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٩  

 ةفعالية برنامج لتنمية مهارات االستعداد  للقراءة والكتاب" 
  " لدى طفل ما قبل املدرسة

  يــزمزم دــأحمة ـفضيل.  د                                             
  كلية التربية للبنات بمكة المكرمة

  :مستخلص الدراسة  •
برنامج تدريبي ومعرفـة مـدى فعاليتـه لتنميـة      إعداد إلىهدفت الدراسة 

   السنة التمهيدية مـن سـن    أطفالمهارات االستعداد للقراءة والكتابة لدى عينة من 

 أدواتبمدينة مكة المكرمـة وشـملت    األطفالرياض  بإحدىسنوات )  ٦ – ٥( 

  : الدراسة ما يلي 

االستماع : وتشمل  اءة والكتابةبرنامج تدريبي لتنمية مهارات االستعداد للقر - ١

البصـري   التآزرالتحدث ، التمييز والفهم ، والذاكرة السمعية والبصرية ، و

  ) . الباحثة  إعداد( والحركي للعضالت الدقيقة ، وتشكيل رموز الكتابة 

 ) . الباحثة  إعداد( الطفل للقراءة والكتابة  إلعداداختبار مصور ولفظي  - ٢

 ) .  ١٩٢٦( اختبار رسم الرجل لجود انف هاريس  - ٣

سـهير  (  إعـداد السعودية  لألسرةمقياس المستوى االجتماعي واالقتصادي  - ٤

   ) .١٤٠١عجالن 

بين متوسطي درجات  إحصائيةوجود فروق ذات داللة : النتائج  وأظهرت

الطفل للقراءة والكتابـة فـي    إعدادالمجموعتين الضابطة التجريبية الختبار  أفراد

 لفهم والـذاكرة السـمعية والبصـرية    االستماع ، والتحدث ، والتمييز وا" مهارات 

 إلـى تعزى " والتآزر البصري والحركي للعضالت الدقيقة ، وتشكيل رموز الكتابة 

  .استخدام البرنامج المقترح لتنمية هذه المهارات 
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١٠  

  :مقدمة  •
اقْـرأْ بِاسـمِ ربـك     :ويتضح ذلك في قوله تعالى ارتبطت القراءة بالكتابة 

 لَقي خ١(الَّذ ( ٍلَقع نانَ مالْإِنس لَقخ)٢ ( مالْأَكْر كبرأْ واقْر)٣ (  ِبِـالْقَلَم لَّمي عالَّذ)٤ (
 لَمعي ا لَمانَ مالْإِنس لَّم٥-١: العلق [  )٥(ع [ .  

، وهـدى   ١٩٩٥ إبراهيمعواطف : باحثين مثل اتفق كثير من التربويين وال
اعتبـار   ٢٠٠٠، وكريمان بـدير   ١٩٩٧وعبد الرحيم الصالح ،  ١٩٩٦الناشف 

مرحلة تهيئة الطفل للقراءة والكتابة ال مرحلة تعليم للقـراءة   األطفالمرحلة رياض 
  . والكتابة 

الكثير من النضج واالسـتعداد ال يصـل    إلىالقراءة عملية معقدة تحتاج  إن
دفعاً لـتعلم   األطفالال يمكن دفع  أنهقبل سن السادسة والواقع  األطفالمعظم  إليهما

عندما يهيئون لهذه العملية ويـتم ذلـك عـن     األطفاليقرأ  وإنماالقراءة والكتابة ، 
ـ     وإعدادطريق تهيئة ظروف التعلم  رات بيئة تعليمية مناسـبة تتـوفر فيهـا المثي

المفـاهيم والمهـارات الالزمـة     األطفـال  إلكسابالمتعددة  واألنشطةوالخبرات 
  )  ٢٦، ١٩٩٦هدى الناشف ، ( . لتعلم القراءة والكتابة  إلعدادهم

بمعنـى قابليـة الطفـل     ١٩٨٠وقد استخدم مصطلح االستعداد للقرائي عام 
برامج تربوية  ضرورة توفر أوجدواستعداده لتعلم القراءة ، وظهور هذا المصطلح 

البرامج القرائيـة   إلىفي الدخول  يبدأتمهيدية لطفل ما قبل المدرسة وذلك قبل أن 
. لتعليم القراءة والكتابة  األولىالرسمية المدرسية وذلك لتجنب الفشل في المراحل 

( Fetelso. D, 1983, 9 )   

المتحدة  الواليات: مثل  األجنبيةوأكدت نتائج تجارب التعلم لكثير من الدول 
، وفرنسا ، وايطاليا ، والسويد ، وبلجيكا ، واليابان ، وغيرها من الدول  األمريكية

   ) ١٩٨٥تيتونه رانزو ، ( . المبكر لتعليم القراءة والكتابة  اإلعداد إمكانية

 األطفـال كما أكدت نتائج الدراسات في كثير من الدول العربيـة أن جميـع   
االقتصـادي   أوالذين هم دون السادسة من العمر أياً كـان وسـطهم االجتمـاعي    

      . ما وضعوا في حالة تعلم فـي بيئـة غنيـة وحـافزة      إذايستطيعون تعلم القراءة 
   ) ٢٦،  ١٩٩٦عطية محمد ، ( 

قبل الـتعلم   يبدأ بلببداية االلتحاق بالمدرسة االبتدائية  يبدأتعلم القراءة ال  إن
وفي دور الحضانة ، ويسـتمر النمـو    األسرةالمدرسي وذلك في سنى المهد داخل 

   .( Keahler, 2000, 203 ) القدرات خالل المدرسة االبتدائيةفي المهارات و

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

  

    
  البحث األول..  م٢٠٠٧يناير .. العدد األول 

 (ASEP) سلسلة دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس

  

١١  

تنمية اللغة الشفوية يكون من خالل البرامج والمناهج المفترض أن تنمي  إن
وجعلها جزء من المنهج  األنشطةمهارتي االستماع والتحدث لدى الطفل من خالل 

في هذه  األطفالمن خالل برامج متخصصة يتم بناؤها بدقة بحيث تتناسب وطبيعة 
ـ  وإعـداد  أهـدافها تحقيـق   إلـى المرحلة مما يؤدي                .ل للمرحلـة التاليـة  الطف

( Zang Hang, 1990, 389 ).   

  :مشكلة الدراسة  •
المطور بالمملكة العربيـة   األطفالقامت الباحثة باالطالع على منهج رياض 

دراسة استطالعية مـن خـالل    وإجراء األطفالالسعودية والمطبق حالياً برياض 
 ، الثالثة ، الرابعة ، السادسـة   األولىمثل الروضة  األطفالزيارات بعض رياض 

مقابالت مع بعض الموجهات والمـديرات والمعلمـات    وإجراءوالسادسة عشر ، 
  : واتضح من خاللها ما يلي  األطفالبرياض 

   .القرائي لدى طفل ما قبل المدرسةتوفر برنامج تدريبي لتنمية االستعداد عدم  -
د القرائي لدى الطفل وهي تركز على تنمية مهارات االستعدا أنشطةعدم توفر  -

جاء ذلك مـن خـالل    وإنمامهارات التحدث ، االستماع ، القراءة والكتابة ، 
التدريب عليها  وأساليب، كما أن طرق  األطفالالوحدات المقررة على  أنشطة

  . غير متكاملة وغير مركزة لتحقيق الهدف منها 

ومما يؤكد الحاجة الملحة لهذه الدراسة عدم وجود دراسـة أجنبيـة ونـدرة    
التي تناولت فعالية البرامج التربويـة   –على حد على الباحثة  –الدراسات العربية 

مثـل هـذه    إلىالمملكة بحاجة  أطفاللتنمية مهارات القراءة والكتابة معاً ، كما أن 
كتابة وذلك لقلة الخبـرات اللغويـة بمـنهج    البرامج قبل البدء بتعليمهم القراءة وال

 أوضـحت التي ) ٢٠٠٠(الروضة وهذا ما توصلت له نتائج دراسة فضيلة زمزمي 
من حيث وصلت نسبة عدم كفاية الخبرات اللغويـة   األطفالسلبيات منهج رياض 

 األنشـطة ، وقلة % )  ٥٣(  األطفالمن وجهة نظر المديرات والمعلمات برياض 
، وعـدم  % )  ٦٨(  إلـى فقد وصلت نسبتها ) للقراءة والكتابة  عداداإل( التعليمية 

المسئولين عن تربية الطفل في المنزل لتدريبه  أوتوفر الوقت الكافي لدى الوالدين 
على مهارات القراءة والكتابة بشكل علمي ومنتظم ، وعدم وجود برامج متكاملـة  

 أوية السعودية تعين المعلمـات  للقراءة والكتابة في المملكة العرب لإلعدادومطورة 
مـا قبـل    ألطفـال الوالدين لتحقيق هذا الهدف ، ولفعالية البرامج التربوية المقدمة 

طفل ما قبل المدرسة للقـراءة والكتابـة    بإعدادالمدرسة من خالل دراسات اهتمت 
 وإيمـان ، )  ١٩٩٦( ، وهالة البطـوطي  )  ١٩٩٥( دراسة ثريا محجوب : مثل 

اهتمـت   –على حد علم الباحثـة   –، ولعدم توفر دراسة محلية  ) ٢٠٠٣( خليل 
  اً ــالطفل للقراءة والكتابة معاً ، واستدراك إلعدادبرنامج مطور ومتكامل  بإعداد
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١٢  

الطفل  إلعدادبرنامج تدريبي  وإعدادللنقص في هذا المجال اهتمت الباحثة بتصميم 
  . من المرحلة االبتدائية  األولالصف  إلىللقراءة والكتابة قبل انتقاله 

  : ومما سبق عرضه يمكن تحديد مشكلة الدراسة في السؤال التالي 
 االسـتماع  ( ات القـراءة والكتابـة   ما فعالية برنامج مقترح لتنمية مهـار :  ١س 

والتحدث ، والتمييز السمعي ، والفهم السمعي ، والـذاكرة السـمعية ، والتمييـز    
البصـري الحركـي    التـآزر البصري ، والفهم البصري ، والذاكرة البصرية ، و

  السـنة التمهيديـة    أطفالللعضالت الدقيقة ، وتشكيل رموز الكتابة ، لدى عينة من 
  سنوات بمدينة مكة المكرمة ؟ )  ٦ – ٥( 

  :لحات الدراسة مصط •
     ( Program ): برنامج  – ١

مجموعة مـن  : "  بأنه ) ١١،  ١٩٩٤( عرفت فوزية محمد سعيد البرنامج 
مـن الوحـدات وتشـمل جميـع      إطارالخبرات التربوية والمفاهيم والمهارات في 

)  ٦ – ٥( مـن سـن    األطفالبما يتناسب مع خصائص ومتطلبات نمو  األنشطة
  " . سنوات بهدف تنمية استعدادهم للقراءة 

مجموعـة  : " البرنـامج بأنـه    ) ٨،  ١٩٩٦( كما عرفت هالة البطوطي 
اللغوية والعقلية والمعرفية واالجتماعية والحس حركية ، والتـي يتفاعـل    األنشطة

ما قبل المدرسة بهدف تنمية المهارات اللغوية على وجه الخصـوص   أطفالمعها 
تلـك المرحلـة    ألطفالل عدد من الوسائط تتفق وخصائص النمو النفسي من خال
  " . العمرية 

       :  بأنـه فقـد عرفـت البرنـامج     ) ١٥٨،  ٢٠٠٣( خليل  أحمد إيمانأما 
معلمة  إشرافمجموعة الخبرات المنظمة التي يمارسها الطفل في الروضة تحت " 

التعبيـر   أنشطة: ( التعبيرية المتمثلة في  األنشطةمجموعة من  إطارالروضة في 
 بأنواعهـا القصة ) الفني ، والتعبير الحركي الموسيقي ، والتعبير الدرامي التمثيلي 

المختلفة ، وذلك في ضوء خصائص نمو الطفل وحاجاته واهتماماته بغرض تنمية 
  " . مهاراته اللغوية 

 واألنشطةمجموعة من الخبرات التربوية ، : "  بأنهوتعرف الباحثة البرنامج 
التحدث ( ومهارات  التعليمية التدريبية ، لتنمية مجموعة من المفاهيم واالتجاهات ،
البصـري   والتـآزر واالستماع ، والتمييز والفهم والذاكرة السمعية والبصـرية ،  

ص والحركي للعضالت الدقيقة ، وتشكيل رموز الكتابة بما يتناسـب مـع خصـائ   
وذلك بهدف تنميـة االسـتعداد   ) سنوات )  ٦ – ٥( ومتطلبات نمو الطفل من سن 

للقراءة والكتابة وبالتالي التغلب على مشكالت التدريب علـى القـراءة والكتابـة    
  . وصعوباته في المرحلة االبتدائية مستقبالً 
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١٣  

  :مهارات  – ٢
مييـز والفهـم   ويقصد بها تنمية قدرة الطفل على التحدث ، واالستماع ، والت

والذاكرة السمعية والبصرية ، والتآزر البصري الحركي للعضالت الدقيقة وتشكيل 
  . رموز الكتابة بدرجة عالية من اإلتقان 

  :االستعداد للقراءة والكتابة  – ٣
    :  بأنهـا االستعداد للقـراءة والكتابـة    ) ١٣، ١٩٩٤( عرفت فوزية بدري 

 وإتقـان تلك المرحلة من نمو  الطفل الذي يستطيع فيها أن يتعلم القراءة بسهولة " 
  " . بهما معاً  أمالتدريب المناسب  أمذلك بفضل النضج  أكانسواء 

االستعداد  ( Harris & Hodges, 1995, 206 )كما عرف هاريز وهودجرز 
المستوى االبتدائي وفيما قبـل  من التدريب وتعلم القراءة في  اإلفادة: "  بأنهللقراءة 

  " . هذا المستوى 

النضج الجسمي والتهيـؤ  : "  بأنهوتعرف الباحثة االستعداد للقراءة والكتابة 
البيئي والتربـوي   واإلعدادالشخصي للطفل عقلياً ، ولغوياً ، وانفعالياً ، واجتماعياً 

القـراءة   قدرته الكامنة الكتسـاب مهـارات   إلظهارمن خالل التدريب المقصود 
والكتابة مما ينمي مهاراته القرائية والكتابية وينمي ثقته بنفسـه ويمنحـه شـعوراً    

لنجاحه المدرسي والمستقبلي وكذلك تنميـة حـب    األساسباالنجاز الذي يعد حجر 
  . القراءة واالطالع لديه 

  :طفل ما قبل املدرسة  – ٤ 
 – ٥( مره ما بـين  وهو طفل المرحلة التمهيدية في الروضة الذي يتراوح ع

  . سنوات )  ٦

  : حدود الدراسة  •
تطبيـق برنـامج   : بناء على ما سبق عرضه التزمت الباحثة بالحدود التالية 

بمدينة مكة المكرمـة علـى    األطفالرياض  بإحدىالطفل للقراءة والكتابة  إلعداد
خـالل الفصـل    وإناثاًسنوات ذكوراً )  ٦ – ٥( المرحلة التمهيدية من سن  أطفال

  . هـ  ١٤٢٤/  ١٤٢٣والثاني لعام  األولالدراسي 

  : هدف الدراسة  •
برنامج تدريبي ومعرفة فعاليته على تنميـة   إعداد إلىهدفت الدراسة الحالية 

   السنة التمهيدية مـن سـن    أطفالمهارات االستعداد للقراءة والكتابة لدى عينة من 
  . مدينة مكة المكرمة ب األطفالرياض  بإحدىسنوات )  ٦ – ٥( 
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١٤  

تصميم اختبار مصور ولفظي يطبق فردياً على كل طفل من عينة الدراسـة  
  . سنوات )  ٦ – ٥( لقياس استعداده للقراءة والكتابة من سن 

  : الدراسة  أهمية •
  : تطبيقية وذلك كما يلي  أهميةتعد هذه الدراسة ذات 

 بإعداددراسة محلية اهتمت  أول –على حد علم الباحثة  –أن هذه الدراسة  -
  . الطفل للقراءة والكتابة 

بالمملكة العربية  األطفالقد تساهم هذه الدراسة في تطوير برنامج رياض  -
 . السعودية 

الموجهـات  : تعدد الفئات المستفيدة من نتائج الدراسـة الحاليـة ومنهـا     -
 ، طفل الروضـة ، القـائمين علـى    األطفالبرياض والمديرات والمعلمات 

والباحثين والباحثات فـي مجـال    ، األطفالتخطيط المناهج وبرامج رياض 
  . الطفولة المبكرة 

  : النظري  اإلطار •
الهامة الالزمـة عنـد    األسستستعرض الباحثة في هذا الجزء من الدراسة 

  . الطفل للقراءة والكتابة في مرحلة ما قبل المدرسة  إلعدادتصميم برنامج 

  : خصائص منو طفل ما قبل املدرسة :  أوالً  •
مرحلة تعليمية عملية مهمـة ورئيسـة    أليتعتبر دراسة الخصائص النمائية 

مرحلة من هذه المراحل لذلك تم استخالص خصـائص   أليلبناء البرامج المقدمة 
نمو الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة والمرتبطة بصفة خاصة بمهارات القـراءة  

