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ال تقتصر أهمية اللغة في أنها وسيلة للتفاهم بين األفراد ،بل إنهاا كاكلو وسايلة اانساان فاي الاتولم  ،واكتساا

البباراا المبتلفاة

في شتى المجاالا.

وهكا الشأن الوظيم للغة واكتسابها جوال لهاا أهميتهاا الباصاة لموااور الد ارساة ،فالواالم اللغاول يادرن اللغاة مان يا

تراكيبها وقواعدها ،وعالم النفن يدرسها من ي
ولول من أهم جوان

دراسة اللغة هو تتبع مسارها لاد الطفال مناك اكتساابك الكلمااا إلاى تكاوين الجمال الموقادة ،فمثال

هكه الدراساا تلقي الاوء على جان

كت

نموها وتطويرها واكتسابها.

وقصص وأد .

تشااكل ظاااهرة اكتسااا

هام من ياة الطفل ،فاالً عن أنها توطي األسان الكل نبني علياك ماا نقادم للطفال مان

ال صاايلة اللغويااة إ ااد الم ار اال البااار ة داباال الصاايرورة الوامااة لومليااة االكتسااا

الطف اال ،ل ااكا أص ااب ا تس ااتأثر باهتم ااام الودي ااد م اان الب ااا ثين  ،إل ااى ال ااد ال ااكل أص ااب مو ااك البا ا ا
ماامينها ،وطبيوة بو

م دداتها ،وا تماالا استثمار بو

اللغااول عنااد

متمكنا ااً م اان قيق ااة بوا ا

مظاهرها في مجاالا عديدة ،وفي مقدمتها تلو التاي لهاا عالقاة

وثيقة بال ياة االجتماعية والثقافية للطفل.

وتواا كيااأ أن الموااارأ والبباراا المبكارة تقااوم منااك ساان الرابوااة باادور الواماال المسااهل لظهااور الصاايغ الغالبااة التااي

يشااترو فيهااا أطفااال الساان نفسااك ،وباادور الواماال الااكل يساام بظهااور عناصاار ب ريااة مجااردة قباال بلااو ه ا الء األطفااال المر لااة
االبتدائية.
وممااا يقااول أهميااة الب ا

فااي ال صاايلة اللغويااة عنااد طفاال مااا قباال المدرسااة أن النمااو اللغااول فااي هااكه المر لااة يماااي

بتسارر ت صيالً وتوبي اًر وفهماً ،وللنمو اللغول في هكه المر لة قيمة كبيرة في التوبير عن النفن والتوافا الشبصاي واالجتمااعي
والنمو الوقلي.

ومن مطال

النمو اللغول في هاكه المر لاة ت صايل عادد كبيار مان المفارداا وفهمهاا بوااوم وربطهاا ماع بوااها فاي

جماال كاا مونااى .فقااد أجموااا نتااائي الوديااد ماان الد ارساااا ال ديثااة التااي أجريااا فااي الوالياااا المت اادة علااى أثاار البب اراا التااي
يتور

لها األطفال في سانهم المبكارة علاى مسايرة يااتهم ،وأوصاا هاكه الد ارسااا باارورة تصاميم بارامي لغوياة وتربوياة مبكارة

ت ود األطفال بالببراا التي تتناس مع قدراتهم وبصائصهم و اجاتهم
)(Mc Aleer,1995) , (August,1998
وعلى الرغم من األهمياة البالغاة لد ارساة اللغاة عناد األطفاال عاماة ،وال صايلة اللغوياة عناد طفال ماا قبال المدرساة ،فا ن
هناو نادرة نسابية فاي الد ارسااا الوربياة لهاكا الجانا

مان جوانا

النماو ،بااااافة إلاى كلاو فهنااو اجاة ماساة لمورفاة المواايير

المقننة للغة طفل ما قبل المدرسة وقاموسك اللغول.

ويشور بهكه ال اجة اللغويون والمشتغلون بتوليم الطفل وتثقيفك من آباء ومربين وم لفي كت

أو األدبية ،ومودل المواد الثقافية ووسائل ااعالم من ص افة واكاعة وتلفا .

األطفاال ،ساواء المدرساية

إكن ،ن اان فااي مسااين ال اجااة إلااى ق اوامين لغويااة ل طفااال تكشااأ لنااا عاان الكلماااا التااي يفهمونهااا ،وموانيهااا ،ثاام
القامون الكل يوب ر بك الطفل عن نفسك ،وهل ثمة أثر للمستو الثقافي للوالدين ،أو الوامل االجتماعي ،أو الفرو بين الجنسين
في ال صيلة اللغوية إيجاباً وسلباً ؟

ولول ابتيارنا مجتمع الدراسة ( طفل ما قبال المدرساة فاي رياا

األطفاال فاي مديناة عماان) لاك أهميتاك فاي أن رياا

األطفااال امتااداد لوظيفااة البيااا ،وليسااا بااديالً عنااك ،مااع أن التجااار أثبتااا أن ريااا

األطفااال تجل ا

المتنوعة مما يجولها جديرة بأن ينظر إليها على أنها م سسة طبيوية في ال ياة االجتماعية.
ويااااأ إلااى أهميااة الب ا

للطفاال كثي ا اًر ماان الم ايااا

أن هااكه الد ارسااة ديثااة ولهااا بوااد لغااول وتربااول  ،ولاام تادرن ال صاايلة اللغويااة فااي مدينااة

عمان وفقاً للمتغيراا التي أودعناها هكا الب

.

ومما يواد أهمية المواور أن مورفة المتولم تبتصر لك الوملية التوليمية ،وت بك هكه الموطياا ين ت لأ الكت

التوليمية ل طفال ،تى ال تكون الوملية صوبة للطفل الكل ينتظم في المدرسة ،فالطفل يكون قد أبك قسطاً من المفرداا

والتوليماا…

