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ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل ا�ستق�صاء �صورة الطفل يف منهاج اللغة العربية الفل�سطيني"
للمرحلة الأ�سا�سية الدنيا من ال�صف الأول �إىل الرابع الأ�سا�سي ،وا�ستخال�ص مالمح �صورة
الطفل فيه .ولتحقيق ذلك ا�ستخدم منهج حتليل امل�ضمون للإجابة عن خم�سة �أ�سئلة تبنتها
الدرا�سة .ودلت نتائج الدرا�سة على �أن هنالك درو�سا التفتت �إىل الأطفال و�أتت على ذكرهم،
وت�ضمنت كتب منهاج اللغة العربية جماالت النمو املختلفة :االجتماعية ،والعاطفية،
والذاتية ،والدينية ،والأخالقية ،واملعرفية ،و�أعلت من �ش�أن النمو االجتماعي الذي تكرر
( )31تكراراً ،ون�سبته املئوية ( ، )%60بيد �أن املجال العاطفي والذاتي تكرر ( )9مرات،
وبن�سبة مئوية ( )%18وهو ما ي�ستدعي الوقوف �أمام ما تبثه كتب اللغة العربية للأطفال
عن م�شاعرهم ،وعواطفهم ،وانفعاالتهم ،و�أهمية احرتام م�شاعر الأطفال ،وعواطفهم يف
هذه املرحلة العمرية ،وتثمينها ،وم�ساعدة الأطفال على فهم ذواتهم ب�صورة �أعمق .كذلك
حاز املجال الديني والأخالقي على ( )7تكرارات ،وبن�سبة (� . )%14إال �أن اجلانب الديني
والأخالقي مل يحظ بالن�سبة املطلوبة .وقد ظهر ق�صور على �صعيد املجال املعريف الذي
تكرر ( ، )4وبن�سبة مئوية ( )%8فح�سب.
وج�سدت كتب اللغة العربية للمرحلة الأ�سا�سية الدنيا �صورة الطفل ب�شكل �إيجابي،
تتمثل يف الطفل النظيف ،واملهذب ،واملتعاون ،مما يعني الرتكيز الكبري على م�أ�س�سة
جمتمع مدين يف فل�سطني ت�سوده النزعة الإن�سانية الت�شاركية ،كذلك غابت �صورة الباحث،
واملكت�شف ،واملحب للعلم ،واملبدع ،واملت�أمل ،واملحب لوطنه .وبينت نتائج الدرا�سة �أن
هنالك ر�سومات تعر�ض �صورة الأطفال مبظهر �إيجابي ،وتعلي من �ش�أن العالقة الإيجابية
بني الطفل والرا�شد ،ويف الوقت نف�سه تغيب �صورة الطفل املكت�شف ،والباحث يف الر�سومات،
الأمر الذي يقت�ضي �إعادة النظر يف ر�سومات الدرو�س ،وتقييمها ،وفق خ�صائ�ص الأطفال،
واحتياجاتهم النمائية.
كذلك �أف�ضى حتليل كتاب اللغة العربية للمرحلة الأ�سا�سية الدنيا �إىل التعرف على حالة
الإق�صاء التي يتعر�ض لها ذوو الإعاقات يف الدرو�س .وعر�ضت الكتب الأدوار واملهمات
التي تناط بالأطفال ،واملتمثلة يف املدر�سة ،والأعمال املنزلية ،والعمل يف املحيط القريب،
والأعمال الفنية ،والعمل يف املزرعة .وخل�صت الدرا�سة �إىل جملة من التو�صيات العملية
بهدف تطوير املنهاج على م�ستوى الرتبويني واملعلمني.
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The Image of Children Presented in the Palestinian Curriculum
of Arabic Language from First to Fourth Grades

Abstract:
The aim of this study is to depict the image of children represented in the
Palestinian curriculum of Arabic language from the first to fourth grades.
The content analysis approach was utilized to answer the five questions
conducted here in the study. The results indicated that children were referred
to and mentioned within some lessons. Arabic language curriculum included
the social, emotional, theological, ethical, cognitive and self- development.
It valued the role of social development, which was repeated 31 times
with a percentage of 60%. Moreover, the emotional aspect was repeated
9 times with a percentage of 18%, indicating the importance of the Arabic
language in stimulating children's emotions, sentiments and reactions. This
also displays the importance of respecting and valuing children's emotions
and sentiments and helping them to profoundly understanding themselves.
Notably, with a repetition of 7 times and a percentage of 14, the theological
and ethical aspect did not obtain the adequate percentage; a shortage
was depicted at the cognitive level, which was only noted 4 times with a
percentage of 8%.
The curriculum lessons displayed the children as neat, polite,
collaborative, initiator and tolerant indicating establishment of a Palestinian
cooperation- based civil society but discarded the representations of children
as researcher, explorer, studious, creative and patriot. The results revealed
that some drawings depict children positively and value the importance of
the positive relation between adults and children. The representations of
children as researchers and explorers were absented. Thus, there is a need
to reconsider lessons drawings and their assessments according to children
developmental needs. Palestinian curriculum of Arabic language must be
restructured to recognize the handicapped students at class. The curricula
exhibited the roles and chores designated to children within the context of
school, house, farm, art works and the nearby periphery. The study concluded
with practical recommendations to develop the curriculum.
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مقدمة:
تعد مرحلة الطفولة املبكرة مرحلة مهمة ،وتبد�أ من عمر ثالث �سنوات �إىل ت�سع �سنوات
"مرحلة ريا�ض الأطفال واملرحلة الأ�سا�سية الأوىل" ،وينظر �إىل هذه املرحلة ب�أنها �أخطر
املراحل العمرية التي ت�ؤثر يف �شخ�صية الإن�سان امل�ستقبلية وتعلمه؛ لذا �أولت وزارة الرتبية
والتعليم الفل�سطينية اهتماما بهذه املرحلة ،و�أفردت خطة ا�سرتاتيجية تعنى مبرحلة الطفولة
املبكرة ،وتدعو لالهتمام بالأطفال ،وتوفري بيئة داعمة لهم ،ومناهج تنا�سبهم ،وحترتم
خ�صائ�صهم يف مرحلة ريا�ض الأطفال واملرحلة الأ�سا�سية الأوىل.
ويع ّد الكتاب املدر�سي م�صدراً للتعلم لدى الأطفال ،فهو الأداة التي ت�ضم يف جعبتها
جملة من اخلربات املليئة باملعارف ،واحلقائق ،واملفاهيم ،واالجتاهات ،والقيم ،واملهارات،
التي تت�ضمن الدرو�س ،والتعبري ،والإمالء ،والتدريبات ،والن�شيد ،وكان ال بد من درا�سة كتب
اللغة العربية بن�صو�صها ،والر�سومات املقدمة للأطفال للتعرف على ما يتم بثه لهم من
�صور ،ومعان ،و�أفكار عن ذواتهم ،وللإجابة عن ال�س�ؤال� :أي طفل يريد �صانعو مناهج اللغة
العربية؟ وكيف يرتجمون �أهدافهم لتلتقي مع �أهداف الطفولة املبكرة؟ .
وبهذا ال�صدد يعد ت�ضمني �صورة الطفل يف املناهج املدر�سية �أمرا بالغ اخلطورة ملا
ينطوي على املناهج من ت�أثري يف �شخ�صيات الأطفال ،وعاملهم ،وتع ّد مناهج اللغة العربية
�أ�شد خطورة لأهمية اللغة العربية وت�أثريها يف حياة املتعلمني ،وفكرهم ،وثقافتهم ،وانطالقا
من كونها لغة جامعة ،حتمل بني جنباتها اجلمال ،والفن ،والأدب ،والثقافة ،ومن كونها
وعاء للمعرفة والفكر ،والتوا�صل والتخاطب ،وبث امل�شاعر والأحا�سي�س.وللغة العربية دور
ً
عظيم يف حياة الأمة ،ومن خاللها يتم التوا�صل والتفاعل بني الطفل وبني �أفراد جمتمعه،
وهي و�سيلة االت�صال بني �أفراد املجتمع ،واالرتباط بني الطفل وبيئته ،وهي الأ�سا�س الذي
يقوم عليه اكت�ساب اخلربات والتجارب التي جتعله متفاع ًال مع جمتمعه متعرف ًا �إىل عامله
الذي يعي�ش فيه ،وهي يف الوقت نف�سه و�سيلة يف حت�صيل املعرفة ،وتكوين اخلربة وتنميتها
لدى طفل املرحلة الأ�سا�سية.وهي �أداته للتعبري عما يجول يف خاطره من �أفكار ،وما يف
وجدانه من م�شاعر وانفعاالت ،كما �أنها و�سيلته للتعلم والتعليم( ،معروف. )1985 ،
وعليه كان ال بد من االلتفات ملا يقدم للأطفال من ن�صو�ص و�صور يف كتب منهاج
لغتنا العربية ،وبخا�صة مبا تبثه لهم عن ذواتهم وخ�صائ�صهم التي من �ش�أنها الإ�سهام
يف الإعالء من �ش�أن الطفل يف املجتمع ،وحتميله م�س�ؤولية ذاته وجمتمعه.ت�أ�سي�سا على
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ما �سبق تع ّد �صورة الطفل يف كتب اللغة العربية ق�ضية ت�ستحق البحث والدرا�سة وااللتفات
�إليها بغية اخلروج بت�صور ملناهج اللغة العربية ،وما ينبغي �أن ت�ؤول �إليه من منطلق فهم
الطفولة وخ�صائ�صها.