  . والكتابة 
  : النمو اجلسمي  – ١

 والنشاط العقلـي ، وهـذا   اإلرادييتقدم نمو لحاء المخ الذي يرتبط بالسلوك 
 أنشـطة والسهولة التي يكتسب لها الطفل المعلومات والمشاركة في يفسر السرعة 

   ) ٢٩٣-٢٩١، ١٩٩٥حطب ،  أبوصادق وفؤاد  آمال( .التفكير وحل المشكالت 
  : النمو احلس حركي  – ٢

والتركيـز   اإلبصارتشهد مرحلة الطفولة المبكرة تحسناً في قدرة الطفل على 
المكاني ، كمـا   اإلدراكالبصري ، كما ترتبط المثيرات بتسميات لغوية ، كما ينمو 

     . درجة عاليـة مـن الكفـاءة     إلىأن تصل  إلىتتحسن المهارات الحركية الدقيقة 
  )  ٢٩٤، ١٩٩٥: حطب  أبوصادق وفؤاد  آمال( 

 أبـو صادق وفـؤاد   وآمال ، ) ١٦٩، ١٩٧٧( واتفق كل من حامد زهران 
  ل ـقدرة الطف إلى، )  ١٣٨، ١٩٩٩(  إبراهيموعواطف  ) ٢٩٥، ١٩٩٥( حطب 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

  

    
  البحث األول..  م٢٠٠٧يناير .. العدد األول 

 (ASEP) سلسلة دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس

  

١٥  

 المربـع  : البسـيطة مثـل    واألشكالوبعض الكلمات  األبجديةعلى نسخ الحروف 
  . المثلث في نهاية مرحلة الطفولة المبكرة 

  : النمو العقلي  – ٣
التي يرددها الطفل وينشط النمو  األسئلةتتميز مرحلة ما قبل المدرسة بكثرة 

 الصـور  : ( مل معها وتداولها مثل التي تعا األشياءويتذكر الطفل  العقلي للطفل ،
ويزداد التذكر في ) الكلمات المجردة  وأخيراًالمادية المحسوسة ، األعداد ،  األشياء

   ) ١٧٥،  ١٦٥، ١٩٧٧: حامد زهران ( . لة هذه المرح
الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة للتسلسـل   إدراكمصطفى فهمي  وأضاف

المتعاقبة ، ومن العمليات العقلية التي يقوم بها الطفـل   واألعمال،  لألفكارالزمني 
صـوراً   أكانتواسترجاع الصور التي مرت به سواء ) التذكر ( في هذه المرحلة 

مصطفى ( . سمعية وكلما تقدم الطفل في العمر نمت قدرته على التذكر  أمبصرية 
  )  ١١١، ١٩٧٤: فهمي 

اهتمام الطفل بالربط بين خبراته الشخصية وروايـة   أنوركلير  أوضحتكما 
 األزمنـة التسلسل والترتيب وتحديـد   إدراكالطفل لديه القدرة على  ألنالقصص 

  ٢٠٠١: مسـعود   أنـور كلير ( . القريبة ، كما يعرف األعداد وبعض الحروف 
٢٦  (  
  : النمو اللغوي  – ٤

: النمو اللغوي بعوامل كثيرة منها  تأثراتفق علماء التربية وعلم النفس على 
الحالة الصحية ، النضج ، البيئة ، الذكاء ، الجنس ، االستعداد الشخصـي للطفـل   

العوامل السابقة نمط الضبط ، وترتيـب   إلىثناء الضبع  وأضافتوميوله الذاتية ، 
: ثناء الضـبع  ( . الطفل ، حجم العائلة ، المستوى االجتماعي واالقتصادي للطفل 

٤٢-٤١، ٢٠٠١  (  
كما أن الطفل يكثر الكالم في هذه المرحلة وهو على درجة كبيرة من فهـم  

الوضـوح والدقـة    إلىاللغة والقدرة على استخدامها ، حيث ينزع التعبير اللغوي 
سـنوات   أربـع ، ففـي عمـر    اآلخرينوالفهم ويتحسن النطق ، ويزداد فهم كالم 

ـ  واإلجابةيستطيع الطفل وصف الصور   العالقـة   إدراكب على الصور التي تتطل
كما يتبادل الحديث مع الكبار ، كما يستطيع أن يكون جمالً مفيدة تصل الجملة منها 

مفيـدة   بأنهاثماني كلمات ، ويستخدم كلمات من خالل سماعها ، وتتميز الجمل  إلى
   ) ١٩٧، ١٩٧٧: حامد زهران ( .تركيباً ودقة في التعبير  وأكثر األجزاءتامة 

حطب قدرة الطفل على فهم التعليمات التـي   أبوق وفؤاد صاد آمال وأضافت
 أبـو صـادق وفـؤاد    آمال( . تعطى له وفهم القصص والحكايات التي تروى له 

   ) ٣٠٠، ١٩٩٥: حطب 
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١٦  

 أصـوات ظهور القدرة على محاكاة  إلىعلي عبد الواحد راضي  أشاركما 
اللغوية مـن   األصوات، ومحاكاة  األشياء وأصواتالحيوانات ومظاهر الطبيعة ، 

  ١٩٨٠: علي عبد الواحـد وافـي   ( . العام الثاني وحتى السابعة من عمر الطفل 
١٦٣  (  

 وأحياناًاستمرار تغيير الحروف حتى سن الخامسة  أيضاًعلي وافي  وأوضح
، وقد ال ينطق جميع حـروف الكلمـة بـل يكتفـي      باإلبداليغير موقع الحروف 

السمعي وذاكرتـه   إدراكهق ، وضعف النط أعضاءببعضها ومرد ذلك كله ضعف 
الـذوات ، وبعـدها    أسـماء  األطفالعند  تبدأكلمات  وأولالسمعية وقله المران ، 

: علي عبد الواحد وافـي  ( .، ثم الصفات فالضمائر ، فالحروف والروابط  األفعال
١٩١-١٩٠، ١٩٨٠  (  

ويتمكن الطفل في هذه المرحلة من التعرف على الحروف والكلمات وتكوين 
التـي يبـدو    اآلخرينمن خالل اللعب ويتمكن من أي يقص قصة على جمل منها 
المتصـلة   أسـئلته ويستقي معلوماته ومعارفه خالل  اللغوية ، األخطاءفيها بعض 

بصـراحة   أحاسيسـه الطفل التعبيـر عـن    بإمكانبواقعه وما يحيط به ، كما أن 
                . إليــهالنظــام والتعليمـات الموجهــة   إتبـاع ووضـوح ، كمــا يـتمكن مــن   

( Eliason & Jenkis : 1990, 331 )   
  : النمو االنفعايل  – ٥

تشيع االنفعاالت الحادة في مرحلة الطفولة المبكرة فتظهر على الطفل مـن  
سنوات عالمات شدة االنفعاالت خاصة في صورة حـدة المـزاج   )  ٦ – ٥( سن 

وشدة المخاوف والغيرة ، كما تظهر انفعاالت الغضب والعدوانية نتيجـة فـرض   
وباتصاله بالعالم الخارجي ينشـا تـوتر   المشرفين عليه  أوالقيود من قبل الوالدين 

حطب  أبوق وفؤاد صاد آمال( .جديد تصاحبه عمليات التوافق والتكيف في العادة 
 :٣٠٦، ١٩٩٠  (  
  :النمو االجتماعي  – ٦

السلوك االجتمـاعي فـي    وأنماط األساسيةيتم تشكيل االتجاهات االجتماعية 
هذه المرحلة ، ويظهر لدى الطفل بعد سن الثالثة زيـادة ملحوظـة فـي التفاعـل     

سـنوات هـي   )  ٦ – ٣( ، ويمكن القول أن الفترة مـن   اآلخريناالجتماعي مع 
اسـتقاللية   أكثـر العمر الحرج في عملية التطبيع االجتماعي للطفل حيث يصـبح  

اقـف  تحدياً وجـرأة ودخـوالً فـي المو    وأكثرمشاركة وتداخالً مع البيئة  وأكثر
  ) ٣٠٧، ١٩٩٠: حطب  أبوصادق وفؤاد  آمال( .االجتماعية مع المحيطين به 
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١٧  

  : خصائص املهارات اللغوية لطفل ما قبل املدرسة : ثانيًا  •
 إلـى )  ١٩٩٠، محمد عياد ١٩٨٤علي مدكور ( : علماء اللغة مثل  أوضح

االستماع ، التحـدث ، القـراءة   : تتمثل في المهارات التالية  أربعةأن فنون اللغة 
لتي تم تناولها والكتابة وبناء على ذلك ركزت الدراسة الحالية على هذه المهارات ا

  : كما يلي 
  : مهارة االستماع  •

عمليـة انتبـاه واهتمـام    : "  بأنهاعرفت نادية علي مسعود مهارة االستماع 
نادية علي مسعود ( " . ومتابعة لفهم ما يقوله المتحدث وتحليله ونقده والحكم عليه 

 :٢٧، ١٩٩٠  (  
االستماع من المهارات المؤثرة في اتصال الطفل بالعالم الخـارجي بـه    إن

 وأنمـاط من حوله حيث يستطيع من خالله اكتساب المفردات اللغويـة   وباآلخرين
والمفاهيم وكذلك تنميـة المهـارات اللغويـة المتعلقـة      واألفكارالجمل والتراكيب 

   ) ١٢ ،٢٠٠٣: طاهرة الطحان ( . بالتحدث والقراءة والكتابة 
        ، وفهـيم مصـطفى    ) ١٣٠، ١٩٨٨( ولقد اتفق كل من هـادي نعمـان   

على أن مهارة االستماع مـن   ) ٥٦، ١٩٩٦( ، وهدى الناشف  ) ٨٢، ١٩٩٤( 
  . المهارات التي يحتاج الطفل فيها للتدريب 

  :االستماع  أهمية •
والهامة التصال الطفل بالعالم المحيط به  األساسيةيعتبر السمع من الحواس 

 أهميةكثيرة في القرآن الكريم تؤكد على  آياتوالتفاعل مع المجتمع وقد وردت 
َهو الَّذي أَنشأَ لَكُم السمع والْأَبصار والْأَفْئدةَ قَليالً  :كقوله تعالى  اإلنسانالسمع لدى 
  . ]٧٨: المؤمنون [ ما تشكُرونَ

االستماع يكتسب الطفل الثروة اللفظية وتنمـى اللغـة الشـفوية     أهميةوعن 
علـى  والحروف والكلمات ، ومساعدة الطفـل   األصواتوقدرة الطفل على تمييز 

طـاهرة  ( . التخيل ، وتنمية الذاكرة السمعية ، وزيادة مدى االنتباه لـدى الطفـل   
  )  ٢٢، ٢٠٠٣: طحان 

عطا تنمية القدرة  إبراهيم إليها أشارمهارة االستماع التي  أهدافوعن ابرز 
واالنتباه والتركيز على المادة المسموعة بما يتناسب مع مراحل نمو  اإلصغاءعلى 

الطفل ، وتنمية القدرة على تتبع المسموع والتدريب على فهم المسموع في سـرعة  
  .) ٨٤، ١٩٩٠: عطا  إبراهيم(. ودقة من خالل متابعة المتكلم 
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١٨  

والتي تنمي مهارة االستماع في مرحلـة ريـاض    أهمية األنشطة أكثرومن 
المتتالية وتكرارها ، واالسـتماع   األصواتسلسلة من  إلىاالستماع : فهي  األطفال

 األصـوات ، تخيـل   المألوفة األصواتالكلمات المسموعة ، ومعاني  أصوات إلى
كريمـان بـدير واميلـي    ( . في قصة  األحداث، تنفيذ التوجيهات ، تتبع  المألوفة
  )  ٧١،  ٢٠٠٣: صادق 

 واألشرطةالتسجيل  أجهزةويمكن تنمية االنتباه السمعي لدى الطفل باستخدام 
الطيور والحيوانات ، وبعض الظواهر الطبيعية كـالمطر   أصواتحيث أن سماع 

ـ والرعد وسماع القصص  ه وتعليمات يطلب منه تنفيذها تستثير خيال الطفل وتجعل
   ) ٥٦، ١٩٩٦: هدى الناشف ( .يحلق في جو من المتعة والمرح 

  : مهارة التحدث  •
التحـدث لالتصـال بغيـره     إلـى يحتاج الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة 

لمهـارة   إتقانـه وليتزود بالمعلومات والمهارات لبناء عالقات اجتماعية تزيد مـن  
يجابي في التواصـل اللغـوي   ويمثل الحديث الجانب اال اآلخرينالكالم للتحدث مع 

كريمان بدير واميلي ( .  اآلخرينللغة  واإلصغاءالتحدث بعد االستماع  يأتيحيث 
  )  ٧٢، ٢٠٠٠: صادق 

: طرق تنمية مهارة التحدث في مرحلة ما قبل المدرسة مـا يلـي    أهمومن 
حداث والتحـدث  األعلى تذكر  األطفالالقصص المصورة ، البطاقات التي تساعد 

 القصـة    ألحـداث وذلك بوصف ما يرونه في الصور ، وترتيب الصـور وفقـاً   
حديث يرتبط بحياة الطفل وبيئته وصور التحدث بحيث تمثل كل صورة موضوعاً لل

الفيديو والشفافيات والتسجيالت الصوتية تسهم فـي   وأفالمكما أن مسرح العرائس 
   ) ٢٦-٢٢، ١٩٩٦: الناشف  هدى( . تنمية مهارة التحدث لدى الطفل 

طاهرة الطحان أنه يمكن تنمية مهارة التحدث لدى طفل مـا قبـل    وأضافت
المدرسة من خالل التعبير عن النفس بجمل سليمة وصحيحة ووصف الخصـائص  
المميزة لما في الصورة بدقة ، وتفسير النتائج المترتبة على حدوث مواقف معينـة  

طـاهرة  ( . رة عن الصورة نطقاً صـحيحاً  بجمل صحيحة ، ونطق الحروف المعب
  )  ١٠٢-٩٨، ٢٠٠٣: الطحان 

  :الطفل للقراءة والكتابة  إلعداد األساسيةاملهارات : ثالثًا  •
  : الطفل للقراءة  إعدادمهارات  -١

   ، وهـدى الناشـف   )  ١٩٩٥(  إبراهيماتفق كثير من المربين مثل عواطف 
     دـأحم، وسعد عبد الرحمن وفائق علي )  ١٩٩٩( ، وفهيم مصطفى )  ١٩٩٦( 
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١٩  

الطفـل   إعـداد مهارات  أهمأنه من  إلى)  ٢٠٠٣( ، وياسر الحيلواني )  ٢٠٠٢( 
التمييز البصري والسمعي ، والذاكرة البصرية والسمعية ، وقـد  : للقراءة والكتابة 

  : كما يلي  ) ١١٩-١١٣، ٢٠٠٠( حددتها كريمان بدير واميلي صادق 
  : مهارة التمييز البصري  –أ  

ما قبل المدرسـة مـا    أطفالالتدريبات لتنمية التمييز البصري لدى  أهممن 
 والحـروف   األشـكال التشابه واالختالف بين المثيرات البصرية فـي   إدراك: يلي

تدريب العين على حركة اليمين واليسار ، ربط الصورة بالكلمة من خالل تعـرف  
الكلمة الدالة عليها ، مضاهاة الشـكل   وأجزاء، الربط بين الصورة  األولالحرف 

الطفل بالحرف الصحيح الذي يشبهه ، تحديد الكلمات المختلفة عـن   أمامالمرسوم 
شابهة فـي بعـض الحـروف ، اختيـار     ، التناظر بين الكلمات المت األولىالكلمة 

للكلمة ، تحديد الحروف المتشابهة مع الحـرف   األولالحرف المتشابه مع الحرف 
سعد عبـد  ( . للكلمة  األخيرللكلمة ، تحديد الحروف المتشابهة مع الحرف  األول

  )  ٤١،  ٢٠٠٢: الرحمن وفائقة علي 
ييز البصـري  مصطفى فهيم التعرف السريع على الحرف ، التم أضافكما 

للحروف ، التعرف على الحروف في سياق الكلمة ، التماثـل واالخـتالف بـين    
 الكلمـة ، ارتبـاط الكلمـة بالصـورة     من  واألخير األولالكلمات ، تمييز الحرف 

 إدراكالقدرة على اختيار كلمة من بين عدة كلمات ، قراءة الجمل باللمح السريع ، 
   ) ٦٩-٦٨، ١٩٩٩: مصطفى فهيم  (. المتشابهة في الكلمات  األجزاء

ثناء الضبع على أن التدريبات الحسية يجب أن تسبق وتالزم تعلم  أكدتكما 
 النقطـة  : مثـل   لألشكالالبصري واللمسي  اإلدراك فإنالكتابة ، لذا الطفل لمهارة 

 وح والمغلـق ، والمصـمت ، والتعـرج    الشكل المفت الخطوط ، الدائرة ، المربع ،
في الفراغ يعتبر اللبنـة   أوضاعهاواالتجاهات وتحديد  األحجاموالمستقيم ، وتمييز 

