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رقذَكهمخ شكر وت  

 ات االمتناف والعرفاف إلى أستاذيأتقدـ بأسمى آيات الشكر والتقدير وأبمغ عبار 

 الدكتور: مصطفى الحسين

ال بالوقػػػػػت وال  بخػػػػػؿ يومػػػػػا  لتكرمػػػػػش با شػػػػػراؼ عمػػػػػى ذػػػػػذ  الرسػػػػػالة والػػػػػذي لػػػػػـ ي 
القيمػػػػػػػة التػػػػػػػ  كػػػػػػػاف لهػػػػػػػا ا  ػػػػػػػر الكبيػػػػػػػر فػػػػػػػ   بالجهػػػػػػػد بهرشػػػػػػػاداتش وتوجيهاتػػػػػػػش وآرا ػػػػػػػش

الفثػػػػػؿ الواثػػػػػ   ت التػػػػػ  اعترثػػػػػت بن ػػػػػ  نيػػػػػث كػػػػػاف لػػػػػشباالتغمػػػػػب عمػػػػػى ال ػػػػػعو 
نػػػػػث فػػػػ  شػػػػػكمش النهػػػػػا  ا وكػػػػاف تعاممػػػػػش وال يػػػػزاؿ م ػػػػػاال  ُينتػػػػػذ  فػػػػ  إنجػػػػػاز ذػػػػذا الب

 من  كؿ االنتراـ والتقدير. بشا فمش

وكؿ مف شارؾ ف  تنكيـ أدوات البنث مف أساتذة ودكاترةا ولممعممات والموجهات 
 تدريب ا ولكؿ طفؿ نسعى لتطوير قدراتشالموات  رافقون  ف  تنفيذ البرنامج ال

مكاناتش.  وا 
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 ولانفصم األ
 مشكهخ انجحث ومسىغبته

 تمييد  -أوالً 
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 أسئمة البحث -خامساً 

 فرضيات البحث -سادساً 

جراءاتومنيج البحث  -سابعاً   وا 

 أدوات البحث -ثامناً 

 مجتمع البحث وعينتو -تاسعاً 

 متغيرات البحث -عاشراً 

 لبحثحدود ا -حادي عشرال

  التعريف بمصطمحات البحث والتعريفات اإلجرائية -ثاني عشرال
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 تمييد  -أوالً  

ا ودورذا الكبير ف  تنديد السمات التربوية الندي ة أذمية الطفولةلقد أدركت معظـ النظـ       
ف  لإلنساف  شبش متكامؿ ا بشكؿوالوجدانية والمعرفية والسموكية واالنفعاليةالشخ ية والعقمية 

إلى االذتماـ بها ورعايتها وتنميتها وتطويرذا مف مدت طمؽ عنالما مف ذذا لمرانؿ العمرية التاليةا
 .تربوية وتعميمية خا ة بها خالؿ مؤسسات

ا الت  تسعى لتنقيؽ ا ذداؼ التربوية الندي ةا منطمقا  نقيقيا  ُتعد مرنمة رياض ا طفاؿ      
انؿ كونها أولى المر  ا انطالقا  مفتربوية المختمفةعبر مؤسساتها ال المجتمعات إلى تنقيقها

إف إكساب طفؿ كما  لممرانؿ التالية. والقاعدة ا وبالتال  ذ  ا سسالتربوية الت  يمر بها الطفؿ
ا ف  عمر الخمس سنوات ايتطمب إعدادا  مهنيا  وتربويا  مقراءة والكتابةالتهي ة لالروثة لمهارات 

عداد وذذا لف يتأتى إال مف خالؿ عمميات ا  اة تنقيؽ ذذا الهدؼت الرياضا بغيوعمميا  لمعمما
 .ذاءأ نا و والتدريب قبؿ الخدمة

وعمى ذذا ا ساس عمدنا ذنا إلى ت ميـ برنامج تدريب  لمعممات رياض ا طفاؿ       
يات تربوية ا وفؽ معطقراءة والكتابة لد  أطفاؿ الرياضيساعدذف عمى التهي ة لتنمية مهارت  ال

 .عممية وتقانية ندي ةو 

وف  القرف العشريف تزايد االذتماـ بالقراءة والكتابة بسبب التطور العمم  والتقن  الها ؿ والتطورات 
السريعة ف  المجتمع فقد أ ب  تعمـ القراءة والكتابة ومهاراتش ثرورة يفرثها التدفؽ المعرف  

نوالت الع ر وتغيراتش السريعة المعرفية الكبير وناجة أساسية لتعميـ المتعمـ كيفية التعامؿ مع ت
فتعمـ مهارات القراءة والكتابة لد  طفؿ الروثة تتأ ر واالقت ادية واالجتماعية وغيرذاا  والتقنية

بعوامؿ البي ة المنيطة بش إذ يسهـ المعمموف بشكؿ خاص ف  التطور المعرف  والمغوي لمطفؿ 
سموؾ القراءة ف  جو تفاعم  نشط بيف  ومساعدتش عؿ نب القراءة والكتابة مف خالؿ غرس

المعممة والطفؿ واختيار الق ص المناسبة لعمر الطفؿ والنرص عمى أف تكوف القراءة ا ولى 
 (. Robinson, 2007, p57)ق يرة تعتمد عمى ال ور الممونة 

ـ تعملالبد  ش( أنGlay( وكالي ) Butterوتؤكد الدراسات م ؿ دراسة ن ار ودراسة بوتر )      
مؾ المهارة كتهي ة المناخ اؿ مف توافر شروط وواجبات لنمو تمهارات القراءة والكتابة لألطف

المناسب الغن  بالم يرات المتنوعة الكتساب ا طفاؿ ن يمة لغوية غنية باستخداـ الكتب 
ومف  اوم ادر المعمومات لتعود ا طفاؿ القراءة والكتابة ف  سف مبكرة وقبؿ التناقهـ المدرسة

مقراءة والكتابة لطفؿ الروثة بسبب التهي ة لنا أ ب  مف الثروري االذتماـ بتنمية مهارات ذ
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المنظمة العربية لمتربية ) وذذا ما أكدتش اوجود ثعؼ ف  البرامج المقدمة لمرانؿ رياض ا طفاؿ
يـ كيفية تنمية وتعم إلىلذلؾ ننف بناجة ماسة إلى برامج توجش المعممات  اوال قافة والعموـ (

كما أف المناذج معنية بدورذا بمراعاة ذذ  المهارات  مهارات القراءة والكتابة لطفؿ الروثة.
دراؾ ذلؾ ف   ياغتها لتنقؽ بذلؾ غاية التربية وذ  ربط التعميـ بالواقع  القراءة والكتابة وا 

 والنياة.

 ا وذ تربوية والعامةمكونات ا دارة الإدارة مؤسسات التربية ما قبؿ المدرسة واندة مف أذـ ُتعد 
واالستراتيجيات السياسات ية متكاممة تسعى إلى تنقيؽ وتجسيد ا ذداؼ و فكرية ومنهجكمنظومة 

ومبادئ  نظرياتا مستخدمة ف  ذلؾ جميع الوسا ؿ وا مكانات المتانة مف لمنظـ التربوية
مف  متكامال  بناء   ةا بغية تنقيؽ أذدافها ف  بناء الطفولؽ وأساليب عممية تكنولوجية ندي ةوطرا 

 النوان  كافة.

( ف  ذذا ال دد أف Frobelونظرا   ذمية نشاط الطفؿ ف  عممية التعمـ أكد فروبؿ )       
فؿ باد ة  بمظاذر جميع عمميات التعمـ الموجهة لمطفؿ يجب أف تبدأ وترتكز عمى ميوؿ الط"

ت ف  بناء منهجها عمى تمد( فقد اعMontessori)  أما المربية منتسوري "انشاطش التمقا  
ا مف خالؿ إتانة ربية الخمقية وبالنشاط الجسمان ا وبالت ال ة أمور: "العناية ب نة الطفؿ

ا وفرز لألقالـ ف ت نيؼ لأللواف وترتيب لممكعباتالفر ة لمطفؿ لممارسة ا نشطة المتنوعة م
تؤكد أذمية  ة الت ا وغيرذا مف ا نشط(89ا ص1998") بياريا      وفؾ ا لعاب وتركيبها
عرع إال إذا تنسمت تتر  ا واالعتقاد الراسخ بأف فردية الطفؿ ال تنمو والترؾ الطفؿ عمى نريتش

 نسيـ النرية.
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 مشكمة البحث : -ثانياً 
مكاناتش عمى  يشهد ع رنا النال  تغيرات متسارعة  ف  مختمؼ جوانب النياة    رأس ذذ  وا 

مكاناتالمعرف  اله االنفجارالتغيرات  استيعاب  ا ؿ الذي ال يستطيع الفرد مهما بمغت طاقاتش وا 
جدا  مف الكـ الثخـ لممعمومات الت  تتدفؽ عبر وسا ؿ االت اؿ المختمفة ا والت   يسير إال جزء

 رات الموثوعة لعقد التسعينات.تتثاعؼ مرة كؿ  الث إلى خمس سنوات نسب التقدي

المبنّية عمى معمومات الماث  قديمة وغير كافية ومع مرور الوقت ت ب  المعارؼ والخبرات 
 لمتعامؿ مع التغيرات السريعة ف  مياديف النياة.

سات رياض ا طفاؿ ف  بداية فمـ يكف ذناؾ منهج مندد تسير وفقش العممية التربوية ف  مؤس
اض ا بؿ اقت ر ا مر عمى االجتهادات الشخ ية ا ومع ازدياد اذتماـ الدولة بمرنمة ري انشأته

قامت وزارة التربية بتعميـ منهاج رياض  1997 -1996ا طفاؿ وف  مطمع العاـ الدراس  
ا طفاؿ الجديد ا والذي بنت مفرداتش عمى أساس مفهوـ الخبرة التربوية المتكاممة وانتو  المنهج 
الجديد عمى خمس عشرة خبرة تربوية كما أ درت وزارة التربية دليؿ عمؿ لمعممات الرياض ا 

ض ا طفاؿ لمف ات العمرية ا عممت وزارة التربية عمى إ دار كراسات ا نشطة لمرنمة رياكم
 .ال الث

نشطة الواجب ممارستها ف  الرياض تكريسا  وتنفيذا  وجاء ذذا االذتماـ بمنهاج رياض ا طفاؿ وا 
ما يجب أف و ة الهامة مف نياة الطفؿ بالدراس لنتا ج ا بناث والدراسات الت  تناولت ذذ  المرنمة

يقدـ فيها مف خبرات ومهارات ونخص بالذكر ذنا المهارات المغوية والتهي ة لهذ  المهارات مف 
 خالؿ ا نشطة وا لعاب.

( استخدـ فيها البطاقات ذات ال ور لتنفيز  Kolg david :1989)  جولفف  دراسة لديفيد ك
ذذا االستخداـ ف  عدد مف ا لعاب  ا طفاؿ عمى االستجابة التمقا ية ا والتعبير النر ا أد 

الذذنية إلى تنقيؽ بعض ا ذداؼ المغوية بفاعمية أكبر مف الطرا ؽ التقميدية المتم مة ف  الكتاب 
  والقمـ والمعمـ .   

ويالنظ أنش  مة جهود تربوية تبذؿ ف  رياض ا طفاؿ لكنها غير كافية ا فه  بمعظمها تركز 
 ؼ ا وؿ بشكؿ م غر م ؿ القراءة والكتابة والنساب وغيرذا عمى تعميـ ا طفاؿ موثوعات ال

ا وذلؾ قبؿ أف يكتسب ا طفاؿ االستعداد لتعمـ ذذ  الموثوعات المدرسية ا أي قبؿ أف يكتسبوا 
التقويمية لواقع رياض االطفاؿ ف  المهارات ا ولية الالزمة اوذذا ما أظهرتش الدراسة التنميمية 
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أكد أنش عمى الرغـ مف  الذيبراذيـ عبد الكريـ النسيف إية الت  قاـ بها الجمهورية العربية السور 
قياـ وزارة التربية بتعميـ منهاج رياض ا طفاؿ الجديد إال أف الجوالت الميدانية لمموجهيف 
نما تستخدـ كراسات  التربوييف بينت أف مؤسسات رياض ا طفاؿ ال تتقيد بالمنهاج الجديد وا 

كانت ذذ  ا نشطة سميمة تربويا  أـ ال ا أقبؿ القطاع الخاص سواء  أنشطة تـ إعدادذا مف
ي روف عمى تعميـ أبنا هـ  –وذذ  وجهة نظر المعممات ف  الرياض  -إثافة إلى أف المواطنيف 

منهاج ال ؼ ا وؿ ا وذدفهـ مف ذلؾ إجراء سبر معمومات وقبولهـ ف  ال ؼ ال ان  عندما 
 ا (2003النسيف ا يتموف السادسة مف أعمارذـ . ) 

ذا ما درسنا واقع مناذج رياض ا طفاؿ ف  سورية نجد أف المناذج المطبقة يغمب عميها  وا 
ال بغة التعميمية تنقيقا  لرغبة ا ذال  ف  تعميـ أبنا هـ القراءة والكتابة والرياثيات متجاذميف 

الرياض يستجيبوف  ا يجعؿ معظـ القا ميف عمىمقدرات أطفالهـ وما يتمتعوف بش مف إمكانات 
 رادة ا ذال  ويقوموف بتطبيؽ منهاج ال ؼ ا وؿ مف مرنمة التعميـ ا ساس  عمى ا طفاؿ 

ف كانت قدراتهـ ال تسم  بذلؾ ) مرتثى وأبو النور ا  ( ا أي 145ا 129صا 2004وا 
فقة مع دراسة االفتقار إلى المناذج الت  تنم  مهارات التهي ة لمقراءة والكتابة ذذ  النتا ج تأت  مت

( عف واقع رياض ا طفاؿ ف  الجمهورية العربية السورية والت  أكدت 2004عاـ )وزارة التربية 
ف  درجة كافية مف التأذيؿ التربوي والتخ     عمىأف معظـ معممات رياض ا طفاؿ لسف 

هاج لمسبؿ غمبة ا ساليب التقميدية عمى أنشطة المنهاج اوافتقار المن فرياض ا طفاؿ ا فثال  ع
الالزمة لتطوير إمكانات الطفؿ ا وثعؼ التركيز ف  ا نشطة المعدة عمى تربية النواس ا 

تباع نظاـ الن ة الدرسية اتبع معظمها النظاـ ال ف  ا و ي إذوغياب نظاـ ا ركاف ف  الرياض 
الفنية ـ لألنشطة الترفيهية و اف  معظـ الرياض ا مع غياب شبش ت ف  توزيع الفّعاليات اليومية
 (.2004والموسيقية ) وزارة التربية ا 

وبكالـ آخر نالنظ أف ذناؾ نقص اذتماـ بتنمية المهارات المغوية ) االستماع والقراءة ا الكتابة 
والتعبير الشفوي( ف  رياض ا طفاؿ بشكؿ عاـ ومهارات التهي ة لمقراءة والكتابة بشكؿ خاص 

الية استخداـ ا نشطة والطرا ؽ الندي ة ف  تنمية عمى الرغـ مف أف نتا ج الدراسات أ بتت فع
  . وتطويرذا مهارات التهي ة لمقراءة والكتابة لد  ا طفاؿ
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 يمكف تنديد مشكمة البنث بالسؤاؿ الر يس  التال  : 

ما فاعمية برنامج لتدريب معممات رياض األطفال عمى تنمية ميارات التييئة لمقراءة والكتابة 
البصري ( لدى التذكر  -الميارات الحسية الحركية -التمييز البصري -لسمعيمثل ) التمييز ا

 أطفال الرياض ؟ 

 : البحثأىمية  -ثالثا  
تأت  أذمية ذذا البرنامج التدريب  ا مف أذمية الموثوع ذاتش ا الذي يتناوؿ بالدراسة والبنث ا 

( سنوات 6-5)  عمر المهارات المطموبة ا لد  معممات الرياض ا لتهي ة أطفاؿ الروثة ف
 لمهارت  القراءة والكتابة .

 إف أذمية التدريب العمم  والمنهج  ا المبن  عمى معطيات عمـ النفس والتربية والفيزيولوجيا 
والتقانة ا لمعامميف ف  القطاع التربوي ا بات مف أذـ ا ولويات ا الت  تهتـ بها النظـ التربوية 

طفاؿ ا نظرا  لألذمية الق و  الت  ترتكز عميها كؿ الندي ة ا وخا ة ف  مرنمة رياض ا 
 الفعاليات التربوية مستقبال  .

تنبع أذمية ذذا البرنامج التدريب  لمعممات رياض ا طفاؿ ا لتعّرؼ الخ ا ص النفسية  مف ذناا
والفيسيولوجية لد  ا طفاؿ ا بغية تنقيؽ تفاعؿ إيجاب  بينهـ اوذذا يساعد ف  تهي تهـ لتعمـ 

 رت  القراءة والكتابة .مها

منتسوري نظريات تربوية ندي ة ف  التعمـ ا مف م ؿ نظرية  إلىيستند ذذا البرنامج ف  ت ميمش 
 (Montessori ا والت  تركز عمى إيجابية الطفؿ وفاعميتش وكيفية ) العمؿ عمى إرثاء فثولش

 تعممش مستقبال  . تدريب نواسش ا الت  ذ  أساس ومنطمؽعب والبنث والتجريب ا و وناجتش لم

ب يشكؿ ذذا البرنامج ا قاعدة تربوية عممية ا لتدريأذمية تهي ة ا طفاؿ لمقراءة والكتابة نيث  -
 المهارات المغوية والكتابية لد  أطفاؿ الرياض.معممات رياض ا طفاؿ عمى تنمية 

معممات مف الممكف ا أف يساذـ ذذا البرنامج ف  تطوير إعداد أذمية تدريب المعممات نيث  -
 ) ف  المؤسسات التربوية المختمفة( . الرياض قبؿ الخدمة

والتجريبية المختمفة  هـ ف  تطوير البنوث الميدانيةذذا البرنامج وندة بن ية ا قد تسيشكؿ  -
 ف  مجاؿ رياض ا طفاؿ .
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 : البحثأىداف  -رابعاً 
 يهدؼ البنث إلى تنقيؽ ما يم :

ؿ عمى تنمية بعض مهارات التهي ة لمقراءة والكتابة بناء برنامج لتدريب معممات رياض ا طفا .1
 لد  طفؿ الروثة.

تدريب معممات رياض ا طفاؿ ا نظريا  وعمميا  ا عمى عمميات التهي ة لمهارات القراءة  .2
 والكتابة لد  أطفاؿ الروثة.

قياس أ ر البرنامج ف  اكتساب المعممات ا ساليب والطرا ؽ الالزمة لتنمية مهارات التهي ة  .3
 لمقراءة والكتابة.

 قياس أ ر البرنامج التدريب  ف  قدرتش عمى االنتفاظ لد  المعممات. .4

تهدؼ إلى تنسيف البرامج التربوية ف  رياض  تقديـ بعض المقترنات والتو يات الت  .5
 ا طفاؿ عمى مستو  القطر المنم .

 أسئمة البحث : -خامساً 
 يتضمن البحث التساؤل الرئيسي التالي:

برنامج مقترح لتدريب معممات رياض ا طفاؿ عمى تنمية مجموعة مف مهارات ما فاعمية  -
 التهي ة لمقراءة والكتابة لد  أطفاؿ الروثة؟

 وينبثق من ىذا السؤال مجموعة من األسئمة:

ما ا سس التربوية والنفسية والعممية الالزمة لبناء البرنامج لتدريب معممات الرياض عمى  .1
  ة لمقراءة والكتابة لد  أطفاؿ الروثة؟تنمية بعض مهارات التهي

 ما فاعمية ذذا البرنامج ف  اكتساب المعممات ا ساليب والطرا ؽ الالزمة لتنمية مهارات .2
 التهي ة لمقراءة والكتابة.

ما الطرا ؽ التعميمية الت  تسهـ ف  تطوير مهارات التهي ة لمقراءة والكتابة لد  أطفاؿ  .3
 الروثة.
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لتدريب  المقترح لتدريب معممات رياض ا طفاؿ عمى تنمية مجموعة مف ما فاعمية البرنامج ا .4
 .ة والكتابة لد  أطفاؿ الروثةمهارات التهي ة لمقراء

 فرضيات البحث : -سادساً 
بيف متوسط  0.05يوجد فرؽ ذو داللة إن ا ية عند مستو  الداللة  الالفرضية األولى : 

إتباعهف البرنامج  بعد لتطبيؽ البعدي المباشرقبم  وادرجات تن يؿ المعممات ف  التطبيؽ ال
 التدريب  .