مشكلة الدراسة:
اجتهت الأنظار منذ القدم نحو الطفل والطفولة ،حيث ي�شكل الأطفال قطاعا كبريا من
املجتمعات يف العامل ،ويع ّد االهتمام يف الطفولة من تطور املجتمعات ورخائها.ونظرا
لأهمية هذه املرحلة العمرية يف ت�شكيل �شخ�صية الأطفال ومنوهم؛ بات من ال�رضوري
االهتمام يف املناهج املدر�سية ،وما يقدم للأطفال من خربات ،ومعارف ،وما يكت�سبونه
من مهارات ،وقيم ،واجتاهات ،وما تغر�سه املناهج يف نفو�سهم من ت�صورات عن ذواتهم
وعاملهم.وذلك ي�ؤكد على �أهمية املنهاج يف املرحلة الأ�سا�سية الدنيا ،وبخا�صة منهاج
اللغة العربية.
وينبغي �أن حتقق مناهج اللغة وظيفة تربوية ت�ؤدي �إىل تغذية الأطفال فكريا ،وتربويا،
ونف�سيا ،لت�سهم مناهج اللغة العربية يف م�ساعدة الأطفال التعبري عن م�شاعرهم ،و�آرائهم،
و�أفكارهم ،وتفاعالتهم مع �شتى مواقف احلياة ،وتكوين �شخ�صية واثقة من ذاتها ،وقادرة
على حل امل�شكالت التي تعرت�ضها ،واتخاذ القرارات املالئمة عرب منو �سليم ومتكامل يف
جميع اجلوانب النمائية :االجتماعية ،والعاطفية ،واملعرفية ،والأخالقية ،والدينية ،والذاتية.
وعلى الرغم من ذلك فلم حتظ �صورة الطفل يف املنهاج الفل�سطيني باهتمام وا�ضح.
عدا ذلك الحظت الباحثة من خالل عملها يف جمال الطفولة املبكرة ،والتعليم اجلامعي،
وتدريب املعلمني ،وحتليل املناهج ق�صورا يف االهتمام ب�صورة الطفل يف املناهج املدر�سية.
كل هذا دفع الباحثة �إىل �إجراء هذا البحث ل�سرب غور هذا املو�ضوع ،واخلروج بت�صور عن
�صورة الطفل.وعليه متحورت �أ�سئلة الدرا�سة يف ما ي�أتي:
● ●ما مدى تركيز درو�س اللغة العربية الفل�سطيني للمرحلة الأ�سا�سية الدنيا ()4 - 1
على الأطفال؟
● ●ما ال�صفات التي جت�سد فيها الأطفال يف منهاج لغتنا العربية للمرحلة الأ�سا�سية
الدنيا من ( )4 - 1؟
● ●كيف �صورت ر�سومات منهاج لغتنا العربية للمرحلة الأ�سا�سية الدنيا ()4 - 1
الأطفال؟
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● ●هل هنالك ح�ضور لذوي الإعاقات يف منهاج لغتنا العربية للمرحلة الأ�سا�سية
الدنيا؟ وما نوع الإعاقة ح�سب ورودها يف الدرو�س؟

أهداف الدراسة:
هدفت هذه الدرا�سة ا�ستق�صاء �صورة الطفل يف منهاج اللغة العربية" الفل�سطينية
للمرحلة الأ�سا�سية الدنيا من ال�صف الأول �إىل الرابع الأ�سا�سي ،وا�ستخال�ص مالمح �صورة
الطفل فيه.

أهمية الدراسة:
تكت�سب هذه الدرا�سة قيمتها من �أهمية مرحلة الطفولة ،و�أهمية درا�سة �صورة الطفل
يف درو�س اللغة العربية ،وهو مو�ضوع يف غاية اخلطورة بحيث ميكننا من االطالع ب�شكل
علمي ومف�صل على مناذج من ال�شخ�صيات التي يتعر�ض لها الطفل القارئ ،و�أثرها فيه،
ويف �شخ�صيته؛ بحيث ت�شكل هذه الدرا�سة للعاملني يف حقل الطفولة نواة لالهتمام يف
الطفل وجعله حمورا لعملية التعلم.وتلفت هذه الدرا�سة �أنظار العاملني يف املناهج �إىل
االلتفات �إىل خ�صائ�ص الأطفال ،و�أعمالهم ،وال�صورة التي يجب �أن يكونوا عليها.بالإ�ضافة
�إىل �أن هذه الدرا�سة قد تقود �إىل مزيد من الدرا�سات حول الطفل ،ومرحلة الطفولة ،واملقررات
املدر�سية ،وبخا�صة مقررات اللغة العربية.

حدود الدراسة:
● ●اقت�رصت الدرا�سة على كتب لغتنا العربية للمرحلة الأ�سا�سية الدنيا من ال�صف
الأول الأ�سا�سي �إىل الرابع الأ�سا�سي.
● ●اقت�رصت نتائج الدرا�سة على �صورة الطفل املت�ضمنة يف منهاج لغتنا العربية
للمرحلة الأ�سا�سية الدنيا من ال�صف الأول الأ�سا�سي �إىل الرابع الأ�سا�سي.

مصطلحات الدراسة إجرائيا:
◄◄�صورة الطفل :ما الت�صور عن �صفات الطفل وخ�صائ�صه ،ومهماته وح�ضوره
يف كتب اللغة العربية يف املرحلة الأ�سا�سية الدنيا من ال�صف الأول الأ�سا�سي �إىل الرابع
الأ�سا�سي.
◄◄كتب اللغة العربية :وثيقة تربوية ي�ستخدمها املعلمون والطلبة وت�ضم حمتوى
مقررات لغتنا العربية من ال�صف الأول الأ�سا�سي �إىل الرابع الأ�سا�سي ،وعددها ثمانية كتب
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يف كل ف�صل كتاب.
◄◄املرحلة الأ�سا�سية الدنيا� :أطلقت وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية ا�سم املرحلة
الأ�سا�سية الدنيا ،وهي املرحلة التي ت�ضم الطلبة من ال�صف الأول الأ�سا�سي �إىل الرابع
الأ�سا�سي من عمر (� )9 - 6سنوات ،وهي جزء من مرحلة الطفولة املبكرة ،ويعد فيها التعليم
�إلزاميا.