   ) ٢٢٠-٢١٩، ٢٠٠١: ثناء الضبع ( . في تعلم الطفل مهارات الكتابة  األولى
  : مهارات التمييز السمعي  –ب 

  : تتلخص مهارات التمييز السمعي كما يلي 
به الكلمة المسموعة ، تحديـد   بدأتبالحرف نفسه الذي  تبدأتحديد الكلمة التي 

تتشابه مع الكلمة المنطوقة في النطق ، تمييز االختالف بـين حـرفين   الكلمة التي 
 بـالحرف الـذي يسـمعه     تبدأتحديد الكلمات التي  صوتيين متشابهين في النطق ،

التمييز بين الكلمتين المتشابهتين في عدد الحروف الصـوتية ، تمييـز الكلمـات    
  .الموزونة 
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 (ASEP) سلسلة دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس

  

٢٠  

مهارات التمييز السمعي تـدريب   أهمأنه من  إلىهدى الناشف  أضافتكما 
في  األصواتوترتيب هذه  األبجديةالخاصة بالحروف  األصواتالطفل على تمييز 

كلمة ما وذلك من خالل نطق الكلمات ببطء شديد وبصوت واضح والوقوف قبـل  
لدى الطفل ، وتشجيع الطفل على تخمين الحـرف   المألوفةنهاية الكلمة ، وخاصة 

المتبقي لتكتمل الكلمة ، وحديث المعلمة مع الطفـل ومسـاعدته علـى أن يـذكر     
في  تأتي األصوات أيالتي يتعرف عليها في كلمة تقال له ، وسؤاله عن  األصوات

هـدى  (. في نهاية الكلمة وهذه كلها خبرات تقرب الطفل من القـراءة   وأيها األول
  )  ٥٦،  ١٩٩٦: لناشف ا

  : مهارات التمييز السمعي البصري  –ج 
  : مهارات التمييز السمعي البصري فهي  أهمأما 

المنطوق ، تصنيف الصورة تبعـاً   األولتمييز الصورة الدالة على الحرف 
الذي يسمعه الطفل ، تحديد الصورة المختلفـة عـن    األولللبداية الصوتية للحرف 

الصوت الناقص في االسـم وكتابتـه    إكمالالحرف الصوتي الذي يسمعه الطفل ، 
شـكل الصـوت    وإكمالالصورة التي تعبر عن االسم ، قراءة الطفل للصورة  أمام

  . الناقص في الكلمة 
  : مهارة الذاكرة البصرية  –د 

  : تتحدد مهارات الذاكرة البصرية فيما يلي 
حرف من اسمها ، مضاهاة  بأولربط الصورة بالصورة ، مضاهاة الصورة 

 األولالصورة بشكل الحروف المشابه لها ، اختيار الحرف المتشابه مع الحـرف  
  . للكلمة  واألخير األولللكلمة ، تحديد المتشابه مع الحرف 

أنه من مهارات الذاكرة  إلى أحمدائقة علي سعد عبد الرحمن وف أضافوقد 
  : البصرية السابقة ما يلي 

تداولها ، ثم  أوالمحسوسة والملموسة التي رآها  لألشياءتذكر طفل الروضة 
 عرضت عليه ، ثـم الكلمـات المجـردة    يلي ذلك تذكر الصور والرسومات التي 

رتيب مجموعة من الصـور  ترتيباً معيناً ، وت إليهاالتي سبق النظر  األشياءوترتيب 
 المألوفةبتسلسل معين سبق التعرف عليها ، وترتيب الحروف الناقصة من الكلمات 

   ) ٤١، ٢٠٠٢:  أحمدسعد عبد الرحمن وفائقة علي ( . لديه 
  : مهارة الذاكرة السمعية  -هـ 

ويقصد بها قدرة الطفل على الربط بين ما مر به من خبرات سمعية سـابقة  
  ة ــمختلف أصواتتقليد : والموقف الحالي مع مساعدته على االستدعاء من خالل 
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 (ASEP) سلسلة دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس

  

٢١  

 شفهية حسب تسلسل سـماعها   وإرشاداتحسب تسلسل سماعه لها ، تنفيذ تعليمات 
  .  سرد جملة قدمت له شفهياً حسب ترتيب سماعه لها إعادة

  : مهارة الفهم السماعي  –و 
   المهارات السابقة التي حددتها كريمان بدير وإميلـي صـادق    إلى باإلضافة

)  ٢٠٠٣( ، وطاهرة الطحـان  )  ١٩٩٦( ، تفرد عبد الرحيم صالح )  ٢٠٠٠( 
تحديـد  : بالحديث عن مهارة الفهم السماعي والتي حددتها طاهرة طحان كما يلي 

بين عدد مـن الكلمـات المسـموعة ذات    الكلمة ذات البداية الصوتية المختلفة من 
، وتـذكر  ) رمـان   ، برقوق ، برتقال ، بازالء( البدايات الصوتية المتشابهة مثل 

 أخـرى بحروف صوتية متشابهة في النطق مع حروف صـوتية   تبدأالكلمات التي 
في سياق قصص مسموع ، وتميز الحرف الصوتي الناقص في الكلمة المسـموعة  

، وتمييـز  . ر . م . قمـر ، ق  : من بين عدة حروف متشابهة في النطق مثـل  
 ) نهـر ، بحـر   : ( ت المسموعة مثـل  كلماالحرف الصوتي المتشابه في نهاية ال

 ) جمل ، عنـب ، قلـم   : ( موعة مثل وذكر الحروف الصوتية المكونة للكلمة المس
المعبرة عن حدوث ظاهرة معينـة كمـا وردت فـي المحتـوى      األحداثوترتيب 

عن  واإلجابةالمسموع ، واالستدالل على الشيء من خالل خصائصه المسموعة ، 
 فهام معينـة حـول الموضـوع المسـموع     اسـت  بـأدوات  تبدأالتي  األسئلةبعض 

 ٢٠٠٣: طـاهرة الطحـان   ( . المسموعة  لألحداثواستخالص النتيجة المتوقعة 
٧٣-٦٨  (  

الموجهة لتطـوير مهـارات    األنشطةعبد الرحيم صالح بعض  أوضحولقد 
لمات بالك األطفاللدى  المألوفة األشياء، ربط  األصواتتقليد : الفهم السماعي مثل 
 إشـارة  إلـى باالسـتماع   األصواتلفظية ، تمييز  أوامر إتباعالتي تطلق عليها ، 

بالكائنات التـي تصـدرها ، تحديـد     األصواتلفظية معينة واالستجابة لها ، ربط 
العامة وتمييزها عن غيرها ، التركيز على االستماع واالستجابة ، تحديد  األصوات
 المناقشة ، فهم الوحدات اللفظيـة  لتعليمات ، وربطها بمصادرها ، تنفيذ ا األصوات

: عبد الرحيم صالح ( . الجمل ، الدقة اللفظية ، فهم الجمل  إكمالالحكم اللفظي ، 
١٩٨-١٨٢، ١٩٩٧  (  

  : مهارة التعبري اللغوي  –ز 
، وكريمان بدير وإميلي صادق  ) ١٢، ١٩٩١( اتفقت كل من فيوليت فؤاد 

أن فترة الطفولة المبكرة من  ) ١٠٠،  ٢٠٠٣ (، وسهير كامل  )١٢٠، ٢٠٠٠( 
مراحل النمو اللغوي ففي هذه المرحلة يميل الطفل نحو الوضوح ودقة المعنى  أهم

سهير كامل قدرة الطفـل   أضافتكما الفهم ويعبر عن نفسه بجمل صغيرة كاملة ، 
  ر ــأما كريمان بدي العالقات ، إدراكالتي تتطلب  األسئلةلغوياً عن  اإلجابةعلى 
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٢٢  

 واألشياءالتحدث عن نفسه  إلىميل الطفل في هذه المرحلة  فأضافتاوإميلي صادق 
 وإدراكوالتعبير عن المفهوم وفهم داللته ، فهم معاني الكلمات التـي يسـتخدمها   

  )  ١٢٠، ٢٠٠٠: كريمان بدير وإميلي صادق ( . العالقات 
الالزمـة   األنشـطة كل من كريمان بدير وإميلي صادق بعض  أوردتكما 

الكلمات ذات المقاطع المتشـابهة فـي    أنشطة: للقراءة والكتابة مثل الطفل  إلعداد
 جـرس  : ( بحرف واحد مثـل   تبدأوالكلمات التي  ،) نيل ، فيل : ( مثل  أصواتها

، والكلمات التـي  ) موز ، لوز : ( مثل ، والكلمات التي تنتهي بقافية واحدة ) جبل 
، والكلمـات  ) بقـرة   صـقر ، : ( وسط الكلمة مثل يوجد فيها حرف مشترك في 

 وأنشـطة ) النساء ، الطفل ، الرجال ( المتحدة الموضوع مثل كلمات عن مالبس 
    . لـدى الطفـل    مألوفةوحيوانات  ألشخاص أشياءرسوم الكلمات مثل رسوم عن 

  )  ١٦٢،  ٢٠٠٠: كريمان بدير وإميلي صادق ( 
  : مهارة إعداد الطفل للكتابة  – ٢

البصـري  الطفل لتعلم الكتابة مهارات التمييز  إلعداد األساسيةمن المهارات 
  : والتناسق البصري الحركي ، وتشكيل رموز الكتابة وهي كما يلي 

  : مهارات التمييز البصري  –أ 
مهارات التمييز البصري التـي   أهم إلىكريمان بدير وإميلي صادق  أشارت

  : كن تنميتها لدى الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة وهي تشمل يم
 ، التعود على مسـك القلـم للتلـوين     واألصابعالتحكم الجيد في حركة اليد 

، الخطـوط المسـتقية    األطفـال والتوصيل ، التنقيط ، تكرار الخطوط في رسـم  
: مثـل  والمتعرجة والمنكسرة والملتفة والحلزونية وذلك باستخدام بعـض المـواد   

 زيتيـة  ( الرصاص ، أقـالم رسـم    أقالمالصلصال ، فرش التلوين ، الطباشير ، 
كريمـان بـدير وإميلـي    ( . ، حوض الرمل وبعض العصـي  ) شمعية ، خشبية 

  ) ١٥٢-١٥١،  ٢٠٠٠: صادق
  : مهارات التناسق البصري احلركي  –ب 

تنمو قدرة الطفل على التوافق بين العين واليد نمواً تدريجياً وهناك مهـارات  
كل من سعد عبد الرحمن وفائقة علـي   أشارتساعد على تحقيق هذا التوافق ، وقد 

       مجموعـة مـن الحلقـات المفرغـة      إدخال: بعض هذه المهارات مثل  إلى أحمد
هـدف   إلىلنقط ، التلوين ، السير داخل بعضها ، الرسم على ا) مفتوحة ومغلقة ( 

   )٤٢-٤١،  ٢٠٠٢: لرحمن وفائقة علي سعد عبد ا( .مكاني محدد داخل المتاهة
  : مهارات تشكيل رموز الكتابة  –ج 

للكتابة لطفـل مـا قبـل     األوليةأن التخطيطات  إلىهدى الناشف  أوضحت
  ، الدائرية ، المائلة ، النقط ، المتقاطعة  األفقيةالخطوط الرأسية ، : المدرسة تشمل 
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٢٣  

 لمعقوفـة ، اللولبيـة ، الحلزونيـة     ، المموجة ، المقوسة ، المتعرجة ، ا اإلشعاعية
 األشـكال كما يتمكن الطفل فيما بين الثالثة والرابعة من العمر من نسـخ بعـض   

عـدم قـدرة   المربع ، المثلث ، والدائرة ، وان كانت غير منتظمة ل: الهندسية مثل 
هـدى  ( . الطفل السيطرة على العضالت الدقيقة والقصور في التمييز البصـري  

  )  ١٠٨، ١٩٩٦: الناشف 
رسم سهم : الطفل مهارة الكتابة ما يلي  إكسابالتي تسهم في  األنشطةومن 

باتجاهها السليم في المربع الموازي ، التعـرف   أسهمبين شيئين بنفس اللون ، نقل 
كما في النموذج المعـروض   أشكالتلوين ، نقل الرتيب ، واستكمال على النمط والت

رسم مخطط داخل متاهة ، تكملة شكل هندسي بالتوصـيل بـين الـنقط ، تكملـة     
 لتعرف على شـكله وصـوته   حروف بالتوصيل بين النقط ، تكملة حرف نقالً بعد ا

: ناشـف  هـدى ال ( .  كتابة كلمات نقالً ، كتابة حرف ناقص باالستعانة بالصـور 
١٩٥،  ١٩٩٦  (  
 األنشـطة وقد حرصت الباحثة على تضمين البرنامج المقترح كثيـر مـن    

السابقة التي تنمي مهارات القراءة والكتابة لدى الطفل واستبعدت األنشـطة التـي   
 المفـاهيم    إدراكفي السنوات السـابقة للمرحلـة التمهيديـة مثـل      األطفالتعلمها 

مختلفـة ، وممارسـة    وأحجام أشكالوالتشابه واالختالف ، وتشكيل وقص ولصق 
التركيب والتجميع ، وذلك لممارسـة   وإعادةنشاطات التطابق والتسلسل والتصنيف 

  . المتوفرة بالروضة  اإلدراكية األلعابلها من خالل  األطفال
  :  واألجنبيةالدراسات السابقة العربية  •

السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية فـي  يمكن تصنيف الدراسات 
  : ثالث محاور وذلك كما يلي 

  . الطفل للقراءة  إعداد إلىدراسات هدفت  - ١
 . لتعلم الكتابة  األطفال إعداد إلىدراسات هدفت  - ٢
 . الطفل لتعلم القراءة والكتابة معاً  إعداد إلىدراسات هدفت  - ٣

  : الطفل للقراءة  إعداد إىلدراسات هدفت :  أوالً  •
  ) :  ١٩٨٩( دراسة نبيلة شرف عواد  -١

تقويم برنامج التهيئة اللغوية لطفـل مرحلـة مـا قبـل      إلىهدفت الدراسة 
المدرسة لمعرفة مدى ما يحققه من تهيئة فعلية لتعلم اللغة العربية وشـملت عينـة   

 دواتاألما قبل المدرسـة واسـتخدمت    أطفالطفالً وطفلة من )  ١٥٠( الدراسة 
  : التالية 
  ) . الباحثة  إعداد( استبانة وبطارية التهيئة اللغوية وهما من ¯
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٢٤  

عبد السالم عبد الغفـار   إعداد(  لألسرةدليل المستوى االقتصادي واالجتماعي  ¯
 . قشقوش وإبراهيم

  . عطية هنا  إعداد) صورة أ ( اختبار الذكاء غير اللفظي  ¯

 أفرادبين  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة : نتائج الدراسة  أهموكان من 
المجموعة التجريبية والضابطة في مجاالت التمييز السمعي ، والتحدث ، والتمييـز  

  . البصري ، والتذكر البصري ، والتمييز العقلي 
 أفـراد بـين  )  ٠.٠١( عنـد مسـتوى    إحصـائية توجد فروق ذات داللة 

ضابطة لصالح المجموعة التجريبية الذين تعرضوا لبرنامج المجموعة التجريبية وال
  . للقراءة والكتابة لمدة عامين في مهارات التهيئة للكتابة  اإلعداد

  ) :  ١٩٩٠( دراسة جيهان حممود حممد جودة  – ٢
المساعدة في تنمية  األسريةالتعرف على بعض العوامل  إلىهدفت الدراسة 

طفـالً  )  ١٨٠( استعداد طفل ما قبل المدرسة للقراءة ، وتكونت عينة الدراسة من 
 األدواتسنة واستخدمت الباحثة  ) ٥.٣ – ٤.٣( ما بين  أعمارهموطفلة تراوحت 

  : التالية 
  .للذكاء ) هاريس  –انف  –لجود ( اختبار رسم الرجل  ¯
عبـد العزيـز    إعداد(  لألسرةمقياس تقدير المستوى االجتماعي واالقتصادي  ¯

 ) . الشخص 
 ) . الباحثة  إعداد( مقياس االستعداد للقراءة لطفل الروضة  ¯
المقدمة داخل المنزل في المستويات  األنشطةللتعرف على واقع  لألسرةاستبانة  ¯

االجتماعية واالقتصادية المختلفة والتي تساعد على استعداد طفـل الروضـة   
  ) .  الباحثة  إعداد(للقراءة 

في درجات  إحصائيةوجود فروق ذات داللة : نتائج الدراسة  أهموكان من 
 التـآزر ،  التمييـز البصـري  : ( على مهارات االستعداد للقراءة وتشمل  األطفال

السمعي البصري ، التآزر البصري الحركـي ، الـذاكرة البصـرية ، الحـروف     
، ترجع لمتغيـر نـوع   ) السمعي  اإلدراكالهجائية واألعداد ، الحصيلة اللغوية ، 

  .  األنشطة الممارسة داخل المنزل وللمستوى االقتصادي واالجتماعي لألسرة 
  : )  ١٩٩١(  أمنيزكي حممد  إمياندراسة  – ٣