  بيف متوسط  0.05يوجد فرؽ ذو داللة إن ا ية عند مستوي الداللة   الالفرضية الثانية: 
أداء المعممات ف  بطاقة  ة القبمية ومتوسط درجاتت أداء المعممات ف  بطاقة المالنظدرجا

 التدريب .البعدية بعد إتباعهف البرنامج  ظةالمالن

بيف متوسط  0.05ال يوجد فرؽ ذو داللة إن ا ية عند مستو  الداللة الفرضية الثالثة:  
درجات تن يؿ المعممات ف  التطبيؽ القبم  والتطبيؽ البعدي بعد اتباعهف البرنامج التدريب  

 الخبرة .تبعا  لمتغير عدد سنوات 

بيف متوسط درجات  0.05مستو  الداللة  يوجد فرؽ ذو داللة إن ا ية عند الالفرضية الرابعة: 
تن يؿ المعممات ف  التطبيؽ القبم  والتطبيؽ البعدي بعد إتباعهف البرنامج التدريب  تبعا  لمتغير 

 المؤذؿ العمم  .

بيف متوسط  0.05يوجد فرؽ ذو داللة إن ا ية عند مستو  الداللة  الالفرضية الخامسة: 
لبعدي المباشر بعد إتباعهف البرنامج التدريب  ومتوسط درجات تن يؿ المعممات ف  التطبيؽ ا

 .درجات تن يمهف ف  االختبار البعدي المؤجؿ 

جراءاتو:  -سابعاً   منيج البحث وا 
يعتمد البنث النال  المنهج شبش التجريب  وذلؾ لعدـ تمكف البان ة مف الثبط الكامؿ والدقيؽ 

يرذا " فالمخطط شبش التجريب  الذي يتـّ إجراؤ  لمعوامؿ المنيطة بتنفيذ التجربة والت  تؤ ر ف  س
ف  الميداف مباشرة يوفر بديال  جيدا  لممخطط التجريب  ال اـر الذي يجري غالبا  ف  المخبر ا 
نيث يكوف مف الممكف تطبيؽ ذذا المخطط عمى مواقؼ ميدانية وال يقتث  المجرب أف يممؾ 

 .( 170اص1991الثبط المطمؽ لممتنوالت التجريبية " ) نم   ا 
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وتـّ تطبيؽ البنث عمى معممات رياض ا طفاؿ مف خالؿ تدريبهف عمى تنمية مهارات التهي ة 
بت ميمش ويشتمؿ ذذا البرنامج ) خ ا ص  لمقراءة والكتابة وفؽ برنامج تدريب  قامت البان ة

الروثة ا  أطفاؿ الروثة ومجموعة مف مهارات التهي ة لمقراءة والكتابة الواجب تعميمها  طفاؿ
طرا ؽ تنمية مهارات التهي ة لمقراءة والكتابة وأساليبها إثافة إلى تدريب عمم  عمى ذذ  الطرا ؽ 

المغوية (  -الرياثية-وا ساليب مف خالؿ مجموعة مف الخبرات التربوية المتنوعة ) االجتماعية
داد ا نشطة الالزمة عف وزارة التربية مع إع الت  تـّ انتقاؤذا مف كراس رياض ا طفاؿ ال ادر

لهذ  الخبرات المتنوعة بهدؼ تنمية مهارات التهي ة لمقراءة والكتابة لد  أطفاؿ الروثة ( ا وتّـ 
 تنفيذ البرنامج مف خالؿ :

 تباع المعممات أنفسيم األسموبين التاليين:ا

قامت الدراسة الجماعية وتعتمد عمى مجموعة مف الفعاليات وا نشطة الت  األسموب األول : 
( تثمنت عددا  Work Shopالبان ة بالتعاوف مع المعممات بتنفيذذا مف خالؿ ورشة عمؿ ) 

 –طرا ؽ تنميتها  –مف الطرا ؽ لمناقشة المعممات موثوع المغة ومهارات التهي ة لمقراءة والكتابة 
 وتطبيقات عممية لمجموعة مف الخبرات التربوية .

رنامج التدريب  مف خالؿ مجموعة كراسات ُقدمت لممعممات الدراسة الذاتية لمباألسموب الثاني: 
 وتثمنت جمسات البرنامج جميعها.

وف  نهاية التدريب تنققت البان ة مف أ ر البرنامج ف  تنسيف مهارات المعممات المتدربات 
   أطفاؿرات التهي ة لمقراءة والكتابة لدوأدا هف ف  اكتساب المعارؼ والطرا ؽ الالزمة لتنمية مها

 .مؤجؿ (  –بعدي  –قبم   )الروثة مف خالؿ تطبيؽ اختبار

 أدوات البحث : -ثامناً 
تـ بناء برنامج لتدريب معممات رياض ا طفاؿ عمى كيفية تنمية مجموعة مف مهارات   –أواًل 

 .التهي ة لمقراءة و الكتابة لد  أطفاؿ الروثة 

مهارات وفؽ  مها لمخبرات التربوية عميبطاقة مالنظة لر د مهارات المعممة ف  أ ناء ت –ثانيًا 
 التهي ة لمقراءة و الكتابة .
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التدريب  مؤجؿ ( لمعرفة فاعمية برنامج –ي بعد –التن يم   ) قبم   اختباربناء  –ثالثًا 
المقترح ف  اكتساب المعممات المعارؼ و المهارات الالزمة لتعميـ مهارات التهي ة لمقراءة و 

 نامج .الكتابة المنددة ف  البر 

 مجتمع البحث و عينتو : -تاسعاً 
 مدينة ف  ا طفاؿ رياض معممات جميع مف لمبنث ا  م  المجتمع يتكوف مجتمع البنث:

 ف  جاء ما وفؽ وذلؾ ا دمشؽ منافظة تربية مديرية ف  المتوافرة لممعمومات تبعا   ويتث  دمشؽ
 (.2000ا البالغ عددذف ) ـ 2014-2013الدليؿ ا ن ا   لعاـ 

تـ أخذ عينة مف معممات رياض ا طفاؿ و ذ  عينة عشوا ية بسيطة و بمغ  عينة البحث :
 ةالتابعة لوزارة التربية و ا دارة المنمية بطريقاض ا طفاؿ ( معممة مف ري 16عددذف ) 

 .عشوا ية

 متغيرات البحث : -عاشراً 
 عممات و البرنامج التدريب .و ذ  المؤذؿ العمم  و سنوات الخبرة لد  الم المتغيرات المستقمة :

و ذ  التغيرات الناجمة لد  المعممات بعد تطبيؽ البرنامج و تقاس بالفرؽ  المتغيرات التابعة :
 بيف درجات المعممات ف  االختبار القبم  و البعدي و المؤجؿ قبؿ تطبيؽ البرنامج و بعد .

 حدود البحث :الحادي عشر: 
 رياض منافظة دمشؽ . مجموعة مف معممات الحدود البشرية :

 تـ تطبيؽ البنث ف  منافظة دمشؽ . الحدود المكانية :

 ـ .2014-2013تـ تطبيؽ البنث ف  عاـ  :دود الزمانيةالح

 –المغوية  –) العممية  تـ اختيار مجموعة مف الخبرات التربوية المتنوعة :الحدود العممية
رة التربية و تـ تنفيذذا عمميا  لتوثي  الموجودة ف  كراس رياض ا طفاؿ التابع لوزاالرياثية(

 كيفية تعميـ مهارات التهي ة لمقراءة و الكتابة مف خالؿ ذذ  الخبرات .
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 اإلجرائية:التعريف بمصطمحات البحث النظرية و التعريفات  -الثاني عشر

 القالمد  النجاح ف  تنقيؽ ا ذداؼ و ذو ذدؼ أساس  مف أذداؼ مدخؿ النظـ )  الفاعمية :
 ( . 203ا 1996 را ونا

ت ور مقترح ذو مخطط يثعش البانث أو الدارسوف أو المعمـ أو المتعمـ نوؿ ظاذرة  البرنامج :
أو اجتماعية وال بد أف يكوف لهذا البرنامج أسس معنية متم مة فيزيقية تعميمية أكاديمية أو ظاذرة 
مسمة منطقية مترابطة مف العاـ ا و تتطمب عممية الت ميـ س ا طارف  الت ميـ الذي يستعرض 

الخطوات البد مف التمهيد لها و المتم مة ف  االطالع و القراءات نتى تتـ عممية التنظيـ بشكؿ 
 (. 147ا ص 2005عمم  و تكوف  ادقة ) المشرف  ا 

مجموعة المعارؼ و الخبرات النظرية و التدريبات العممية المتكاممة  ويعرف البرنامج إجرائيًا :
مهارات التهي ة لمقراءة و الكتابة الواجب تنميتها لديهـ ا ا  ا ص أطفاؿ الروثة المتعمقة بخ

طرا ؽ التعمـ الت  تنم  مهارات التهي ة لمقراءة و الكتابة الت  تقدـ لممعممات و يتـ التدرب عميها 
قياـ نظريا  و عمميا  عمى كيفية تطبيقها عمى أطفاؿ الروثة مف خالؿ تنفيذ الخبرات التربوية و ال

 بعدد مف المهمات و الفعاليات و ا نشطة التربوية .

تزويد المعممات المتدربات با ساليب و الخبرات الالزمة لتعديؿ  تدريب معممات الروضة :
اتجاذاتهف و تنمية مهارتهف وزيادة معارفهف مف خالؿ قيامهف بأدوارذف بفعالية لتنقيؽ التكيؼ 

مهف و تنقيؽ ا نتاج المبدع ف  العمؿ ) مرتثى و أبو مع متطمبات العمؿ و االستمرار بمها
 ( 16ا ص2004النور ا 

 و يعرف تدريب معممة الروضة إجرائيًا :

 مات المعارؼ و الخبرات النظريةمية إيجابية تهدؼ إلى اكساب المعمتعم –بأنش عممية تعميمية 
موبة مف أجؿ تنمية مهارات العممية الثرورية لتطوير مهاراتهف و قدراتهف و أداء المهمات المطو 

التهي ة لمقراءة و الكتابة لد  أطفاؿ الروثة و يمكف قياسها مف خالؿ الدرجة الت  ستن ؿ 
 البعدي . –عميش المعممة ف  اختبار التن يؿ القبم  



02 

 

ربط ال ورة ك قدرة الطفؿ عمى القياـ بتنفيذ المهاـ المطموبة منش  تعريف ميارة القراءة إجرائيًا :
إ راء ن يمتش المغوية وأف يستخدـ المفردات المغوية بشكؿ و  –السرعة القرا ية و  –ة بالكمم

  ني  و أف تندد وظا ؼ ا شياء (

 مف خالؿ أشكاؿ ترابط بعثها ببعض إعادة ترميز ف  شكؿ خط  عمى الورؽ الكتابة : تعريف
 شكاؿ مقابال  د كؿ شكؿ مف ذذ  ا المعرف  ا ا طم  عميش أذؿ المغة بنيث يع نظاـوفؽ 

البجةا ).ر و اآلراء و المشاعر) خط و إمالء ( و ذلؾ بغرض نقؿ ا فكا يدؿ عميشل وت لغوي 
  ا بت رؼ(2003

) كتابة الكممة  قدرة الطفؿ عمى القياـ بتنفيذ المهاـ المطموبة منش تعريف ميارات الكتابة إجرائيًا :
 الجممة ( .العالقة بيف الكممة و  القدرة عمى إدراؾ –ال نينة 
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 انفصم انثبوٍ
 انذراسبد انسبثقخ 

 

تنمي ميارات التييئة  الدراسات التي تتعمق بالبرامج التدريبية التي -أوالً 
  لمقراءة والكتابة .

 الدراسات التي تتعمق بالبرامج التدريبية لممعممات . -ثانياً 

 السابقة تعميق عمى الدراسات -ثالثاً 
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تنمي ميارات التييئة لمقراءة  سات التي تتعمق بالبرامج التدريبية التيالدرا -أوالً 
  والكتابة .

يتناوؿ ذذا المنور عرض بعض الدراسات والبنوث الت  تناولت تنمية مهارات القراءة والكتابة 
البان ة وسيتـ االقت ار عمى  اتيجيات تدريسية مختمفة وفؽ عمـباستخداـ برامج ومداخؿ واستر 

 وأك رذا ارتباطا  بالبنث نظرا  لتعدد مهارات التهي ة لمقراءة والكتابة وتتناوؿ : ابرزذا 

 الدراسات العربية: -أوالً 

 (2003)عثماندراسة  (1

  :  الدراسةعنوان 

فاعمية استخدام بعض المداخل التكاممية الوظيفية في تعمم المغة العربية عمى تنمية ميارات 
 القراءة والكتابة.

  الدراسة: ىدف 

كشؼ عف فاعمية بعض المداخؿ التكاممية الوظيفية ) خبرة لغويةا عبر المنهج التعاون  ف  
تنمية القراءة والكتابة وبياف الفرؽ بيف المداخؿ التدريسية ال الث السابقة ف  تنمية مهارات القراءة 

( 130غت ) ف  مدارس جرجا التعميمية بم االبتدا  والكتابة لد  عينة مف تالميذ ال ؼ الرابع 
مجموعات تجريبية ومجموعة ثابطة ا نيث درست  3أربع مجموعات  إلىتمميذ تـ تقسيمهـ 

المجموعة التجريبية ا ولى باستخداـ المدخؿ الخبرة وال ان  باستخداـ مدخؿ تعمـ القراءة عبر 
ميذ عند المنهج وال ال ة باستخداـ المدخؿ التعاون  الذي يقوـ عمى التفاعؿ التعاون  بيف التال

 ممارسة أنشطة القراءة والكتابة بينما درست المجموعة الثابطة بالطريقة التقميدية.

 :الدراسة أدوات

اتبع البانث ف  بناء وتطبيؽ أدوات البنث الت  اشتممت عمى قا مة بمهارات القراءة والكتابة 
القراءة ال امتة واختبار المناسبة لطالب ال ؼ الرابع االبتدا   واختبار القراءة الجهرية واختبار 

تن يم  لمجوانب المعرفية المرتبطة بمهارات الكتابة إثافة إلى استمارة تأمؿ ذات  نوؿ مهارة 
القراءة والكتابة وبعد االنتهاء مف تطبيؽ أدوات البنث ومواد المعالجة التجريبية ا تـ تنميؿ 

 البيانات الت  أسفرت عف نتا ج أذمها :
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 الدراسة: نتائج 

ية المداخؿ ال ال ة ف  تنمية مهارات القراءة والكتابة مقارنة بالطريقة التقميدية السا دة فاعم
وبالمقارنة بيف المداخؿ ال ال ة تبيف عدـ وجود فروؽ بيف المداخؿ ال ال ة ف  تنمية مهارات 
القراءة والكتابة مف نيث وجد تفوؽ مدخؿ الخبرة المغوية عمى المدخؿ التعاون  ف  القراءة 
الجهرية والتن يؿ المعرف  المرتبط بمهارات الكتابة وتساويهما مع باق  المتغيرات كما تفوؽ 
مدخؿ تدريس القراءة والكتابة عبر دروس المنهج عمى المدخؿ التعاون  ف  جميع المتغيرات ما 
عدا مهارات الكتابة عبر دروس المنهج عمى المدخؿ التعاون  ف  جميع المتغيرات ما عدا 

  (.2007ت الكتابة. ) الب يص ا مهارا

 (م2007 )دراسة الشريف (2

 عنوان الدراسة: 

 ل بعض ميارات االستعداد لمقراءة دور بيئة الروضة في إكساب األطفا

 ىدف البحث : 

ذدؼ البنث بشكؿ ر يس  إلى التعرؼ عمى دور بي ة الروثة ف  إكساب ا طفاؿ بعض 
رات االستعداد لمقراءة وذ  بعض عمى بعض المها مهارات االستعداد لمقراءة واقت رت الدراسة

 .بعض مهارات النديث ( -بعض المهارات السمعية –المهارات الب رية )

 .استخدـ ف  ذذ  الدراسة المنهج الو ف  التنميم   منيج الدراسة:

   عينة الدراسة:

مف الروثات ( روثات نكومية تـ اختيارذا بطريقة عشوا ية طبقية 9تكونت عينة الدراسة مف )
النكومية ف  مدينة الرياض كما شممت عينة الدراسة جميع معممات رياض ا طفاؿ النكومية 

( سنوات والبالغ 6) إلى( 5ف  مدينة الرياض الموات  يقمف بتعميـ ا طفاؿ ف  الف ة العمرية )
مما  ( معممة217( معممة بينما بمغ عدد المعممات الالت  طبقت عميهف الدراسة )342عددذف)

 %( مف عدد المعممات الكم  .  63يم ؿ ما نسبتش )
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   أدوات الدراسة:

ولإلجابة عمى تساؤالت الدراسة تـ استخداـ أداتيف ا ولى: استبانة موجهة لمعممات رياض 
أما ا ستعداد لمقراءةا طفاؿ تهدؼ إلى معرفة دور المعممة ف  إكساب ا طفاؿ بعض مهارات اال

نظة لموسا ؿ والتجهيزات ال فية ف  ف ؿ الروثة بهدؼ التعرؼ عمى مد  ال انية: بطاقة مال
 .توافرذا

 نتائج الدراسة: 

 يم : بالنسبة لمعممة الروثة أظهرت نتا ج الدراسة ما

إف معممات الروثة يطبقف ا نشطة الت  تساذـ ف  إكساب مهارات االستعداد لمقراءة  .1
 الب رية بدرجة عالية.

قف ا نشطة الت  تساذـ ف  إكساب مهارات االستعداد لمقراءة إف معممات الروثة يطب .2
 السمعية بدرجة عالية .

إف معممات الروثة يطبقف ا نشطة الت  تساذـ ف  إكساب مهارات االستعداد لمقراءة  .3
 الخا ة بالنديث بدرجة عالية جدا .

عالية بالنسبة  إف درجة تطبيؽ المعممات  نشطة االستعداد لمقراءة ال الث مجتمعة ذ  درجة .4
 لموسا ؿ والتجهيزات ال فيةا أظهرت نتا ج الدراسة مايم :

إف الوسا ؿ والتجهيزات ال فية الت  تساذـ ف  إكساب الطفؿ مهارات االستعداد لمقراءة  - أ
 الب رية متوفرة بدرجة متوسطة.

ة إف الوسا ؿ والتجهيزات ال فية الت  تساذـ ف  إكساب الطفؿ مهارات االستعداد لمقراء - ب
 , بتصرف(2008)رحو,                        ال الث مجتمعة متوفرة بدرجة متوسطة.

 
 توصيات الدراسة: 
 بما يم :وقد أو ت الدراسة 

ثرورة تدريب طالبات رياض ا طفاؿ عمى أنشطة مناسبة تساذـ ف  تنمية مهارات  .1
 االستعداد لمقراءة عند ا طفاؿ.

 ات رياض ا طفاؿ أ ناء الخدمة.وعقد دورات تدريبية تنشيطية لمعمم .2
ت ني  وتقييـ مقاييس خا ة بقياس االستعداد لمقراءة عند االطفاؿ عمى استخدامها لتنديد  .3

 الفروؽ الفردية بيف ا طفاؿ ف  مهارات االستعداد لمقراءة والعمؿ عمى تنميتها بشكؿ مناسب.
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  (2011)دراسة حسن  (3

لتنمية بعض الميارات المغوية لدى طفل الروضة فاعمية برنامج لغوي مقترح  عنوان الدراسة:
 )االستماع, التييئة لمقراءة, التعبير الشفوي(. 

 دراسة أعدت لنيؿ درجة الماجستير ف  رياض ا طفاؿ.  نوع الدراسة:

 منهج تجريب .  منيج الدراسة:

ت ميـ برنامج لغوي لتنمية بعض المهارات المغوية لد  أطفاؿ الرياض  ىدف الدراسة:
 ( سنوات. 5 - 4االستماعا التهي ة لمقراءة ػ التعبير الشفوي( مف عمر ))

طفال  وطفمة مف أطفاؿ الرياض مقسميف إلى مجموعتيف تجريبية وثابطة  30 عينة الدراسة:
 تجريبية طبؽ عميها البرنامج وثابطة. 

  :الدراسة نتائج

 لمغوية. فاعمية البرنامج التدريب  المستخدـ ف  تنمية بعض المهارات ا

 , بتصرف(2011)حسن, 

 الدراسات األجنبية: -ثانياً 

 ( : agnello, etal, . 1998بحث أنجمو وزمالءه )  (1

Improrving student reading comprehension in the cotent areas 
through the use of visual organing er .. 