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
اهتمت معظم املجتمعات بالطفل ،وقد تزايد االهتمام يف الطفل مع تطور املجتمعات
ورخائها ،وتطور العلم ،وتنبه الدار�سون �إىل �أهمية ال�سنوات الأوىل من حياة الطفل
وخطورتها يف �آن ،فهي ت�ؤثر يف منوه ،وتفكريه ،وتكوين �شخ�صيته ،وحتديد م�سار حياته
امل�ستقبلي (اخلال�ص. )2008 ،
وترمي �أهداف التعليم يف الطفولة املبكرة �إىل تطوير �شخ�صية الطفل من جميع اجلوانب
النمائية ،وم�ساعدته على �إ�شباع حاجاته ،ورغباته ،وتنمية مواهبه ،ومتكنه من النمو
ال�سليم.وحتدث ديوي ( )Dewey, 1933ب�إ�سهاب عن كون الطفل حمور العملية التعليمية
من حيث مراعاة خ�صائ�صه واحتياجاته النمائية املتمثلة يف حب اال�ستطالع ،واالكت�شاف
واملغامرة وال�س�ؤال والبحث ،والنقد ،والرغبة يف التحرك ،واجلري ،والقفز وممار�سة الهوايات،
والتعبري عن امل�شاعر والتعاطف مع الآخرين وال�صداقة واملحبة ،واال�ستقاللية.
و�شدد ( )Denig, 2004على �أهمية تطوير الطفل من جميع جوانبه النمائية :اجل�سمية،
واملعرفية ،والعاطفية ،والروحية ،وهذا من �ش�أنه �أن يت�سم التعليم يف تلك املرحلة ب�سمة
ال�شمولية واالت�ساق.
وبينّ ال�شافعي (� )2004أن الطفولة املبكرة هي املرحلة التي متتد من عمر ثالث
�سنوات �إىل ت�سع �سنوات.وات�سق ذلك مع حتديد وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطيني مرحلة
الطفولة املبكرة من عمر (� )3-9سنوات التي ت�ضم مرحلة ريا�ض الأطفال واملرحلة
االبتدائية ،ومن هنا فاملرحلة االبتدائية يجب �أن توىل اهتماما ي�شي ب�إدراك الرتبويني
خ�صو�صيتها و�أهميتها.
وت�أ�سي�سا على ما �سبق يرى (� )Cooper, 1996أن مرحلة التعليم الأ�سا�سي تع ّد من
�أكرث املراحل التعليمية �أهمية؛ لأن الطفل يتميز فيها بات�ساع الآفاق العقلية ،واملعرفية،
وتعلم املهارات الأكادميية واجل�سمية.و هكذا يدفع االهتمام بالطفل �إىل مراعاة اخل�صائ�ص
النمائية يف عملية التعليم يف املدر�سة.
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وبهذا ال�صدد �سعت وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطيني (� )2013إىل االهتمام بالطفل
من حيث جعله حمورا لعملية التعليم ،والرتكيز على تنميته من جميع اجلوانب النمائية:
العقلية ،واالنفعالية ،واجل�سمية؛ والعاطفية والأخالقية؛ من خالل عقد امل�ؤمترات والربامج
التي تنادي ب�رضوة �أخذ الق�ضايا �سالفة الذكر يف االعتبار لدى تعليم الأطفال يف ريا�ض
الأطفال ،واملرحلة الأ�سا�سية الأوىل.
بيد �أن هذا ال�سعي يحتاج �إىل وقفة �أمام ما يقدم للأطفال من مناهج ،فالأ�صل �أن يطال
االهتمام بالطفل االلتفات �إىل املناهج التي يجب �أن ت�أخذ باحل�سبان املراحل النمائية،
واحتياجات الأطفال ،وتف�ضيالتهم لتحوز على اهتماماتهم ،وت�ؤثر فيهم.
ويت�ساوق ذلك مع دعوة دونالد�سون (� )Donaldson,2014إىل االهتمام بالأطفال
ومناهجهم حيث بني �أن املناهج تلعب دورا مهما يف ت�شجيع تطلعات الأطفال وطموحهم،
وبناء �صورة عن ذواتهم ،وقدراتهم ،وعاملهم ،لذا ينبغي �أن يتم اختيار املناهج املالئمة
التي متكن الأطفال من مهارات احلياة ،وتعينهم على حل امل�شكالت التي جتابههم؛ ليتن�سى
لهم التعاطي مع جمتمعهم والعوامل الأخرى ب�صورة ناجعة.
ودعا ماندت (� )Mandt, 2008إىل االهتمام باملناهج التي تقدم للأطفال ودعا �إىل
ت�صميم مناهج ت�سهم يف تطوير قدرات الأطفال ،و�إمكانياتهم ،وتنمية تفكريهم ،وتوفري
فر�ص االبتكار والإنتاج لهم ،وحث على االهتمام يف زرع �صورة �إيجابية للطفل عن نف�سه
وقدراته و�إمكانياته.
وح ّددت جلنة التعليم يف الواليات املتحدة الأمريكية خ�صائ�ص الأطفال التي يفرت�ض
�أن تظهرها املناهج املقدمة لهم التي تتمثل يف دعم حب الأطفال �إىل االكت�شاف ،وم�ساعدتهم
على التوا�صل يف بيئاتهم ،ودفعهم �إىل االكت�شاف واالبتكار وتقدير املبدعني ،وتنمية الوعي
لذواتهم وقدراتهم ،وتنمية القيم الأخالقية والإن�سانية (. )Gillard,1995
ويع ّد منهاج اللغة العربية يف غاية اخلطورة؛ لأن ح�ص�ص اللغة العربية ت�ستحوذ على
اجلزء الأكرب من احل�ص�ص ال�صفية ،مما يعني معاي�شة الأطفال للغة العربية ب�صورة �أكرب
من املو�ضوعات الأخرى ،وهذا يدعو �إىل التفكري مليا فيما يقدم للأطفال يف مناهج اللغة
العربية ،وما ترتكه يف نفو�سهم و�أفكارهم واجتاهاتهم.
وقد تنبه الدار�سون �إىل خطورة مناهج اللغة العربية املقدمة للأطفال ،وحمتوى
الدرو�س ،وت�أثريها يف ت�شكيل �شخ�صياتهم ،ونظرتهم لذواتهم وللآخرين ،ويف الوقت
املعطى لتدري�س اللغة العربية يف ال�صفوف املدر�سية مقارنة باملو�ضوعات التعليمية
الأخرى.وعليه فقد بات االهتمام بتحليل مناهج اللغة العربية للمرحلة الأ�سا�سية الأوىل
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حاجة ملحة للوقوف على ما تقدمه هذه املناهج للأطفال ،ومدى ت�أثريها يف �شخ�صيتهم
وتفكريهم وحياتهم (احلوامدة. )2006 ،
واللغة العربية هي اللغة الرئي�سة يف العملية التعلّمية التعليمية يف مراحل التعليم
جميعها ،وبها يتلقى الطلبة �سائر العلوم واملعارف مما ي�ؤكد �أهميتها يف التعلم مدى
احلياة.وهي بذلك ت�ساعد الطلبة يف تطوير التفكري الناقد ،والقدرة على �إيجاد احللول لعدد
من امل�شكالت داخل الغرفة ال�صفية وخارجها (�شحاته. )1992 ،
وتكمن �أهمية تعلم اللغة العربية وتعليمها وفق ما �أ�شار �إليه زقوت ( )1999ومعروف
( )1985ب�أنها لي�ست مادة درا�سية قائمة بذاتها ،فتدري�س اللغة العربية و�سيلة يعتمد عليها
يف تربية طفل املرحلة الأ�سا�سية تربية متكاملة� ،إذ �إن اللغة العربية هي الأداة التي ي�ؤدي
بها املتعلم ن�شاطه التعليمي يف املدر�سة وخارجها ،وتتحقق بها جميع اخلربات والأفكار
يف املواد الدرا�سية الأخرى؛ كما �أن مادة اللغة العربية هي الو�سيلة التي ت�ساعد على النمو
املعريف ،واالجتماعي ،والنف�سي لطفل املرحلة الأ�سا�سية ،وجتعله يقف بقوة ملواجهة
احلياة ،وت�سهم يف تنمية امليل �إىل املطالعة احلرة.
وتلعب اللغة العربية دورا يف �إك�ساب الطلبة الثقافة واملعرفة ،وتعريفهم مبعامل وطنهم
العربي اجلغرافية والتاريخية واحل�ضارية ،وبناء �شخ�صيتهم وتقوميها ،ومتكينهم من تنظيم
�أفكارهم يف التعامل مع املواقف احلياتية من �أجل التجاوب مع املجتمع وامل�شاركة الفعالة
فيه ،وتنمية قدراتهم على �إمناء الرثوة اللغوية مبا حتتاجه مراحل النمو املختلفة من �ألفاظ
متكنهم من التعبري عن �أفكارهم وم�شاعرهم بي� ٍرس وو�ضوح.وي�ؤدي تدري�س اللغة العربية �إىل
�إك�ساب التالميذ جملة من املهارات ،والقدرات القرائية كتعرف الكلمات ،وال�رسعة ،والفهم،
وا�ستخدام ال�سياق.وتنمي لديهم مهارات البحث والإ�ستق�صاء والك�شف عن م�صادر املعرفة،
و�إدراك بع�ض نواحي اجلمال ،والتنا�سق والنظام فيما تقع عليه �أعينهم وتدركه حوا�سهم
وعقولهم يف احلياة (زقوت� ،1999 ،سمك. )1979 ،
ويطال احلديث عن �صورة الطفل احلديث عن الر�سومات يف مقررات اللغة العربية ،غري
�أن احلديث عن الر�سوم يف املقرر املدر�سي يكت�سب �أهمية خا�صة ،ذلك �أن املقرر املدر�سي
�أكرث م�صادر التعلم �شيوعاً ،وهو املرتكز احلقيقي يف متكني الطالب من حتقيق نتاجات
التعلّم املرجوة ،ومن هنا ف�إن االعتناء به من حيث ال�شكل وامل�ضمون له ما ي�سوغه ال �شك،
ولي�س بجدي ٍد القول �إن ت�ضمني املقرر بالر�سوم �أمر من �ش�أنه �أن يعلي من قيمة الكتاب
الرتبوية (حرب. )2006 ،
ن�ص �أو تتميمه ،وهي
واحلق �أن الر�سوم يف املقررات املدر�سية �إنمّ ا ت�أتي لتو�ضيح ّ
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داعم رئي�س للمعرفة التي تت�ضمنها ن�صو�ص املقررات املدر�سية ،ثم �إن من �ش�أنها �أن
بهذا ٌ
تدفع بالطالب نحو تثمني جتارب الآخرين ،و�أفكارهم بطرائق و�أ�ساليب خمتلفة ،ذلك �أن
الر�سوم تقدم نظرة فريدة ومده�شة للعامل ،وانطالق ًا من احل�س الف�ضويل لدى الطالب ،وال
�سيما ال�صغار منهم ممن هم يف �صفوف املرحلة الأ�سا�سية الأوىل ،ف�إنهم ي�سعون دائم ًا �إىل
اكت�شاف الأ�رسار التي ميكن �أن تكتنف �صور ًة ما.
وتنبئ كتابات ( )Ruttkay,2014عن االلتفات لأهمية ال�صور والر�سومات والن�صو�ص
يف مقررات الأطفال مل�ساعدتهم على فهم �أنف�سهم ،وم�شاعرهم وم�شاعر الآخرين ،وتب�رصهم
بعالقاتهم مع الآخرين ،ومكانتهم يف العامل الذي يحيون فيه.فهي حتفزهم على تعرف
واقعهم؛ مما ي�شجعهم على العي�ش بطم�أنينة و�أمن نظرا ملا تقدمه لهم من �صور و�أخيله
عنهم وعن عاملهم.