برنامج مقترح في تنمية االسـتعداد للقـراءة    أثر معرفة  إلىهدفت الدراسة 
طفـالً وطفلـة   )  ٦٠( ما قبل المدرسة ، وشـملت عينـة الدراسـة     أطفاللدى 

سـنوات   ) ٦ – ٤.٥( ما بين  أعمارهمللمجموعتين التجريبية والضابطة تراوحت 
اختبار رسـم   -٢. اختبار االستعداد للقراءة  -١: الدراسة ما يلي  أدواتوشملت 
  ي ـاعـوى االجتمـد المستـارة تحديـاستم -٣) . لجود انف هاريس ( الرجل 
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٢٥  

وجـود فـروق ذات   : نتائج الدراسة ما يلي  أهمواالقتصادي والثقافي ، وكان من 
بطة فـي اختبـار   بين متوسطات درجات العينة التجريبية والضـا  إحصائيةداللة 

المفردات اللغوية والتمييز البصري والسمعي ، والتـذكر ، واالنتبـاه ، والتناسـق    
  . البصري اليدوي لصالح العينة التجريبية 

  ) :  ١٩٩٤( دراسة فوزية حممد سعيد بدري  – ٤
تصميم برنامج متكامل لتنمية االسـتعداد للقـراءة لـدى     إلىهدفت الدراسة 

الحسي والسمعي والبصري لديهم ، وبلغـت   اإلدراكة لتنمية ما قبل المدرس أطفال
)  ٦ – ٥( ما قبل المدرسة مـن سـن    أطفالطفالً وطفلة من )  ٨٠( حجم العينة 

      :التاليـة   األدواتسنوات كمجموعة ضابطة وتجريبيـة ، واسـتخدمت الباحثـة    
  .  األطفـال لقياس مسـتوى ذكـاء    )لجود انف هاريس ( اختبار رسم الرجل  -١
البرنـامج المقتـرح    -٣.  )تعريب وتقنين الباحثة ( مقياس االستعداد للقراءة  -٢

 إحصـائية وجود فروق ذات داللة : نتائج الدراسة  أهملإلعداد للقراءة ، وكان من 
بين متوسطات المجموعـة التجريبيـة والضـابطة فـي     )  ٠.٠٥( عند مستوى 

 ، واالسـتماع ، والتمييـز البصـري      والتحدث اللغة الشفهية ،: المهارات التالية 
  .  الذاكرة البصرية والسمعية ، وتشكيل رموز الكتابة لصالح المجموعة التجريبية 

  ) :  ١٩٩٥( دراسة ثريا حمجوب حممود  – ٥
تدريس برنامج مقترح في تنميـة االسـتعداد    أثر معرفة  إلىهدفت الدراسة 

طفالً وطفلـة  )  ٢٨( ما قبل المدرسة ، وشملت عينة الدراسة  أطفالاللغوي لدى 
،  األطفـال المستوى الثاني كمجموعة تجريبية وضابطة فـي ريـاض    أطفالمن 

امة الرزاق (  إعداداختبار استعداد الطفل للقراءة : التالية  األداةواستخدمت الباحثة 
البرنـامج   أنشطةريس فاعلية تد: نتائج الدراسة  أهم، وكان من )  ١٩٨٦الحوري 

: المقترح في تنمية مظاهر النمو اللغوي ومهارة القراءة وتشمل المهارات التاليـة  
  . التمييز السمعي ، التحدث ، التمييز البصري ، التمييز العقلي ، التذكر البصري 

  ) :  ١٩٩٦( البطوطي  أمحددراسة هالة حممد  – ٦
معرفة فاعلية برنامج لتنمية المهارات اللغوية لدى طفـل   إلىهدفت الدراسة 

طفالً وطفلة ، واستخدمت الباحثة )  ٦٠( ما قبل المدرسة وبلغ حجم عينة الدراسة 
الخاصـة بالطفـل والمسـتوى     األوليـة استمارة البيانـات   -١: التالية  األدوات

.  )ف هاريس لجود ان( اختبار رسم الرجل  -٢.  ألسرتهاالقتصادي واالجتماعي 
مقياس ( المقياس الفرعي الخامس لمقاييس النمو النفسي لطفل ما قبل المدرسة  -٣

نتـائج   أهـم وكان مـن  ) .  وآخرون إسماعيلعماد الدين  إعداد)  ١٩٩٤( اللغة 
 أفـراد بـين متوسـطات درجـات     إحصـائية وجود فروق ذات داللة : الدراسة 

  ي مستوى ــالمجموعة الضابطة ف أفرادالمجموعة التجريبية ومتوسطات درجات 
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٢٦  

 تماع ، التحـدث ، التواصـل اللغـوي    المهارات اللغوية التي تتضمن مهارات االس
اكتساب المدلوالت اللفظية ، تهيئة الطفل للقـراءة والكتابـة لصـالح المجموعـة     

  . التجريبية 
  :  ( Trimble, W. & Jean, 1996 )دراسة ترميبل وجني  – ٧

برنامج لتنمية استعداد طفل ما قبل المدرسـة   أثر معرفة  إلىهدفت الدراسة 
    مـن   أعمـارهم طفالً وطفلة تراوحـت  )  ٢٠( للقراءة وتكونت عينة الدراسة من 

  آخـر شريك القراءة ، معلـم  : الدراسة من  أدواتسنوات ، وتكونت )  ٦ – ٤( 
روف ، المفاهيم تعرف على الحتنمية ال: نتائج الدراسة  أهموكان من . التكنولوجيا 

  . لدى المجموعة التجريبية في القياس البعدي  األصوات وإدراك
  ) :  ٢٠٠١( دراسة فوقية رضوان  – ٨

 أطفـال برنامج تدريبي لتنمية التمييز البصري لدى  إعداد إلىهدفت الدراسة 
طفل وطفلـة تراوحـت   )  ١٠٠٠( ما قبل المدرسة ، وتكونت عينة الدراسة من 

اختبـار   -١: الدراسة  أدوات أهمسنة ، وكان من )  ٥.٥ – ٤(  ما بين أعمارهم
برنامج تدريبي لتنميـة مهـارة التمييـز     -٢ ) .لجود انف هاريس ( رسم الرجل 

عنـد   إحصـائية وجود فروق ذات داللة : نتائج الدراسة  أهموكان من . البصري 
قبل وبعـد   األطفالبين متوسطي درجات التمييز البصري لدى )  ٠.٠١( مستوى 

  . تطبيق البرنامج التدريبي ، حيث كانت الفروق لحساب القياس البعدي 
  ) :  ٢٠٠٣( خليل  أمحد إمياندراسة  – ٩

التعبيريـة لتنميـة    األنشـطة معرفة فاعلية برنامج في  إلىهدفت الدراسة 
طفالً )  ٦٠( المهارات اللغوية لدى طفل ما قبل المدرسة وبلغ حجم عينة الدراسة 

 األدواتسنوات ، واستخدمت الباحثـة   ) ٦ – ٥( لة في المرحلة العمرية من وطف
 األنشـطة برنـامج   -٢.  )لجود انف هاريس ( رسم الرجل  اختبار -١: التالية 

اختبار نمو المهارات اللغويـة   -٤. قائمة تحليل المهارات اللغوية  -٣. التعبيرية 
نتـائج   أهـم وكـان مـن   ) . الباحثة إعداد(لدى طفل ما قبل المدرسة وكلها من 

المجموعة  أفرادبين متوسطات درجات  إحصائيةوجود فروق ذات داللة : الدراسة
التجريبية ومتوسطات درجات المجموعة الضابطة على اختبـار نمـو المهـارات    

لصـالح  ) واللغـة المنطوقـة    األصـوات استماع ، تحدث ، فهم معاني ( اللغوية 
  . المجموعة التجريبية 

     ( Olson, Marilou, Rogers, 1973 ) :دراسة أولسن ماريلو روجرز – ١٠
تعليميـة لتنميـة مهـارات     أنشـطة برنامج  أثر معرفة  إلىهدفت الدراسة 

ما قبل المدرسة  أطفالاالستماع لدى طفل ما قبل المدرسة ، وشملت عينة الدراسة 
   أدوات مــأهفي مركز الرعاية النهارية كمجموعة تجريبية وضابطة ، وكان من 
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٢٧  

شـريط   أوالتوجيهات من قبل المعلم  وإعطاءدروس خاصة باالستماع : الدراسة 
  : نتائج الدراسة ما يلي  وأظهرتمسجل ، 
زيادة قدرة المجموعة التجريبية على متابعة التوجيهـات ومتابعـة الـدروس     ¯

  . الشريط المسجل  أولهم بواسطة المعلم  أعطيتالتي  األسئلةعلى  واإلجابة
الرئيسية ، والتفاصيل المستدعاة للذاكرة السمعية وسلسلة  لألفكارزيادة التماثل  ¯

لقريبة ، وزيادة تمكنهم مـن  المتطابقة من بيئتهم ا األصواتالتعرف ، وتحسن 
سلوك اليقظة واالنتباه في حضور المعلم مما يظهر  وإظهارعناصر الصوت ، 

هام على تحسن سلوك االسـتماع لـدى    تأثيرأن التشجيع من المعلم يعد ذات 
  . طفل ما قبل المدرسة 

  :  (  Plourde – Lynn , 1989 )لني  –دراسة بلورد  – ١١
مـا   أطفاللدى ) االستماع والكالم ( تنمية اللغة الشفوية  إلىهدفت الدراسة 

 ) ٥ – ٣( طفالً وطفلة من سـن  )  ٦٠( قبل المدرسة ، وبلغ عدد عينة الدراسة 
برنـامج اللغـة الشـفوية يغطـي      -١: الدراسة مـن   أدواتسنوات ، وتكونت 

  ، المدرسـة  األصـدقاء الذات ، الحواس ، العائلة ، المنـزل ،  : موضوعات عن 
ـ   األلوانالمجتمع ،    ات ، المالبـس ، الصـيف ، العطـالت    ، الطعـام ، الحيوان
لتحسين مهارات  اإليضاحيةتتضمن القصص ، الصور  أسبوعية أنشطةالعربات ، 

، والمناقشات وغيرها  األدوارالكالم واالستماع والمفردات اللغوية من خالل لعب 
زيادة تحسن الذاكرة السـمعية  : راسة نتائج الد أهممن الطرق التفاعلية ، وكان من 

  .المجموعة التجريبية أفرادوتحسن مدى االنتباه لصالح  األسئلةوالقدرة على طرح 
  : الطفل للكتابة  إعداد إىلدراسات هدفت : ثانيًا  •
  ) :  ١٩٩١( دراسة فائقة علي عبد الكريم  – ١

برنامج مقترح لتنمية االستعداد للكتابة عنـد   أثر معرفة  إلىهدفت الدراسة 
طفالً وطفلـة  )  ٨٠( العينة  أفرادسنوات ، وبلغ عدد  ) ٦ – ٤( من سن  األطفال

اختبـار   -١: الدراسة  أدوات أهمللروضة ، وكان من المستوى الثاني  أطفالمن 
استمارة مؤشرات عن الحالة االقتصادية  -٢ ) .لجود انف هاريس ( رسم الرجل 

من سن  لألطفالاختبار االستعداد لتعلم الكتابة  -٣.  لألسرةواالجتماعية والثقافية 
: نتائج الدراسـة   أهموكان من ) . الباحثة إعداد(سنوات وكالهما من  ) ٦ – ٤( 

جريبية المجموعة الت أفرادبين متوسطات درجات  إحصائيةوجود فروق ذات داللة 
 البصـري ، والتـذكر البصـري     واإلدراكوالضابطة في االستعداد لتعلم الكتابة ، 

  . والتناسق البصري الحركي ، وتشكيل رموز الكتابة لصالح المجموعة التجريبية 
  :      ( Levin Lris, et al., 1996 ) وآخروندراسة ليفني لريز  – ٢

الكتابة لمرحلة ما قبـل المدرسـة    أساليبالتعرف على  إلىهدفت الدراسة 
  ) ٣٤٩(والكتابة ، وشملت عينة الدراسة وكيفية تنميتها ومساهمتها في تعليم القراءة 
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٢٨  

مقيـاس   -١: الدراسة من  أدواتما قبل المدرسة وتكونت  أطفالطفالً وطفلة من 
 MM Caly's Concepts "مقياس القراءة والكتابة  -٢.  Hebrewعند  األطفالكتابات 

تتنبـأ بتقـدمهم    األطفالنتائج اختبار كتابات : وأوضحت نتائج الدراسة ما يلي .  "
  . مستقبالً 

  :  ( Uffeman, Corinne, 1996 )دراسة يفمان وكورين  – ٣
 لمدرسـة  مـا قبـل ا   أطفالتحسين مهارات الكتابة عند  إلىهدفت الدراسة 

  مـا قبـل المدرسـة    أطفـال طفالً وطفلة من )  ٣٧( وتكونت عينة الدراسة من 
 ألنشـطة خالل الكتابـة ، قـوائم    األطفالمالحظة : الدراسة من  أدواتوتكونت 

 أهمالكتابة ، الحقائب والتسجيالت القصصية ، االختبارات التشخيصية ، وكان من 
المجموعة التجريبية فـي   أطفالنمو قدرات االستعداد للكتابة لدى : نتائج الدراسة 

القياس البعدي ، وتحسن مستوى االهتمام تجاه توجيهات الموجهين خالل عمليـات  
  . الكتابة خالل اللعب  أنشطةالكتابة ، وزيادة 

  :    ( Mar & Others, 2001 ) وآخروندراسة مار  – ٤
 وقـف  م( المعرفي للمواضع  اإلدراكالعالقة بين  إدراك إلىهدفت الدراسة 

ومهمة الرسم الحركي للشـكل   Nextالتالي  أو Upومفاهيم مؤقتة مثل فوق ) كان م
، وتكونـت   إجماليـة ونسخ الحرف الهجائي في نمو طفل ما قبل المدرسة بصفة 

الدراسة مـن اختبـار    أدواتما قبل المدرسة ، وتكونت  أطفالعينة الدراسة من 
، ومقياس االستعداد  األساسيةللمفاهيم  Boebmالبصري ، واختبار  –النمو الحركي 

ووجود عالقة ذات داللة  األداءالنتائج تحسن  وأظهرت،  لألطفالالقرائي المطبوع 
، مما يدعم  األولفي المقاييس الثالثة في التطبيق الثاني عنه في التطبيق  إحصائية

  . بمهارات الكتابة ) الحس حركية ( ربط المهارات البصرية الحركية  أهمية
  :   ( Maky – hana, et al, 2001 ) وآخرونهانا  –اسة ماكي در – ٥

تنمية مهارة الكتابة التنبؤية مع التعرف على مهارة كتابة  إلىهدفت الدراسة 
ما قبل المدرسة وشـملت   أطفال، ومهارات االستعداد للكتابة لدى  ( W. R )الكلمة 

 أهـم رسة ، وكان مـن  ما قبل المد أطفالطفالً وطفلة من )  ١٥٤( عينة الدراسة 
والمهـارات الحركيـة    األصـوات مقاييس ما قبل المدرسة لتعلم : الدراسة  أدوات

أن ميكانيكـا الكتابـة والتركيـب     -١: نتائج الدراسـة   أهمالبصرية ، وكان من 
على نفس المهارة في وقت مبكر مـن   باألداءالمترابط للكلمة منطقياً يمكن أن يتنبأ 

 تتنبـأ والمهـارات الحركيـة البصـرية     األصـوات أن مقاييس تعلم  -٢. الزمن 
  . في الصف الثاني  (W. R)بميكانيكية الكتابة 
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  :دراسات اهتمت باعداد الطفل للقراءة والكتابة : ثالثًا  •
  :  ( Kasten, Wendy, et al. 1989 ) وآخروندراسة كاسنت ونداي  - ١

مدخل طريقة القراءة الكاملة والكتابة لتعلـيم   أثر معرفة  إلىهدفت الدراسة 
 أطفـال ما قبل المدرسة القراءة والكتابة ، وشملت عينة الدراسة صفين من  أطفال

: التاليـة   األدوات، واستخدم الباحث ما قبل المدرسة  أطفالالمدارس وصفين من 
   مقاييس كتاب جودمـان  -٢ ) .قراءة وكتابة حرة ( اللغة الكاملة  إستراتيجية -١

( Goodman Book Handling Kast )  .٤. قصة يتكرر روايتهـا بالتفصـيل    -٣- 
وجـود فـروق ذات   : نتائج الدراسـة   أهموكان من . اختبار متروبولينان للقراءة 

جموعـة التجريبيـة   بين المجموعة التجريبية والضابطة لصالح الم إحصائيةداللة 
  ( ESI )على كتاب جودمان ، القصة التي يتكرر روايتها ، واالختبار البـديل علـى   

واختبار متروبولينان للقراءة ، كما ظهرت حماسة لكتـب القصـص ونمـو فـي     
  . االتجاهات نحو تعلم القراءة والكتابة 

  ) :  ١٩٩٣( البساط  أمانيدراسة  - ٢
دام الطريقة الكلية الصوتية والتقليدية فـي  استخ أثر بيان  إلىهدفت الدراسة 