 ىدف البحث :  

لب رية مف أجؿ تنسيف الفهـ القرا   ف  مجاالت بناء برنامج يقوـ عمى استخداـ المنظمات ا
قراءة المنتو  ) المثموف ( لد  عينة مف تالميذ المرنمة االعدادية ف  ف وؿ التعميـ النظام  

( تمميذ تعمؿ 33ف  أربعة مواقع مختمفة مف منطقة نثرية كبيرة ا تكونت العينة مف ) 
ا يا  وب ريا  مما يشكؿ تنديا  لهـمتالميذ فراغالمنظمات التخطيطية عمى تقديـ المساعدة الب رية ل

لتنمية اتجاذاتهـ ا يجابية ننو قراءة المثموف وقد تو مت دراسات ك يرة عمى انخفاض مهارات 
أف المنظمات التخطيطية سوؼ  إلىالفهـ ف  مجاؿ قراءة المثموف وقد تو مت دراسات ك يرة 

لتفكير والذكاءات المتأخرة مف خالؿ الممارسة ا تفيد جميع التالميذ ا نيث أنها يمكف أف تنم  ا
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كما تبيف أف دور المعمـ كبير ف  استخداـ المنظمات التخطيطية بنيث يجعمها تفيد التالميذ 
بشكؿ أكبر وعمى ذذا تـ بناء برنامج يقوـ عمى أربعة منظمات تخطيطية مختمفة لتنسيف الفكر 

 القرا   .

 البحث:نتائج 

اعمية ذذا النوع مف التدخؿ ف  التدريس نيث عمؿ عمى زيادة الفهـ القرا   وأشارت النتا ج إلى ف
لد  جميع التالميذ وخا ة أول ؾ الذيف قدمت لهـ المنظمات الب رية  ـ تـ تنديهـ بشكؿ 

 فراغ  فقد أظهروا زيادة وتنسنا  كبيرا  ف  الفهـ القرا   أك ر مف غيرذـ.

 (2007)بصيص, 

 Moomala Othman &Rosnani( 2006شم )دراسة موماال وروسناني ىا (2
Hashim 

Critical Thinking and Reading Skills: A comparative Study of the 
Reader Response and the philosophy for Children Approaches. 

جابة القارئعنوان الدراسة:   مهارة القراءة والتفكير دراسة مقارنة عف الفمسفة مف أجؿ ا طفاؿ وا 
 ف  طرا ؽ تعميـ ا طفاؿ.

 :أىداف الدراسة

وبرنامج إجابة القارئ  –إف الهدؼ العاـ مف ذذ  الدراسة ذ  تقييـ برنامج الفمسفة لألطفاؿ  -1
 لتعميـ ا طفاؿ مهارات التفكير الناقد ومهارات القراءة.

 استكشاؼ وتنديد نقاط القوة والثعؼ عند تطبيؽ طريقتيف مختمفتيف ف  التعميـ لتعزيز -2
 التفكير الناقد)غرفة ال ؼ ا نكميزية( ف  ماليزيا.

 اختبار فاعمية الطريقتيف المطبقتيف ف  إكساب ا طفاؿ مهارات التفكير الناقد. -3
 الكشؼ عف العالقة بيف مهارات القراءة والتفكير الناقد. -4
أجؿ  الكشؼ فيما إذا كاف ذناؾ فرؽ داؿ إن ا يا  ف  معدالت االختبار القبمية والبعدية مف -5

 تعميـ مهارات التفكير الناقد باستخداـ اختبار) نيوجرس (.
ذؿ يوجد فرؽ داؿ إن ا يا  بيف مجموعات برنامج )استجابة القارئ( وبرنامج فمسفة مف أجؿ  -6

 تعميـ ا طفاؿ لتعميـ التفكير الناقد.
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ت ذؿ يوجد ارتباط بيف متوسط عالقات اختبار )نيوجرس ( لمهارات التأمؿ ومتوسط عالما  -7
 مهارات القراءة عبر كال المجموعتيف.

 عينة الدراسة:
( سنة مف إند  مدارس ماليزيا 13-12( تمميذا  وتمميذة أعمارذـ مف )125بمغت عينة الدراسة )

ممف نالوا درجات جيدة ف  االختبارات النكومية وُقسمت العينة إلى خمسة  فوؼ ف  كؿ  ؼ 
( طالبا  وطالبة تعّممت وفؽ 24ؼ اختير  ؼ ثـ )( تمميذا  وتمميذة ومف بيف الخمسة  فو 25)

( طالبة وطالب تعّممت وفؽ برنامج 24برنامج )فمسفة مف أجؿ ا طفاؿ( و ؼ آخر ثـ )
)إجابة القارئ( وقد تـ تطبيؽ اختبار مهارات التفكير والتأمؿ )اختبار نيوجرس ( عمى 

 المجموعتيف.
 نتائج الدراسة: 
 تفكير الناقد ومهارات القراءة لديهـ ف  االختبار القبم .تشابش المجموعتيف ف  مهارات ال -
وجود فرؽ داؿ إن ا يا  ف  مهارات التفكير بيف المجموعة الت  تعّممت ) وفؽ برنامج فمسفة  -

والمجموعة الت  تعّممت وفؽ برنامج )استجابة القارئ( ل ال  المجموعة ( مف أجؿ ا طفاؿ 
ة مف أجؿ ا طفاؿ( والت  أبدت تنسنا  ممنوظا  ف  ا ولى الت  تعّممت وفؽ برنامج )فمسف

 مهارات التفكير.
لـ يكف ذناؾ فرؽ داؿ إن ا يا  ف  مجموعة )استجابة القارئ( ف  مهارات التفكير قبؿ  -

 الخثوع لبرنامج )استجابة ا طفاؿ( وبعد ا أي طرأ تنَسف ممنوظ عمى مهارات التفكير.
درجات ا طفاؿ ف  مهارات القراءة بيف المجموعة وجود فرؽ ذي داللة إن ا ية بيف متوسط  -

الت  تعّممت وفؽ برنامج )فمسفة مف أجؿ ا طفاؿ( والمجموعة الت  تعّممت وفؽ برنامج 
)استجابة القارئ( ل ال  المجموعة الت  تعّممت ببرنامج فمسفة مف أجؿ ا طفاؿا أي دلت 

ءة والقدرة عمى التفكير وأ بتت التجربة النتا ج عمى وجود عالقة إيجابية بيف القدرة عمى القرا
 فاعمية التعميـ بطريقة)فمسفة مف أجؿ ا طفاؿ(.

 أكّدت النتا ج عمى أف مهارة المغة ترتبط بمهارة التفكير. -
قد طرنت  أكّدت النتا ج أف المجموعة الت  تعّممت وفؽ برنامج فمسفة مف أجؿ ا طفاؿ -

مف المجموعة الت  تعّممت وفؽ برنامج استجابة ( سؤاال  وأك ر 14نوعية بمغ عددذا ) أس مة
( أس مةا أي كانت الفروؽ واثنة ف  نوعية 5القارئا نيث طرنت ذذ  المجموعة فقط )

 ا س مة المطرونة بيف كال المجموعتيف.
ف  إكساب ا طفاؿ مهارات التفكير ( أكّدت الدراسة فاعمية برنامج )فمسفة مف أجؿ ا طفاؿ -

التركيز عمى تطوير  -ت  ساعدت عمى نجاح ذذا البرنامج ) جودة النقاشالناقد والعوامؿ ال
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طبيعة الق ة المطرونة( مما جعؿ ا طفاؿ يفّكروف بطريقة نقديةا أي أف  -ا س مة الفردية
 الق ة جسدت أدوار نموذجية لألطفاؿ.

 :الدراسات التي تتعمق بالبرامج التدريبية لممعممات  -ثانياً 
 لعربية:الدراسات ا -أوالً 

 ( : 1997دراسة فيمي )  (1

 عنوان الدراسة : 

 الكفايات األدائية لدى معممات الروضة الالزمة لتنمية ابتكاريو األطفال

 ىدف الدراسة:

تهدؼ الدراسة إلى دراسة الكفايات ا دا ية لد  معممات الروثة الالزمة لتنمية ابتكاريش ا طفاؿ 
( غير المؤذالت تربويا   -المؤذالت تربويا  وثة ) لر و مد  توافر ذذ  الكفايات لد  معممات ا

 .بناء برنامج تدريب  مقترح يهتـ بتنمية الكفايات ا دا ية لد  معممات الروثة

  عينة الدراسة:

( معممة و كانت مقسمة إلى  ال يف معممة  67تتكوف مف عينة الدراسة مف سبع و ستيف ) 
 ة غير مؤذمة تربويا  .( معمم 37مؤذمة تربويا  و سبع و  ال يف ) 

و مف أذـ النتا ج الت  تو مت الدراسة إليها : تفوؽ عينة معممات الروثة  نتائج الدراسة:
ا طفاؿ و تساوت عينة معممات الروثة ندي ات التخرج مع  ابتكاريةنمية تالمؤذالت تربويا  ل

الدراسة أف ذناؾ ( سنوات فأك ر ا إذ يتث  مف ذذ   5معممات الروثة الالت  لديهف خبرة )
 عالقة بيف المعممات ذوات الكفاءات ا دا ية و قدرتهف عمى تنمية االبتكار لد  ا طفاؿ .

 ( : 2001دراسة إسماعيل )  (2

 عنوان الدراسة : 

فاعمية برنامج لتدريب معممات رياض األطفال عمى تنمية بعض العمميات العقمية لدى األطفال 
 ما قبل المدرسة في مصر 
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   دراسة:ىدف ال

تهدؼ الدراسة إلى تنديد المهارات الالزمة لتنمية بعض العمميات العقمية لطفؿ ما قبؿ المدرسة و 
دراسة مد  فاعمية برنامج مقترح لتدريب معممات رياض ا طفاؿ عمى أذمية بعض العمميات 

 .العقمية لد  أطفاؿ ما قبؿ المدرسة

  :عينة الدراسة

( معممة مف معممات رياض ا طفاؿ المسجالت  160ستيف ) تكونت عينة الدراسة مف م ة و 
 .ف  شعبة رياض ا طفاؿ مف كمية التربية ف  جامعة المن ورة 

  نتائج الدراسة: 

مف أذـ النتا ج الت  تو مت الدراسة إليها : فاعمية البرنامج التدريب  المقدـ لممعممات إذ كاف أ ر 
التطبيؽ البعدي و ذلؾ مقارنة بمستو  أدا هف ف   ممموس ف  تنسيف مستو  أداء المعممات ف 

 (2009)عويس,         التطبيؽ القبم .

 ( : 2002دراسة صاصيال )  (3

 لدراسة :اعنوان 

فاعمية برنامج لتدريب معممات رياض األطفال عمى طريقة لعب األدوار و أثره في اكتساب 
 .األطفال ) خبرات عممية ( 

   ىدف الدراسة:

إلى بناء برنامج تدريب  لمعممات رياض ا طفاؿ الكتساب الكفايات الالزمة تهدؼ الدراسة 
لطريقة لعب ا دوار ا و قياس فاعمية البرنامج المقترح ف  اكتساب المعممات لتمؾ الكفايات 
ا ساسية ا و قياس مد  اكتساب أطفاؿ لروثة لمخبرات العممية مف قبؿ المعممات الالت  تدربف 

 قترح .عمى البرنامج الم

   عينة الدراسة:

( م تيف و أربعيف طفال  و طفمة ف   240معممة و )  ة( خمس عشر  15بمغت عينة البنث ) 
 رياض ا طفاؿ التابعة لوزارة التربية و التعميـ العال  و جامعة دمشؽ و نقابة المعمميف .



12 

 

  نتائج الدراسة:

لبرنامج التدريب  الم مـ ف  إكساب إليها الدراسة فعالية ا توكاف مف أذـ النتا ج الت  تو م
المعممات قبؿ إتباعهف البرنامج التدريب  المقترح و درجات أدا هف بعد إتباعهف البرنامج التدريب  

 ف  كفاية التخطيط و التنفيذ .

كما بينت نتا ج البنث تفوؽ أطفاؿ المجموعة التجريبية عمى أطفاؿ المجموعة الثابطة ف  
 , بتصرف(2002)صاصيال,                         مية و المقترنة.امتالكهـ لمخبرات العم

 ( : 2010دراسة عويس )  (4

 عنوان الدراسة : 

فاعمية برنامج لتدريب معممات رياض األطفال عمى تنمية ميارات التفكير لدى أطفال الروضة 
 ( سنوات . 6-5من عمر ) 

 جامعة دمشؽ  – دكتورا رسالة  نوع الدراسة:

  سة :لدرااىدف 

بناء برنامج لتدريب المعممات عمى تنمية بعض المهارات التفكيرية لد  أطفاؿ الروثة ا و بناء 
 .اختبار لمهارات التفكير يناسب ا طفاؿ و قياس مد  اكتساب أطفاؿ الروثة لمهارات التفكير 

  عينة الدراسة :

لبرنامج التدريب  المقترح ف  ا ة الذيف شاركت معمماتهـ ال نة أطفاؿ مف الف ة العمرية العي
( طفال  الذيف لـ تتمؽ معمماتهـ التدريبات الواردة ف   199مجموعة تجريبية ( و عددذـ ) )

 .( طفال   114البرنامج التدريب  المقترح و عددذـ ) 

 نتائج الدراسة :

أداء  فالبعدي إذ تنس –فاعمية البرنامج المقترح مف خالؿ نتا ج المعممات ف  االختبار القبم   
المعممات ف  االختبار البعدي مما يدؿ عمى اكتسابهف المعارؼ و الطرا ؽ الت  تنم  مهارات 

ية لتطبيؽ ممات ف  الممارسة العالتفكير لد  ا طفاؿ و بينت بطاقة المالنظة تنسف أداء المعمم
 (2010, 2009)عويس,                                                  مهارات التفكير.
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 الدراسات األجنبية: -ثانياً 

 .( 2006 كووب,)دراسة (1

-Coop,(2006): increasing Teacher Effectiveness 

 .المعممين أداء فاعمية تحسين عنوان الدراسة:

 أذميتها ومعرفة لممعمميف أساسية تدريسية كفايات قا مة إعداد إلى الدراسة ذدفت  ىدف الدراسة:
 إذا فيما وتعرؼ ا مريكيةا المتندة الواليات ف  التربوييف المخت يف نظر وجهة مف لهـ بالنسبة
 ولتنقيؽ الجنسا لمتغير تعز  ا ذمية لهذ  تقديراتهـ بيف إن ا ية داللة ذات فروؽ ذناؾ كانت
 التربوييف والخبراء االخت ا ييف المربيف مف عينة مع)  مقابالت البانث أجر  ا ذداؼ ذذ 
 بهدؼ إليهـ وجهت مفتونة أس مة تثمنت( 289) عددذا بمغ سطةالمتو  ال يف مدارس ف 

 التدريسا تخطيط: ذ  أساسية مناور خمسة االستبياف ذذا وتثمف المهمة الكفايات تنديد
 .التربوية وا جهزة الوسا ؿ تقويـا تنفيذا

 نتائج الدراسة:

 :يم  ما النتا ج بينت وقد

 وجاءت ثرورية كفاية(  83)  عمى بوييفالتر  المربيف إجابات خالؿ مف البانث ن ؿ - 
 تنفيذ كفايات ا%( 11.66)  التدريس تخطيط كفايات: اآلت  الننو عمى المعمميف تقديرات
 التعميمية الوسا ؿ استخداـ كفايات ا%( 16.67) التدريس تقويـ كفايات ا%( 41.67) التدريس
 .(21.67)% الشخ ية الكفايات ا%( 8.33)  التربوية وا دوات

 تعز  أف يمكف المخت يف نظر وجهة مف الكفايات أذمية بيف داللة ذات فروؽ ذناؾ يكف لـ -
 وجدت نيث التربوية وا دوات الوسا ؿ منور باست ناء كافة ا المناور ف  الجنس متغير إلى

 .ا ناث ل ال  فروؽ

 بمستو ( % 31) و عاؿ إتقاف بمستو  الكفايات مف%(  42)  أداء مف العينة أفراد تمكف -
 .منخفض إتقاف بمستو  %( 27) و متوسط إتقاف

 (  2007 أوستن,) دراسة (2
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- Austin, (2007); Standards for teacher competence in Light of 
Recently Challengers 

  عنوان الدراسة:

  .المعاصرة التحديات ضوء في لممعمم الالزمة األساسية التكوينية الكفايات

 :الدراسة ىدف

 ومعاذد مؤسسات ف  المعمـ تواجش الت  المعا رة وال قافية االجتماعية التنديات ر د هدؼ إلىت
 ثوء ف  المعمـ إعداد ف  الق ور وأوجش( تايواف) بتايبييش المعمميف كمية ف  المعمميف إعداد

 ثالبان قاـ التنميم ا الو ف  المنهج باستخداـ وال ناعية واالقت ادية االجتماعية التغيرات
 كميات ف  التربوي المجاؿ ف  واالخت ا ييف الموجهيف آراء الستطالع)  مسنية بدراسة
 .المعمميف ومعاذد

 .تربوي واخت ا   موجش( 290) عددذا بمغ عينة الدراسة:

 : أذمها النتا ج مف مجموعة إلى الدراسة تو مت  نتائج الدراسة:

 مف مجموعة إال ذ  ما التدريبية نتياجاتاال أف اعتبار عمى التدريبية االنتياجات أذـ تنديد
 بأدا ش المتعمقة المهنية الجوانب عمى المعمـ بتدريب تتعمؽ الت  لها المكونة والمهارات الكفايات
 الواقع ثوء ف  النتياجاتش دراستش  عف ناتجا   برنامجا   واقترح ال ؼا غرفة ثمف المهن 

 إلى كالناجة أكاديمية انتياجات إلى لممعمـ الالزمة االنتياجات البانث قسـ وقد والتندياتا
 تنفيذ إلى الناجة م ؿ مهنية وناجات التعميميةا بالمواد المتعمقة المعارؼ اكتساب عمى التدرب
 كالناجة  قافية وناجات الذات ا والتعمـ االكتشاؼ عمى المعتمدة السيما المختمفة التعميـ طرا ؽ
                                .مةالعا ال قافية المعارؼ عمى االطالع إلى

 (2007)بصيص, 
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة : -ثالثاً 
ف  بناء ف  بناء ا دوات  أفادالبنث مف الدراسات السابقة ف  بمورة ا نساس بالمشكمة كما  أفاد

الرياض ج لتعميـ معممات ناملر د مهارات المعممة و بناء بر  نيث سيتـ ت ميـ بطاقة المالنظة
 عمى كيفية تنمية مجموعة مف مهارات القراءة و الكتابة .

التقت الدراسة النالية مع الدراسة ) سنر بف نا ر ( مف نيث العينة و ذ  المعممات و مع 
الدراسة ) ع ماف ( مف نيث المنهج المتبع و ذو المنهج التجريب  و أدوات البنث الت  اشتممت 

الكتابة و التقت مع الدراسة )  ا يال ( مف نيث ا ذداؼ ف  عمى قا مة بمهارات القراءة و 
 المعرفة دور و أذمية معممة الروثة المؤذمة و المدربة 

و اختمفت الدراسة النالية مف دراسة ) ا غا ( و دراسة ) أنجمو ( مف نيث العينة و ا ذداؼ و 
رؽ لش الدراسات ابة و ذذا لـ تتطتميزت الدراسة النالية بأنها تناولت بعض مهارات القراءة و الكت

  . الت  تناولت ) التعمـ الوظيف  ا تنمية الميوؿ القرا ية لد  الطفؿ ا السرعة القرا ية (السابقة 
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 انفصم انثبنث

  انىمى انهغىٌ نطفم انروظخ خصبئص 
 

 تمييد

 النموتعريف   -أوالً 

 النمو المغوي -ثانياً 

 مراحل النمو المغوي -ثالثاً 

 متطمبات النمو المغوي -رابعاً 

 خاتمة 
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 الفصل الثالث

 خصائص النمو المغوي لطفل الروضة  

 تمييد:
إف إكسػػاب طفػػػؿ الروثػػة لمهػػػارات القػػراءة والكتابػػػة ا فػػػ  عمػػر الخمػػػس سػػنوات ايتطمػػػب إعػػػدادا  
مهنيا  وتربويا  وعمميا  لمعممات الرياض ا بغيػة تنقيػؽ ذػذا الهػدؼ ا وذػذا لػف يتػأتى إال مػف خػالؿ 

 . وأ ناءذا مميات ا عداد والتدريب قبؿ الخدمةع

وعمى ذذا ا ساس عمدنا ذنا إلى ت ميـ برنامج تدريب  لمعممات رياض ا طفاؿ يساعدذف عمى 
التهي ة لتنمية مهارت  القراءة والكتابة لد  أطفاؿ الرياض ا وفؽ معطيات تربوية وعممية وتقانية 

 ندي ة .

 النمو :تعريف  -أوالً 
ة مف التغيرات المستمرة المطرودةا والت  تتجش ننو ذدؼ نها   ذو اكتماؿ سمسمذو  

 ( .18ا ص2005و ا مي )النثج.