الدراسات السابقة:
ثمة درا�سات تناولت مناهج اللغة العربية وحتليلها والتب�رص فيها للوقوف على
ما فيها ،و�صورة الطفل يف الكتب املقدمة له.وبهذا ال�صدد تطرق �إح�شي�ش واخل�ضوري
(� )2009إىل �صورة الطفل يف ق�ص�ص الأطفال الفل�سطينية والعاملية حيث هدفا �إىل تعرف
�صورة الطفل يف كتب �أدب الأطفال الفل�سطينية للم�ؤلفني البالغني ،وتعرف �صورة الطفل
يف كتابات الأطفال �أنف�سهم ،وحتديد القيم التي تعمل كتب �أدب الأطفال الفل�سطينية على
�إر�سائها للم�ؤلفني البالغني ،و حتديد القيم التي تعمل كتابات الأطفال �أنف�سهم على �إبرازها.
وا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي ب�أ�سلوب حتليل امل�ضمون ملالءمته طبيعة هذا البحث،
حيث مت حتليل حمتوى الق�ص�ص ،وكتب الأطفال الفل�سطينية للإجابة عن �أ�سئلة البحث،
و�أظهرت النتائج القيم التي تعمل كتب �أدب الطفل الفل�سطيني ،وق�ص�صه على �إر�سائها لدى
الأطفال للم�ؤلفني البالغني� ،إذ ورد يف هذه الكتب والق�ص�ص ( )76قيمة للطفل الفل�سطيني،
بلغ جمموع تكراراتها ( )378تكراراً ،وكانت �أكرث هذه القيم تكراراً الت�ضحية ،حيث بلغ
تكرارها ( )23تكراراً بن�سبة مئوية بلغت  ،%6.2تليها قيمة الن�ضال ،حيث بلغ تكرارها
( )20تكراراً بن�سبة مئوية بلغت  ،%5.4يف حني وردت ( )10قيم تراوحت تكراراتها من
� 11إىل  17تكرارا ،وهي :امل�ساعدة وخدمة الآخرين ،والتعاون ،وتقدير ال�صداقة ،وحب
الوطن واحلنني �إليه ،واحلر�ص على البيئة ،والإعجاب باجلمال ،والوفاء وتقدير الطبيعة،
واملثابرة والإ�رصار ،ولو جمعنا قيم االنفتاح على الآخرين وتفهمهم والتعاي�ش معهم
لكانت هناك قيمة لها مدلولها.وتراوحت ن�سبها املئوية من � %3إىل  ،%4.6يف حني
وردت ( )64قيمة كانت تكراراتها �أقل من ع�رشة تكرارت ،ومل تتجاوز الن�سبة املئوية لها
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..2.4%ومما له داللة يف الق�ص�ص �أن الطفل بعد عام  2001هو �أكرث مبادرة ،وهو حمب
لال�ستقاللية ،ويتجه نحو الرومان�سية بكرثة ،و هو مهادن وعاجز �أو متقبل للواقع ومتكيف
معه �أحيانا.ويبدو �أن الك ّتاب يريدون �أن ير�سموا �صورة جديدة للطفل الفل�سطيني ،فلم يعد
هذا الطفل املقاوم واملقاتل وامل�ضحي فقط ،ولكنه �صار الذكي بامتياز واملت�سائل واملنفتح
على العامل واملهادن (امل�سامل) واحلامل والعا�شق للطبيعة واجلمال ،والقادر على �إبداء الر�أي.
وهدفت درا�سة بوزين الدين ( )2009اىل �إظهار �صورة الطفل فى ق�ص�ص الأطفال عرب
الأجيال املختلفة من خالل عينة الدرا�سة كما يقدمها كتاب الأطفال طبقا للر�ؤية الإبداعية
لهم ،كما تناولت �أي�ضا االجتاهات التى �أ�سهمت فى تكوين مالمح هذه ال�صورة ،وجمموعة
القيم و املفاهيم التى تناق�شها هذه الق�ص�ص طبقا لر�ؤية كل كاتب.وتقوم الدرا�سة ب�شكل
�أ�سا�سي على ا�ستخال�ص مالمح �صورة الطفل يف كتاب �أدب الطفل يف لبنان ،وهو مو�ضوع
يف غاية الأهمية واخلطورة بحيث ميكننا من االطالع ب�شكل علمي ومف�صل على مناذج
القراء من
من ال�شخ�صيات التي يتعر�ض لها الطفل القارئ ،وعلى الأثر الذي قد ترتكه يف ّ
الأطفال؛ الأمر الذي ينمي احل�س النقدي لدى املهتمني ب�أدب الطفل من �آباء ومكتبيني
ومتخ�ص�صي طفولة ،وهو ما يفتقده العامل العربي ب�شدة يف جمال �أدب الطفل.فنقد الأدب
من �أهم العوامل التي ت�سهم يف ارتقائه وحتقيقه لأهدافه.وقد ركزت الدرا�سة على حماور
حمددة يف �شخ�صية الطفل ،وهي :مدى ا�ستقاللية الطفل ،وحريته ،وال�سلطة يف حياته من
حيث �أمناطها وم�صادرها ،واخللفية الثقافية ل�شخ�صيات الأطفال يف تلك الكتب ،والقيم
التي يتمثلونها ،والعوامل التي حتد من تطورهم ،ومن ممار�ستهم ل�سلوكهم احلر بالفطرة.
وهدفت درا�سة الع�سايل (� )2008إىل تعرف �صورة املر�أة ،وكيفية تناولها يف املنهاج
الفل�سطيني ،حيث مت حتليل حمتوى عدة �أجزاء من الكتب الدرا�سية من املنهاج الفل�سطيني،
وهي كتب الرتبية املدنية واللغة العربية ملراحل عمرية متعددة ،وقد تناول التحليل
املحتويات من �صور ومفاهيم ور�سوم و�أن�شطة وتقومي للتعرف �إىل �صورة املر�أة يف الأ�رسة،
ويف العمل ،ويف الرتبية والتعليم ،ويف امل�شاركة ال�سيا�سية ،ويف توزيع املهن لتبيان مدى
متثيلها باملقارنة مع الرجل.و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن املر�أة كانت ممثلة ،ولكن ب�شكل
غري ممنهج وع�شوائي يف املنهاج الفل�سطيني.وعلى �ضوء النتائج �أو�صت الدرا�سة ب�رضورة
االهتمام بنوعية متثيل املر�أة و�إخراجها من حيز النمطية ،وب�رضورة حر�ص القائمني على
املناهج على مراعاة توزيع املهن بعدالة بني الرجل واملر�أة مبا يتما�شى وواقع املجتمع
�إىل حد ما.
و�سعت درا�سة حرب (� )2007إىل فح�ص الر�سائل اخلفية " "Hidden Messagesالتي
تبثها �صور مقررات اللغة العربية للمرحلة الأ�سا�سية يف الأردن ،و�إىل الوقوف على املعاين
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والقيم واالجتاهات التي ميكن �أن يكت�سبها الطالب �إذ يت�أملون هذه ال�صور.وبغية حتقيق
هذا الهدف ،حللت ال�صور املت�ضمنة يف مقررات اللغة العربية لل�صفوف الأ�سا�سية الثالثة
الدنيا ،وطال هذا التحليل املعاين والقيم التي ميكن �أن تو�صلها هذه ال�صور �إىل الطالب
بق�صد �أو من غري ق�صد.وقد �أ�شارت نتائج التحليل �إىل �أن من هذه ال�صور ما يبث ر�سائل
قد تتعار�ض والأهداف الرتبوية التي ُيطمح من الطالب حتقيقها ،بل �إن منها ما ميدهم
بخربات تربوية �سلبية.
وانفرد احلوامدة ( )2006بدرا�سة هدفت �إىل الك�شف عن درجة متثيل كتب اللغة
العربية يف املرحلة الأ�سا�سية يف الأردن للأ�س�س الفل�سفية والنف�سية واملعرفية واالجتماعية
للمنهاج با�ستخدام �أ�سلوب حتليل املحتوى ،وتكون جمتمع الدرا�سة من كتب اللغة العربية
ملرحلة التعليم الأ�سا�سي يف الأردن ،وعينتها من كتب اللغة العربية للمرحلة الأ�سا�سية،
واقت�رصت املعاجلة الإح�صائية على ا�ستخراج التكرارات ،متثلت �أداة الدرا�سة بعد الت�أكد
من �صدقها وثباتها يف �أداة ت�صنيفية �ضمت ( )89معيارا.و�أظهرت نتائج الدرا�سة اهتمام ًا
وا�ضح ًا بالبعد املعريف ملنهاج اللغة العربية ،وارتباط التطبيقات اللغوية احلياتية التي
ت�سهم يف تنمية مهارة اال�ستماع كاملحادثة ،والو�صف ،والطرائف ،والن�صح والوعظ
والإر�شاد بالبعد االجتماعي.
ويف ال�سياق ذاته در�س عطوان ( )2005درجة تقومي ال�صور التعليمية يف كتاب لغتنا
اجلميلة لل�صفوف الأ�سا�سية الدنيا من وجهة نظر املعلمني واملعلمات يف حمافظة بيت حلم،
والتعرف �إىل درجة اجتاهاتهم نحو ا�ستخدامها.وقد حاولت الدرا�سة الإجابة عن �س�ؤالني
رئي�سني و�أ�سئلة فرعية ،وللإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة وفر�ضياتها ا�ستخدم اختبار ()t – test
 ،ونتائج حتليل التباين الأحادي وتو�صلت درا�سته �إىل �أن درجة تقومي املعلمني واملعلمات
لل�صور التعليمية يف كتاب لغتنا اجلميلة كانت يف امل�ستوى العايل ،ودلت النتائج �أن
ال�صور التعليمية ت�ساعد على االحتفاظ باملعلومات ملدة �أطول ،و�أن طريقة عر�ض ال�صورة
التعليمية جتذب انتباه املتعلمني ،و�أنها نابعة من البيئة املحلية ،و�أنها ت�ساعد على حتويل
الكلمة املكتوبة �إىل مادة وا�ضحة.
ودر�ست نذير (� )2000صورة الطفل واملر�أة يف كتب اللغة العربية يف املرحلة
الأ�سا�سية واملتو�سطة بدولة الكويت ،هدفت عربها �إىل تعرف مالمح �صورة الطفل واملر�أة.
وا�ستخدمت منهج حتليل املحتوى ،ويتمثل الهدف الأ�سا�س لهذه الدرا�سة تعرف �صورة املر�أة
الواردة يف الكتب املدر�سية الأردنية ،واملتمثلة يف الكتب الدرا�سية التالية :اللغة العربية،
والرتبية الوطنية واملدنية ،والرتبية االجتماعية والوطنية ،والعلوم ،والريا�ضيات لل�صفني
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الأول وال�ساد�س الأ�سا�سيني ،وا�ستخدم منهج حتليل املحتوى وا�ستخدمت الفكرة على �أنها
وحدة للتحليل ،و�أظهرت النتائج �صورة املر�أة تابعة بالدرجة الأوىل ،يف حني �أظهرت �صورة
الرجل م�ستقلة ،واحتلت املر�أة الوظائف التقليدية املحددة ،بينما احتل الرجل الوظائف
الرئي�سة املتعددة وجتاهلت الأعمال الأدبية ،والعلمية ،والفل�سفية ،والبطولية للمر�أة ،يف
حني ظهر دور الرجل وا�ضح ًا يف هذه املجاالت.ومل يتم تفعيل اللغة ب�صورة جندرية حمايدة
ومنهجية ،و�أو�صت الباحثة بتفعيل دور النظام التعليمي يف تعزيز ال�صورة الإيجابية للمر�أة
ومكانتها يف الأ�رسة واملجتمع ،ودورها يف التنمية االجتماعية ،ومتثيلها يف جميع
امل�ؤ�س�سات لتزيل مظهر التمييز بني اجلن�سني مع مراعاة الأولويات و�ضمان م�شاركة كال
اجلن�سني يف القطاعني اخلا�ص والعام.
و�سعت حممد (� )2001إىل الك�شف عن �صورة املر�أة والطفل كما ميكن قراءتها يف
الأمثال ال�شعبية؛ وذلك لتحديد ما مييز مكانة املر�أة كزوجة� ،أو غري ذلك من خالل املثل
ال�شعبي ،والتعرف على مدى اهتمام مقررات القراءة يف املرحلة الإعدادية بق�ضايا املر�أة
والطفل عرب حتليل الدرو�س املت�ضمنة يف كتب القراءة للمرحلة الإعدادية ،وا�ستخدمت
الباحثة منهج حتليل املحتوى ،و�أعدت بطاقة للتحليل لعر�ض معدالت تكرار كل فئة من
فئات التحليل وح�ساب الن�سبة املئوية للتكرارات ،وذلك من جملة وحدات التحليل وهي
(املو�ضوع ،اجلملة ،الفقرة ،ال�صورة) .و�أظهرت نتائج التحليل �أن كتب القراءة باملرحلة
الإعدادية �أغفلت ق�ضايا الطفل واالهتمام يف الطفولة� ،إ�ضافة �إىل �أنها مل تتناول ق�ضايا
املر�أة ،ومل تربز �أدوارها بالقدر الكايف التي يتنا�سب ومنزلتها يف املجتمع ،واقت�رص تناول
كتب القراءة على الأم التي تت�صف باحلنو والعطف على �أوالدها ،وبذلك ف�أدوار املر�أة
حمدودة وهذا ما عابه بع�ضهم على املناهج التي تعك�س �صورة املر�أة ،والتمييز غري امل�سوغ
بني اجلن�سني والأدوار املحددة للمر�أة التي جتعلها �أ�سرية الأعمال املنزلية �أو بع�ض الأعمال
التقليدية.
وعليه ،يظهر من معاينة الأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة �أن هنالك ت�آلفا واتفاقا
يف عدة �أوجه ،فجل الدرا�سات تعرتف ب�أهمية مرحلة الطفولة املبكرة ،وتلتفت �إىل املناهج
يف تلك املرحلة ،وحتديدا مقرر اللغة العربية ،لذا �أولت الدرا�سات اهتماما بتقومي مناهج
اللغة العربية وحتليلها من منظورات متعددة ،واقرتبت الدرا�سات يف جمملها من منهج
حتليل امل�ضمون ،وعليه ف�إن هذه الدرا�سة تت�ساوق مع �سابقاتها من الدرا�سات يف االلتفات
�إىل مقرر اللغة العربية للمرحلة الأ�سا�سية الأوىل بيد �أنها تختلف يف الت�صدي لدرا�سة �صورة
الطفل يف درو�س لغتنا العربية للمرحلة الأ�سا�سية الأوىل ،يف حماولة �إىل ولوج مرحلة
الطفولة املبكرة ،ودرا�ستها يف مناهج اللغة العربية ب�صورة م�ستفي�ضة من خالل حتليل
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خ�صائ�ص الطفل و�سماته و�أعماله يف �سياقات لغوية متعددة.