ما قبـل المدرسـة    أطفالتعليم طفل ما قبل المدرسة ، واختيرت عينة الدراسة من 
فعالية استخدام الطريقة الكلية الصوتية في تهيئة  -١: نتائج الدراسة  أهموكان من 

ة التقليدية لنفس طفل ما قبل المدرسة لتعليم القراءة والكتابة مقارنة باستخدام الطريق
عوامـل نجـاح تطبيـق     أهـم تنوع الوسائل التعليمية وتعددها من  -٢. الغرض 

المعارف الصوتية كمتطلب قبلي لتعليم القراءة  أهمية -٣. الطريقة الكلية الصوتية 
المتشـابهات والمختلفـات مـن     وإدراكبمعنى قدرة الطفل على التمييز السـمعي  

تدريب الطفل على الرسم  -٤. الكلمات المنطوقة ، وتمييز الفروق بين  األصوات
  . الطفل لتعلم مهارات الكتابة فيما بعد  إلعدادهاماً  أساساًالحر والتخطيط يعد 

  :  ( Zanfran – Maria, et al. 2001 ) وآخرونماريا  –دراسة زانفرانا  - ٣
معرفة فعالية تعليم القراءة والكتابة في عمـر مـا قبـل     إلىهدفت الدراسة 

مـن  )  ١٧( المدرسة باستخدام الطريقة المتعددة الحواس ، وشملت عينة الدراسة 
: الدراسـة   أدواتسنوات ، وشـملت   )٥ – ٣.٦(ما قبل المدرسة من سن  أطفال

          ( Letter Cards )بطاقـات الخطابـات    -٢.  ( M 0 – 3 ) إرشـادي برنـامج   -١
( Tombalas )  . بنسبة  األساسيةللغة  األطفالاكتساب : نتائج الدراسة  أهموكان من

%) ٩٣.٩( الكتابة كانت نشـاط مبسـط وميسـر بنسـبة      إنكما % )  ٩٢.٢( 
  . باستخدام التماثل والتطابق 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

  

    
  البحث األول..  م٢٠٠٧يناير .. العدد األول 

 (ASEP) سلسلة دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس

  

٣٠  

  :      ( Dawson, et al., 2003 ) وآخروندراسة داسون  - ٤
برنامج لتنمية مهارات القراءة والكتابة لـدى   أثرمعرفة  إلىهدفت الدراسة 

مـا قبـل    أطفالما قبل المدرسة ، وتكون مجتمع الدراسة من مدرستين من  أطفال
مالحظـات   -٢.  األطفالبطاقات تقييم  -١: المستخدمة  األدواتالمدرسة ، ومن 

ـ   األطفالزيادة قدرة : نتائج الدراسة  أهموكان من . المعلمين  ارات على تعلـم مه
الكثيـر مـن    إلـى القراءة والكتابة ، وانخفاض مهارات اللغة الشفوية والحاجـة  

  . الشفهية  األنشطة
  : تعليق على الدراسات السابقة  •
الطفل للقراءة من خـالل   إعداداهتمت معظم الدراسات العربية السابقة بتنمية  ¯

    خليـل   أحمـد  وإيمـان ، )  ١٩٩٦( برامج خاصة مثل دراسة هالة البطوطي 
 )٢٠٠٣  . (  

بتنمية مهارات القراءة مثل دراسـة أولسـن    األجنبيةاهتمت بعض الدراسات  ¯
، ودراسة تريمبل  (Olson, Marilou – Rogers, 1973)وماريلو روجرز 

ومهارات الكتابة مثل يفمان وكـورين   (Trimble, W. Jean, 1996)وجين 
(Uffeman, Corrnne, 1969)   ــارك ــار وم ــة م ــا، ودراس          ي هان

(Marr, Maky Hana, 2001)   بينما كان االهتمام نادراً بمهارات القـراءة ،
 ,Zanfran – Maria, et al)ماريـا   –والكتابة معاً مثل دراسـة زانفرانـا   

 .  (Dawson, et al. 2003) وآخرونودراسة داسون   (2001
الطفل للقراءة والكتابـة   إلعدادبرنامج  بإعداداهتمت معظم الدراسات السابقة  ¯

سنوات وهـذا  )  ٦ – ٥( في المرحلة العمرية من سن  األطفالواختيار عينة 
اختيـار   إلـى الطفل للقراءة والكتابة  إلعدادبرنامج  إعدادما وجه الباحثة عند 

هذه المرحلة العمرية لعينة الدراسة ، واستخدام المنهج التجريبي للتحقق مـن  
 . فعالية البرنامج 

من  لألطفالالقراءة والكتابة معاً  إلعداداهتمت الدراسة الحالية بتصميم برنامج  ¯
سنوات ، مع توضيح وتحديد مهارات كل منهما وتنمية هـذه  )  ٦ – ٥( سن 

مهارات باستخدام المنهج التجريبي ثـم قياسـها باسـتخدام    )  ١٠( المهارات 
دراسـة فـي    أوتعد  هاأن، كما  األطفالاختبار لفظي مصور يطبق فردياً على 

 .  -على حد علم الباحثة  –البيئة السعودية 
مثـل دراسـة بلـوردين    ) االسـتماع  ( اهتمت بعض الدراسات بتنمية مهارة  ¯

(Pourde- Lynn, 1989)  ،١٩٩٤، وفوزية البـدري   ١٩٩١زكي  وإيمان  
   ١٩٩٠دراسة جيهان جودة : مثل )  التمييز السمعي( وبعضها بتنمية مهارة 
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، والدراسة الوحيدة التي اهتمت  ١٩٩٥، وثريا محجوب  ١٩٩١زكي  يمانوإ
، بينمـا   ١٩٩٤دراسة فوزية البدري : هي ) الذاكرة السمعية ( بتنمية مهارة 

اهتمت الدراسة الحالية بتنمية مهارات االستماع والتمييز السـمعي والـذاكرة   
 . السمعية معاً 

، وقـد  ) الفهم البصري والسمعي  (عدم وجود دراسات اهتمت بتنمية مهارتي  ¯
لتنميـة هـاتين    لألطفـال اهتمت الباحثة بتضمين البرنامج المقترح تـدريبات  

  .  الطفل للقراءة والكتابة  بإعدادالمهارتين الرتباطها 

  : فروض الدراسة  •
بناء على نتائج الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسـة تـم صـياغة    

  : الفروض التالية 
المجمـوعتين   أفـراد بين متوسطي درجات  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  7

لصالح المجموعة التجريبية فـي  ) االستماع ( التجريبية والضابطة في مهارة 
  . الطفل للقراءة والكتابة  إعداداختبار 

المجمـوعتين   أفـراد بين متوسطي درجات  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  7
لصالح المجموعة التجريبيـة فـي   ) التحدث ( ارة التجريبية والضابطة في مه

 . الطفل للقراءة والكتابة  إعداداختبار 
المجمـوعتين   أفـراد بين متوسطي درجات  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  7

لصالح المجموعة التجريبية ) التمييز السمعي ( التجريبية والضابطة في مهارة 
  .الطفل للقراءة والكتابة  إعدادفي اختبار 

المجمـوعتين   أفرادبين متوسطي درجات  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  7
الطفل للقراءة  إعدادالختبار ) الفهم السماعي ( التجريبية والضابطة في مهارة 

 . والكتابة 
المجمـوعتين   أفـراد بين متوسطي درجات  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  7

لصالح المجموعة التجريبية ) معية الذاكرة الس( التجريبية والضابطة في مهارة 
 . الطفل للقراءة والكتابة  إعدادفي اختبار 

المجمـوعتين   أفـراد بين متوسطي درجات  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  7
لصـالح المجموعـة   ) التمييـز البصـري   ( التجريبية والضابطة في مهارة 

 . التجريبية في اختبار القراءة والكتابة 
المجمـوعتين   أفرادبين متوسطي درجات  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  7

الطفـل   إعدادالختبار مهارة ) الفهم البصري ( التجريبية والضابطة في مهارة 
 . للقراءة والكتابة 
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المجمـوعتين   أفـراد بين متوسطي درجات  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  7
لصـالح المجموعـة   ) البصـرية  الـذاكرة  ( التجريبية والضابطة في مهارة 

 . التجريبية في اختبار القراءة والكتابة 
المجمـوعتين   أفـراد بين متوسطي درجات  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  7

) البصري الحركي للعضالت الدقيقـة   التآزر( التجريبية والضابطة في مهارة 
 . لصالح المجموعة التجريبية في اختبار القراءة والكتابة 

المجمـوعتين   أفـراد بين متوسطي درجات  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  7
لصـالح المجموعـة   ) تشكيل رموز الكتابة ( التجريبية والضابطة في مهارة 

 . التجريبية في اختبار القراءة والكتابة 
المجمـوعتين   أفـراد بين متوسطي درجات  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  7

الطفـل   إعـداد جة الكلية للتطبيق البعدي الختبار التجريبية والضابطة في الدر
  . للقراءة والكتابة لصالح المجموعة التجريبية 

  :  وإجراءاتهامنهج الدراسة  •
  : منهج الدراسة :  أوالً 

 ,Pre-Testاستخدمت الباحثة المنهج التجريبي باستخدام التصميم التجريبـي  
Post-Test With Control Group Design  زكريا ) :  ١( موضحاً في جدول رقم

   )٤٤، ١٩٩٥(الشربيني 
  التصميم التجريبي للدراسة)  ١( جدول 

  المجموعة التجريبية  المجموعة الضابطة
  . لي بقاالختبار ال -
 ممارسة برنامج الروضة المعتاد -
  . االختبار البعدي  -

  . االختبار القبلي  -
  تطبيق البرنامج المقترح  -
  .االختبار البعدي  -

  : العينة : ثانيًا 
 ألنهـا لتطبيق البرنامج وذلك ) بمكة المكرمة ( تم اختيار الروضة الخامسة 

النموذجية ، ولتوفر الظروف المالئمة لتطبيق البرنـامج مـن    األطفالمن رياض 
مناسبة وساحات والعاب للنشاط واللعـب ، ولتعـاون   ووسائل وبيئة صفية  أدوات

وقد تم االختيار العشوائي لفصلين  ولحماسهن لتطبيق البرنامج ، وإدارتهامعلماتها 
المسـتوى   أطفـال فصول والتي تضم )  ٥( من فصولها التمهيدية والبالغ عددها 

  ة ــللمرحل اًـأساس إعدادهميتم  ألنهسنوات وذلك  ) ٦ – ٥( التمهيدي من سن 
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

  

    
  البحث األول..  م٢٠٠٧يناير .. العدد األول 

 (ASEP) سلسلة دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس

  

٣٣  

االبتدائية ، ولسهولة تطبيق البرنامج عليهم مقارنة بالمستوى الثـاني والعتيـادهم   
على نظام البرنامج اليومي للروضة ، وتخلصهم نسبياً من مشكالت الطفولـة فـي   
هذه المرحلة واكتسابهم مجموعة من الحقائق والمفاهيم الالزمة لتنفيـذ البرنـامج   

التخطيط والكتابة ، ولنمو قـدراتهم علـى   ولنمو عضالتهم الدقيقة بما يمكنهم من 
 عليه في بداية التحاقهم بالروضـة  التواصل والتفاعل مع المعلمة مقارنة بما كانوا 

طفالً وطفلة ، وقد طبق عليهم اختبـار  )  ٨٠( العينة المبدئي  أطفالوقد كان عدد 
، ومقيـاس المسـتوى االجتمـاعي     )لجود انـف هـاريس   ( الذكاء رسم الرجل 

لتحقيق التكافؤ بـين  )  ١٤٠١سهير عجالن (  إعدادالسعودية  لألسرةقتصادي واال
وبعد حذف الحاالت المتطرفة في متغيـري الـذكاء    في هذين المتغيرين ، األطفال

المسـتجدين ومـن لـديهم     األطفالوالمستوى االجتماعي واالقتصادي ، واستبعاد 
تبعاد جميع الحاالت التي االنطواء واس أبرزهامشكالت سلوكية واضحة والتي من 

تعاني من سوء التوافق النفسي واالجتماعي الناتجة من بعض المشـكالت النفسـية   
ممن يعانون من مشـكالت صـحية    األطفالالطالق وكذلك استبعاد  رأسهاوعلى 

طفالً )  ٧١(  األطفالمجموع  أصبحواضحة تتسبب في كثرة غيابهم عن الروضة 
الستعداد للقراءة والكتابة عليهم لتحقيـق التكـافؤ فـي    وطفلة ثم تم تطبيق اختبار ا

 اع ، والتحـدث ، والتمييـز البصـري    االسـتم : (مهارات اإلعداد للقراءة وتشمل 
 صـري ، والفهـم البصـري    والفهم السماعي ، والذاكرة السمعية ، والتمييـز الب 

الحركي  البصري التآزر: ( للكتابة وتشمل  اإلعداد، ومهارات ) والذاكرة البصرية
الذين لم يكملوا  األطفال، وقد تم استبعاد ) للعضالت الدقيقة ، تشكيل رموز الكتابة 

االنقطـاع عـن    أوالـرفض   أوعدم التعاون  أواختباراتهم بسبب الغياب المتكرر 
الباحثة صـالحية هـذا    رأتطفالً وطفلة وقد )  ٦٠( الروضة ليصبح مجموعهم 

  . باألنشطةالتجربة وسهولة التعامل معهم وقيامهم  إلجراءالعدد 
بـين   إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة )  ٢( نتائج جدول  أوضحتوقد 
المجموعتين الضابطة والتجريبية فـي التطبيـق القبلـي الختبـار      أفرادمتوسطي 

ت عينة الدراسة في مهـارا  أفرادللقراءة والكتابة مما يؤكد تجانسهم وتكافؤ  اإلعداد
عامـاً  )  ٢.٣٧( الطفل للقراءة والكتابة ، وقد بلغ متوسط عمرهم الزمنـي   إعداد

يوضح خصـائص  )  ٣( وجدول رقم . درجة )  ١.١٢( وانحراف معياري قدره 
  .عينة الدراسة 

  :الدراسة  أدوات: ثالثًا 
  )١: ملحق ( : الطفل للقراءة والكتابة  إلعدادالربنامج املقرتح  - ١
  :خطوات بناء الربنامج  –أ 

الطفل للقراءة والكتابة وفقاً للخطوات        إعدادالباحثة برنامج  أعدت
  :التاليــة 
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٣٤  

المجموعتين الضابطة  أفراديوضح داللة الفروق بين متوسطات درجات )  ٢( جدول 
  ) ٦٠= ن ( الطفل للقراءة والكتابة    إعدادفي التطبيق القبلي لمهارات  لتجريبيةا

املتوسط   ن  اموعة  املهارة  رقم
  احلسايب

االحنراف 
مستوى   قيمة ت  املعياري

  الداللة

ماع  ١
ست

اال
  

  ٠.٨١١  ٠.٢٤٠  ٠.٩٠  ٤.٤٣  ٣٠  ضابطة
  ٠.٨١١  ٠.٢٤٠  ١.٢٢  ٤.٥٠ ٣٠  تجريبية

دث  ٢
لتح

ا
  

  ٠.٠٠١  ٣.٤٩٧  ١.٤٩  ٧.٦٧ ٣٠  ضابطة
  ٠.٠٠١  ٣.٤٩٧  ١.٠٥  ٨.٨٣ ٣٠  تجريبية

يز   ٣
تمي

ال
عي

سم
ال

  

  ٠.٤٠٨  ٠.٨٣٤  ٠.٥٩  ١.٤٦ ٣٠  ضابطة
  ٠.٣٩٩  ٠.٨٥١  ٠.٨٤  ١.٦٣ ٣٠  تجريبية

هم   ٤
الف

عي
سم

ال
  

  ٠.٢١٣  ١.٢٥٩  ١.٦٢  ٥.٧٣ ٣٠  ضابطة
  ٠.٢١٣  ١.٢٥٩  ١.٤٥  ٦.٢٣ ٣٠  تجريبية

رة   ٥
ذاك

ال
عية

سم
ال

  

  ٠.٤١٤  ٠.٨٢٣  ١.١٨  ٥.٩٠ ٣٠  ضابطة
  ٠.٤١٤  ٠.٨٢٣  ١.٦١  ٦.٢٠ ٣٠  تجريبية

يز   ٦
تمي

ال
ري

بص
ال

  

  ٠.٠٠٠  ٤.٧٣٩  ٢.١٥  ١٦.٥٠ ٣٠  ضابطة
  ٠.٠٠٠  ٤.٧٣٩  ٢.٦٧  ١٩.٤٧ ٣٠  تجريبية

هم   ٧
الف

ري
بص

ال
  

  ٠.٠١٨  ٢.٤٢٢  ١.٤١  ٤.٧٣ ٣٠  ضابطة
  ٠.٠١٨  ٢.٤٢٢  ١.١١  ٥.٥٣ ٣٠  تجريبية

رة   ٨
ذاك

ال
رية

بص
ال

  

  ٠.٠٩٠  ١.٧٢٣  ١.١٩  ٥.٤٣ ٣٠  ضابطة
  ٠.٠٩٠  ١.٧٢٣  ١.٠٥  ٥.٩٣ ٣٠  تجريبية

زر   ٩
التآ

ي 
صر

الب
ي 

حرك
ال

ت 
ضال

للع
يقة

لدق
ا

  