بأنش مجمؿ التغيرات الكمية والكيفيةا الخارجية والداخمية البنيوية والوظيفيةا  :ويعّرؼ النمو
نسان  مف لنظة ا   فالت  تطرأ عمى نياة الكا ...الجسمية والعقمية واالنفعالية واالجتماعية

 .(85ا 2004رزؽ ومن ورا) تكونش ونشو ش ونتى اكتماؿ نثجش واستمرار 

ذو جممة تغيرات كمية وكيفيةا تشمؿ مكونات   :تستنتج البان ة أف النمو ذذيف التعريفيفومف 
لت ؿ بش إلى مرنمة النثج  (؛..الجسميةا والعقميةا واالنفعالية والوجدانية واالجتماعية  (الطفؿ
  .كتماؿ المتكامؿواال

  :النمو الجسمي

ا أي ..ذو جممة التغيراتا الت  تطرأ عمى الكا ف الن  مف النانية الوظيفية والتكوينية : تعريفو
مف نيث الوزف والطوؿ والشكؿ والنجـ ونمو وظا ؼ ا عثاءا ومف نيث النمو النرك  

 .وتكاممش
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  :خصائص النمو الجسمي

لجسم  السريع ف  لمرنمةا بمعدؿ أبطأ إذا ما قورف بالنمو ايسير النمو الجسم  خالؿ ذذ  ا
وأسرع مما سيكوف عميش ف  مرنمة الطفولة المتوسطة ومع ذلؾ  (سنوات المهد  ةالمرانؿ السابق

شريؼا ) مف نمو  النها   %43فهف النمو الجسم  لمطفؿ ف  نهاية ذذ  المرنمة ي ؿ إلى 
 (.37ا 2007

  :لحركي لطفل الروضةرة في النمو اثالعوامل المؤ 

  :يتأ ر النمو النرك  لمطفؿ ف  ذذ  المرنمة بعدة عوامؿ نذكر منها" 

النرك ا فالنركة  ارتباط و يؽ بيف نالة الطفؿ الجسمية ونمو   ذنالؾ:الحالة البصرية لمطفل .1
  .إال ف  نالة نومش أو مرثش يهدأالدا مة والنشاطا سمة طفؿ ذذ  المرنمةا وال يكاد الطفؿ 

 نيث توجد عالقة طردية بيف الذكاء والنمو النرك  وخا ة ف   :ستوى ذكاء الطفلم .2
السنوات ا ولى ويالنظ أف ا طفاؿ الذيف يتأخروف ف  النمو النرك  كالمش  والوقوؼ 

مف خالؿ ا نشطة  يتأخروف أيثا  ف  عطا هـ الذذن  وعمى البي ة دور ذاـ ف  تنمية الذكاء
ف كانت سهمة  يعش عمى ا داء ال ني  لممهارات النركية لد  الطفؿ وتشج المختمفة نتى وا 

  .أو بسيطة

اكتساب  تدريب وتشجيع الوالديف لمطفؿ عمىبعمميات التعمـ وال يتأثر النمو الحركي لمطفل .3
مهارات نركية جديدة ا مر الذي يسهـ ف  اكتساب المهارات وتنمية ا داء الدقيؽ المخزف 

النركية وا دوات المستخدمة  لتدريب والتعميـا نوعية المهاراتب امع مراعاة أف يكوف أسمو 
 (. 52ا ص 2004منمدا   )"ؿاسبا  لمستو  النثج النرك  لمطفمن

مف ذنا ا تر  البان ة أف مناذج الروثة يجب أف توفر خبرات وتجارب وأنشطة مناسبةا تساعد 
   .يف العيف ونركة اليدعمى التنسيؽ بيف ا ع اب ونركة العثالت وتنقيؽ التوافؽ ب

لمعرفة الدقيقة والعميقة افالبرامج وا نشطة واالستراتيجيات يجب أف يتـ ت ميمها عمى أساس 
كما يعن   )النمو البدن  والمغوي والعقم  )ؿ ومعالج نموذـ ف  مختمؼ جوانبهـبخ ا ص ا طفا

نموذـ وما يتوفر لديهـ مف  بيف ما يقدـ لألطفاؿ مف برامج وموادا ومستو المالءمة ذلؾ أف تتـ 
  .مهارات وقدرات
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 :النمو المغوي -ثانياً 
نمو مهارات االستماع ومهارات التعبيرا وما يجري بيف المهارتيف مف  يقصد بالنمو المغوي,

  .ترابط وتسمسؿ عمى درجات المعنى المختمفة

ف ذناؾ  بياجيوويؤكد  عالقة و يقة بيف الفكر أف المغة تنمو بنمو القدرة عمى التفكير المنطق  وا 
 .مغة فكميهما يؤ ر ويتأ ر باآلخر وال

ويعد النمو المغوي ف  ذذ  المرنمة أساسا  لنمو الطفؿ عامة ويأخذ النمو المغوي تقدما  كبيرا  ف  
  .ذذ  المرنمة سواء مف نيث زيادة الفهـ أو الن يمة المغوية أو التمفظ أو تكويف الجمؿ

ة دخوؿ الطفؿ المدرسة يكوف لد  الطفؿ ن يمة لغوية كبيرة لفهـ فف  ذذ  المرنمة ومع بداي
 2500العالـ مف نولش ولفهـ معان  الق ص والنكايات نيث ي ؿ من ولش المغوي نوال  

العتوـا )كوف مف خمس كممات ف  ذذ  المرنمةعند دخولش المدرسة ويستطيع استخداـ جمؿ تت
 (.203ا ص2004

  :أشكال المغة

يمة ا ساسية ف  تفاذـ أبناء البشر مع بعثهـ فمف خاللها يعبروف عف أنفسهـ تعد المغة الوس
  :وأمانيهـ وطموناتهـ وعف أدبهـ و قافتهـ وقد قسـ عبد الهادي وآخروف المغة إلى  ال ة أشكاؿ

بمهارات التندث الت  تتطور مف  م ؿكوتتثمف المهارات المغوية  :من ناحية الميارات .1
ش الجممة والجممة المفيدة ومهارة القراءة الت  تبدأ بمفظ النروؼ النرؼ إلى الكممة وشب

  .والكممات والجمؿ واالستيعاب والفهـ وذذ  المهارة بخا ة تعد شكال  مهما  مف أشكاؿ المغة
ويتثمف عالقة المغة بالموثوع المطروحا مم ال  بعدة أنواع مف  :من ناحية الموضوعات .2

مغة واعتبارذا ذات أذمية بعممية التفاذـ فهناؾ المغة توا ؿ البالموثوعات الت  تتعمؽ 
  .السياسية والمغة االقت ادية وذناؾ المغات المنمية والمغات العالمية

 :حسب وسائل االتصال .3

قرب أو  وتتـ عف طريؽ التخاطب والمناد ةا إما عف  : وسائل االتصال بواسطة األصوات  - أ
  .بعد ويشترط ف  ذلؾ وجود مرسؿ ومستقبؿ

  ا شكاؿ ة أشكاؿ لمتخاطب والتندث تكمف ف  ذناؾ عد :ائل االتصال غير المغويوس - ب
  :التالية
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  .ا شارة ولغة الجسد (1

  .ات اؿ العيوف أو لغة العيوف (2

ذذا المجاؿ  نها  توارد ا فكارا وال تزاؿ الدراسات قميمة ف   (المسافة (لتخاطب عف بعدا (3
  .ال تخثع لمتجريب

مالبسا ووسا ؿ الزينةا فه  تدؿ عمى نظرة الفرد وعمى طبقتش ال :الوسا ؿ ال ناعية (4
 .االجتماعية وشخ يتش بشكؿ عاـ 

لذلؾ ناوؿ الفالسفة منذ أرسطو ونتى يومنا ذذا نؿ لغز المغة البشرية وتميزذا عف المغة الت  
ية يستخدمها النيواف ولكنهـ لـ يتو موا إلى نظريات قاطعة ومتفؽ عميها نوؿ أ ؿ المغة البشر 

والت  كاف  ت  قاـ بها عمماء النفس المغويوالطريقة الت  تطورت بها إال أف الدراسات والتجارب ال
با مكاف إخثاع فروثها لمتنقيؽ عف طريؽ المالنظة والتجريب ف  سمسمة مف التجارب 
والدراسات الميدانية النفسية جر  التركيز فيها عمى كيفية اكتساب ا نساف لمغة وعالقة ذلؾ 
بالنوان  الفسيولوجية والع بية العقمية بالمقارنة مع المغة غير البشريةا قد ألقت الثوء عمى 

 .( 12ا ص2007الناشؼا  (طبيعة المغة عند ا نساف

لمتو ؿ إلى نقا ؽ تساعد عمى ا جابة عف التساؤؿ نوؿ ماذية المغة لذلؾ كاف البد لمبانث 
بيف المغة والتوا ؿ والعوامؿ الفطرية الت  تعد الطفؿ العالقة  :مف التطرؽ إلى أمور عديدة منها

لفهـ المغة البشرية والتعبير عنها وتأ ير البي ة عمى اكتساب الطفؿ لمغة والعالقة بيف الفهـ والكالـ 
  .والمغة والتفكير

وذذ  مجموعةا  لقد تو ؿ عمماء المغة إلى العديد مف الخ ا صا الت  تتميز بها المغة البشرية
 :كما ذكرىا محمد إسماعيلض ذذ  الخ ا صا أو بع

 )أو المجموعة مف الوندات ال وتية الت  يتكوف منها سياؽ الكالـ  :الجانب الصوتي - أ
Phontics ).  

  ( Semantics ) .أي المعان  الت  تنممها ذذ  ا  وات :جانب الدالالت - ب

  Syntax مية أي الجمؿ والعبارات الت  تتجمع فيها الوندات الكالجانب التركيبات  - ت

 أي المغة باعتبارذا أداة لمتوا ؿ بوظيفة التفاعؿ االجتماع  :جانب الوظيفة - ث
Pragmatics )) 
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تتميز المغة البشرية بالقدرة الها مة عمى التشكيؿا فف  كؿ لغة توجد  : من الناحية الصوتية .1
 ةمف عدد  غير مف ا  وات المفرد اآلالؼ مف الكممات المختمفةا الت  تتشكؿ

Phonemes) ) المتنركة والنركات الهجا ية ا نرؼ وذ ا نطؽ
الت  ليست لها داللة بذاتهاا فعدد الفونيمات ف  المغة ا نجميزية  (Diphthongs)المت مة

فونيـ نيث أف البعض  20 وندة وبعض المغات ال تستخدـ أك ر مف  54م ال  ال يتجاوز 
وذ   (االزدواجية ف  التشكيؿ  )ا ية اآلخر قد ي ؿ إلى الستيف وتسمى ذذ  الخا ة بخ

 ( 156ا ص2003عبد الهاديا )ما ال يوجد إال ف  المغة البشرية وندذا 
ُيعد ا نساف الكا ف الن  الونيدا الذي يستطيع أف يتعامؿ مع   :أما من حيث الداللة .2

ا شياء الت  ليس لها وجودا إال عمى مستو  تخيم ا نرؼ أو بمعنى آخرا تمؾ الت  ال 
 .مف موقؼ عين  راذف ا  تشكؿ جزء

ذذ  القدرة عمى استنثار ا شياء ف  غير وجودذا وعمى االنتفاظ بآ ارذا النسية ذ  الت  
تجعؿ مف الرموز المغوية عند ا نساف شي ا  يختمؼ اختالفا  جوذريا  عف المغة ا شاريةا الت  

البشرية ال تقت ر ف  دالالتها  يمكف لبعض النيوانات الراقية أف تكتسبهاا فالرموز ف  المغة
عمى مجرد ا شارة لما ذو موجودا بؿ يتعّد  ذلؾ إلى ما ليس لش وجود الواقع ا فميس مف 
الثروري خالفا  لما ذو الناؿ ف  المغة ا شاريةا أف يكوف الش ء الذي يشير الرمز المغوي 

التعرؼ إليشا بؿ أف ا نساف موجودا  ف  المجاؿ النس  لممتكمـا لك  يتـ تعيينش أو تنديد  أو 
عف طريؽ رمز لغوي أو مفهوـ الش ء   ا سرعاف ما يتعمـ أف يعبر عف ش ءولـ ينفطـ بعد

 يشير إلى ذلؾ الش ءا إال أنش ف  الوقت ذاتش ينف ؿ تماما  عنش 
فهف المغة البشرية وندذا ا الت  يمكف أف ت اغ فيها مف  : أما من حيث التركيبات المغوية .3

تركيبات أخر  ذات داللة ذ  الجمؿ والعباراتا لهذ   (أي الكممات  )الكالمية الوندات 
التركيبات قواعد وأ وؿ وب رؼ النظر عف معرفتنا أو عدـ معرفتنا بهذ  القواعدا فهننا 
نتبعها بالثرورة كأساس لنقؿ معنى المق ودا فهلى جانب القدرة عمى تعمـ معان  

ا  أف يتعمـ كيفية وثع كممات قديمة ف   يغ جديدةا الكمماتا فهف ا نساف يستطيع أيث
بؿ ويستطيع أيثا  أف يقوـ بعمؿ  يغ ال تنقؿ فقط المعنى المباشرا بؿ تنقؿ كذلؾ معنى 

كأف تقوؿ م ال  فالف  .ثمنيا  غير مباشرا وذلؾ كما ف  الكناية وال يغ البالغية ا خر 
  .ك ير الرماد يعن  أنش كريـ وجواد
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ممات والجمؿ والتعبيرات وغير الك (فتختص المغة البشرية بأف أدواتها :الوظيفة أما من حيث.4
شياء أي ا ) ف المعان  الت  تنممها ذذ  الرموزإليس لها  فة الرمزية فنسب بؿ  )ذلؾ

  .ينددذا مجتمع المغة والمفاذيـ الت  تسير إليها

يف وتعن  شي ا  آخر ف  موقؼ بعبارة أخر ا فهف ا لفاظ نفسهاا قد تعن  شي ا  ف  موقؼ مع
آخرا فهذا قاؿ ا ستاذ لمطالب م ال ا إف التقدير الذي ن مت عميش ذو مقبوؿ ورد عميش الطالب 
بقولش شكرا ا فهف نبرة  وت المفظ لكممة شكرا  قد تنقؿ لش معنى االمتناف إذا كاف الطالب قد توقع 

ولكف إذا كاف قد توقع أف ين ؿ ف  ذذا جدا   ا  ثعيف ا  مف أداء  ف  امتناف ذذا المقرر تقدير 
المقرر عمى تقدير ممتاز فهف نبرات  وتش عند المفظ بنفس الكممة سوؼ ينقؿ إلى ا ستاذ معنى 

 ( 232-230 صا1995منمد عماد الديف إسماعيؿا )مختمؼ تماما  

  :مراحل النمو المغوي -ثالثاً 
 دراكية أو ال وتية قادرة عمى إ دار عندما يأت  الطفؿ إلى ذذا العالـا ال تكوف أجهزتش ا

ف كانت مبرمجة  ف تكتسب ذذ  القدرة عندما يمكنها نثج الجهاز الع ب  المركزي  الكالـا وا 
ومعنى ذلؾا أف الطفؿ يولد بهذ  القدرة ولكف توظيفها ينتاج إلى مستو  معيف مف  .مف ذلؾ

تطور متتابع يمكف جدولتش زمنيا  النثج الفيزيولوج ا يسير ف  مرانؿ ومعدالتا يترتب عميها 
ف  ند  ا دنى وا ق ىا ليسترشد بش المعنيوف بالنمو الطبيع  لمغة الطفؿا وف  مقدمتهـ اآلباء 

  .والمعمموف والبان وف النفسيوف والتربويوف

  :مراحل نمو األصوات

قبؿ أف إف ا  وات الت  ت در عف الطفؿ تمر بفتراتا وذذ  الفترات لها مستويات عديدةا 
  :ت ي  كالما  ذا معنىا وتتمخص ذذ  المرانؿ ف  مرنمة ما قبؿ الكالـ

  .الت  تنتج مف اندفاع الهواء بقوة عبر ننجرة الطفؿ إلى ر تيش :صيحة الميالد .1

نيث ت ب  ا  وات معبرة عف نالة الطفؿ االنفعالية  :مرحمة األصوات االنفعالية .2
لما   ( Reflex actions )ا وتعتبر أفعاال  انعكاسية والجسميةا وتكوف ال إرادية ف  البداية

يشعر بش الطفؿ مف جوع أو ثيؽ سببش ثغط المفا ؼ عمى جسمش أو البمؿا عمى سبيؿ 
الم اؿا وتتنوؿ ذذ  ا  وات فيما بعد إلى لغة إرادية يستخدمها الطفؿ ليستجيب لها مف 

  .العبش أو ينممشينيط بشا فيقوـ بتمبية ناجاتش الجسمية والنفسيةا كأف ي
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 : ( Intimation )مرحمة المناغاة أو التنغيم  .3

  .اة التمقا يةغظهور بوادر المنا -

  .إ دار أ وات عشوا ية غ  مترابطة -

   استخداـ ذذ  ا  وات كوسيمة لمناغاة نفسش نتى ف  غياب ا شخاص مف نولش مف  -

  .أشهر 3الشهر إلى نتى  -

     لطفؿ ا شارة لمن وؿ عمى ما يريد ا م نوبة وفيها يستخدـ ا :مرحمة لغة اإلشارة .4
  .ببعض التمفظاتا الت  تسببش الهمهمة أو مقاطع لمكممات ال نينة م ؿ ذاا ماا ذا  

  .وذ  المرنمة الت  يكوف فيها لمكممات معنى :مرحمة الكالم .5

  المغويا ف  وسنتناوؿ ذنا المرانؿ ال الث ا خيرةا الت  يمعب فيها الطفؿ دورا  مهما  ف  نمو 
الطفؿ بقدراتش ونثجش الفسيولوج ا والبي ة بما توفر  مف  :تفاعمش مع بي تش واآلخريف مف نولش

 (.203ا ص2004العتوـا .) فرص لمنمو والتطور

 :متطمبات النمو المغوي لمطفل -رابعاً 
 :من أىم متطمبات النمو المغوي لمطفل نذكر

الق ص والتم يمياتا الت  يجد فيها  :فؿا مف م ؿالتركيز عمى ا نشطة المغوية المنببة لمط .1
فطفؿ الروثة غالبا  ما يكوف شغوفا  لسماع الق ص ومف  ـ  .الطفؿ المتعة وا  ارة والسرور

؛ مستخدما  ما ..روايتهاا وتأليؼ ق ص ونكايات خيالية مف ت وراتش وربما أنالمش ورغباتش
  .نةيممكش مف ألفاظ ومفردات وتراكيب وجمؿ لغوية معي

ا والسؤاؿ ..تشجيع الطفؿا بشكؿ دا ـا عمى النوار والنديث والتعبير عما يالنظش .2
 .واالستفهاـ وتوسيع مداركش لألشياء الموجودة ف  منيطشا وتعمـ أسما ها وألوانها وأشكالها

 (.14-13ص ا1999قنطارا  (فالمغة ذ  مفتاح التعمـ وأساس بناء المفاذيـ والخبرات

بير المفظ  مف خالؿ تنمية مهارات االت اؿ الجيدا والتندث واالستماع تنمية مهارة التع  .3
الفاعؿ لمتعميمات نتى تنمو لد  الطفؿ مهارة الفهـ السميـا بشكؿ واث ا ويكوف قادرا  عمى 
التندث والتعبير عف مشاعر  وعواطفش وناجاتشا وعما يدور ف  ذذنش مف أنداث وأفكار 

 .ومواقؼ نياتية

 .مى استخداـ جوانب التعزيز المختمفة لمطفؿثرورة التركيز ع .4
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 :تؤ ر البي ة المنيطة بالطفؿا بما فيها مف متغيرات ف  النمو المغوي لمطفؿا مف م ؿ  .5
 .وسا ؿ ا عالـ بأنواعها المختمفةا المسموعة والمقروءة

ثرورة النطؽ ال ني  لأللفاظ والكممات مف قبؿ الكبارا أ ناء تعاممهـ مع الطفؿا وتفسير  .6
 (50-49اص 2007الشريؼا   (ا لفاظ والكممات ال عبة 

 والجدول التالي, يبين تسمسل اكتساب الطفل العربي لألصوات المغوية العربية

 ( تسمسل اكتساب الطفل لألصوات المغوية العربية1جدول رقم )

 بالسنة العمر الحركات العمر بالسنة السواكن الرقم
 1.5 رة والضمةالفتحة والكس 1.5 -ه/د/ي/و/م/ب 1
  األلف 2 ك/ن/ز/س/د/ت 2
   2.3 /ج المصرية/خ/ل/ف 3
 2.3 /ي/و/ 3 /ح/ 4
 3 الحركات المركبة 3 طول الحركات 5
   3.6 تشديد السواكن 6
   3.6 المفخمة /ز/س/ 7
   3.6 م المفخمة/ل/ض/ط/ 8
   4 /ج/ 9
   4.6 /ش/ع/ 10
   5 ز/ 11
   6.6 /ق/ 12

 (215ص ,2000دان حم  ) :المصدر
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 خاتمة:
ومف ذنا نر  بأف طفؿ الروثة بناجة إلى الك ير مف االذتماـ والعناية الخا ة ف  عمر 

لمعممات رياض ا طفاؿ نتى يستطعف  الخمس سنوات نيث يتطمب إعدادا  مهنيا  وتربويا  وعمميا  
يمر بها كؿ طفؿ ف   القياـ بمهامهف التربوية عمى أكمؿ وجش بما يتناسب مع مرانؿ النمو الت 