منهجية الدراسة:
لتحقيق �أهداف الدرا�سة حللت الباحثة م�ضمون كتب لغتنا العربية يف املرحلة
الأ�سا�سية الأوىل من ال�صف الأول الأ�سا�سي �إىل الرابع الأ�سا�سي ،من خالل ا�ستخدام منهج
حتليل امل�ضمون ال�ستق�صاء �صورة الطفل يف كتب اللغة العربية.
حتليل املضمون:
يعد �أ�سلوب حتليل امل�ضمون �أحد �أ�ساليب املنهج امل�سحي التحليلي� ،إذ يعد طريقة
علمية تهدف �إىل حتليل املادة املكتوبة بطريقة مو�ضوعية وفق منهج علمي (�أبو عالم،
. )2013وهو منهجية علمية ت�ستخدم يف حتليل العبارات ،والكلمات ،وال�صور ،والأ�سئلة
حتليال دقيقا بهدف تعرف �صورة يف كتب اللغة العربية للمرحلة الأ�سا�سية الدنيا:
♦ ♦وحدة التحليل :اعتمدت الدرا�سة الكلمة واجلملة كوحدة للتحليل التي تتكون عادة
من جملة من مبتد�أ وخرب وت�ضم عدداً من العبارات ،والتدريبات وال�صور �أي�ضا.
♦ ♦فئات التحليل :لغايات �إجراءات الدرا�سة قامت الباحثة با�ستخدام حتليل امل�ضمون
لكتب اللغة العربية للمرحلة الأ�سا�سية الدنيا يف �ضوء الفئات الآتية� :صفات الطفل ،و�صورة
الطفل يف الر�سومات ،و�أ�صحاب الإعاقات ،ومهمات الأطفال.
♦

♦�ضوابط حتليل امل�ضمون:

مت حتليل امل�ضمون لكتب منهاج لغتنا العربية للمرحلة الأ�سا�سية الدنيا من ال�صف
الأول الأ�سا�سي �إىل الرابع الأ�سا�سي وفقا لل�ضوابط الآتية:
 حتديد هدف عملية التحليل وهو ا�ستق�صاء �صورة الطفل.
 اتخاذ الكلمة واجلملة وحدة للتحليل نظرا ملالءمتها لطبيعة الدرا�سة.
 اعتماد ما ورد يف الأدب الرتبوي يف ما يتعلق ب�صورة الطفل ومنوه �أ�سا�سا للتحليل.
 �شمولية التحليل لكل من :الكلمات ،واجلمل ،وال�صور لن�صو�ص الدرو�س والأ�سئلة.
 قراءة حمتوى درو�س لغتنا العربية قراءة متعمقة بهدف ا�ستق�صاء �صورة الطفل.
♦

♦�صدق التحليل:

عر�ضت الباحثة البيانات التي مت حتليلها يف ما يتعلق ب�صورة الطفل على خم�سة
حمكمني ممن يحملون درجة الدكتوراه يف املناهج ،والطفولة ،و�أ�ساليب التعليم ،واال�ستئنا�س
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ب�آرائهم واقرتاحاتهم يف ما يتعلق بالتحليل.
♦

♦ثبات التحليل:

من �أجل الك�شف عن ثبات حتليل البيانات اتبعت الباحثة ما ي�أتي:
♦ ♦الثبات بني �شخ�صي :حيث قامت ب�إجراء التحليل لعينة ع�شوائية من كتب منهاج
لغتنا العربية ،وطلبت �إىل زميلتها �إجراء حتليل العينة نف�سها من كتب لغتنا العربية
ب�شكل منفرد ،وذلك بعد االتفاق على معنى حمدد ودقيق لوحدات حتليل الكلمة والعبارة
والتدريبات وال�صور.
♦ ♦الثبات عرب الزمن (�ضمن �شخ�صي)  :قامت الباحثة ب�إجراء عملية التحليل مرتني
بفارق  20يوما بني التحليل الأول والثاين.وا�ستخدمت معادلة هول�ستي حل�ساب معامل
الثبات يف �أثناء ح�ساب البني �شخ�صي وال�ضمن �شخ�صي2M / (N1+N2) .
 :N2عدد الفئات التي مت حتليلها يف املرة الثانية
 :N1عدد الفئات التي مت حتليلها يف املرة الأوىل
 :2Mعدد الفئات املتفق عليها يف املرة الأوىل والثانية
وبلغ معامل الثبات البني �شخ�صي � ،%86أما ال�ضمن �شخ�صي فبلغ  %86وهما
نتيجتان مقبولتان.
♦
Ú

♦�أدوات التحليل:
Úالأداة الأوىل :قائمة �صفات الطفل:

ت�ضمنت القائمة �صفات الطفل وعددها (� )30صفة يف �صورتها الأولية موزعة على
جماالت النمو :املعريف ،واالجتماعي ،والعاطفي الذاتي ،والديني ،والأخالقي ،ومت احل�صول
على �صفات الطفل من خالل ما يلي:
 الرجوع �إىل الأدب الرتبوي ،والدرا�سات ال�سابقة (اح�شي�ش وخ�ضوري،2009 ،
 2009و  )Pantaleo, 2004يف ما يتعلق بخ�صائ�ص مرحلة الطفولة املبكرة.
 خربة الباحثة يف جمال الطفولة ،وحتليل املناهج ،و�إ�ضافة �صفات الأطفال
وتوزيعها على جماالت النمو.
 تطوير قائمة �أولية
 عر�ضت الباحثة القائمة على املحكمني وعددهم ( )8ممن يحملون درجة الدكتوراة
يف الرتبية واملناهج والطفولة ،وبعد �إجراء التعديالت خرجت اال�ستمارة التي �ضمت () 27
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�صفة يف �صورتها النهائية ،موزعة على املجاالت النمائية.وحللت الدرو�س والن�صو�ص
والعبارات والكلمات والأ�سئلة يف �ضوئها.
Ú

 Úالأداة الثانية :ا�ستمارة معايري ر�سومات الأطفال:

و�ضعت الباحثة قائمة مبعايري ر�سومات الأطفال التي تت�ضمن ( )14معيارا ا�ستقتهم
من الأدب الرتبوي (اخلال�ص ونريوخ ،2005 ،و  Al- Barakat, 2003و )ŞAHBAZ, 2012
وكذلك من خربتها يف جمال �أدب الأطفال ،وحتليل ال�صور ،والر�سومات.وقامت الباحثة
بعر�ض الأداة على املحكمني وعددهم ( )8ممن يحملون درجة الدكتوراة يف الرتبية
واملناهج والطفولة ،ومل جتر �أي تعديالت على اال�ستمارة وبقيت معايري الر�سومات كما هي
( )14معيارا.