  ٠.٤٥٦  ٠.٧٥٠  ٠.٣٨  ٢.٨٣ ٣٠  ضابطة
  ٠.٤٥٦  ٠.٧٥٠  ٠.٣١  ٢.٩٠ ٣٠  تجريبية

يل   ١٠
شك

ت
وز 

رم
ابة

لكت
ا

  

  ٠.٠٠٠  ٧.٣١٨  ٢.٠٣  ١٣.٩٣ ٣٠  ضابطة
  ٠.٠٠٠  ٧.٣١٨  ٢.١٣  ١٧.٨٧ ٣٠  تجريبية
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٣٥  

  ) ٦٠= ن ( خصائص عينة الدراسة   )  ٣( جدول 

  اسم الروضة
المجموعة  أطفالعدد 

  الضابطة
المجموعة  أطفالعدد 

  المستوى  التجريبية
  إناث  ذكور  إناث  ذكور

الخامسة بمكة 
  ١٩  ١١  ١٨  ١٢  المكرمة

المستوى 
-٥(التمهيدي 

  سنوات) ٦

 إعـداد والبحوث والدراسات السابقة في مجال بـرامج   األدبياتاالطالع على  ¯
وفلسفة التعليم وخصائص النمو في مرحلة ما  وأهدافالطفل للقراءة والكتابة ، 

الطفل للقـراءة والكتابـة    إلعداد األساسيةقبل المدرسة ، والطرق والمهارات 
بنائه  وأسسالعامة والخاصة للبرنامج ،  األهدافوفي ضوء ما سبق تم تحديد 

سنوات ، مدة ومكان تطبيـق  )  ٦ – ٥( وخصائص المرحلة العمرية من سن 
 واألنشـطة حتواه ، وخطة التنفيذ ، وطرق ووسـائل التعلـيم ،   البرنامج ، وم

  .البيئة الصفية  وإعدادالتعليم ،  وإستراتيجيةالتقويم ،  وأساليب

لكل بند من بنود المهارات الفرعية لالختبار يتضح فيه الهدف  أنشطة إعدادتم  ¯
النشاط ، طريقة تطبيق المعلمة للنشـاط ، كيفيـة تقـويم     أدواتمن النشاط ، 

 .نشاطاً )  ٣٩( المبدئي  األنشطةالطفل وبلغ مجموع 
تم عرض البرنامج على مجموعة من المتخصصـين فـي مجـال الطفولـة      ¯

        األطفـال وتخصصات المناهج وعلم النفس وبعض العـامالت فـي ريـاض    
ملحـق  (  :فيه من حيث أرائهم بداءإلوذلك ) موجهات ، مديرات ، معلمات ( 
 )أسماء السادة المحكمين :  ٢
 .للبرنامج لخصائص نمو طفل الروضةالعامة والخاصة  األهدافمدى مناسبة  ¯
  .التعليم والتقويم  وأساليبمدى مناسبة طرق  ¯

  :تعديالت المحكمين المقترحة ما يلي  أهموكان من 
  . األشكالللتدريب على نسخ  األنشطةبعض  إضافة - ١
  .أحداث )  ٥( بعض القصص المكونة من  إضافة - ٢

نشاطاً بعد )  ٤٥( البرنامج  ألنشطةالمجموع الكلي النهائي  أصبحوبذلك 
  :ومقترحات المتخصصين وهي موزعة كالتالي  بآراء األخذ
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٣٦  

 ع لكل من مهارات االستما أنشطة)  ٣(  :للقراءة  اإلعدادمهارات  أنشطة 7
ت لكل من مهارا أنشطة) ٤(الذاكرة البصرية ، ووالتحدث ، الذاكرة السمعية 

) ٩(لمهارة الفهم البصري ، و أنشطة) ٥(و ،التمييز السمعي والفهم السمعي 
  .نشاطاً ) ٣٤(لمهارة التمييز البصري ويبلغ مجموعها  أنشطة

البصري الحركي  التآزرلمهارة  أنشطة) ٣( :للكتابة  اإلعدادمهارات  أنشطة 7
لمهارة تشكيل رموز الكتابة وبلغ مجموعها  أنشطة) ٨(للعضالت الدقيقة ، و

) ٤٥(مهارات القراءة والكتابة  ألنشطةنشاطاً وبذلك بلغ المجموع الكلي ) ١١(
  .نشاطاً 

  :طريقة تنفيذ الربنامج  –ب 
تم اختيار معلمتين من معلمات الروضة الخامسة من قبل مـديرة الروضـة   

 واألخرىالخامسة واحدة منهما لتطبيق البرنامج المقترح على المجموعة التجريبية 
لتطبيق برنامج الروضة المعتاد ، وهما من المشهود لهما بالكفـاءة وقـد قامـت    

وذلـك لتـوفر    أنشطتهلتطبيق نسخة من البرنامج المقترح للمعلمة  بإعطاءالباحثة 
تطبيـق أنشـطته ، وقـد     أسـاليب كما تم تعريفها على  األطفالبينها وبين  األلفة

هــ خـالل وقـت    ١٤٢٣والثاني لعـام   األولاستغرق التطبيق الفصل الدراسي 
الحلقة ، اللعب الحر في الخـارج ، اللقـاء   : وتسلسل نظام برنامج الروضة وهي 

  . األخير
  ) ٣: ملحق (  :للقراءة والكتابة   اختبار االستعداد - ٢
  :اهلدف من تصميم االختبار  –أ 

     قياس مدى استعداد طفل المرحلة التمهيديـة مـن سـن     إلىيهدف االختبار 
سنوات للقراءة والكتابة واكتسابه لمهاراتها قبل بـدء تعليمـه القـراءة    )  ٦ – ٥( 

والكتابة بصورة رسمية في المرحلة االبتدائية وذلك في ضوء مهارات االسـتعداد  
  .للقراءة والكتابة 

  :خطوات تصميم االختبار  –ب 
بـرامج   إعـداد والبحوث والدراسات السابقة في مجال  األدبياتاالطالع على  ¯

  .الطفل للقراءة والكتابة  وإعدادتهيئة 

طفل مـا قبـل المدرسـة للقـراءة      إلعداد أعدتاالطالع على المقاييس التي  ¯
نبيلة شـرف عـواد    إعدادبطارية قياس التهيئة اللغوية للطفل : والكتابة مثل 

  .م ١٩٩٤م ، وفوزية محمد سعيد ١٩٩١م ، ومقياس فائقة علي خاطر ١٩٨٩
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٣٧  

النظـري للبحـث    اإلطاراالستعداد للقراءة والكتابة من خالل تحديد مهارات  ¯
  . األطفالوالدراسات السابقة ، والتجربة االستطالعية لالختبار في رياض 

صياغة بنود االختبار الفرعية التي يتكون منهـا اختبـار االسـتعداد للقـراءة      ¯
 .والكتابة 

بار أن يكون ملونـاً  الباحثة عند تطبيق االخت رأتاالختبار المصور وقد  إعداد ¯
 .التطبيق  أثناء األطفالتشويق  إلثارة
الالزمـة  ) وجهـاز تسـجيل    أشرطةالبطاقات المصورة ، (  األدواتتحديد  ¯

مثل مهـارات الـذاكرة السـمعية     األطفاللتطبيق بعض المهارات عملياً على 
 .والبصرية وترتيب الصور بالتسلسل 

د االختبار فمهارة الفهم السمعي مثالً بالنسبة لمختلف بنو اإلجراءتحديد طريقة  ¯
 القصـة   إللقـاء القصة بشكل جماعي وتهيئة المكان المناسب  إلقاء إلىتحتاج 

 .التعليمات بشكل واضح ومفهوم  إلقاء إلىومهارة الذاكرة السمعية تحتاج 
 .الطفل  إجاباتتحديد زمن وطريقة تصحيح االختبار وطريقة تسجيل  ¯
: أوالًاً قسمت على عشرة مهارات هـي  بند)  ٤٥( االختبار وقد بلغ عدد بنود  ¯

الفهم  تماع ، التحدث ، التمييز السمعي االس: للقراءة وشملت  اإلعدادمهارات 
السماعي ، الذاكرة السمعية ، التمييز البصري ، الفهـم البصـري ، الـذاكرة    

البصري الحركي  التآزر: للكتابة وتضمنت  اإلعدادمهارات : ثانياً . البصرية 
  .للعضالت الدقيقة ، تشكيل رموز الكتابة 

  :الطفل للقراءة والكتابة  إعدادالتجربة االستطالعية الختبار  -ج 
الروضة العاشرة بمكـة المكرمـة    أطفالتم تجربة االختبار على عينة من 

)  ٤٠(  أفرادهـا سنوات وقد بلغ مجمـوع   ) ٦ – ٥( بالمرحلة التمهيدية من سن 
مـن قـدرة    والتأكدمن سالمة االختبار ووضوح الصور  للتأكدو طفلة وذلك  طفالً

على فهم بنود االختبار ومالئمة طول االختبار لسن ومستوى الطفـل فـي    األطفال
هذه المرحلة ، وتحديد معامل السهولة والصعوبة لالختبارات الفرعية التي يتكـون  

 إلىوقد توصلت الباحثة . االختبار  إلجراءمنها االختبار ، وتحديد الزمن المناسب 
: لكثير من مهارات التمييز البصري التي تعد الطفل للقراءة مثـل   األطفال إدراك
 األوزان،  األلوانمفاهيم  وإدراكالتشابه واالختالف في الصور والنماذج ،  إدراك

: البصري الحركي للعضالت الدقيقة مثـل   التآزر، ومهارات  األشكال،  األحجام
شكيل كلمة باستخدام الصلصال ، التلوين داخل حدود صورة ، استخدام المقـص  ت

الهدف في المتاهة ، نظم  إلىفي قص صورة شكل مبسط ، استخدام القلم للوصول 
  الخرز الملون بالتسلسل وفق نموذج مبسط لذا تم حذف هذا الجزء من االختبار كما 
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٣٨  

في فهم بنود اختبـار الـذاكرة    األطفالالحظت الباحثة وجود بعض الصعوبة لدى 
البرنامج بعـد   تأثيرالباحثة عليها لمعرفة مدى  أبقتالسمعية والفهم السماعي وقد 

 عليهـا   اإلبقـاء تدريب المجموعة التجريبية عليها خاصة بعد اتفاق المحكمين في 
كما تم التعرف على جميع معامالت السهولة والصعوبة لكل بند من بنود االختبـار  

  :بأن  ) ٢٠٥، ١٩٩٨( لها سعد عبد الرحمن  أشارة كما الفرعي

  =معامل السهولة 
  الصحيحة اإلجاباتعدد      

=  
  ص    

  خ+ ص   الخاطئة+ الصحيحة  اإلجاباتعدد 
كما تـم  )  ٠.١٠(  إلى)  ٠.٨٥( وقد تراوحت معامالت السهولة ما بين 

 ١٩٧٩( لها فؤاد البهي السـيد   أشارتحديد زمن االختبار باستخدام المعادلة التي 
  :وهي  ) ٦٥٤

  = ٢ز
  ٢م    

  ١ز  ×
  ١م    

  الزمن المناسب لالختبار=  ٢ن زإحيث 
  الزمن التجريبي لالختبار=  ١ز
  المتوسط المرتقب للدرجات =  ٢م
  المتوسط التجريبي للدرجات =  ١م

  .دقيقة )  ٦٠( االختبار الكلي  إجراءبلغ زمن قد و
  :السيكومرتية لالختبار الشروط 

  :صدق وثبات االختبار 
  :    ( Validity )صدق االختبار  ) ١

مـدى   ) ١٥٠، ١٩٨٩( سعد عبد الرحمن  أشارتعين صدق االختبار كما 
قياس االختبار لما وضع لقياسه وقد اعتمدت الباحثة على طريقتين لحساب صـدق  

  :االختبار 
  :صدق احملكمني = 

قامت الباحثة بعرض االختبار على مجموعـة مـن الخبـراء والمحكمـين     
 إجـراء المتخصصين في مجاالت دراسات الطفولة وعلم الـنفس والمنـاهج ثـم    

  : أهمهاالتعديالت المطلوبة من قبلهم وكان 
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٣٩  

  من واقع وبيئة المجتمع السعودي  استبدال بعض الصور بحيث تكون قريبة 7
 .بصور حقيقية استبدال الصور الكرتونية  7
 .وضوحاً  أكثراالعتماد على الرسوم في الصور لتكون  7
: حذف بعض العبارات والصور المرتبطة بتهيئة الطفل للقراءة والكتابة مثل  7

التشابه واالختالف في الصور والرسوم والنماذج وبعض  وإدراكالمفاهيم 
 طفالاألالبصري الحركي وذلك لمألوفيتها وسهولتها لدى  التآزرمهارات 
 .في البرنامج المعتاد عليها  األطفالوتدرب 

  .وضوحاً  أكثرتعديل صياغة بعض العبارات لتكون  7
  :صدق التجانس الداخلي = 

يمكن تعيين الصدق  أنه ) ٢٩٥-٢٩٣، ١٩٩٠( محمد عبد السالم  أوضح
الداخلي لالختبار من خالل حساب معامل االرتباط بين كل درجـة مـن درجـات    

يوضـح معـامالت   )  ٤( االختبارات الفرعية والدرجة الكلية لالختبار  وجـدول  
  .باطاالرت

  معامالت االرتباط بين كل مهارة من مهارات اختبار القراءة والكتابة)  ٤( جدول 
  ر والدرجة الكلية لالختبارومحوره وبين كل محو

  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  المحاور
١                    
١.٠٠٠  ٢                  
١.٠٠٠  ٠.١١٨  ٣                
٤  a .٠  a .٠  a .٠               
٠.١٥٣  ٠.٠٤٩  ٥  a .١.٠٠٠ ٠            
٠.٠١٦  ٠.٠٨٦  ٦  a .١.٠٠٠  ٠.١٨١ ٠          
٠.٢٤٠  ٠.٩٣٧  ٧  a .١.٠٠٠  ٠.٨٧  ٠.٦٠٨ ٠        
٠.٠٥٤  ٠.١٩١  ٨  a .١.٠٠٠  ٠.٤٦٧  ٠.٢٠٢  ٠.٣٤٤ ٠      
٠.١٤٠  ٠.٠٥٤  ٩  a .١.٠٠٠  ٠.٢٩٨  ٠.٠٠٥  ٠.٠١٤  ٠.٠١٣ ٠    
١٠  a .٠ a .٠ a .٠ a .٠ a .٠ a .٠ a .٠ a .٠ a .٠  

                    المجموع
  ) .  ٠.٠٠٠١( أن مستوى الداللة مرتفع جداً عند مستوى )  ٠. a(تعني  *

مهارة مهارات اختبار وجود معامل ارتباط بين كل )  ٤( يتضح من جدول 
القراءة والكتابة ومحوره وبين كل محور والدرجة الكليـة لالختبـار ، كمـا بلـغ     

  .مما يؤكد صدق االختبار )  ٠.٠٥( مستوى الداللة 
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

  

    
  البحث األول..  م٢٠٠٧يناير .. العدد األول 

 (ASEP) سلسلة دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس

  

٤٠  

  : ( Reliability  )ثبات االختبار )  ٢
يعطى االختبار نفـس  " سعد عبد الرحمن أن ثبات القياس يقصد به أن  أشار

 أيضـاً  أشار، كما "  األفرادتطبيقه على نفس المجموعة من  أعيد إذاالنتائج تقريباً 
من قانون كودر ريتشاردسـون   & ألفاأنه يمكن حساب الثبات باستخدام معامل  إلى

: سعد عبـد الـرحمن   ( :ويتمثل في المعادلة التالية  ١٩٥١الذي اقترحه كرونباخ 
١٧٣، ١٦٣، ١٩٨٩ (  

  =&  ألفامعامل 
  ن

×  
  ب ٢مج ع – ٢ع  

  ك ٢ع  ١ -ن 
  األسئلة أوهي مجموع تباين البنود  ٢حيث إن  مج ع

  عدد البنود= ن 
  تباين االختبار ككل   = ك  ٢ع

كرونباخ لحساب ثبات االختبار ككل وقـد   ألفاوقد استخدمت الباحثة معادلة 
مما يؤكد أنه معامل ثبات يمكن الوثوق به وذلك بعد تطبيقـه علـى     )  ٠.٨١( بلغ 
  .الروضة  أطفالطفال وطفلة من )  ٤٠( 

  :للقراءة والكتابة  اإلعدادتطبيق اختبار  –د 
والكتابة علـى المجمـوعتين الضـابطة    تم تطبيق اختبار االستعداد للقراءة 

عينة الدراسة تطبيقاً قبلياً وذلك من قبل الباحثة  أطفالعلى كل طفل من  ةوالتجريبي
هـ بصورة فردية  ١٤٢٤/  ١٤٢٣للعام الجامعي  األولفي بداية الفصل الدراسي 

ورصد الدرجات ثم تطبيق البرنامج على المجموعة التجريبية ، بينما طبق برنامج 
التطبيق البعدي الختبـار   إجراءروضة المعتاد على المجموعة الضابطة ، ثم تم ال