ا كما ويجب أف توفر مناذج الروثة الخبرات والتجارب وا نشطة المناسبة الت  عمر الروثة 
ج بيف ما يقدـ لمطفؿ مف برامج ومواد وبيف او تساعد عمى النمو ال ني  لطفؿ الروثة وتز 
 مستو  نمو  وما يتوفر لديش مف مهارات وقدرات.
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 انفصم انراثع
 املفسرح نكُفُخ اكتسبة انهغخ عىذ انطفمثعط انىظرَبد 

 

 

 تمييد:

 )اإلجرائية( النظرية السموكية -أوالً 

 النظرية المغوية لتشومسكي -ثانياً 

 النظرية المعرفية عند بياجيو -ثالثاً 

 ماريا منتسورينظرية  -رابعاً 

 منتسوري المبادئ التربوية في نظرية -خامساً 

 وريعند منتستربية الطفل مبادئ  -سادساً 

 خاتمة:
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 تمييد:
يناوؿ عمماء النفسا ومنذ مطمع القرف العشريفا وثع نظريات نوؿ سير وديناميكية عممية 
التعميـا أيا  كانت طبيعتهاا وقدموا أدلة جمعوذا مف الدراسات الميدانية والبنوثا الت  أجروذا 

نوا عمى  دؽ نظرياتهـ ا ليبرذ( بتركيز عمى ال غار)بداية عمى النيواف ومف  ـ عمى ا نساف 
وفروثهـ وتفسيراتهـا فمف المدرسة الجشتالتية إلى السموكيةا فالنظرية المعرفية واالجتماعية 

نجد العديد مف التفسيرات الت  يتفؽ العمماء  .وانتهاء ا نتى يومنا ذذاا بنظرية الذكاءات المتعددة
ولكف دا ما  يبنوف عمى ما تو ؿ  والمنظروف بالنسبة لبعثهاا ويختمفوف بالنسبة لمبعض اآلخرا

 .إليشا الذيف سبقوذـ ف  ذذا المجاؿا ويثيفوف إليش

ومف ذذ  النظرياتا سنختار أك ر  الث نظريات ت م  كهطار مرجع  لمبرنامجا لفهـ كيؼ 
  .يكتسب الطفؿ المغة

 :(  اإلجرائية )النظرية السموكية  -أوالً 
أف السموؾ المغوي المتعمـا كأي سموؾ آخرا Skinner )  كما وثعها سكنر  )ُتعد نظرية التعمـ 

ذماؿ لمسموؾ  ( reinforcement ) إنما ذو نتاج لعممية تدعيـ  إجرا   لمسموؾ المطموبا وا 
فف  مرنمة المعب الكالم ا ت در عف الطفؿ  .غير المرغوب فيشا والذي يتـ العمؿ عمى إطفا ش
بش بتدعيـ بعثهاا وذلؾ بهبداء سعادتهـ بش أو  أ وات وألفاظ يقوـ اآلباء وغيرذـ مف المنيطيف

بتكرار ما يقولش الطفؿ أو بانتثانشا فيشعر الطفؿ بالرثا والسعادة ويعمد إلى تكرار ا لفاظ 
التدعيـ »الت  القت استنسانا  وقبوال ا طمعا  ف  الن وؿ مرة أخر  عمى النالة الشعورية 

موكش ورد فعؿ اآلخريف مف نولش ف  ذذ  النالة الت  أنس بها نتيجة لس «ا يجاب  أو التعزيز
تدخؿ  المتم ؿ ف  ألفاظ معينة  ( stimulus )داعمة لمم ير  ( response ) كانت االستجابة 

ا ف  نيف تـ إذماؿ ا لفاظ ( operational )ا بشكؿ إجرا   (ف  النظاـ ال وت  لمغة ا ـ  
 فمهـ أف يتعممهاا فيندث االنطفاءاآلباء لطأو المقاطع الت  ال تنتم  إلى المغة الت  يريد 

extinction  أي أف الطفؿ يقؿ تكرار  لها إلى أف تختف.  

ولكف ما سبؽ ال يكف  لتفسير ما ي ؿ إليش الطفؿ مف لغة تتطور ف  السنوات ا ولىا بشكؿ 
نتى كبير وممنوظا البد أف تكوف ذناؾ ميكانيزمات أخر  تدعـ النمو المغويا وعدـ االنتظار 

ال سار النمو المغوي بشكؿ بط ء وغير منتظـا وذذا  يأت  الطفؿ بألفاظ وكممات  نينةا وا 
  .مغاير لما بينتش الدراسات العديدة بهذا الشأف
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ال أند ينكر أذمية تدعيـ ا لفاظ والكممات والجمؿ ال نينةا الت  يأت  بها ا طفاؿ ف  تعممهـ 
ديد مف االنتقادات إلى نظرية التعمـ عف طريؽ التدعيـ المغة وتطويرذاا ومع ذلؾ فقد وجهت الع
  .ا جرا   فقط فيما يتعمؽ باكتساب المغة

مف ذذ  االنتقاداتا ما وجهش تشومسك  إلى أف االعتماد عمى تقميد ومالنظة الطفؿ لمكبارا 
ما  وتدعيـ ال ني  منهاا ال يفسر كيؼ يأت  ا طفاؿ بالعديد مف الكممات والجمؿ الجديدة تما

  .عما سمعو  مف الكبار

وتر  البان ةا أف معظـ اآلباء ال يعيروف الك ير مف االنتبا  لمكمماتا الت  ينطؽ بها أطفالهـا 
فاآلباء لديهـ اذتمامات ك يرة غير أبنا هـ ومشغولوفا لذلؾ ال يستطيعوف دا ما  أف ي ننوا 

موف المدرسة ونطقهـ غير  ني  أخطاء أطفالهـ ف  المغةا لذلؾ ذناؾ الك ير مف ا طفاؿ يدخ
  .ومكتمؿ لمغة

  :النظرية المغوية لتشومسكي -ثانياً 
ا نظريتش المعروفة باسـ النظرية المغويةا والت  تفترض ( Chomsky, 1957 )قدـ تشومسك  

أف ا طفاؿ يولدوف ولديهـ نماذج لمتركيب المغوي تمكنهـ مف معرفة القواعد الننويةا لمتركيبات 
تشترؾ   ( universals )  أي لغةا استنادا  إلى وجود عموميات ف  التركيبات المغوية المغوية ف

 (32ص ا2007الناشؼا )م ؿ وجود أسماء وأفعاؿ ف  الجمؿ فيها جميع المغاتا

ذذ  العموميات ال يتـ تعميمها لمطفؿا  نش يولد وعند  قدرة أولية لتنميؿ الجمؿ الت  يسمعهاا  ـ 
لمقواعد الننوية لمغة ا ـا ومف ذنا جاءت قدرة الطفؿ عمى تكويف جمؿ لـ  يعيد تركيبها وفقا  

 (31ص ا2000قاسـا   )يسمعها مف قبؿ مف الوالديف أو مف أي م در آخر 

بش تشومسك  ف  أف ذناؾ عموميات ف  التركيبات المغويةا تشترؾ فيها  ءوتؤيد البان ة ما جا
و ف ا طفاؿ يولدوف ولديهـ االستعداد  (مؿ أسماء وأفعاؿ ف  الج )جميع المغات وجود 

البيولوج  لعدة أمورا م ؿ تفاعمش مع كؿ ما ينبط بش فيفعؿ ويتفاعؿ معش وسيكتشفش مستخدما  
كافة نواسشا ا مر الذي يساعد  عمى إثافة تراكيب لغوية جديدة لديشا  ف الطفؿ يبدأ مف 

 .المنسوس  ـ ينته  بالمجرد
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   :عند بياجيو رفيةالنظرية المع -ثالثاً 
مف أذـ النظرياتا الت  تساعد عمى فهـ كيفية اكتساب الطفؿ  ( Piaget ) تعد نظرية بياجيش

 )87ص  ا2007بديرا )لمغة 

ف  الدور الذي يقـو بش الطفؿ  «النظرية المغوية»و «نظرية التعمـ»تختمؼ النظرية المعرفية عف 
 .لالنتقاؿ مف ا داء لمكفاءة

فاكتساب القدرة عمى تسمية  .س عممية إشراطيةا ولكنها إبداعيةيف  نظر بياجيش لفاكتساب المغة 
ا شياء وا فعاؿ تكوف ف  البداية عمؿ تقميدا يجري تدعيـ المناسب منهاا فيستمر الطفؿ ف  

وذذا ما يسميش  .تكرارذا وتأديتهاا دوف أف تستقر ف  ن يمتش المغوية ونظامش المغوي بشكؿ نها  
  .ا داءبياجيش ب

أما الكفاءةا فهنها ال تكتسب إال بناء عمى تنظيمات داخميةا تبدأ أولية  ـ يعاد تنظيمها بناء عمى 
ا فتنمو قدرة الطفؿ تدريجيا  لمتعامؿ مع  ( assimilation )تفاعؿ الطفؿ مع البي ة الخارجية 

نش بالرمز المغوي موجودا  الرموز المغوية ف  البدايةا ينتاج الطفؿ  ف يكوف المدلوؿ الذي يعبر ع
ف  مجالش النس ا ولكف ببموغش المرنمة الت  يستطيع فيها أف يكوف  ورا  ذذنية  ابتة أو مفاذيـ 

الرموز الدالة عميها  عف ا شياء وا نداثا فهنش ي ب  بهمكانش أف يعبر عنها باستخداـ الكممات 
والمستقبؿ إلى جانب  دوف ناجة  ف تكوف ما مة أمامشا أي أف يتندث عف الماث 

 .(33ا ص2007الناشؼا )الناثر

لقد وثع بياجيش نظريتش المعرفية لتفسير كيؼ يتـ التعمـ وتكويف المفاذيـ بشكؿ عاـا بما ف  
ذلؾ المفاذيـ والمعان  والقواعد المغويةا وترؾ لتالمذتش والعمماء الذيف جاؤوا مف بعد  مهمة 

وذكذاا نجد النظرية  .تش ف  مجاالت وأماكف متعددةتجريب وتفسير والتوسع ف  تطبيؽ نظريا
  .المعرفية ذ  ا ساس النفس  لمعظـ البرامج التربوية الت  تقدـ لألطفاؿ نتى يومنا ذذا

مف الدراسات المبنية عمى نظرية بياجيش ف  النمو المعرف ا وكيفية تكويف الطفؿ لمفاذيمش مف 
أ عمى طريقة تفكير  نتيجة  دراكش المتنام  لطبيعة خالؿ تفاعمش مع البي ة والتطورات الت  تطر 

العالقات بيف ا فعاؿ والنتا جا نتناوؿ ذنا بعض التجارب الت  أجريت نوؿ عالقة النمو المعرف  
  .باكتساب الطفؿ لمعان  ودالالت ا لفاظ والكممات

القة و يقة بيف الفكر أف المغة تنمو بنمو القدرة عمى التفكير المنطق  وأف ذناؾ ع )يؤكد بياجيش 
 (.لمغة فكميهما يؤ ر ويتأ ر باآلخروا
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وكما يشير بياجيش إلى أذمية المناكاة ف  مرنمة النمو النس  نرك  ف  اكتساب المغة وأف 
بديرا  )القدرة عمى المناكاة تتوقؼ عمى مستو  النمو العقم  لمطفؿ واختيار النموذج المقمد 

 (.24 ا ص2004

ال ال ة بمجموعة أدلةا ت بت فكرتها وتؤديها بما ال يدعو لمشؾ أف لكؿ وقد جاءت النظريات 
  .نظرية مف النظريات نقاط سمبية ونقاط إيجابية

ويجب أال ننَس أف نثع ن ب أعيننا أف الروثة تقـو بهعداد الطفؿ لاللتناؽ بمدرسة التعميـ 
ب إال إذا أجاد المهجة أوال  ا ساس ا فالطفؿ ف  عمر ست سنوات ال يمكنش نقيقة أف يقرأ أو يكت

بفهمها والتندث بها بدقة وطالقة ومف  ـ يجب تدريب الطفؿ عمى الكالـ والتفكير والمالنظة 
  .جنبا  إلى جنب

لذلؾ تر  البان ة أنش يجب أف نوجش مسار النمو المغوي ننو نمو أفثؿا لذلؾ عمى الكبار أف 
تعبير عف نفسشا كما أفَّ عميهـ أف يقدموا يشجعوا الطفؿ عمى التندث ويتينوا الفر ة لش لم

نموذج كالمية جيدة ف  البيت وف  المدرسة وف  برامج التمفزيوف الموجهة لألطفاؿا وذذا يوجب 
عمينا عدـ استخداـ لغة طفولية عند التندث مع الطفؿ والتأكيد عمى استعماؿ لغة عربية سميمة 

  .التعبير والمفردات والم طمنات والمفاذيـ

  :نظرية ماريا مونتسوري -عاً راب
ا درست عمـ ا نياء والطبا وعممت ف  ( 1896 – 1870 )ولدت ماريا منتسوري ف  إيطاليا 

ا وكاف تركيزذا من با  آنذاؾ عمى ا طفاؿ غير /قسـ ا مراض النفسية  /مشفى جامعة روما 
 المعالجة التربوية ة أو اسـوكانت أوؿ مف بدأ اتجاذا  جديدا  مف نيث ربط الطب بالتربي .العادييف

وعممت بعدذا ف  معهد ا طفاؿ ا سوياء وغير العادييفا  ـ درست ا طفاؿ الثعاؼ عقميا ا 
وتو مت إلى أف الطريقة الت  تستخدـ ف  التعميـا وذ  التركيز عمى استخداـ الموادا ال تعتبر 

نما يمكف استخدامها م ع ا طفاؿ ا سوياءا طريقة تعميمية مقت رة عمى ثعاؼ العقوؿ وا 
واعتمادا  عمى ذلؾ طورت فرثيتها ف  أف تعميـ ا طفاؿ المبن  عمى استخداـ المواد يساعد عمى 

 ( 320ا ص1990قطام ا  )نمو وتطوير تمقا ية ا طفاؿ ونموذـ الجسم  والعقم  

نها واتخذت م( سنوات  7-3 )بيوت ا طفاؿ الخا ة با طفاؿ مف عمر وقامت منتسوري بهنشاء
  .مجاال  لتطبيؽ آرا ها
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تأ رت منتسوري بأفكار روسوا الذي طالب بعودة الطفؿ إلى أنثاف الطبيعةا فنا رت الطفؿ 
رونيا  وفكريا  ونركيا  عبر مجموعة أنشطة تمب  ناجاتش وتنم  إمكاناتش داخؿ مؤسسات 

 ..( Parkayf Stanford 2001, p.109 )متخ  ة 

 :نتسوريالمبادئ التربوية في نظرية م
لنظرية والتطبيقيةا نذكر ذنا اتقوـ نظرية منتسوري التربوية عمى جممة مف المبادئ وا سس 

 :أذمها

 الباعث الونيد والمشجع عمى ا داء ف  ا نشطةا ذو السرور والنجاح والقياـ بالعمؿ  .1
  .بشكؿ  ني 

 .ال برامج وال خطط مدرسيةا بؿ كؿ طفؿ يتعمـ نسب رغبتش ويمعب متى يشاء .2

قطام ا  ) إف التعميـ الفردي ذو التعميـ الذي ينقؽ ذاتية الطفؿ ويساعد  ف  نمو  المعرف   .3
 ( .  320ص  1990

  .إف إعطاء الطفؿ النرية يساعد  عمى العمؿ والتفكير نسب قدراتش وميولش وناجاتش .4

       ها الخبرات المقدمة مرتبة بنيث ال ينتقؿ الطفؿ مف خبرة إلى أخر  قبؿ االنتهاء مف قبم .5
  .(144ا ص 2000الشربين  و ادؽا  )كمما أمكف 

 إف أك ر أساليب التعزيز إفادة بالنسبة لمطفؿا ذ  أف نطمعش عمى ما نققش مف نجاحا وأف  .6
 ( . 97ا ص2003بهادرا ) نمكنش مف إدراؾ نجانش كمما تنقؽ ذذا النجاح 

   نوعة بنيث تخ ص لكؿ لعبة االعتماد عمى ا لعاب التعميمية لتعميـ الطفؿ الخبرات المت .7

  (.97ا ص 2003بهادرا  (تمكيف كؿ طفؿ مف النركة والنشاط وعدـ تقييد   .8

 عمى ا طفاؿ أف يجدوا أماكف  غيرة النجـ ا تتناسب وأنجامهـ وأطوالهـا عدا عف أف .9
 .يجدوا مقاعد مرينة تساعدذـ ف  النركة

القياـ با عماؿ  )لألطفاؿا مف م ؿ  كما أكدت منتسوري عمى أذمية ممارسة الخبرات العممية
 Priscoll  )فالتعميـ عممية تراكمية مف الخبرات المتنوعة (االنياكة -تمميع ا نذية -البي ية

amd nagel.zod p179). 
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كما اعتبرت منتسوري أف النواس ذ  ا ساس ف  عممية التعمـا واعتمدت تربية النواس 
وتعتبر  .  تعممهاا لتنمية الطفؿ بشكؿ سوي ومتوازفبمفردذاا منطمقة مف الجزء إلى الكؿ ف

 .منتسوري أنش يجب أف يسود الروثة جو المنبة بيف ا طفاؿ والمعممة

  :مبادئ تربية الطفل عند منتسوري
تر  منتسوري أف التربية تبدأ مف الوالدةا وتعتقد أف الطفؿ يمر ف  سنواتش ا ولى بفترات نرجة 

فالروثة ف  نظر منتسوري تتبنى  .ف خاللها شديد التقبؿ لممؤ راتفترات نساسة ا يكو  اسمها 
فكرة تنمية الطفؿ مف الجانب الجسم  والعقم  واالجتماع  ونمو االستقالؿ وذلؾ تندد فرص 

  .التعمـ مف قبؿ ناجات المتعمـ وما تستطيع أف ت ؿ إليش قدراتش

  :وتتمثل تربية الطفل عند منتسوري في ثالثة مبادئ ىي

تر  منتسوري أف التربية تبدأ مف الوالدةا وأف السنوات القميمة ا ولى   :أ التربية تنميةمبد .1
مف النياة ذ  أك ر السنوات أذميةا  ف إسهامها ف  تكويف ا نساف جسديا  وعقميا  يفوؽ 

فترات  )أي فترة أخر ا فه  تعتقد أف الطفؿ يمر ف  سنواتش ا ولى بفترات نرجة أسمتها 
 ( 17 - 16ا ص 1992ذينستوؾا )يكوف خاللها شديد التقبؿ لممؤ رات  (نساسة 

فالروثة ف  نظر منتسوري تتبنى فكرة تنمية الطفؿ مف الجانب الجسم  والعقم  واالجتماع ا 
ونمو االستقالؿا ولذلؾ تندد فرص التعمـ مف قبؿ ناجات المتعمـا وما تستطيع أف ت ؿ إليش 

مو وروح تنموا لش أ ر ف  تنديد النشاطات والمواد الت  يتـ قدراتشا وأف مبدأ الطفؿ جسـ ين
ا 1990قطام ا )اختيارذا لك  يتفاعؿ معها ف  الروثة ويتدرب عميها تدريبا  جسميا  منتظما  

 ( . 323ص 

وتقدـ منتسوري مجموعة مف ا نشطة الت  تنم  الطفؿ ف  جميع جوانبش ا نشطة النركية 
كنمؿ ال ينيةا كمية مف ا رزا  )شطة التنكـ العثم  النرك  كالمش ا والجري والقفزا وأن

أي البد مف تقديـ الفرص المناسبة لمنركة والنشاطات الت   (إبريؽ ميا  فارغا ممتمئ بالع ير 
 ( . 83 - 82ا ص 2003بهادرا  )تساعد  عمى النمو 

  مبدأ التربية إف مبدأ النرية ذو أند مرتكزات نظاـ منتسوري الذي يتثمف  :مبدأ الحرية .2
  :تنمية ومبدأ تربية النواسا ويتثمف مبدأ النرية ما يم 

نما توجد  - أ    إف النرية الت  تنادي بها منتسوري ذ  نرية منظمةا وليست فوثىا وا 
 .مرشدة معينة لثبط النظاـا وتقديـ ا رشادات الالزمة
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النرية  اـ يأت  مفلد  الطفؿ؛  ف النظإف مبدأ النرية يطور مفهوـ النظاـ واالنثباط  - ب
 .( 326ا ص2001قطام ا )

كالزراعةا (إف النرية تعن  أف يتعمـ الطفؿ بخبرات مباشرةا وتجارب نياتية نقيقية  - ت
ا وأف يكوف ذناؾ فعاليات وأنشطة متنوعة تناسب ميوؿ كؿ طفؿا (النياكةا تمميع ا نذية 

سالمة )ا يناسب ناجاتش فالطفؿ يمارس أنشطة فردية أك ر مف ا نشطة الجماعية ويختار م
 .( 75ا ص2002وعبد الرنمفا 