جمتمع الدراسة:
تكونت عينة الدرا�سة من جمتمعها الذي �شمل جميع كتب لغتنا العربية للمنهاج
الفل�سطيني يف املرحلة الأ�سا�سية الدنيا من ال�صف الأول الأ�سا�سي �إىل الرابع الأ�سا�سي
بجزئيه يف الف�صل الأول والثاين وعددها ثمانية كتب.

إجراءات الدراسة:
 قراءة حمتوى الكتب (الكلمات واجلمل والأ�سئلة وال�صور) قراءة متعمقة ودقيقة
ومت�أنية بهدف ر�صد �صورة الطفل للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة.
 جتزئة كل ما جاء يف املحتوى وفق املعنى الذي حتمله لتمثل وحدات التحليل وفق
�أدوات التحليل.
 جمع تكرارات �صورة الطفل والر�سومات ومهمات الطفل لإيجاد املجموع الكلي
والن�سب املئوية.

نتائج الدراسة:
◄◄نتائج ال�س�ؤال الأول :ما مدى تركيز درو�س لغتنا العربية للمرحلة
الأ�سا�سية الدنيا ( )4-1على الأطفال؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال حللت الباحثة حمتوى درو�س منهاج لغتنا العربية للمرحلة
الأ�سا�سية الدنيا من ال�صف الأول الأ�سا�سي �إىل الرابع الأ�سا�سي ،ومت ر�صد الدرو�س التي �أتت
على ذكر الطفل والطفلة كما يظهر يف اجلدول ()1
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الجدول ()1
الدروس التي أتت على ذكر األطفال

عدد املرات وردت
فيها البنت
عدد املرات ورد
فيها الولد

اجلزء الثاين

1
2
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
5
5
4
2

6

6

17

3
2
2
9
1
15

3
2
10

2
3
-

الثاين

-

1
2
2
2
14
5
26

1
1

1
1
1

اجلزء الثاين

1
2

1

2
1

الوقاية وال�سالمة

املهند�س

1

قطف الزيتون

�سعيد يف العيد
اختيار ال�صديق

2

رحلة من مطار غزة

االن�سان وال�ضوء

الف�صول الأربعة

1

الأخوات الثالث

5

4

7

287

2

حب الوطن

عمي يقطف الع�سل

-

حت�ضري الدرو�س

ال�سيارة

2

رحلة �إىل ربوع الوطن

ع�ش احلجل

-

�سالمتك يا ه�شام

ما �أجمل ف�صل الربيع

-

نحرتم الكبري

من �صناعاتنا الوطنية

1

املجموع

نحب درو�سنا

الدفيئات الزراعية

35

55

1

ال�صف
الثالث

�صفنا نظيف ومرتب

املطر خري وبركة

4

ال�صف
الثاين

�أهال و�سهال

6

املجموع

اليوم املفتوح

1

احلا�سوب

�سعيد والهرة امل�سكينة

-

التلفاز

�سليم يعود �إىل املدر�سة

2

الزرافة والغزال

�أر�ض اخلري

1

الأمان على الطريق

وطن احلرية

1

يف ال�صف

الأمانة

1

الأول
اجلزء
الأول

�أ�رستي

عدد املرات وردت
فيها البنت
عدد املرات ورد
فيها الولد

ال�صف
– اجلزء
الأول

الدر�س

الدر�س
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عدد املرات وردت
فيها البنت
عدد املرات ورد
فيها الولد
1

1

3
4

1

1

املجموع

اجلزء الثاين

الطائرة الورقية

اجلزء الثاين

العائلة ال�سعيدة

الطفل والديك

1

ال�صف
الرابع

الدر�س

الدر�س

عدد املرات وردت
فيها البنت
عدد املرات ورد
فيها الولد

ال�صف
– اجلزء
الأول

د .بعاد محمد اخلالص

6

يظهر من معاينة اجلدول (� )1أن هنالك درو�سا التفتت �إىل الأطفال الذكور والإناث
و�أتت على ذكرهم وتكرر ذكر الطفل الولد يف ال�صف الأول) ( 23مرة ،ويف ال�صف الثاين
( )43مرة ،ويف ال�صف الثالث ( )12مرة ويف ال�صف الرابع ( )5مرات�.أما البنت فقد
ظهرت يف الدرو�س يف ال�صف الأول ( )12مرة وال�صف الثاين ( )14مرة وال�صف الثالث
( )5مرات وال�صف الرابع (مرة واحدة) .ويظهر �أن هنالك فرقا بني الأوالد والبنات يف
ح�ضورهم يف درو�س اللغة العربية ،كما �أن هنالك �إق�صاء وتغييبا للأطفال يف كثري
من الدرو�س.
وجمموع ح�ضور �أطفال ال�صف الأول تكرر ( )35تكرارا ،وال�صف الثاين ( )55تكرارا،
وال�صف الثالث ( )17تكرارا ،والرابع ( )6تكرارات.وهذا يعني �أن �أكرث �صف �أتى على ذكر
الأطفال هو ال�صف الثاين الأ�سا�سي.
◄◄ال�س�ؤال الثاين:

ما ال�صفات التي جت�سد فيها الأطفال يف منهاج لغتنا العربية للمرحلة
الأ�سا�سية الدنيا ()4-1؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال حللت الباحثة ال�صفات التي جت�سد فيها الطفل يف
منهاج لغتنا العربية للمرحلة الأ�سا�سية الدنيا وفقا لأداة التحليل الأوىل ،وحددتها
يف جماالت النمو املختلفة ويظهر اجلدول ( )2التكررات والن�سب املئوية لكل جمال
من جماالت النمو.
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الجدول ()2
مجاالت النمو وتكرارتها في الدروس

التكرارات

الن�سبة املئوية

املجال
املجال املعريف

4

%8

املجال االجتماعي

31

%60

املجال العاطفي والذاتي

9

%18

املجال الديني والأخالقي

7

%14

51

%100

املجموع

يالحظ من اجلدول (� )2أن جمال النمو االجتماعي يف املرتبة الأوىل من حيث عدد
التكررات ل�صفات الطفل يف املجال االجتماعي ( )31تكرارا ون�سبته املئوية ( )%60يليه
املجال العاطفي والذاتي الذي تكرر ( )9مرات وبن�سبة مئوية ( ، )%18يليه املجال
الديني والأخالقي الذي تكرر ( )7مرات وبن�سبة (. )%14وقد حاز املجال املعريف على
�أقل تكرار ( )4و�أقل ن�سبة مئوية (. )%8
الجدول ()3
صفات الطفل والطفلة المتضمنة في منهاج لغتنا العربية

ال�صف الأول
ذكور � /إناث

الثاين
ذكور � /إناث

الثالث
ذكور � /إناث

ال�صف

0

0

0

0

0
0

1

0

0

0
0
0

0

0

0

0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

0

0

2

1

0

0

0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0

4

املجموع

0

الناقد

3

الباحث

1

املحب للعلم

0

املخرتع

0

�رسيع البديهة

0

املت�سائل

0

املجال املعريف

املبدع

التكرارات

جماالت النمو

ال�صفات
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ال�صف الأول
ذكور � /إناث

الثاين
ذكور � /إناث

الثالث
ذكور � /إناث

ال�صف

1

0

1

2

0

0

0
0

3

4

1

0

0
0
0

3

3

1

2

2

3
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
2
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
3
0
0
0

2
0
0
0
1
0

1

0

0

0

0

0

0

0
1

0

0

1

0

0

1
0
0

0

0

1

1

0

0

0
0
0
0

2

0

0

0

0

0

0

0

املهذب

0

الكرمي

0

ال�صادق

0

املت�سامح

0

امل�ؤمن باهلل

2

النظيف

2

البطل

2

املتعاطف

3

املرح

9

الودود

0

العاطفي والذاتي

31

املجموع

1

املحب لوطنه

2

القائد

19

املتعاون

0

املطيع

1

يحرتم غريه

8

االجتماعي

املحب للآخرين

التكرارات

جماالت النمو

ال�صفات

د .بعاد محمد اخلالص

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

الأخالقي الديني

1

0

0

0

3

6
7

يظهر من اجلدول (� )3أن هنالك منطية يف �صورة الطفل والطفلة والرتكيز على الطفل
املطيع واملهذب ،حيث حازت �صفة املطيع على ( )19تكرارا ،وظهرت �صورة �إيجابية للطفل
املتعاون حيث حازت على ( )8تكررات مما ي�ؤ�س�س ملجتمع تعاوين ت�شاركي بيد �أنها غري
كافية ،وتكررت �صورة املهذب ( )6مرات ،والنظيف ( )3تكرارات ،والعاطفي والذي يحرتم
الآخرين (تكرارين) والودود.
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وغابت �صورة الطفل املبادر واملت�سامح على الرغم من حب الأطفال للبطولة و�سعيهم
نحوها.كذلك غابت �صورة الباحث واملكت�شف واملحب للعلم واملبدع واملت�أمل وهذا ال يتفق
مع خ�صائ�ص �أطفال هذه املرحلة من حيث حبهم للبحث و�شغفهم باالكت�شاف والف�ضول
واحلركة واملبادرة.
ومل ترق �صفة امل�ؤمن باهلل واملحب لوطنه �إىل املطلوب على الرغم من �أن الأهداف
العامة ملنهاج اللغة العربية هي �إيجاد جيل م�ؤمن باهلل ،ومت�سلح بالعلم ،وحمب لوطنه،
وهذا ما مل تعك�سه
◄◄ال�س�ؤال الثالث:

كيف �صورت ر�سومات منهاج لغتنا العربية للمرحلة الأ�سا�سية الدنيا
( )4-1الأطفال؟
للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث ر�صدت الباحثة الر�سومات يف درو�س لغتنا العربية للمرحلة
الأ�سا�سية الدنيا ،يف �ضوء معايري الر�سومات يف الأداة الثانية كما يظهر يف اجلدول ()3
الجدول ()4
صورة األطفال في رسومات كتب منهاج لغتنا العربية للمرحلة األساسية الدنيا ()4-1

العبارة
املظهر اخلارجي ل�شخ�صية
الطفل يف الر�سومات مقبول
املظهر اخلارجي ل�شخ�صية
الطفل يف الر�سومات مقبول
تظهر الر�سومات خيال الأطفال
اخل�صيب
تظهر الر�سمات التعاون بني
الأطفال
تظهر الر�سومات العالقة
الإيجابية بني الأطفال
تظهر الر�سومات العالقة
الإيجابية بني الطفل والرا�شد

الن�سبة
ال�صف الأول ال�صف الثاين ال�صف الثالث ال�صف الرابع
املجموع
املئوية
عدد التكرارات عدد التكرارات عدد التكرارات عدد التكرارات
33

32

17

10

92

%29

29

31

13

6

79

%25

-

-

-

-

-

5

2

7

3

17

%5

6

2

6

3

17

%5

7

13

8

7

45

%14

تظهر الر�سومات الطفل الباحث

-

-

-

-

-

تظهر الر�سومات الطفل املخرتع

-

-

-

-

-
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العبارة

د .بعاد محمد اخلالص

الن�سبة
ال�صف الأول ال�صف الثاين ال�صف الثالث ال�صف الرابع
املجموع
املئوية
عدد التكرارات عدد التكرارات عدد التكرارات عدد التكرارات

تظهر الر�سومات الطفل
املتعاطف مع الآخرين

1

3

1

-

5

%2

تظهر الر�سومات الطفل الودود

1

2

2

1

6

%2

حتاكي الر�سومات بيئة الطفل

3

4

6

7

20

%7

11

7

10

7

35

%11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

تقدم الر�سومات �صورة �إيجابية
عن الأطفال
تعر�ض الر�سومات الأطفال ذوي
االحتياجات اخلا�صة
تظهر الر�سومات الطفل البطل
املجموع

316

%100

مبعان عديدة جت�سدها تلك ال�صور من حيث
�أف�ضى حتليل الر�سومات �إىل اخلروج
ٍ
املظهر املقبول للطفل التي حازت على ( )92تكرارا بن�سبة مئوية ( ، )%29وكذلك املظهر
اخلارجي للطفلة الذي حاز على ( )69تكرارا بن�سبة مئوية ( ، )%25و�أعلت الر�سوم من �ش�أن
العالقة الإيجابية بني الطفل والرا�شد حيث حازت على ( )45تكرارا بن�سبة مئوية (، )%14
يليها تقدم الر�سوم للطفل �صورة �إيجابية عن ذاته ( )35تكرارا ون�سبتها املئوية (، )%11
وحماكاة الر�سوم لبيئة الطفل ( )20تكرارا ون�سبتها املئوية (. )%7
وحتفل الر�سومات بالعالقة الإيجابية بني الأطفال والتعاون فيما بينهم فقد حازت
العبارتان على التكرار نف�سه ( )17تكراراً والن�سبة املئوية نف�سها ( ، )%5مما ي�شي بالعالقة
االجتماعية الإيجابية التي ي�سعى املنهاج �إىل ت�صويرها وبثها يف نفو�س الأطفال.وتكررت
العبارة التي تظهر الر�سومات الطفل الودود ( )6مرات بن�سبة ( ، )%2كما تكررت العبارة
التي تظهر الر�سومات الطفل املتعاطف مع الآخرين ( )5مرات بن�سبة ( )%2وهذه ن�سبة
�ضيلة مقارنة ب�سابقتها من العبارات.
وغابت يف الر�سومات �صورة الطفل الباحث واملكت�شف والبطل ليتنافى ذلك مع
خ�صائ�ص الأطفال ،وحاجتهم �إىل البحث واالطالع.و ي�شري التب�رص يف الر�سومات �إىل �أن
ذوي الإعاقة مل يكن لهم ح�ضور يف ر�سومات درو�س منهاج لغتنا العربية ،وهذا يعني
�إق�صاءهم من منهاج اللغة العربية؛ مما يحرم الأطفال من خربات حياتية يف التعامل مع
ذوي الإعاقات ،وتقبل �صورتهم ودجمهم يف املجتمع ب�صورة طبيعية وعادلة.
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◄◄ال�س�ؤاال الرابع

هل هنالك ح�ضور لذوي الإعاقات يف منهاج لغتنا العربية للمرحلة
الأ�سا�سية الدنيا ()4-1؟ وما نوع الإعاقة ح�سب ورودها يف درو�س لغتنا
العربية؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال حلل حمتوى الدرو�س للك�شف عن ذوي الإعاقة كما يظهر يف
اجلدول ()5
الجدول ()5

نوع الإعاقة

ال�صف الأول،
ا�سم الدر�س

ال�صف الثاين
ا�سم الدر�س

ال�صف الثالث

ال�صف الرابع

�سمعية

ال توجد

-

-

-

حركية

�سليم يعود �إىل املدر�سة

-

-

-

ب�رصية

-

-

-

-

عقلية

-

-

-

-

بينّ حتليل الدرو�س �أن ذوي االعاقات وحتديدا الإعاقة احلركية وردت مرة واحدة يف
ال�صف الثاين يف در�س �سليم يعود من املدر�سة ،ولكنها مل تظهر ب�شكل جلي� ،إذ ظهرت يف
نهاية الدر�س نتيجة تعر�ض الطفل حلادث يف �أثناء عودته من املدر�سة حيث مل ينتبه الطفل
فتعر�ض �إىل حادث ،مما يظهر �صورة الإعاقة ب�شكل غري �إيجابي.وهذا بدوره يعني �إق�صاء
الطفل املعاق عقليا و�سمعيا وب�رصيا من درو�س اللغة العربية ،وعدم تعري�ض الطفل �إىل
خربات تعليمية يف التعامل مع الأطفال ذوي الإعاقات.
◄◄ال�س�ؤال اخلام�س :ما املهمات التي ي�ؤديها الأطفال كما وردت يف منهاج

لغتنا العربية للمرحلة الأ�سا�سية الدنيا ()4-1؟

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال حللت الأدوار واملهات التي ي�ؤديها الأطفال والتي تتمثل يف
الآتية:
Ú Úيف املنزل :التنظيف – الرتتيب – الأكل – ال�رشب – اال�ستحمام.
Ú Úيف املدر�سة :الدرا�سة ،حل الواجبات ،القراءة ،الكتابة.
Ú Úيف احلديقة والزراعة :الري – علف الدجاج – تقليم الأ�شجار – الزراعة ،ينك�ش
املحيط القريب واجلريان والأهل :م�ساعدة اجلريان.
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د .بعاد محمد اخلالص

Ú Úالفنون واملواهب :الغناء – الرق�ص – التمثيل – الر�سم – اللعب – م�شاهدة التلفاز.
Ú Úاالت�صاالت والعالقات مع الآخرين :ا�ستخدام احلا�سوب ،االت�صال بالآخرين.
وا�ستنادا �إىل الأدوار �سالفة الذكر حللت الباحثة الدرو�س يف منهاج اللغة العربية
للمرحلة الأ�سا�سية الدنيا كما يظهر يف اجلدول (: )6
الجدول ()6
األدوار التي يؤديها األطفال وتكراراتها

الولد

البنت

التكرارات

الن�سبة املئوية

الأدوار
املدر�سة

20

13

33

%39

البيت

5

10

15

%18

املحيط القريب

10

3

13

%15

الفنون واملواهب

10

2

12

%14

املزرعة

6

5

11

%13

التوا�صل التكنولوجي

1

-

1

%1

85

%100

يظهر من معاينة اجلدول (� )5أن �أكرث املهمات التي يقوم بها الأطفال يف املدر�سة
حيث تكررت ( )33مرة بن�سبة ( )%39التي يق�ضى فيها الأطفال جل وقتهم ،وتتنوع هذه
الأعمال بني الدرا�سة وحل الواجبات ،والكتابة ،والقراءة.يليها الأعمال املنزلية التي تكررت
( )15مرة بن�سبة ( )%18والتي تعني تنظيف البيت ،واال�ستحمام ،والأكل ،وترتيب البيت،
وامل�ساعدة يف حت�ضري الطعام.والعمل يف املحيط القريب ( )13مرة بن�سبة ( ، )%15والذي
ثم يليها الأعمال الفنية متكررة ()12
بدوره يدعم النمو االجتماعي وعالقة الطفل مبحيطهّ ،
مرة بن�سبة ( ، )%14حيث يقوم الأطفال مبهمات ترفيهية وفنية تت�ضمن الر�سم واللعب
والتلوين ،التي من �ش�أنها الرتويح عن النف�س وتتفق مع حاجة الطفل للعب والرتويح
والتنفي�س عن االنفعاالت.وقد حاز العمل يف املزرعة على ( )11مرة بن�سبة ( ، )%13الذي
يت�ضمن علف الدجاج وري املزروعات ،وتقليم الأغ�صان ،وهذا يدفع نحو ت�شجيع الذكاء
الطبيعي لدى الأطفال بيد �أنه بن�سبة �ضئيلة ،وقد لوحظ غياب رعاية الأطفال للحيوانات
والطيور با�ستثناء در�س وداد والدجاج على الرغم من �شغف الأطفال وحبهم للحيوانات
يف هذه املرحلة العمرية التي مل ت�أت درو�س اللغة العربية على ذكرها وااللتفات �إليها�.أما
التوا�صل التكنولوجي فكان له الن�صيب الأقل يف املهات التي يقوم بها الأطفال على الرغم
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من معاي�شة الأطفال للتكنولوجيا يف حياتهم اليومية ،فلم يذكر التوا�صل التكنولوجي يف
الدرو�س �إال مرة واحدة واحدة بن�سبة ( )%1يف ا�ستخدام الطفل للهاتف ،الأمر الذي يوجد
فجوة بني ما يعي�شه الأطفال يف عاملهم احلقيقي ،وبني ما يعر�ضه الكتاب املدر�سي من
مهمات للأطفال.