الطفل للقراءة والكتابة في نهاية الفصل الدراسـي الثـاني للعـام الجـامعي       إعداد
الطفـل   إعدادالبرنامج في  أثر هـ من قبل الباحثة للوقوف على  ١٤٢٤/  ١٤٢٣

  . اإلحصائيةللتحليل والمعالجة  عهاوإخضاللقراءة والكتابة وقد تم رصد الدرجات 
  :طريقة تطبيق االختبار  - هـ 

المجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة         أفرادتم التطبيق القبلي لالختبار على 
تطبيقاً فردياً لبعض مهارات المقيـاس مثـل مهـارة االسـتماع      ) عينة الدراسة ( 

السمعية ، وجماعيـاً لـبعض   السماعي ، الذاكرة التحدث ، التمييز السمعي ، الفهم 
الفهم السماعي وتشكيل رموز  التمييز البصري ، الفهم البصري ،: المهارات مثل 

بعد تطبيـق البرنـامج علـى المجموعـة      أخرىالكتابة ، ثم تطبيق االختبار مرة 
للقراءة والكتابة بعـد تـدريبهم    األطفالالتجريبية وذلك بهدف قياس مدى استعداد 

  .ترحة في البرنامج المق األنشطةعلى 
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  البحث األول..  م٢٠٠٧يناير .. العدد األول 

 (ASEP) سلسلة دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس

  

٤١  

  ) : ١٩٢٦( هاريس  أنفاختبار رسم الرجل جلود  - ٣
 – Goodeneughهاريس  أنفاستخدمت الباحثة اختبار رسم الرجل لجود 

Harris Drawing test    وذلك لتحقيق تجانس مجموعتي الدراسة من حيث الذكاء
حطب أن االختبار يعتمد على دقة المالحظة وارتقاء تفكير  أبوفؤاد  أشاروقد 

الطفل المجرد وليس على المهارة الفنية في الرسم ، حيث تعطى درجة لكل جزء 
من الجسم رسمه الطفل وتفاصيل الملبس وغير ذلك من الخصائص القابلة للقياس 

ثة لهذا اختيار الباح أسبابمفردة وكان من ) ٧٧(وقد بلغت مفردات االختبار 
  :االختبار ما يلي 

م بمدينة مكة ١٩٩٥،  ١٩٩٤تم تقنين االختبار على البيئة السعودية في عامي  7
 المكرمة على المدرسة المتوسطة واالبتدائية ومرحلة ما قبل المدرسة من سن 

)  ٢٥٦( سنوات )  ٦ – ٣( من سن  األطفالسنة ، وكانت عينة )  ١٥ – ٥( 
  .طفالً وطفلة 

 .شيوعاً واستخداماً  األطفالاختبارات ذكاء  رأكثمن  إنه 7
 .لها عالقة بالنمو العقلي والمعرفي  األطفالأن رسوم  7
وبساطة وتوفر التفاصيل التي تسمح بظهور الفروق  ألفة أكثر اإلنسانأن شكل  7

 . األطفالالفردية بين 
 وألنهسهولة تطبيق االختبار وتصحيحه ومالءمته لطبيعة مشكلة الدراسة  7

ار غير لفظي وال يعتمد على القدرة اللغوية لمن يؤديه وال يحتاج لتمكن اختب
  ) ٢٥٤، ٢٤٧، ١٩٧٧فؤاد أبو حطب ، ( .  من القراءة والكتابة  األطفال

  :السعودية  لألسرةمقياس املستوى االجتماعي واالقتصادي  - ٤
السعودية  لألسرةاستخدمت الباحثة مقياس المستوى االجتماعي واالقتصادي 

والتي قامت بتقنينه على البيئة السعودية لضبط  ) ١٤٠١سهير عجالن ،  إعداد( 
تكافؤ مجموعتي الدراسة من حيث المستوى االجتماعي واالقتصادي ويتضمن هذا 

  : األبعاد التاليةالمقياس 
كثافة سكان الحـي ، نـوع   ( ويشتمل على  األسرةخاص بسكن  : األولالبعد  ¯

  .المسكن ، عدد حجراته 
 شراء الصـحف والمجـالت   (  األسرةخاص بوسائل الثقافة في  :البعد الثاني  ¯

 ) .قضاء العطالت 
  ) . لألسرةالدخل الشهري (  لألسرةخاص بالحالة االقتصادية  :البعد الثالث  ¯

  :صدق املقياس 
  :تم حساب صدق المقياس عن طريق 

  ) . ٠.٩٩( صدق المحكمين حيث بلغت نسبة االتفاق بينهم  -
 ) . ٠.٩٩٧( التربيعي لمعامل الثبات وقد بلغ  الجذر -
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  البحث األول..  م٢٠٠٧يناير .. العدد األول 

 (ASEP) سلسلة دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس

  

٤٢  

  :ثبات املقياس 
  .وهو معامل ثبات مرتفع )  ٠.٩٩٤( تم حساب ثبات المقياس وقد بلغ 

كانت  وأنهااكتفت الباحثة بدالالت الصدق والثبات السابقة خاصة  أيضاًوهنا 
  .عالية ، وكذلك أن تقنين المقياس كان في مدينتي مكة المكرمة وجدة 

  : نتائج الدراسة وتفسريها •
للتحقق من صحة فروض الدراسة تم تعيين داللة الفروق بين متوسطات 

للعينات   T – test" ت " المجموعتين الضابطة والتجريبية باختبار  أفراددرجات 
  .يوضح ذلك )  ٥( المستقلة وجدول 

  :وتفسريه  األولنتائج الفرض :  أوالً 
 أفرادبين متوسطي درجات  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة " وينص على 

الختبار االستعداد للقراءة ) االستماع ( المجموعتين التجريبية والضابطة في مهارة 
يتضح ارتفاع )  ٥( ، ومن جدول " والكتابة البعدي لصالح المجموعة التجريبية 

، وأن هناك فروقاً قيمة متوسط درجات المجموعة التجريبية في القياس البعدي 
بين المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة  إحصائيةذات داللة 

أن الفرض تحقق وتفسير ذلك أن المجموعة  أي)  ٠.٠٠٠( التجريبية عند مستوى 
من خالل البرنامج المقدم لها ، وقد ) االستماع ( التجريبية قد تدربت على مهارة 

على مهارة االستماع ، وتتفق هذه النتيجة مع  فرادهاأذلك في زيادة مهارة  أسهم
  ١٩٩٤، وفوزية البدري  ١٩٩١زكي  وإيمان،  ١٩٩٠دراسة جيهان جودة 

، وأولسن  ٢٠٠٣خليل  وإيمان،  ١٩٩٦، وهالة البطوطي  ١٩٩٥وثريا محجوب 
  ودراسة بلوردلين،  (Olson, Marilou – Rogers, 1973)ماريلو روجرز 

(Plourdelynn, 1989)  ١٩٨٩، وتختلف مع دراسة نبيلة شرف .  
  :نتائج الفرض الثاني وتفسريه : ثانيًا 

بين متوسطي درجات  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة " : وينص على 
الطفل  إعدادالختبار ) التحدث ( المجموعتين التجريبية والضابطة في مهارة  أفراد

  ."لتجريبية للقراءة والكتابة البعدي لصالح المجموعة ا
يتضح ارتفاع قيمة متوسط درجات المجموعة التجريبية )  ٥( ومن جدول 

بين المجموعتين لصالح  إحصائيةفي القياس البعدي ، وأن هناك فروقاً ذات داللة 
أن الفرض تحقق وتفسير ذلك أن  أي)  ٠.٠٠٠( المجموعة التجريبية عند مستوى 

، وتتفق هذه النتيجة مع ) التحدث (  المجموعة التجريبية قد تدربت على مهارة
  ٢٠٠٣خليل  وإيمان، ١٩٩٥، وثريا محجوب  ١٩٩٤دراسة فوزية بدري 

  . ١٩٨٩وتختلف مع دراسة نبيلة شرف 
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  البحث األول..  م٢٠٠٧يناير .. العدد األول 

 (ASEP) سلسلة دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس

  

٤٣  

المجموعتين الضابطة  أفراديوضح داللة الفروق بين متوسطات درجات )  ٥( جدول 
  ) ٦٠= ن (  الطفل للقراءة والكتابة    إعدادفي االختبار البعدي لمهارات  والتجريبية

املتوسط   ن  اموعة  املهارة  رقم
  احلسايب

االحنراف 
مستوى   قيمة ت  املعياري

  الداللة

ماع  ١
الست

ا
  

  ٠.٧١  ٥.٣٣  ٣٠  ضابطة
  ٠.٣٥  ٥.٨٧ ٣٠  تجريبية  ٠.٠٠١  ٣.٦٩٤

دث  ٢
لتح

ا
  

  ١.٤٦  ٩.٤٧ ٣٠  ضابطة
  ٠.٨٩  ١٢.٣٧ ٣٠  تجريبية  ٠.٠٠٠  ٩.٣٠٩

يز   ٣
تمي

ال
عي

سم
ال

  

  ٠.٩٨  ٢.٠٤ ٣٠  ضابطة
  ٠.٤٦  ٦.٨٣ ٣٠  تجريبية  ٠.٠٠٠  ٢٤.٠٣٣

هم   ٤
الف

عي
سم

ال
  

  ١.٤١  ١١.٢٧ ٣٠  ضابطة
  ٠.٩٨  ١٤.٢٧ ٣٠  تجريبية  ٠.٠٠٠  ٩.٥٥٧

رة   ٥
ذاك

ال
عية

سم
ال

  

  ٠.٩٤  ٧.٥٠ ٣٠  ضابطة
  ٠.٦٢  ١.٦٠ ٣٠  تجريبية  ٠.٠٠٠  ١٥.٠٩٣

يز   ٦
تمي

ال
ري

ص
الب

  

  ١.٧٤  ٢٦.٣٠ ٣٠  ضابطة
  ٠.٦٦  ٣٠.٦٧ ٣٠  تجريبية  ٠.٠٠٠  ١٢.٨١٨

هم   ٧
الف

ري
ص

الب
  

  ١.٦٥  ٩.٤٠ ٣٠  ضابطة
  ٠.٣١  ١٢.٩٠ ٣٠  تجريبية  ٠.٠٠٠  ١١.٤٠٧

رة   ٨
ذاك

ال
رية

ص
الب

  

  ١.٠٠  ٧.٢٠ ٣٠  ضابطة
  ٠.٤٠  ٨.٩٠ ٣٠  تجريبية  ٠.٠٠٠  ٨.٦٦٣

زر   ٩
التآ

ي 
صر

الب
ي 

رك
الح

ت 
ضال

للع
يقة

الدق
  
  ٠.٠٠٠١  ٣.٠٠ ٣٠  ضابطة

  ٠.٠٠٠١  ٣.٠٠ ٣٠  تجريبية  ٠.٠٠٠  ٢٣.٥٢٣

يل   ١٠
شك

ت
وز 

رم
ابة

لكت
ا

  

  ١.٥٠  ٢٠.٤٧ ٣٠  ضابطة
  ١.٣٨  ٢٩.٢٣ ٣٠  تجريبية  ٠.٠٠٠  ٧.٣١٨

  :نتائج الفرض الثالث وتفسريه : ثالثًا 
بين متوسطي درجات  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة "  :وينص على 

الختبار ) التمييز السمعي ( المجموعتين التجريبية والضابطة في مهارة  أفراد
  ."الطفل للقراءة والكتابة البعدي لصالح المجموعة التجريبية  إعداد
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  البحث األول..  م٢٠٠٧يناير .. العدد األول 

 (ASEP) سلسلة دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس

  

٤٤  

يتضح ارتفاع قيمة متوسط درجات المجموعة التجريبية )  ٥( ومن جدول 
بين المجموعتين لصالح  إحصائيةفي القياس البعدي وأن هناك فروقاً ذات داللة 

أن الفرض تحقق وتفسير ذلك أن  أي)  ٠.٠١٣( المجموعة التجريبية عند مستوى 
في البرنامج المقدم ) التمييز السمعي ( المجموعة التجريبية قد تدربت على مهارة 

 ) التمييز السمعي ( على مهارة  أفرادهاذلك في زيادة مهارة  أسهملها ، وقد 
 وإيمان،  ١٩٩٠، جيهان جودة  ١٩٩٣البساط  أمانية مع دراسة وتتفق هذه النتيج

 ,Trimble W. & Jean)، وتريمبل وجين  ١٩٩٥، وثريا محجوب  ١٩٩١زكي 
  . ١٩٨٩وتختلف مع دراسة نبيلة شرف  (1996
  :نتائج الفرض الرابع وتفسريه : رابعًا 

 بين متوسطي درجات إحصائيةال توجد فروق ذات داللة "  :وينص على 
 إعدادالختبار ) الفهم السماعي ( المجموعتين التجريبية والضابطة في مهارة  أفراد

  . "الطفل للقراءة والكتابة 
يتضح ارتفاع قيمة متوسط درجات المجموعة التجريبية )  ٥( ومن جدول 

بين المجموعتين لصالح  إحصائياًفي القياس البعدي وأن هناك فروقاً دالة 
أن الفرض لم يتحقق وبالتالي  أي)  ٠.٠٠٠( ند مستوى المجموعة التجريبية ع

وجود فروق ذات داللة " ثبت عدم صحته وقبول الفرض البديل الذي ينص على 
المجموعتين التجريبية والضابطة الختبار  أفرادبين متوسطي درجات  إحصائية

أن : وتفسير ذلك ) " . الفهم السماعي ( الطفل للقراءة والكتابة في مهارة  إعداد
من خالل البرنامج ) الفهم السماعي ( المجموعة التجريبية قد تدربت عل مهارة 

) الفهم السماعي ( دراسة اهتمت بتنمية مهارة  أيالمقدم لها ، ولم تجد الباحثة 
  .لدى طفل ما قبل المدرسة

  :الفرض اخلامس وتفسريه  نتائج: خامسًا 
بين متوسطي درجات  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة " : وينص على 

الختبار ) الذاكرة السمعية ( المجموعتين التجريبية والضابطة في مهارة  أفراد
  . "الطفل للقراءة والكتابة البعدي لصالح المجموعة التجريبية  إعداد

ط درجات المجموعة التجريبية يتضح ارتفاع قيمة متوس)  ٥( ومن جدول 
بين المجموعتين لصالح  إحصائياًفي القياس البعدي وأن هناك فروقاً دالة 

أن الفرض تحقق وتفسير ذلك أن  أي)  ٠.٠٠٠( المجموعة التجريبية عند مستوى 
في البرنامج المقدم ) الذاكرة السمعية(المجموعة التجريبية قد تدربت على مهارة 

  ، وتتفق ) الذاكرة السمعية(ها على مهارة أفرادلك في زيادة مهارة ذ أسهملها ، وقد 
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٤٥  

  (Olson, Marilou, Rogers 1973)هذه النتيجة مع دراسة أولسن ماريلو روجرز 
، ودراسة  ١٩٩٤، ودراسة فوزية بدري  (Plourde-lynn, 1989)وبلوردلين 

  .  (Trimble W. & Jean, 1996)تريمبل وجين
  :الفرض السادس وتفسريه نتائج : سادسًا 

بين متوسطي درجات  إحصائيةوجود فروق ذات داللة " : وينص على 
الختبار ) التمييز البصري ( المجموعتين التجريبية والضابطة في مهارة  أفراد
  ." الطفل للقراءة والكتابة البعدي لصالح المجموعة التجريبية  إعداد

رجات المجموعة التجريبية يتضح ارتفاع قيمة متوسط د)  ٥( من جدول 
بين المجموعتين لصالح  إحصائياًفي القياس البعدي وأن هناك فروقاً دالة 

: أن الفرض تحقق وتفسير ذلك  أي)  ٠.٠٠٠( المجموعة التجريبية عند مستوى 
وتتفق هذه ) التمييز البصري(قد تدربت على مهارة  ةأن المجموعة التجريبي

  ١٩٩١الكريم زكي وفائقة عبد  وإيمان،  ١٩٩٠ النتيجة مع دراسة جيهان جودة
    ، ودراسة تريمبل وجين ١٩٩٥، وثريا محجوب  ١٩٩٤وفوزية بدري 

(Trimble W. & Jean, 1996)  ،  واختلفت مع  ٢٠٠١ودراسة فوقية رضوان ،
  . ١٩٨٩دراسة نبيلة شرف 

  :نتائج الفرض السابع وتفسريه : سابعًا 
بين متوسطي درجات  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة " : وينص على 

 إعدادالختبار ) الفهم البصري ( المجموعتين التجريبية والضابطة في مهارة  أفراد
  . "الطفل للقراءة والكتابة 

اتضح ارتفاع قيمة متوسطات درجات المجموعة التجريبية )  ٥( من جدول 
بين المجموعتين لصالح  إحصائياً في االختبار البعدي وأن هناك فروقاً دالة

أن الفرض لم يتحقق وبالتالي  أي)  ٠.٠٠٠( المجموعة التجريبية عند مستوى 
وجود فروق ذات : " ثبتت عدم صحته وقبول الفرض البديل الذي ينص على 