انتراـ نرية الطفؿا والمتفقة مع درجة نمو  الجسدي والعقم ا فالطفؿ نر ف  انتقاء عممش  - ث
وف  تفكير  ونركتشا ولهذا عمدت منتسوري إلى إلقاء المقاعد ال ابتة الت  تعيؽ نركتشا 

 .(116اص  1999العنان ا )وء وسكينةعد  والعودة إليش ف  ذدومننتش النرية ف  ترؾ مق

تقديـ الظروؼ البي ية الت  تساعد الطفؿ عمى النركة نيث يريدا ومراقبة نركاتش  ف ذذا  - ج
 ( .     326ا ص 2001قطام ا  )يساعد عمى فهـ سيكولوجية الطفؿ وميولش ورغباتش 

ض مختمفةا إف النرية عند منتسوري تتطمب تنظيـ بي ة ال ؼ إلى عدة أقساـ لعدة أغرا - ح
وا  اث والمعدات يجب أف تناسب نجـ الطفؿا وأف يكوف ذناؾ أشياء نقيقية يتفاعؿ معها 

فالطفؿ يتنقؿ بنرية مع وجود أدراج منف مة متنوعة  (كا دوات المنزليةا النباتات )الطفؿ 
تتي  لش التفاعؿ مع المواد المختمفة والمتنوعة مف ا شياء البسيطة السهمة إلى المواد 
ال عبة بالمعقدةا وذذا ما يجعؿ الطفؿ يقوـ بت ني  أخطا ش أي أنش يتمقى التغذية 

  .الراجعة

تر  منتسوري أف النواس ذ  المدخؿ الطبيع  لمتعمـا وقد قامت  : مبدأ تربية الحواس .3
بتطوير وابتكار مواد وأدوات خا ة لتعميـ ا طفاؿ الخبرات المختمفةا نيث خ  ت لكؿ 

 ة بهكساب الطفؿ مهارة منددة م ؿ مهارات تمييز ا لوافا ومهارات تمييز لعبة أذدافا  خا
ا 2003) بهادرا  .وا  واتا ومهارات تمييز المممسا شكاؿا ومهارات تمييز ا نجاـا 

 (76ص 
 : وتتكوف ا لعاب وا دوات مف أربع ف ات ذ  

نجاـا وا لواف والروا   تهدؼ إلى تدريب ا طفاؿ عمى معرفة ا شكاؿا وا   :الفئة األولى -
 .والمممس مف خالؿ لعبة بناء الدرج وترتيب الع   وا سطوانات الخشبية وأوعية الشـ
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الت  تستخدـ فيها أشكاؿ يب ا طفاؿ عمى مهارات الكتابةا وتهدؼ إلى تدر  :الفئة الثانية -
  كما يتـ مفرغة يتتبع الطفؿ منيطها بالقمـ مما يساعد الطفؿ عمى التنكـ العثم  الع ب

ويدربش عمى رسـ  .تدريبش عمى عمميات الكتابة عف طريؽ أنشطة الرمؿ وال م اؿ والتمويف
ا الشربين  و ادؽ)الخطوط المستقيمة والمنننيةا مما يعمؿ عمى إكسابش مهارة الكتابة 

 . (149صا 2000

ا النروؼ وتهدؼ إلى تدريب ا طفاؿ عمى مهارة القراءة والت  تستخدـ فيه :الفئة الثالثة -
ليقوـ كؿ طفؿ بتمرير أ بعش  )خشف المممس  (ا بجدية الم نوعة مف ورؽ مقو  وم نؼ

السبابة عمى النرؼ كما لو كاف يكتبش مع نطؽ المخارج المفظية لمنرؼ  وتيا ا لير  
  .النرؼ ويممسشا وينطقش ف  الوقت نفسش مما يساعد  عمى اكتساب مهارات القراءة

ؼ إلى تدريب الطفؿ عمى اكتساب المهارات اليدوية النياتية المختمفةا وتهد  :الفئة الرابعة -
والت  تستخدـ فيها لونات ذات أشكاؿ مختمفة منها ما يتطمب استخداـ المهارات العثمية 

أو ربط شريط بعد إدخالش ف   قوب منددةا أو نمؿ  (زر ف  عروة  )الدقيقة لوثع 
نذا شا أو تمميع ا  اث وغير ذلؾ مف  ا أو  ب الع ير ف  الكؤوس أو ربط ال نوف

 (. 22ا ص2002سالمة وعبد الرنمفا  )ا عماؿ النياتية المتنوعة 

والواقع أف طريقة التدريب النس  طريقة تعتمد عمى المشاذدة والمالنظة وممارسة ا نشطةا 
ميات نيث يتمقى الطفؿ معموماتش ب ورة منسوسة ومدركة بطريقة عمميةا تتطمب ممارستش لمعم

وال تعد ا نشطة النسية المقدمة  ( 121ا ص2004ا  )العقمية وتؤدي إلى تراكيب معرفية جديدة
نما تعتبر أنشطة تهي ة لمخطة لمتعمـ المناسبة والت  يتمكف  لمطفؿ أنشطة نها ية ف  ند ذاتهاا وا 

لنياة الطبيعية فيها الطفؿ فعميا  مف القراءة والكتابةا وال تعد ذذ  ا نشطة منف مة عف مناشط ا
والواقعية بؿ يمارسها الطفؿ بطريقة عممية مف خالؿ تفاعمش مع المواد والمواقؼا الت  ت ري نياتش 

 . (89ا ص 2003بهادرا  (بالعديد مف المفاذيـ واالتجاذات والقيـ المختمفة 

ف عممية الف ؿ ما ب يف مف ذنا تر  البان ةا أف ذذ  المبادئا تشكؿ برنامجا  متكامال ا وا 
مكونات ذذ  المبادئ ما ذ  إال مف أجؿ التوثي ا فه  يجب أف تعمؿ بشكؿ متوازفا تنقؽ 

   .لمطفؿ النمو السميـ وفؽ إمكاناتش وقدراتش ورغباتشا وندود شخ يتش وتبمورذا



35 

 

 :األلعاب التعميمية عند منتسوري
النيوانات تر   منتسوري أف  توثع تنت ت رؼ ا طفاؿ جميع ا لعابا فهناؾ ُلعب تشبش 

النية يمكف لمطفؿ أف يمتطيها وبذلؾ يعيش ف  جو النياة وذناؾ لعبة تقوي الجسـ والنواس 
 ( .248ا ص 2003إلياس ومرتثىا )

وتتميز ذذ  المعب التعميمية بأنها تستخدـ كمنبهات ت ير انتبا  الطفؿ وتجذب ميمش ننو التعمـ 
(  121ا ص2004ا البسيون  )ما يناسبش ولذلؾ ي ب  مدفوعا  بنفسش إلى المشاركة واختيار 

  :ىذه األلعاب نذكرومف 

 الكبير  طوؿ يكوف منها الطفؿ برجا  ويميزذ  خشبية ممونة مختمفة النجـ وال : المكعبات
  .منها وال غير

 قثباف مختمفة ا طواؿ مناسبة لتقدير ا طواؿ والتعداد.  

 ذندسية ودور الطفؿ وثع كؿ  ا شكاؿ الهندسية أو المعدنية وذ  أشكاؿ ذات فتنات 
  .ش ء ف  المكاف المخ ص لش عمى المونة

 قطعا  نسيجية ممونة  فراء زرقاء نمراءيعمـ الطفؿ اسـ كؿ لوف بأف يعطى  :تدريب ا لواف. 

 ا 2004بهادرا  )بوثع ماء بدرجات نرارة مختمفة عاليةا متوسطةا باردة  :تدريب النرارة
 .(  96ص 

 ؿ  وت ا جراس ومف خالؿ  ناديؽ فيها رمؿا بنصا دقيؽا مف خال :تدريب السمع
  .ويمكف لمطفؿ أف يميز بيف  وت الرمؿ مف ا  وات ا خر 

لذلؾ تر  البان ةا أف منهج ماريا منتسوريا الذي يعتمد عمى ا لعاب النسية مف أك ر المناذج 
والكتابة مف خالؿ ا لعاب الت  تساعد معممة الروثة لتدريب ا طفاؿ وتهي تهـ لمهارات القراءة 

 .والمكعبات وا شكاؿ الهندسية وغيرذا
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 الخاتمة:

وذكذا مف خالؿ ذذا العرض نر  تمخيص لبعض النظريات المفسرة لكيفية اكتساب المغة عند 
الطفؿ نيث نجد العديد مف التفسيرات اليت يتفؽ العمماء والمنظروف بالنسبة لبعثها ويختمفوف 

خر ولكف دا ما  يبنوف عمى ما تو ؿ إليش الذيف سبقوذـ ف  ذذا المجاؿ بالنسبة لمبعض اآل
ويثيفوف إليش ومف ذذ  النظريات اخترنا عددّا منهاا م ؿ) النظرية السموكية )ا جرا يةا النظرية 

 المغوية لتشومسك ا النظرية المعرفية عند بياجيشا نظرية ماريا منتسوري(.
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ُتعد المغة عن را  بنا يا  أساسيا  ف  مرنمة الطفولة المبكرةا مما يدعو إلى االذتماـ بدراسة عوامؿ 
اقؼ التعميميةا الت  تثمف مرور االستعداد عند الطفؿ ف  تعمـ المغة وتأميف النشاطات والمو 

أطفاؿ ذذ  المرنمة بالخبرات المغوية المؤدية إلى إكسابهـ المهارات المغوية الالزمة ك  يستطيع 
مف خاللها الطفؿ اجتياز ذذا التعمـ بشكؿ سميـ  ف المغة أساس التعمـ والتعميـ وذ  عامؿ مهـ 

الناثرة والمستقبمية نيث تجعؿ  مف عوامؿ نمو الطفؿ وبناء شخ ية وذ  مفتاح المعرفة
والبد مف  (االستماعا القراءةا الكتابةا التعبير )دا  لتعمـ مهارات المغة ا ساسيةالطفؿ مستع

  .الوقوؼ بداية عمى تعريؼ المغة وفؽ ما رآ  بعض مف البان يف والدارسيف

  :تعريف المغة -أوالً 
بة أو المسموعة تعبر عف أفكار ومفاذيـ المغة ذ  ا لفاظ المنطوقة أو المكتو  : معنى المغة

منددة لد  البشرا وقد خص اهلل ا نساف بالمغة الرمزية دوف غير  مف المخموقات ليعبر بها عف 
دراكش ووجدانش   .تفكير  وا 

مجموعة مف الرموز ال وتيةا الت  ينكمها نظاـ معيفا والت  يتعارؼ أفراد مجتمع ذي  : المغة
 ( .11ص2003) البجة هاا مف أجؿ تنقيؽ االت اؿ بيف بعثهـ بعثا   قافة معينة إلى دالالت

نشؽ وليس مجرد ظاذرة نركية  وتيةا وذ  دالة عمى قدرة الطفؿ "بأنها المغة وُيعرؼ الريماوي 
دراؾ  عمى ا دراؾ السمع ا وا دراؾ الب دراؾ التفا يؿا والفروؽ بيف ا  واتا وا  ريا وا 

تنشط ذاكرة ا نداث مف خالؿ  .يف الكممة والفعؿا والندث والزمافالعالقة بيف االسـ ومسما ا وب
اقتراف الرمز المغوي بالندثا وتساعد عمى التفكير ونّؿ المشكالتا والتعبير عف المشاعر 

 .(780صا 2010الريماويا  )"واالت اؿ باآلخريف

بأنها " :ديش تعرؼلمغةا ذو ا ك ر قربا  مف موثوع بن ناا فالمغة ل جول كارولغير أف  تعريؼ 
ذلؾ النظاـ المتشكؿ مف ا  وات المفظية االتفاقية وتتابعات ذذ  ا  وات الت  تستخدـ أو 
يمكف أف تستخدـ ف  االت اؿ المتبادؿ بيف جماعة مف الناس والت  يمكنها أف ت ؼ بشكؿ عاـ 

 ( 11ا ص2005كنعافا ) "ا شياء وا نداث والعمميات ف  البي ة ا نسانية

 :ميارات التييئة لمقراءة والكتابة -اً ثاني
اتفقت معظـ الدراسات العربية وا جنبية عمى مجموعة مف المهاراتا الت  ينبغ  توافرذا لد  

 :الطفؿا قبؿ أف يبدأ ف  تعمـ القراءة بالطريقة الرسميةا ويمكف إجماؿ ذذ  المهارات فيما يأت 
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  :ميارة التعبير الشفيي.1

لغة ف  مرنمة الرياضا فالمغة ببساطة وسيمة ات اؿا إلى جانب أنها تكتسب المغة أذمية با
و ذمية الكالـ والمغةا أدرؾ العديد مف  .أساسية لتعمـ العديد مف المهارات والمفاذيـ المختمفة

البان يف أذميتها ف  نمو استعداد الطفؿ لمقراءةا ومساعدتش عمى النجاح ف  عممية القراءة فيما 
إلى نياة الطفؿ نجد  يستمع ويتندث قبؿ أف يتعمـ القراءةا لذا يعد نمو لغة  بعدا وعندا ننظر

النديث لديش أمرا  مهما  جدا  ف  تعميمش القراءةا ونتى ننم  أو تنمو مهارات استعداد الطفؿ لتعمـ 
القراءة يجب توجيش اذتماـ كبير إلى ا نشطة التعبيرية منذ البدايةا والت  تتعمؽ بالمفردات 

نماط المغوية الت  سيطر عميها مف قبؿا أي تكوف داخؿ القاموس المغوي الخاص بشا نيث وا 
إف استخداـ الكممات الت  يعرفها ويستخدمها الطفؿ وتنبع مف خبراتش وتعبر عف ناجاتش يجعؿ 

ا 2000عبد الهاديا ) اطا  و يقا  بنياتش وينقؽ ناجاتشعممش لمغة وظيفيا ا أي عمما  يرتبط ارتب
 . (161ص

  :التدريب عمى ميارة التعبير الشفوي

 -إف لـ تكف أذمها  (...ا سرةا الجيرافا ا قارب )تشكؿ رياض ا طفاؿ إند  ا طر الهامة 
الت  يجب أف يكتسب الطفؿ ثمنها ن يمة لغوية تمب  مطالبش  -بالنسبة لطفؿ الروثة 

تندثا بو فها مكانا  يؤمف لمطفؿ اليوميةا وتعممش أفكارا  جديدة يستعيف بها عندما يفكر أو ي
دراؾ المعان  ومسميات ا شياءا وتبادؿ  التنوع ف  الخبراتا بهدؼ مساعدتش عمى التندث وا 

  .ا فكار والتعبير عف انفعاالتش

ولما كانت مهارة التندث تتوقؼ عمى ر يد الطفؿ مف المفرداتا وقدرتش عمى تركيب جمؿ ذات 
 نينة لممستمع بترتيب الكممات وت ريفها ونطقها بشكؿ  معنى وتو يؿ ذذا المعنى بطريقة

  .فمف الطبيع  أف يتـ تدريب ا طفاؿ عمى ذذ  المهارات بشكؿ مق ود وموجش .سميـ

وذناؾ أك ر مف طريقة يمكف أف تنم  المعممة بوساطتها مهارة التعبير الشفوي لد  ا طفاؿ م ؿ 
تانة الفر ة لألطفا ؿ لروايتها بأسموبهـ ولغتهـا وعمؿ ق ص مف قراءة الق ص ومناقشتهاا وا 

متتابعة بشكؿ منطق ا وتم يؿ الق ص والدراما وباستخداـ مسرح الدمىا  ا  م ورات تم ؿ أندا 
والتندث عف ا عماؿ وا لعاب الت  يقوموف بها فيما بينهـ وبيف المعممة والمناد ة النرة عف 

ا 2004الناشؼا )نونها ف  المستقبؿ أشياء ينبونهاا أو أنداث وقعت ف  الماث  أو يتم
 ( .34ص
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إثافة إلى عرض مواقؼ م ورة ليعبر عنها الطفؿ بأسموبشا وتوجيش أس مة لمطفؿ وتشجيعش 
عمى ا جابة مستخدما  جمال  بسيطة سميمةا وتشجع ا طفاؿ عمى إجراء مناد ات تمفونية فيما 

 .( 2004198 مردافا  ) (لعبة التمفوف  ) بينهـ

  :التمييز البصريميارة .2

يق د بالتمييز الب ريا القدرة عمى تمييز أوجش الشبش واالختالؼ بيف ال ور وا شكاؿ 
ا فعندما تذكر ( 1994منمدا  )والنروؼ والكمماتا وكذلؾ القدرة عمى تمييز ا لواف وا نجاـ 

تمييز بيف ألواف ا ـ أماـ طفمها ألواف الفاكهة م ال  الت  أمامشا فه  بذلؾ تدرب الطفؿ عمى ال
الفاكهةا وأيثا  تدربش عمى التمييز بيف أشكالهاا فالموزة غير التفانةا ولكؿ منها شكؿ ولوف 
مختمؼا وعندما تبدأ ا ـ ف  تذكير طفمها بأماكف ا شياءا والطمب مف الطفؿ أف يتذكر أماكنها 

ذا أقترف ذذا الطمب بتمييز شكؿ معيف  ذو اآلخرا فه  بذلؾ تدربش عمى التمييز الب ريا وا 
 (18ا ص2003الطنافا  بذلؾ تدربش عمى الذاكرة الب رية) و نثار ا فه 

 :وتتعدد الميارات البصرية

  .مهارة تمييز التشابش واالختالؼ ف  ا شكاؿ وا نجاـ وا لواف -

الكممة  راؾ العالقة بيف أجزاء ال ورة أومهارة إدراؾ العالقة بيف الكؿ والجزءا م ؿ إد -
  .ؼ الخا ة بهاوالنرو 

بالنروؼ  مهارة إدراؾ الشكؿ وا رثيةا وتعن  إدراؾ العالقة بيف أجزاء ال ورة أو الكممة  -
  .الخا ة بها

  .مهارة التكامؿ الب ريا وذ  القدرة عمى تكممة ال ورة ب ريا   -

 ( .161ا ص2000)عبد الهاديا 

  :ميارة التذكر البصري.3

ةا وتستمـز القدرة عمى إيقاؼ  ورة ذذنية ف  العقؿ لمدة وذ  ذات أذمية كبيرة ف  تعمـ القراء
تكف  لمربط بيف ذذ  ال ورة وبيف  ورة متشابهة لها ف  مخزوف الذاكرةا ولما كانت خبرة الطفؿ 
ف  ذذا المجاؿ غير كافيةا فهف قدرتش عمى نفظ معان  الرموز المجردة الت  تعكس النروؼ 

ؼ وا بداؿ الذي يظهر ف  أداء الطفؿ أ ناء مناولتش تكوف منخفثةا ذذا يفسر التخميف والنذ
 (.156ص 2009) الرامين   .ا ولى لتعمـ القراءة
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  :ميارة التمييز السمعي.4

ويق د بها قدرة الطفؿ عمى التمييز بيف ا  وات المختمفة الت  يتعرض لهاا فالطفؿ يتعرض 
 .مف التعرؼ عمى عالـ ا  وات   وات عديدةا وأيثا  يمر بخبرات ك يرة تمكنش ف  النهاية

وم ؿ ذذ  المهارات يبدأ تدريب الطفؿ عميها منذ نعومة أظافر ا ولموالديف دور مهـ ف  التدريب 
عمى ذذ  المهاراتا م ؿ تدريبش عمى التمييز بيف أ وات بعض النيوانات أو أ وات ا شخاص 

 .رفيع وغير ذلؾ مف الممارساتالقريبيف لمطفؿ أو تدريبش عمى التمييز بيف ال وت الغميظ وال
وتشمؿ ذذ  التدريبات عند التناؽ الطفؿ بالروثةا فيبدأ بالتدرب عمى ما سبؽ ذكر ا با ثافة 

الطنافا  )إلى تدريبش عمى أ وات النروؼ  ـ الكممات الت  تتشابش م ال  ف  نهايتها وذكذا 
 ( . 115ا ص2003

والتركيز واالنتبا ا لذا يجب ا خذ ف  االعتبار وتتطمب عممية التمييز السمع  االستماع الجيد 
عند تدريب الطفؿ عمى ذذ  المهارة توفر أنشطة تسم  لمطفؿ بالتدريب عمى التركيز واالنتبا ا 

  .وأخر  لمتدريب عمى االستماع

التمييز السمع  لأل وات المتشابهة والمختمفة مف نيث  :ولمتمييز السمع  عدة مهارات منها
يز ا  وات المرتفعة أو المتوسطة أو المنخفثة ومهارة التكامؿ السمع ا ال وت أو تمي
  .وا غالؽ السمع 

با ثافة إلى مهارة الذاكرة السمعيةا وذ  قدرتش عمى تذكر  وت ش ء رآ  أو استرجاع  ورة 
  .البعض ها وتية لألشياء أو لكا نات سبؽ لمطفؿ التعرؼ عمى أ واتها وتمييزذا عف بعث

