرسة القرآنية لتحضير الطفل إلى المدرسة اإلبتدائية؟ ما ه •
  ].منها إذ وجدت

1.   

2.   

3.   

4.   

  بإمكانك إضافة ما تريد
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  فحص القراءة
 
  : التحضريية باملدرسة القرآنيةاملرحلةألطفال  -أ
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 :أطفال السنة األوىل -ب
 
 
 
 
 