مناقشة النتائج:
�أ�شارت النتائج �إىل ح�ضور �رصيح للأطفال الذكور والإناث يف ال�صفني الأول والثاين
الأ�سا�سي يف معظم الدرو�س ،وتناق�ص هذا احل�ضور ب�شكل ملحوظ يف ال�صف الثالث
الأ�سا�سي ،وتكاد تخلو الدرو�س من الرتكيز على الأطفال يف ال�صف الرابع الأ�سا�سي مما
يعني �إق�صاء الأطفال من منهاج لغتنا العربية لل�صف الرابع الأ�سا�سي.
وثمنت كتب منهاج لغتنا العربية جماالت النمو املختلفة :االجتماعية ،والعاطفية،
والذاتية ،والدينية ،والأخالقية ،واملعرفية ،و�أعلت من �ش�أن النمو االجتماعي الذي تكرر
( )31تكرارا ون�سبته املئوية ( )%60مما يعني �أن املناهج ت�سعى �إىل ت�أ�صيل دور الطفل
يف جمتمعة وبناء جمتمع دعائمه التعاون واالحرتام واملحبة ،بيد �أن املجال العاطفي
والذاتي تكرر ( )9مرات وبن�سبة مئوية ( )%18وهو ما ي�ستدعي الوقوف �أمام ما تبثه
كتب اللغة العربية للأطفال عن :م�شاعرهم ،وعواطفهم ،وانفعاالتهم و�أهمية احرتام م�شاعر
الأطفال ،وعواطفهم يف هذه املرحلة العمرية وتثمينها ،وم�ساعدة الأطفال على فهم ذواتهم
ب�صورة �أعمق.كذلك حاز املجال الديني والأخالقي على ( )7تكرارات وبن�سبة ()%14
وهذا ما ركز عليه ( )Denig,2004يف تطوير الطفل من جميع جوانبه :النمائية اجل�سمية،
واملعرفية ،والعاطفية ،والروحية �إال �أن اجلانب الديني والأخالقي مل يحظ بالن�سبة املطلوبة
على الرغم من تطلعات الرتبويني ملناهج ت�سهم يف تعميق الإميان باهلل عز وجل.وقد ظهر
ق�صور على �صعيد املجال املعريف الذي تكرر ( )4وبن�سبة مئوية ( )%8فح�سب مما يعني
عدم االلتفات �إىل بث �صورة الطفل :الباحث ،واملخرتع ،والناقد ،واملفكر مما ينعك�س �سلبا
على م�ستقبل الأطفال وتن�شئتهم وتوجههم نحو العلم والبحث عن املعرفة ،الذي قد يعيق
من حل امل�شكالت التي تعرت�ضهم وتطور جمتمعاتهم ،ولقد نادى (� )Donaldson, 2014إىل
االهتمام بالأطفال ومنهاجهم حيث بني �أن املناهج تلعب دورا مهما يف ت�شجيع تطلعات
الأطفال ،وطموحهم ،وبناء �صورة عن ذواتهم وقدراتهم وعاملهم ،لذا ينبغي �أن يتم اختيار
املناهج املالئمة التي متكن الأطفال من مهارات احلياة ،وتعينهم على حل امل�شكالت التي
جتابههم؛ ليت�س ّنى لهم التعاطي مع جمتمعهم والعوامل الأخرى ب�صورة ناجعة�.إال ان هذه
املناداة بحاجة �إىل ترجمة عملية يف املناهج املقدمة للأطفال.
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وج�سدت كتب منهاج لغتنا العربية للمرحلة الأ�سا�سية الدنيا �صورة الطفل ب�شكل
�إيجابي تتمثل يف الطفل النظيف ،واملهذب ،واملتعاون؛ مما يعني الرتكيز الكبري على
م�أ�س�سة جمتمع مدين يف فل�سطني ت�سوده النزعة الإن�سانية الت�شاركية.وهذا ما �أكد عليه
( )Mandet, 2008بقولهّ � :إن املناهج ت�ؤدي �إىل غر�س �صورة �إيجابية للطفل عن نف�سه
وقدراته و�إمكانياته غري �أنه م�سوغ غري كاف لعدم ذكر الطفل املبادر واملت�سامح.كذلك
غابت �صورة الباحث واملكت�شف واملحب للعلم واملبدع واملت�أمل ،واملحب لوطنه الأمر الذي
ي�ست�أهل وقفة مت�أملة ملا يتعلمه الأطفال عن �أنف�سهم وما يرونه من �صور جت�سدت �أمامهم
ويف خميلتهم وانعكا�سها على �شخ�صيتهم وتفكريهم.كذلك مل تظهر �صورة الطفل امل�ؤمن
باهلل التي تعد من �أ�س�س الرتبية ودعائمها ،مما يعني تغييب النظرة ال�شمولية للطفل من
جميع جوانبه النمائية :اجل�سمية ،واالجتماعية العقلية ،والروحية ،والأخالقية ،والعاطفية.
التي يفرت�ض �أن تظهرها املناهج املقدمة لهم.ويتفق ذلك مع ما �أ�شار �إليه ()Gillard,1995
من �أن املناهج ينبغي �أن تعمل على دعم حب الأطفال �إىل االكت�شاف ،وم�ساعدتهم على
التوا�صل يف بيئاتهم ،ودفعهم �إىل االكت�شاف واالبتكار ،وتقدير املبدعني ،وتنمية الوعي
لذواتهم وقدراتهم ،وتنمية القيم الأخالقية والإن�سانية.
وبينت نتائج الدرا�سة �أن هنالك ر�سومات تعر�ض �صورة الأطفال مبظهر �إيجابي
وتعلي من �ش�أن العالقة الإيجابية بني الطفل والرا�شد ،وهذا يعني �أن مقرر اللغة العربية
يف ر�سوماته ي�سعى �إىل بلورة الفكر الإن�ساين يف العالقة بني الرا�شد والأطفال ،وت�أ�سي�س
عالقة تبادلية دعائمها احلوار واملحبة والتفاهم والتقبل الذي يجب �أن ي�سود بني الأطفال
والرا�شدين ،وبني الأطفال �أنف�سهم مما يعني نبذ اخلالف ،وتعزيز النزعة الإن�سانية يف
التعامل بني النا�س.ويف الوقت نف�سه تغيب �صورة الطفل املكت�شف والباحث يف الر�سومات،
الأمر الذي يقت�ضي �إعادة النظر يف ر�سومات الدرو�س وتقييمها ،وفق خ�صائ�ص الأطفال،
واحتياجاتهم النمائية.ويت�ساوق ذلك مع دعوة (� )Ruttkay,2014إىل االلتفات لأهمية
ال�صور والر�سومات والن�صو�ص يف كتب الأطفال مل�ساعدتهم على فهم �أنف�سهم ،وم�شاعرهم
وم�شاعر الآخرين ،وتب�رصهم بعالقاتهم مع الآخرين ،ومكانتهم يف العامل الذي يحيون فيه.
مما ي�شجعهم على العي�ش بطم�أنينة و�أمن نظرا ملا تقدمه لهم من �صور و�أخيله عنهم وعن
عاملهم.
كذلك �أف�ضى حتليل كتاب لغتنا العربية للمرحلة الأ�سا�سية الدنيا �إىل تعرف حالة
الإق�صاء التي تعر�ض لها ذوو الإعاقات يف الدرو�س ،مما يعني تقليل فر�ص الطفل يف تفهم
ذوي الإعاقات ب�صورة �إيجابية ،وتعرف كيفية التعامل معهم وفق نهج علمي وتربوي منظم
يقود باجتاه احرتام جميع �أفراد املجتمع و�إعطائهم حقهم يف احلياة
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وعر�ضت الكتب الأدوار واملهات التي تناط بالأطفال واملتمثلة يف :املدر�سة ،والأعمال
املنزلية ،والعمل يف املحيط القريب ،والأعمال الفنية ،والعمل يف املزرعة ،وذلك ينبئ عن
تنمية للنمو االجتماعي لدى الأطفال من حيث تنمية عالقتهم مع الآخرين ،وم�شاركتهم،
والتوا�صل معهم مل�ساعدتهم على حتمل امل�س�ؤولية ،وخال�صة الأمر �أن كتب لغتنا العربية
ت�ؤ�س�س لإعداد الطفل للقيام بدور فاعل يف احلياة االجتماعية م�ستقبال.بيد �أن التوا�صل
التكنولوجي مل يرق �إىل املطلوب فكان له الن�صيب الأقل يف املهمات التي يقوم بها الأطفال
مما يولد فجوة بني ما يعي�شه الطفل وبني ما يتعلمه.
وعليه يظهر من خالل جت�سيد �صورة الطفل يف منهاج اللغة العربية� ،أن املنهاج ير�سم
�صورة وردية للواقع الذي يعي�شه الطفل ،بينما الواقع مرير يف ظل معاناة الطفل يف ظل
االحتالل.

التوصيات
يف �ضوء نتائج هذه الدرا�سة تو�صي الباحثة مبا ي�أتي:
�1.1إجراء مزيد من الدرا�سات حول �صورة الطفل يف املناهج حمليا وعامليا.
2.2االهتمام بنوعية التمثيل لل�صور التي يرد فيها الأطفال يف حمتوى مقررات لغتنا
العربية.
3.3االهتمام بنوعية الر�سومات التي يظهر فيها الأطفال و�إخ�ضاعها للمعايري.
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