يجب أف يشمؿ برنامج االستعداد مجموعة مف التدريبات ال وتية تتثمف تقميد أ وات ومف ذنا 
والتمييز بيف  (اسيارة ا سعاؼا والنافمةا والمطافئ ت والطيور وتقميد أ وات السيارات) النيوانا

ذذ  ا  وات والمقارنة بيف أ وات النروؼ ف  بداية الكممات ونهايتهاا وسماع ا  وات 
المسجوعةا وذلؾ مف خالؿ ا نشطة الق  ية والدرامية الت  ستقدـ لألطفاؿ خالؿ المتناغمة 

  .التدريب عمى البرنامج

وذناؾ مجموعة مف ا نماط تدؿ عمى التذكر السمع  لد  الطفؿ قدرتش عمى نطؽ أسماء ا شياء 
عادة ترتيب الكممات أو ا  واتا وتعمـ  أياـ ا سبوعا واسترجاع وتتبع التعميمات الت  سمعهاا وا 

عادة ا رقاـ بتسمسؿ معيف   ( .15ص 2006) العم  وا 
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  :الحركية  -الميارات الحسية .5

إف وع  الطفؿ بنركاتش وأسموب استخدامش لعثالتش المختمفة يساعد  عمى السير ننو تعميـ 
 يقا  وترتبط المهارات النسية النركية ارتباطا  و  .أفثؿ لمقراءةا التآزر الب ري النس  النرك 

بعثالت الطفؿا خا ة ال غر ا كذلؾ تعتمد عمى التناسب السميـ ف  عثالت العيف واليديفا 
وعمى ا دراؾ الواع  لنركتهاا فمذلؾ فهف إدراؾ الطفؿ لممفاذيـ المكانية المختمفة وقدرتش عمى 

كوف ف  اليميف التمييز بيف ذذ  المفاذيـ يساعد  ك يرا ا فم ال  إدراكش التجا  الكتابة ف  ال فنة ي
إلى اليسارا والعكس بالنسبة لمغات ا خر ا وأف ال فنة تقرأ مف أعمى إلى أسفؿا كما أف 
الطفؿ ينتاج إلى عممية ثبط نرك  لميديف نتى يتمكف مف ا مساؾ ال ني  لمكتابا وتقميب 
ال فنات بطريقة سميمةا وكذلؾ وثع ا  بع عمى ال ورةا مع توجيش اذتمامش إلى عمؿ 

ا م ؿ النظر إلى المعممةا  ـ العودة مرة أخر  لتمرير ا  بع عمى  ورة أخر ا ومف ذنا آخر
الطنافا  )يجب التمريف المستمر عمى ذذ  المهارات نتى تساعد  ف  إتماـ عممية القراءة 

  ( .132ص 2003

  :ميارة االنتباه والتذكر. 6

  :االنتباه (1

ا وخا ة أول ؾ الذيف يستكمموف نثجهـ العقم ا يعد شرود الذذف مف ال فات الطبيعية لألطفاؿ
فا طفاؿ ف  سف الخامسة أو السادسة يرغبوف رغبة شديدة ف  االلتواء واالذتزازا وكأنهـ آالت 

الترتوري )وذذ  الرغبة تعكس ناجة ا طفاؿ إلى التغيير والتبديؿ ف  نشاطهـ الذذن   .تتنرؾ
 .( 103ص 2006والقثاةا 

ؿ عمى تركيز انتباذش لش ء متعمـ يكوف  عبا  إال إذا كاف ذذا الش ء وكذلؾ فهف قدرة الطف
ينمؿ لش العديد مف الم يراتا فتجد الطفؿ ينتبش عمى أمؿ ظهور م ير أو مفاجأة جديدةا وذذا ما 
يجب وثعش ف  االعتبار عند ت ميـ أنشطة ا طفاؿا فال بد مف تقديـ ا نشطة بشكؿ ي ير 

طفؿ ويستوعبهاا ولذلؾ يجب تدريب ا طفاؿ عمى تركيز انتباذهـ لمدة االنتبا ا نتى يتقبمها ال
  .ق يرة ف  البدايةا  ـ تطور مدة التركيز تدريجيا  

  :التذكر (2

التذكر عممية ارتباطية تمكف الطفؿ مف استرجاع ال ور الذذنية الب رية والسمعية وغيرذا مف 
وطفؿ ما قبؿ المدرسة يتذكر أوال   .ال ور الت  سبؽ أف مرت ف  ما يش إلى بنا ش المعرف 

 -ا شياء المادية المنسوسة  ـ ا عداد  ـ الكممات المجردةا ويؤدي االثطراب ف  الذاكرة 
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إلى وجود مشكمة ف  تعمـ القراءة أو الكتابة أو إجراء العمميات  -خ و ا  السمعية والب رية 
  ( .187ص2006 سقاؿ )النسابية 

نما عممية انتقا ية تنتاج إلى جهد مستمر مف الفردا وانتبا   وعممية التعميـ ليست عممية تمقا يةا وا 
وسيطرة عمى كيفية التعمـ وتوجيش المدركات بطريقة وظيفيةا وربط المعمومات الجديدة بالخبرات 

مرنمة ما قبؿ  السابقةا وبدوف ذذا الترابط فهف المعمومات الجديدة سرعاف ما تتالشىا وف 
والت  أطمؽ عميها بياجيش مرنمة الندس ف  ما قبؿ العممياتا سنواتا (6-3)  المدرسة وبالتنديد

ةا ثيالنظ زيادة التذكر المباشرا فيكوف تذكر العبارات المفهومة أيسر مف تذكر العبارات الغام
يماف )ويستطيع الطفؿ تذكر ا جزاء الناقثة ف  ال ورة    ( .210ص 2002عبد الرنمف وا 

قادر عمى أداء عمميات االنتبا  وا دراؾا والتذكرا نيث بعد االنتبا  أوؿ  ومف ذنا نجد أف الطفؿ
العمميات المعرفية الت  يجريها الطفؿ تمهيدا  لمعمميات المعرفية ا ك ر تعقيدا ا فينتبش الطفؿ إلى 

ق  ا شياء الت  يهتـ بها ويوزع انتباذش تارة لمم يراتا وتارة لش ء آخرا وتبقى النواس وسيمتش لتم
الم يرات البي يةا عمما  أنش ما زاؿ انتباذش مندودا ا فهو ال يمتفت إلى كؿ التفا يؿا وبالنسبة 
لإلدراؾ فهو مف العمميات المعرفية الت  تهدؼ إلى التعرؼ عمى الش ءا أما التذكر فهو  الث 

مجمؿ  االسترجاعا والتعرؼ ف  :العمميات المعرفيةا نيث يتوقع مف الطفؿ أف يستخدـ مهارت 
أنشطتش اليوميةا ويمكف القوؿ إف أطفاؿ ذذ  المرنمة يشرعوف ف  استعماؿ مهارات التذكر بشكؿ 
بسيطا فالطفؿ قادر عمى التذكر البسيط دوف إبراز مهارات متقدمة ف  التذكرا وبالتدريب يمكف 

 ( .41ص 2001.الريماوي (أف تتنسف قدرة ا طفاؿ عمى التذكر 

 طفاؿ عمى التذكر واالنتبا  أف يطمب منهـ أف يعيدوا دور أو ق ة كما ومف طرا ؽ تنمية قدرة ا
سردت عميهـا أو يرتبوا وقا ع ق ة كما سردت عميهـا وأف يتـ تدريبهـ عمى التذكر الب ريا 
نيث يقوـ البانث بعرض ا شياء المنسوسةا  ـ التدرج إلى تذكر ال ور والرسومات ف  

تذكر ال ور بالتسمسؿ نفسشا ويسير التذكر السمع  عمى  تسمسؿ معيفا  ـ يطمب مف ا طفاؿ
المنواؿ نفسشا إذا يتذكر ا طفاؿ مجموعة مف ا  وات  دوات يسمونها ويعيدوف تذكرذا بترتيب 
سماعها نفسشا  ـ يتذكروف سمسة مف الكممات الت  ينطؽ بها المدربا  ـ تذكر سمسمة مف 

 .النروؼ
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  :الميارات المغوية.7

الطفؿ عمى التعبير عف ناجاتش ومتطمباتش بدقة وطالقةا وتتوقؼ قدرة الطفؿ وطالقتشا تعن  قدرة 
 .وسهولة استعماؿ المغة عمى مدة تنوع الخبرات الت  اكتسبهاا وربطها بالموقؼ المراد التعبير عنش

 ( .94ص 2003الطنافا  )وتتم ؿ ذذ  المهارات ف  قدرة الطفؿ عمى ما يأت  

  .وخ ا  هاالتعرؼ عمى ا شياء  -

  .التعبير عف نفسش بوثوح -

  .التعبير عف ال ور بجمؿ تامة -

  .فهـ معان  الكممات -

  .ذكر الش ء وثد  -

  .تفسير ال ور واستخالص النتا ج منها -

  .إدراؾ العالقات السببية -

لذلؾ يتث  لنا أذمية مهارات االستعداد لمقراءةا كما أف القراءة الفعمية لمطفؿ تبدأ مع دخولش 
التعميـ ا ساس ا نتى تتوافر لديش الخبرات المؤذمة لمقراءة الواعية الت  تمكنش مف فهـ ما  مرنمة

يقرأا وذذا يعن  أنش مف ا ساسيات المهمة لتعمـ القراءة أف تكوف ذذ  المهارات موجودة ف  
  .مرنمة ما قبؿ المدرسة

 العوامل المؤثرة في التييئة لمقراءة والكتابة: -ثالثاً 
  :تييئة لمقراءةمرحمة ال

لقروف عديدةا ومنذ أف عرؼ ا نساف طريقة لمتعميـ الشكم  النظام ا والبنث لـ يتوقؼ عف 
السف الذي يكوف فيش الطفؿ مستعدا  لتعمـ القراءة والكتابا عمى اعتبار أف ذاتيف المهارتيف أساس 

ء وطبيعة مرنمة النمو كؿ تعمـا والمق ود باالستعداد ذنا االستعداد العقم  مف نيث نسبة الذكا
ويشمؿ استعداد الب ر والسمع والنطؽ با ثافة إلى  /النس   /المعرف ا واالستعداد الجسم 

ال نة العامةا واالستعداد ف  الخبرات والقدرات ب فة عامة متم ال  ف  خبرات الطفؿ ف  بي تش 
لمفاذيـ والمغة الت  ا والت  تنعكس عمى قاموسش المغوي وفهمش لممعان  وا(ا سرة  )ا ولى 

  .يتندث بهاا وخبرتش مع المواد المقروءة والمسموعة والمكتوبة
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ذا كانت ذناؾ فروؽ فردية بيف ا طفاؿ بالنسبة لجميع مجاالت التعمـ والتعميـا فهف الفروؽ ف   وا 
ا فقد يستطيع طفؿ ماا أف يقرأ ف  ال ال ة مف عمر ا بينم .مجاؿ القراءة أوثنها وأوسعها جميعا  

فمف المعروؼ أف النمو ما ذو إال نتيجة طبيعية  .تتأخر القراءة عند طفؿ آخر نتى سف العاشرة
لمنثج مف نانية والتمريف أو التدريب والخبرات التعميمية مف نانية أخر  كما أنش مف المؤكد 

لى إجهاد أيثا  أف تعميـ الطفؿ أية مهارة كانت قبؿ أف يستعد لها يؤدي إلى إطالة مدة التدريب وا  
الطفؿ ورفع تكمفة التعميـا با ثافة إلى ما يمكف أف ينتج عنش مف تكويف اتجاذات سمبية ننو ما 
نناوؿ تعميمش قبؿ أف يكوف الطفؿ مستعدا  لشا وذذا بدور  يعطؿ عممية التعمـ نتى بعد أف يبمغ 

  .الطفؿ مستو  االستعداد المطموب

عقميا   مستعدا   ف الدراسات ا جابة عنش متى يكوف الطفؿقديما ا كاف السؤاؿ الذي ناولت العديد م
وجسميا ا ونفسيا  لمبدء ف  عممية القراءةا وأ ب  السؤاؿ اآلف ليس فقط متى بؿ كيؼ وبماذا؟ أي 

 كيؼ نقدـ لش القراءةا وما طبيعة المواد القرا ية؟

جدا  لو و ؿ طفمهـ إلى  ف  جميع أنناء العالـا يتعجؿ اآلباء تعميـ أطفالهـ القراءةا وينزعجوف
سف السابعة وما زاؿ ال يجيد القراءة وال الكتابةا ويتساءلوف لربما كاف با مكاف تعميـ الطفؿ 

ف  الرابعة أو  ..القراءة بشكؿ أفثؿ ف  سف السابعة لو بدأ بتعميمش ذذ  المهارة مف سف مبكرة
اءة ف  سف الخامسةا إال أنش ال يوجد الخامسة م ال  ال أند ينكر بأف ذناؾ أطفاال  تمكنوا مف القر 

ف  الدراسات الت  أجريت وما زالت تجر  ف  ذذا المجاؿا ما يفيد بأف الطفؿ الذي يقرأ قبؿ 
بموغش الخامسة سيكوف قار ا  أفثؿ عندما ي ؿ ال امنة مف عمر  مف الطفؿ الذي ال يبدأ بعممية 

أف ال  نة لإلدعاء باف تعمـ القراءة ومف ذنا يمكف القوؿ ب .القراءة بشكؿ جدي نتى السادسة
ف  سف مبكرة أفثؿا ذلؾ أف الطفؿ الذي يجد  عوبة ف  تعمـ القراءة بالشكؿ الذي تقدـ بش ف  
ال ؼ ا وؿ االبتدا   عندما يكوف قد بمغ السادسة أو السابعة مف عمر ا بالقطع لف ينج  ف  

 ـ إف ا نساس بالفشؿ  .عة أو الخامسةتعممها بالشكؿ المباشر ومف خالؿ المتمقيف ف  سف الراب
مبكرا  يولد المقاومة لد  الطفؿ ويم ؿ عا قا  نفسيا  أماـ تعمـ مهاـ ربما كاف سينج  فيها لو قدمت 

أما طفؿ الروثة  .لش وذو مستعد لهاا وف  ظروؼ خالية مف الثغوط وا نساس بعدـ الكفاءة
ف ذاتش؛ لهذا فهو يقاوـ التعميـ الذي يقدـ لش فمتشوؽ لمعب وممارسة نياتش بشكؿ طبيع  وبدافع م
  .بشكؿ يتناف  مع طبيعتش وينرمش مف االستمتاع بوقتش

فهذا كنا نثع قواعد عامة ذناا فهف الفروؽ الفردية بيف ا طفاؿا وال ِسّيما بالنسبة لعمميت  القراءة 
مهارتيفا كؿ والكتابةا تتطمب منا النرص عمى كشؼ استعداد كؿ طفؿ يخص تعمـ ذاتيف ال
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عمى ندةا والعمؿ عمى رفع مستو  استعداد ا طفاؿ الذيف لـ تمكنهـ خبراتهـ المندودة مف 
  :الو وؿ إلى المستو  المطموب

 :عوامل االستعداد لمقراءة
  :ذناؾ أربعة عوامؿ ر يسةا تؤ ر ف  استعداد الطفؿ لمقراءة والكتابةا وذذ  العوامؿ ذ 

 .االستعداد العقم  -1

  .د الجسم االستعدا -2

  .االستعداد الشخ   االنفعال  -3

  .االستعداد ف  الخبرات والقدرات -4

  :االستعداد العقمي  -أوالً 

كما ذو معروؼا فهف العمر العقم  لمطفؿ لش عالقة و يقة باالستعداد لمقراءة والكتابة لما تتطمبش 
ا دنى لمعمر العقم   وير  بعض البان يف أف الند .ذاتاف العمميتاف مف درجة معينة مف الذكاء

سنواتا بينما ير  آخروف أف السف عند بدء القراءة ينبغ  أال   ( 6 )الالـز لبدء تعمـ القراءة ذو 
أشهرا ف  نيف ير  فريؽ آخر أف نرتفع بالسف إلى سبع  ( 7 )سنوات و  ( 6 ) يقؿ عف 

  .سنوات فأك ر

المسؤوؿ عف نجاح الطفؿ أو فشمش ف   ومف الجدير بالذكر بأف العمر العقم  ليس العامؿ الونيد
تعمـ القراءةا فهناؾ عوامؿ أخر  تدخؿ ف  عممية التعمـ غير العمر العقم ا منها المناخ التربوي 
الذي يسود نجرة الف ؿا ومنها مهارة المعمـ وعدد ا طفاؿ والمنهج المستخدـ ف  إعداد ا طفاؿ 

بعالج ال عوبات الخا ة الت  تعترض ا طفاؿ  لمقراءةا با ثافة إلى العناية أو عدـ العناية
 .( 300صا 2009العماديا  )كق ور الب ر والنطؽ والسمع وما إلى ذلؾ 

مف أجؿ ذلؾ يذذب البعض إلى أنش ليس ذناؾ مستو  معيف مف العمر العقم  يمكف أف يقاؿ 
  .أنش الند ا دنى الثروري لمنجاح ف  بدء تعمـ القراءة

نما  :كوفوالسؤاؿ ينبغ  أال ي ما ذو العمر العقم  الذي ينبغ  أف يبدأ الطفؿ عند  تعمـ القراءة؟ وا 
 كيؼ يبدأ الطفؿ تعمـ القراءة؟ وماذا يقرأ ف  البداية؟ :يكوف
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وذذا يعن  أف المعمـا بما يبتكر  مف طرؽ وما يختار  مف مواد قرا يةا ذو العامؿ ا ساس  ف  
راءةا نيث يعهد عادة لممعمـ بف ؿ يختمؼ فيش ا طفاؿ نجاح أو إعاقة الطفؿ ف  عممية تعمـ الق

ف  عمرذـ العقم  وعميش أف يجد الطرؽ المناسبة لتعميـ ا طفاؿ بما يتفؽ مع ذذ  القدرات 
  .المتفاوتة

  :االستعداد الجسمي -ثانياً 

تعتمد القراءة عمى استخداـ النواس ف  ا ب ار واالستماع والنطؽا كما تعتمد عمى ال نة 
  .عامة لممتعمـال

  :استعداد البصر. 1

ال شؾ أف الب ر السوي ثروري لمنجاح ف  تعمـ القراءةا إذ تتطمب ذذ  العممية القدرة عمى 
وكؿ اننراؼ واث  عف ا ب ار السوي  .رؤية الكممات بوثوح ومالنظة ما بينها مف اختالؼ

  .النقيقيةقد يؤدي بالطفؿ إلى رؤية الكممات الت  يقرؤذا عمى غير  ورتها 

ويعتقد بعض البان يف أف ك يرا  مف ا طفاؿ نينما يبدءوف تعمـ القراءة ال يكونوف قد بمغوا النثج 
  .الكاف  لتنمؿ ما تقتثيش القراءة مف إجهاد لمعينيف وذلؾ بسبب عدـ نثج ناسة ا ب ار

أف ا غمبية  ومف النقا ؽ المعروفة بأف قمة مف ا طفاؿ ف  سف السادسة ق ار النظرا ف  نيف
لهذا ين   بعض  .العظمى طواؿ النظر ولكنهـ يخم وف مف ذذ  النالة كمما تقدموا ف  العمر

  .المربيف بتأجيؿ بدء عممية القراءة إلى ما بعد سف السادسة

وقد يكوف الب ر سويا  ولكف إدراؾ الطفؿ لممر يات لـ يبمغ نثجش الكاف  بعدا ومف  ـ ال يكوف 
راءة فعممية ا ب ار السميمة ال تتأتى بمجرد وقوع الب ر السميـ عمى المر  ا الطفؿ مستعدا  لمق

ولكنها تقتث  كذلؾ تنسيؽ بيف العينيفا بمعنى أنهما تمزجاف الرؤية نتى تريا الش ء وكأنهما 
عيف واندة وقدرة الطفؿ عمى تنسيؽ ا دراؾ الب ري بهذ  ال ورة ال تأت  إال ف  سف الخامسة 

 .أو السادسة

عماؿ تفا يمشا بأف يروف  ومف مظاذر عدـ نثج ا دراؾ الب ري بيف ا طفاؿ رؤية الش ء وا 
الشكؿ العاـ أو الموف أو النجـ ويهمموف العنا ر الجز يةا كما يالنظ أف الطفؿ ف  سف ما قبؿ 

وكأنش  «ف»المدرسة وف  بداية التعميـ ا ساس  ير  النروؼ أو الكممة بطريقة معكوسة فير  
وذكذاا خا ة إذا كاف قد تعمـ القراءة بالطريقة الجز ية الت   ) زر(يراذا ( رز )وكممة  (ب)
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تعتمد عمى النروؼ وا  واتا وينتاج الطفؿ إلى أف يتدرب عمى االتجا  السميـ لمعينيف أ ناء 
  .القراءة بنيث ينظر إلى الكممة مف اليميف إلى اليسار