المجموعتين التجريبية والضابطة  أفرادبين متوسطي درجات  إحصائيةداللة 
تعزى ) الفهم البصري ( ة القراءة والكتابة في مهارة الطفل لمهار إعدادالختبار 

وتفسير . "المجموعة التجريبية  أفراداستخدام البرنامج لتنمية هذه المهارة لدى  إلى
من خالل ) الفهم البصري ( أن المجموعة التجريبية قد تدربت على مهارة : ذلك 

لى مهارة الفهم البصري ع أفرادهافي زيادة مهارة  أسهمالبرنامج المقدم لها ، وقد 
اهتمت بتنمية مهارة  –على حد علم الباحثة  –دراسات  أيولم يتم الحصول على 

  .الفهم البصري في مرحلة ما قبل المدرسة 
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٤٦  

  :نتائج الفرض الثامن وتفسريه : ثامنًا 
بين متوسطي درجات  إحصائيةوجود فروق ذات داللة " : وينص على 

الختبار ) الذاكرة البصرية ( المجموعتين التجريبية والضابطة في مهارة  أفراد
  . "الطفل للقراءة والكتابة البعدي  لصالح المجموعة التجريبية  إعداد

يتضح ارتفاع قيمة متوسط درجات المجموعة التجريبية )  ٥( ومن جدول 
ين لصالح بين المجموعت إحصائياًفي القياس البعدي وأن هناك فروقاً دالة 

: أن الفرض تحقق وتفسير ذلك أي)  ٠.٠٠٠( المجموعة التجريبية عند مستوى 
من خالل ) الذاكرة البصرية(أن المجموعة التجريبية قد تدربت على مهارة 

على مهارة الذاكرة  أفرادهاذلك في زيادة مهارة  أسهمالبرنامج المقدم لها ، وقد 
، وفائقة عبد الكريم  ١٩٩٠يهان جودة البصرية وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ج

، وتختلف مع دراسة  ١٩٩٥، وثريا محجوب  ١٩٩٤، وفوزية بدري  ١٩٩١
  . ١٩٨٩نبيلة شرف 

  :نتائج الفرض التاسع وتفسريه : تاسعًا 
بين متوسطي درجات  إحصائيةوجود فروق ذات داللة " : وينص على 

البصري الحركي  التآزر( المجموعتين التجريبية والضابطة في مهارة  أفراد
الطفل للقراءة والكتابة البعدي لصالح المجموعة  إعدادالختبار ) للعضالت الدقيقة 

  . "التجريبية 
يتضح ارتفاع قيمة متوسط درجات المجموعة )  ٥( ومن خالل جدول 

بين المجموعتين لصالح  إحصائياًالتجريبية في القياس البعدي وأن هناك فروقاً دالة 
أن الفرض تحقق وتفسير ذلك أن  أي)  ٠.٠١٩( المجموعة التجريبية عند مستوى 

البصري الحركي للعضالت  التآزر( المجموعة التجريبية قد تدربت على مهارة 
على  أفرادهاذلك في زيادة  أسهممن خالل البرنامج المقدم لها ، وقد ) الدقيقة 
لحركي للعضالت الدقيقة ، وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع البصري ا التآزرمهارة 

زكي وفائقة عبد  وإيمان،  ١٩٩٠، وجيهان جودة  ١٩٨٩دراسة نبيلة شرف 
  . (Maky hana et al, 2001) آخرون، وماكي هانا و  ١٩٩١الكريم 

  :نتائج الفرض العاشر وتفسريه : عاشرًا 
متوسطي درجات  بين إحصائيةوجود فروق ذات داللة " : وينص على 

الختبار ) تشكيل رموز الكتابة ( المجموعتين التجريبية والضابطة في مهارة  أفراد
  . "الطفل للقراءة والكتابة البعدي لصالح المجموعة التجريبية  إعداد
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٤٧  

يتضح ارتفاع قيمة متوسط درجات المجموعة )  ٥( ومن خالل جدول 
بين المجموعتين لصالح  إحصائياًدالة  التجريبية في القياس البعدي وأن هناك فروقاً

: أن الفرض تحقق وتفسير ذلك  أي)  ٠.٠٠٠( المجموعة التجريبية عند مستوى 
من خالل ) تشكيل رموز الكتابة ( أن المجموعة التجريبية قد تدربت على مهارة 

على مهارة تشكيل  أفرادهاذلك في زيادة مهارة  أسهمالبرنامج المقدم لها ، وقد 
، وفائقة  ١٩٨٩رموز الكتابة ، وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة نبيلة شرف 

  وآخرون، ودراسة ليفين لريز  ١٩٩٤، وفوزية البدري  ١٩٩١عبد الكريم 
(Levin Lris, et al. 1996)  ودراسة يفمان وكورين ،(Uffeman, Corine 1996)  

، ودراسة داسون  (Zanfran maria, et al, 2001) وآخرونودراسة زانفرنا ماريا 
  . (Dawson, et al. 2003) وآخرون

  :أما تفسري الباحثة لنتائج الدراسة فهو كالتايل 
فعالية البرنامج قد ترجع أن البرنامج يتضمن مجموعة من األنشطة  إن

العمل  وأساليب األطفالالقائمة على النشاط واللعب وهذا يتفق مع فلسفة رياض 
 ومطالب نمو طفل ما قبل المدرسة  في ضوء خصائص إعدادهتم  أنهفيها ، كما 

 فل على مهارات القراءة والكتابة والدراسات التي أكدت فعالية برامج تدريب الط
 األطفالأن الروضة التي تم تطبيق البرنامج فيها من رياض  إلىكما قد يرجع 

 أوسواء داخل البيئة الصفية  واأللعابوسائل النموذجية التي يتوفر فيها المواد وال
والمخزون المعرفي  لألطفالالخبرات السابقة  إلىخارجها ، كما قد يرجع 

واستفادتهم من برنامج الروضة المعتاد في سنوات تواجدهم في الروضة فهم من 
منه الباحثة عند  تأكدتسنوات وهذا ما ) ٦-٥(المرحلة التمهيدية من  أطفال

على كثير من  األطفالالتطبيق االستطالعي الختبار القراءة والكتابة فقد تعرّف 
التشابه واالختالف في  إدراك، والمهارات مثل  األشكال،  األلوان: المفاهيم مثل 

البصري الحركي للعضالت الدقيقة  التآزر، ومهارات  واألشكالالصور والرسوم 
الطفل للقراءة والكتابة في التطبيق  إعدادا من اختبار والتي تم استبعاده

غير  األشكالعلى مسميات بعض  األطفالاالستطالعي لالختبار ، كما تعرف 
وذلك من خالل متابعتهم .. لديهم مثل الشكل الحلزوني واللولبي والمغلق  المألوفة

المجموعة  بين إحصائياًلبعض برامج التلفاز ، كما قد يرجع وجود فروق دالة 
التجريبية والضابطة في مهارة االستماع والتمييز السمعي والفهم السماعي والذاكرة 

 أفرادالبرنامج التي ساعدت على تنمية هذه المهارات لدى  أنشطة إلىالسمعية 
عليها في البرنامج المعتاد  األطفاللتدريب  أنشطةالمجموعة التجريبية وعدم توفر 

وسؤال  األطفالالزيارات الميدانية لرياض  أثناءباحثة لل تأكدللروضة وهذا ما 
  .المديرات والمعلمات بها ، واطالع الباحثة على برنامج الروضة الحالي 
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٤٨  

  :توصيات الدراسة  •
ومتخذو القرار  األطفالتوجيه نظر المسئولين عن تخطيط برامج رياض  7

بالمملكة  لاألطفاالسماح بتطبيق البرنامج المقترح في مختلف المدن برياض 
  .من فعاليته  التأكدالعربية السعودية ، وذلك بعد 

 إلى األطفالتوجيه نظر الباحثين والمسئولين عن تخطيط البرامج في رياض  7
مماثلة للدراسة الحالية لتنمية استعداد الطفل للقراءة  أخرىبرامج  إعداد

والكتابة تركز على التدريب على مهارة االستماع والتمييز السمعي والذاكرة 
  األطفالالبرنامج الحالي في رياض  إليهاالسمعية والفهم السماعي التي يفتقد 

د في مجال لتزويدهم بالجدي األطفالتنظيم دورات تدريبية للعامالت في رياض  7
الحديثة لتعليم طفل ما قبل  واألساليبللقراءة والكتابة والطرق  اإلعدادبرامج 

  .المدرسة وكيفية تطبيقها 
  :الدراسات املقرتحة  •
 إعدادالبرنامج المقترح في هذه الدراسة في تنمية مهارات  ألثردراسة تتبعية  7

  .البتدائية الطفل للقراءة والكتابة بعد عامين من التحاقهم بالمرحلة ا
 .دراسة لتنمية مهارة التعبير الشفوي لدى طفل الروضة  7
  .لدى طفل الروضة  واإلنصاتدراسة لتنمية مهارة التحدث  7
  :قائمة املراجع •

  :املراجع العربية :  أوالً 
  .القرآن الكريم  - ١
.  "طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية " ) :  ١٩٩٠( محمد عطا  إبراهيم - ٢

 .، القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية  ٢، ط  األولالجزء 
 األنجلومكتبة . " علم النفس التربوي " ) :  ١٩٩٠( حطب  أبوصادق وفؤاد  آمال - ٣

 .المصرية ، القاهرة 
 إلىمن مرحلة الجنين  اإلنساننمو " ) :  ١٩٩٢( حطب  أبوصادق وفؤاد  آمال - ٤

 .المصرية  األنجلوتبة الطبعة الثانية ، القاهرة ، مك.  "مرحلة المسنين 
استخدام الطريقتين الكلية الصوتية  أثر" ) :  ١٩٩٣( مصطفى البساط  أماني - ٥

.  " للقراءة والكتابة األساسيةوالتقليدية في تعلم طفل ما قبل المدرسة المهارات 
 .رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، طنطا 

التعبيرية لتنمية بعض  األنشطةفاعلية برنامج في " ) :  ٢٠٠٣( خليل  أحمد إيمان - ٦
رسالة دكتوراه غير منشورة ، معهد .  "المهارات اللغوية لدى طفل الروضة 
 .دراسات الطفولة ، جامعة عين شمس 
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٤٩  

 أطفالبرنامج مقترح لتنمية االستعداد للقراءة لدى " ) :  ١٩٩١( زكي محمد  إيمان - ٧
 .، كلية البنات ، جامعة عين شمس ورةرسالة ماجستير غير منش.  "الروضة 

مستقبليات مكتب .  "التعلم المبكر للقراءة في لغتين " ) :  ١٩٨٥( تيتونه رانزو  - ٨
 . األول، العدد  ٥٣، رقم  ١٥للتربية في الدول العربية ، المجلد  اإلقليمياليونسكو 

فعالية برنامج مقترح في النشاط اللغوي " ) :  ١٩٩٥( ثريا محجوب محمود  - ٩
 .رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة المنوفية .  " األطفاللرياض 

القاهرة .  " األطفالتعلم المفاهيم اللغوية والدينية لدى " ) :  ٢٠٠١( ثناء الضبع  -١٠
 .دار الفكر العربي 

ة في تنمية المساعد األسريةبعض العوامل " ) :  ٢٠٠١( جيهان محمود جودة  -١١
رسالة ماجستير غير منشورة . ) "دراسة تحليلية ( استعداد طفل الروضة للقراءة 

 .معهد الدراسات والبحوث التربوية ، جامعة القاهرة 
.  "علم نفس النمو ، الطفولة والمراهقة " ) :  ١٩٧٧( حامد عبد السالم زهران  -١٢

 .الطبعة الرابعة ، القاهرة ، عالم الكتب 
وتصميم التجارب في البحوث النفسية  اإلحصاء" ) :  ١٩٩٥( بيني زكريا الشر -١٣

 .المصرية  األنجلوالقاهرة ، مكتبة .  "والتربوية واالجتماعية 
الطبعة .  "القياس النفسي بين النظرية والتطبيق " ) :  ١٩٩٨( سعد عبد الرحمن  -١٤

 .الثالثة ، القاهرة ، دار الفكر 
االستعداد لتعلم الكتابة تنميته " ) :  ٢٠٠٢(  أحمدسعد عبد الرحمن وفائقة علي  -١٥

 .الكويت ، مكتبة الفالح .  " األطفالوقياسه في مرحلة رياض 
مهارات االستماع والتحدث في الطفولة المبكرة " ) :  ٢٠٠٣( الطحان  أحمدطاهرة  -١٦

 .، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  األردن، عمان ،  األولىالطبعة 
تعليم اللغة في منهج تربية الطفولة " ) :  ١٩٩٧( عبد الرحيم صالح عبد اهللا  -١٧

 ٨ أو ٧ – ٣في مرحلة العمر  –في المنزل والروضة والمدرسة  –المبكرة 
 .، صافوط  األردن. " والمعلمين  اآلباءسنوات دليل 

 "القراءة والكتابة  األطفالطرق تعليم " ) :  ١٩٩٦(  وآخرونعطية محمد عطية  -١٨
 .عمان ، دار الفكر 

الكويت ، مكتبة .  "تدريس فنون اللغة العربية " ) :  ١٩٨٤( مدكور  أحمدعلي  -١٩
 .الفالح 

 القاهرة .  "والطفل  اإلنساناللغة عند  نشأة" ) :  ١٩٨٠( علي عبد الواحد وافي  -٢٠
 .دار النهضة ، مصر للطباعة والنشر 

 الطفل وتعليمه مهارات القراءة والكتابة  إعداد ) :  ١٩٩٥( محمد  إبراهيمعواطف  -٢١
 .المصرية  األنجلوالقاهرة ، مكتبة 

القاهرة ، مكتبة . " طفل الروضة والبيئة " ) :  ١٩٩٩( محمد  إبراهيمعواطف  -٢٢
 .المصرية  األنجلو

برنامج مقترح لتنمية االستعداد للكتابة عند " ) :  ١٩٩١( فائقة علي عبد الكريم  -٢٣
 .تير غير منشورة ، جامعة عين شمسرسالة ماجس. " سنوات )  ٦ – ٤(  األطفال
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التابعة للرئاسة  األطفالتقويم منهج رياض " ) :  ٢٠٠٠( زمزمي  أحمدفضيلة  -٢٤
مركز البحوث التربوية والنفسية . "العامة لتعليم البنات بالمملكة العربية السعودية 

 .القرى ، مكة المكرمة  أمجامعة 
 اهرة ، الدار المصرية اللبنانية الق.  "الطفل والقراءة " ) :  ١٩٩٤( فهيم مصطفى  -٢٥
 ألطفالبرنامج مقترح لالستعداد للقراءة " ) :  ١٩٩٤( فوزية محمد بدري  -٢٦

توراه غير منشورة ، معهد رسالة دك.  "العربية المتحدة  اإلماراتالرياض بدولة 
 .دراسات الطفولة ، جامعة عين شمس 

فعالية برنامج تدريبي لتنمية التمييز البصري " ) :  ٢٠٠٢( فوقيه حسن رضوان  -٢٧
مجلة علم النفس ، الهيئة المصرية للكتاب ، العدد الحادي .  "لدى طفل الروضة 

 . ٤٥-٢٨والستون ، ص 
النظرية االجتماعية للبرامج العقلية  األسس" ) :  ١٩٩١(  إبراهيمفيوليت فؤاد  -٢٨

 المجلد السادس . " سنوات )  ٦ – ٣( المعرفية واللغوية لطفل ما قبل المدرسة 
 .وزارة الثقافة ، المركز القومي لثقافة الطفل 

.  "تنمية المهارات اللغوية للطفل " ) :  ٢٠٠٠( كريمان بدير وإميلي صادق  -٢٩
 .القاهرة ، عالم الكتب 

 .القاهرة،مكتبة مصر. "سيكولوجية الطفولة والمراهقة " :)١٩٧٤(ى فهمي مصطف -٣٠
برنامج مقترح على تنمية بعض المهارات  أثر" ) :  ١٩٩٠( نادية على مسعود  -٣١

. "  األساسيمن التعليم  األولىاللغوية واالتجاهات الدينية لدى تالميذ الحلقة 
 .رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة طنطا 

.  " األطفالتقويم البرنامج اللغوي في رياض " ) :  ١٩٨٩( شرف عواد نبيلة  -٣٢
 .رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة عين شمس 

 .الكويت ، دار المعرفة .  "ثقافة الطفل " ) :  ١٩٩٨( هادي نعمان الهيتي  -٣٣
برنامج مقترح لتنمية المهارات اللغوية لدى " ) :  ١٩٩٦( هالة محمد البطوطي  -٣٤

 رة ، جامعة عين شمس رسالة ماجستير غير منشو. "  ما قبل المدرسة أطفال
 .معهد دراسات الطفولة 

  القاهرة، دار الفكر العربي."الطفل للقراءة والكتابة  إعداد" :)١٩٩٦(هدى الناشف  -٣٥
 .الكويت ، مكتبة الفالح. تدريس وتقييم مهارات القراءة: )٢٠٠٣(ياسر الحيلواني  -٣٦
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