راءة الطفؿ ال غير سواء كانت راجعة إلى عدـ النثج أو كما أف ك رة نكسات العينيف ف  أ ناء ق
قمة التدريبا فهنها تؤ ر عمى استعداد الطفؿ لمقراءةا جميع ذذ  العيوبا ير  بعض العمماء أنها 

ف كاف ينتاج إلى بعض التدريب مروافا  )تختف  بمرور الوقت لما ينققش الطفؿ مف نثجا وا 
 ( .11اص 2004وآخروفا 

  :ع والنطقاستعداد السم. 2

مف الطبيع  أف تكوف لقدرة الطفؿ عمى السمع أذميتها ف  مقدرة الطفؿ عمى سماع النديث مف 
فهف كاف الطفؿ غير  .نولش نتى يستطيع أف ينطؽ بما استقر ف  سمعش مف ا  وات المغوية

 قادر عمى السمع الجيد فهنش سيجد  عوبة ف  ربط ا  وات المسموعة بالكممات المر ية الت 
كما سيجد م ؿ ذذ  ال عوبة ف  تعمـ الهجاء ال ني ا وف  تتبع الدروس  .تقدـ لش كمادة لمقراءة

رشاداتا وف  سماع ما يقولش الزمالء ف  الف ؿ أو  الشفهية وما يمقيش المعمـ مف توجيهات وا 
ما  ـ إنش يكوف عرثة لش ء مف التوتر االنفعال  الناتج عف ا خطاء الت  يرتكبها في .يقرأونش

  .يعقب بش مف كالـ أو يمقيش مف منفوظات نتيجة  خفاقش ف  السماع الجيد

وف  نالة ثعؼ السمع لدرجة ال تقتث  استخداـ أجهزة خا ة فهنش ينبغ  أف تتخذ 
 .االنتياجات الالزمة لك  ال يكوف ثعؼ السمع معوقا  لمطفؿ ف  ا فادة مف البرنامج التعميم 

مى االستماع وعمى تمييز ا  وات إلى الند الذي يمكنش مف المشاركة أما إذا كاف الطفؿ قادرا  ع
ف  نشاط النياة ونشاط الف ؿ المألوؼا فميس ذناؾ ما يدعو إلى القمؽ مف فشؿ الطفؿ ف  تعمـ 

ولكف ا مر ال يعتمد عمى سالمة ناسة السمع  .القراءة ولو لمف يكف نظش كبيرا  مف ندة السمع
سويا  ف  قدرتش عمى االستماع ولكف تعوز  الدقة ف  تمييز ا  وات فقد يكوف الطفؿ  .وندذا

والتعرؼ عمى المتشابش وغير المتشابشا وذذ  القدرة أساسية ف  تعمـ القراءةا والطفؿ بنكـ 
 معايشتش لمكبار واستماعش  نادي هـ يتعمـ كيؼ يميز بيف العنا ر المختمفة لأل وات ف  نطقها

ال غار ف  سف ما قبؿ المدرسة يطربوف لألغنيات الت  تنته  بقواف  وك يرا  ما نر  ا طفاؿ 
  .بؿ يبتكروف قواف  مف لدنهـ ف  لهوذـ .متشابهة

 )سمس(أنيانا  تكمف المشكمة ف  الق ور ف  نطؽ بعض النروؼ م ؿ نطؽ الشيف سينا  فيقوؿ 
ة فهذا سمع الطفؿ كممة وذذا يعوؽ عممية تعمـ القراء ) أرنب(بدال  مف  )ألنب(و )شمس(بدال  مف 
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و وت  (الراء) ـ شاذد  ورة كممة أرنب فهنش يربط بيف شكؿ نرؼ  (ألنب)ونطقها  (أرنب)
 (.الالـ)

 ...وب فة عامةا فهف ا طفاؿ الذيف يعانوف مف عيوب ف  النطؽ م ؿ المجمجة وال أ أة وغيرذا
ولكف مع الوقت  يجدوف  عوبة ف  القراءة ف  البداية بسبب خجمهـ مف  عوبات النطؽا

 ( .140ا ص2007بديرا ) يتغمبوف عمى ذذ  الع رة 

  :الصحة العامة لممتعمم. 3

بسبب  عوبة عممية القراءة فهف تعممها يتطمب انتباذا  ويقظة وتركيزا  ف  كؿ عممية فرعية 
ة فالطفؿ الذي يتعب بسرعة ويشعر با رذاؽ بعد قميؿ مف الجهدا ال يجد الطاق .تتثمنها القراءة

الت  تمكنش مف االستمرار ف  العمؿا فسرعاف ما يشرد ذذنشا وينقطع انتباذش ويفقد نماسش 
ذا مرض الطفؿ وانقطع عف المدرسة فهف متابعة عممية القراءة تزداد  .لالستمرار ف  القراءة وا 

  . عوبةا ويكوف الطفؿ اتجاذات سمبية ننو تعممها لك رة ما يوجش إليش مف نقد

ينبغ  إنالة الطفؿ إلى الفنص الطب  لمعالجا وتخفيؼ فترات القراءة والعمؿ ف  ذذ  النالة 
  .ب فة عامةا أو تأجيؿ القراءة لنيف استرداد الطفؿ ل نتش

  :االستعداد الشخصي واالنفعالي -ثالثاً 

ويزيد مف ذذ  االختالفات  .يختمؼ ا طفاؿ فيما بينهـ بالنسبة الستعدادذـ الشخ   وقدراتهـ
لبي ة الت  ينشؤوف فيها مف نانية  قافية واقت ادية واجتماعية وف  أساليب تنش تهـا مقومات ا

فاالستقرار االنفعال  مف العوامؿ الت  تساعد عمى التعمـ نيث يبعث الطمأنينة ف  نفس الطفؿ 
  .ويجعمش قادرا  عمى الخوض ف  عممية التعمـ أيا  كاف نوعها

  :قدراتاالستعداد في الخبرات وال - رابعًا 

وأذـ  .كؿ خبرة يكتسبها الطفؿ ف  طفولتش وكؿ قدرة ينميها تتقدـ بش خطوة ننو استخداـ المغة
 :الخبرات المت مة بالقراءة ذ 

  :سعة القاموس المغوي .1

فالطفؿ الذي تكوف خبراتش مع ا شياء غنية ويعرؼ الك ير عف أسماء ا شياء واستخداماتها 
الدالة عميش بعكس الطفؿ  (الرمز  )أف يربط الش ء بالكممة ومفهومهاا يجد مف ا سهؿ عميش 
  .الذي يكوف قاموسش المغوي مندودا  
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  :المعاني والمفاىيم .2

ال يكف  أف يعرؼ الطفؿ الك ير مف المفردات بؿ مف المهـ أف يعرؼ معان  الكممات الت  
وبقدر ما  .اتهـوتختمؼ مفاذيـ ا طفاؿ عف كممات أو تركيبات معينة باختالؼ خبر  .ينطقها

يكوف لد  الطفؿ مف المفاذيـ ال نينة عف الكممات الت  ي ادفها نيف يتعمـ القراءة يختمؼ 
ومفاذيـ الطفؿ عف الكممات لها ا ذمية ا ولى ف  فهـ المادة المقروءةا وف   .مد  استعداد  لها

ب  آلية ومف السهؿ نالة عدـ معرفة الطفؿ لمعنى الكممات الت  يقرأذاا فهف عممية القراءة ت 
  .نسيانها

  :لغة الحديث .3

إف أذمية لغة النديث وعالقتها باكتساب الطفؿ مهارت  القراءة والكتابةا و عوبة ف مها عف 
ذاتيف المهارتيفا إذ البد مف االرتقاء بمغة النديث الشفوي عند الطفؿ واالقتراب بش مف لغة 

المتنوعةا والت  تتميز  ةالتركيبات المغويبا ثافة إلى الكتاب مف نيث المفردات والمعان  
بال راء ف  المغة العربية وذلؾ مف خالؿ ا نشطة النياتية اليومية قبؿ أف تقدـ لش المغة المقروءة 

  .والمكتوبة

  :القدرة عمى إدراك المؤتمف والمختمف .4

ضا وذذ  لب عممية القراءة القدرة عمى تعرؼ  ورة الكمماتا أي تمييز الكممات بعثها مف بع
عممية تتطمب مف الطفؿ أف يدرؾ المؤتمؼ والمختمؼ والمتشابش وغير المتشابش مف  ور 

الكممات جميعها وكأنها متشابهة فف  البداية ير  الطفؿ ال غير  .الكممات والنروؼ المكتوبة
وكمما قدمت لش الكممات البسيطة ولكف المختمفة ف  خطوطهاا  .فه  عبارة عف خطوط مرسومة

  .عمى رؤية االختالؼ بينهاا فهف ذلؾ يساعد عمى إدراؾ أوجش التشابش واالختالؼ بينها وتدرب

ويفثؿ قبؿ تقديـ القراءة أف تقدـ لمطفؿ ا شياء النقيقية لمتعرؼ عمى االختالؼ بينها وأنسب 
تمييز بيف ـ بال ..الكؿ /ا با القط /ا ـ :ذذ  ا شياء ما ذو موجود ف  بي ة الطفؿ المباشر

ا 2005م طفىا )  وذكذا .مف المعب..مف المأكوالت .مف المالبس .بنواع مختمفة مف الكالأ
 ( .60ص

ينتقؿ الطفؿ بعد ذلؾ إلى  ور ا شياء ف  الكتب الم ورة وف  ال نؼ وف  أغمفة ا شياء 
والتمييز بيف المؤتمؼ  .ف  المرنمة ال انية تأت  عممية التمييز بيف  ور الكمماتا و المختمفة

  .والمختمؼ ال يكوف فقط ف   ور الكممات ولكف أيثا  ف   وتها مسموعة ومنطوقة
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  :القدرة عمى تذوق سمسمة من األفكار .5

ال يكف  أف يمر الطفؿ بخبرات ك يرةا ولكف ينبغ  مساعدة عمى ترتيب ا نداث ف  تسمسؿ 
الذاكرة أو فيمكف مساعدة الطفؿ عمى ترتيب أنداث ق ة سواءا كاف ذلؾ شفاذة مف  .سميـ

باالستعانة بمجموعة مف ال ور أو المونات الت  تعبر عف أنداث ق ة ويقوـ الطفؿ بترتيبها 
 ـ أف ترتيب سمسمة مف ا فكار ال يكوف فقط بمعرفة التسمسؿ الزمن  لهاا انسب سياؽ أندا ها

ف ولكف أيثا  مف خالؿ إدراؾ ما بينها مف عالقة وذذ  مهارة فرعية أخر  تقرب الطفؿ م
 ( .215ص 2007) شريؼ .القراءة

  :الرغبة في القراءة .6

يختمؼ ا طفاؿ فيما بينهـ ف  رغبتهـ لتعمـ القراءة باختالؼ قدراتهـ واستعدادذـ الشخ   
ولكف مهما كانت ا سباب لم ؿ ذذ  االختالفاتا فهنش . واختالؼ البي ة ال قافية الت  يعيشوف بها
الستعداد لمقراءة ش ء أساس  قبؿ أف نأخذ الطفؿ بتعمـ مف المتفؽ عميش أف تنمية الرغبة وا

القراءةا أي البد مف تمهيد وترغيب نتى يكوف تعمـ ذذ  المهارة المعقدة مجزيا  لمطفؿ نفسيا  
  .وعقميا  

متى يعتبر طفمنا قد تأخر »و «كيؼ نعرؼ أف الطفؿ مستعد لمقراءة؟»يتساءؿ العديد مف اآلباء 
ماذا نفعؿ ف  ذذ  النالة؟ »و «رابعة؟ الخامسة؟ السادسة؟ السابعة؟عف القراءة؟ ذؿ ذو سف ال

ذؿ نستعيف بمدرس خ و  ؟ ذؿ نعرثش عمى أخ ا  ؟ ذؿ نكرذش عمى القراءة وننرمش مف 
  .المعب؟

بداية ال يوجد سف معيف يقرأ فيش جميع  .إف ما تقدـ ينمؿ بعض ا جابات عمى ذذ  التساؤالت
ينهـ تجعؿ طفال  ما يقرأ ف  ال ال ة أو الرابعة وآخر ف  السابعة أو ا طفاؿا فالفروؽ الفردية ب

أي أف كميهما مؤذؿ لتعمـ  .نتى العاشرةا رغـ تمتع اال نيف بنسبة ذكاء معقولة وسالمة نواسهما
القراءة عندما تنثج ا عثاء المرتبطة بهذ  العممية ويكوف الطفؿ مستعدا  شخ يا ا وبما مر بش 

ال »والرد المناسب لمف يتساءؿ مف أولياء ا مور والمعمميف ذو  .ذذ  المهارةمف خبرات لتعمـ 
 ...والطفؿ ليس غبيا  أو متخمفا  عف زمال ش ..تقمقوا فميس ذناؾ ما يمنع الطفؿ مف تعمـ القراءة

ذي وا البي ة والمناخ والخبرات المؤذمة لمقراءة دوف إكرا  أو عقاب وستجدوف الطفؿ يقرأ مف تمقاء 
  .سشنف
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تقسـ فوقية  .قد تختمؼ التقسيمات والت نيفات لمعوامؿ المساعدة عمى تهي ة الطفؿ لعممية القراءة
  :نسف رثواف العوامؿ المرتبطة بالتأذب لمقراءة عمى الننو التال 

  :عوامل تتصل بالطفل

 الذكاء. 

  العمر الزمن.  

 الجنس.  

 النمو المغوي.  

  :عوامل متصمة ببيئة الطفل

  االقت ادي االجتماع  المستو. 

 العالقة االجتماعية بيف ا طفاؿ.  

 العالقة بيف الوالديف.  

  مستو  تعميـ ا ـ . 

 (225ص 2007) الب يص                                                          

أو قد ينظر إلى االستعداد لمقراءة كمجموعة مف الكفاءات االجتماعية والعاطفيةا وتشمؿ 
نجاز المهمات وتنمؿ المسؤولية  :المشاركة والتعاوف مع الزمالء والمدرسيف وال قة بالنفس وا 

اليدوي وكتابة أسماء ورسـ  ورة  /والجسدية م ؿ السيطرة عمى النركات الكبيرة والتآزر الب ري
والمعرفة وتشمؿ التمييز  :ونسخ نرؼ وال نة الجسدية العامة والتنكـ بالعيف واليد والقدـ

لسمع  والتعرؼ عمى ا  وات المألوفة وتعرؼ ا  وات ذات السجع المما ؿ والذاكرة ا
السمعيةا وكذلؾ التمييز الب ري والتعرؼ عمى التشابهات واالختالفات والتمييز بيف ا لواف 

 بالنسبة لمغة ا نجميزية  وا شكاؿ وا نرؼ والكمماتا والتقدـ بالرؤية مف اليسار إلى اليميف 
 ( 128ا 2004موروا  )الؾ الذاكرة الب رية وامت)

تخمص البان ة مما سبؽ أف الطفؿ لك  يتعمـ القراءة ينبغ  أف تقدـ لش المواد القرا ية بشكؿ 
فشرط أساس   .تدريج  ومف خالؿ خبرات مدروسة تؤدي ف  النهاية إلى بناء مهارات القراءة
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(   ( sub-skills جميع المهارات الفرعية لمنجاح ف  تعمـ القراءة أف يكوف الطفؿ قد تدرب عمى 
  .الت  تساعد عمى القراءة قبؿ أف يبدأ مناولة القراءة نفسها بكؿ ما تنطوي عميش مف تعقيدات

فف  الوقت الذي يستنكر فيش تعميـ القراءة لمطفؿ ف  النثانة أو الروثة ونقوؿ أنش مف خطأ 
أنشطة الروثة المهارات الفرعية لهذ   إدخاؿ مادة القراءة بشكؿ فجا  ا نطالب بأف تتثمف

  .العممية المعقدةا نتى يكوف الطفؿ مستعدا  لتعمـ القراءة بدخولش المدرسة دوف  عوبات تذكر

  :مرحمة التييئة لمكتابة
طالع اآلخريف عمى أفكار ا والوقوؼ عمى الفرد ال ال تقؿ الكتابة أذمية عف القراءةا فه  وسيمة

ونظرا   .سجؿ ا نساف ما يود تسجيمش مف الوقا ع والنوادث ونقمها لآلخريفأفكارذـا وعف طريقها ي
 لهذ  ا ذمية فهف تعميمها وتعممها يشكالف عن را  أساسيا  ف  العممية التربويةا

  :أف تعميمها يركز عمى

  .قدرة التالميذ عمى الكتابة ال نينة .1

  .إجادة الخط .2

  .(202ا ص 2001ايونس).فكار ف  وثوح ودقةقدرة التالميذ عمى التعبير عما لديهـ مف أ .3

ير  بعض التربوييفا أف البدء بتعميـ الكتابة لمطفؿ يتوقؼ عمى استعداد الطفؿ ونثجش العقم  
والع ب  والجسم ا فهجبار الطفؿ عمى تعممها قبؿ أف يكوف مستعدا  لذلؾ قد يولد لديش اتجاذات 

تعمـ الكتابة مرنمة تسمى مرنمة التهي ة سمبية ننوذاا ا مر الذي يتطمب أف تسبؽ مرنمة 
  .لمكتابة

ا  2003مبيثيفا  )ويمكف تنديد المتطمباتا الت  يجب أف تسبؽ تعميـ الطفؿ الكتابة بما يأت 
  (.137ص

 متطمبات تعميم الكتابة:

  :تنمية العضالت الصغرى - أ

لتنكـ ف  العثالت مف ا مور ا ساسية الت  ينتاج إليها الطفؿ ف  الكتابة القدرة عمى ا
ال غيرة والدقيقة ف  اليد وا  ابعا وبخا ة ا بهاـ والسبابة والوسطىا ا مر الذي يتطمب مف 

  .المعمـ القياـ بتمرينات متنوعة بغية إكساب الطفؿ ذذ  القدرة
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  :ومن ىذه التمرينات

  .غمس قبثة الطفؿ ف  الماء وفن ها عدة مرات.1

  .وتكرار التمريف( ا  بمراقبة المعمـ ) مب يشبش القمـ  الثغط بأ ابع اليد عمى جسـ.2

    لوثعها ف  كيس  (ا بهاـ والوسطى أو بيف )ا بهاـ والسبابة )التقاط نبات الرمؿ بيف  .3
  .مف القماش لعمؿ وسادة مف الرمؿ

  .تدريب الطفؿ عمى الثغط بأ ابعش عمى المنثدةا وكأنش يمعب عمى البيانو.4

  .الغسيؿ عمى المالبس المنشورة عمى النبؿ ت بيت مشابؾ.5

  .تقطيع ورؽ الجرا د بالسبابة وا بهاـ لنشو دمية مف القماش.6

  .تشكيؿ النروؼ وا شكاؿ عمى نوض الرمؿ.7

  .المعب بمعجوف ال م اؿ لتشكيؿ النروؼ وا جساـ.8

  (.50 ا ص1989عبد الرنمف وآخروفا (نمؿ الكرات وقذفها برؤوس ا  ابع .9

  .جميع ذذ  التمرينات تكسب العثالت الدقيقة   ابع يد الطفؿ المرونة الالزمة لمكتابة

  :تنمية التآزر البصري واليدوي  - ب

 مات والرسوماتلمتآزر الب ري اليدوي دورا  ذاما  ف  كتابة الطفؿا فالعيف تب ر الجمؿ والكم
أب رتشا وتعيف لها االتجاذات وتندد  وا شكاؿ المختمفةا كما أنها تقود اليد وتمم  عميها ما
  .المسافاتا وترشدذا إلى البدء بسطر جديدا أو الوقوؼ

  :ولممعمـ دور أساس  ف  تنمية ذذا التآزر عف طريؽ

  .تدريب الطفؿ بتنريؾ أ ابعش عمى النروؼ البارزة .1

  .الكتابةبتدريب العيف عمى التمييز بيف النروؼ وال ور وا شكاؿ وكيفية رسمها قبؿ البدء  .2

تدريب الطفؿ عمى كيفية تنريؾ ذراعش عف الكتابة ليتناسب ذذا التنريؾ مع رسـ النرؼ  .3
  .أو ال ورة

 ثبط نركات العيف لتتوافؽ مع نركة اليد عند الكتابة لمراعاة الكتابة عمى السطور .4
سميماف وآخروفا  ) .المنددةا ومراعاة نجـ النروؼا واتساؽ النروؼ والكممات معا  

 (.70 ص 2002
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  :تنمية الدافعية -  ج 

الناالت الداخمية أو الخارجية الت  تنرؾ سموؾ الفرد وتوجهش ننو تنقيؽ يق د بالدافعية ) 
 ( .ذدؼ معيفا وتنافظ عمى استمراريتش نتى يتنقؽ ذذا الهدؼ

الم در الداخم  الذي يتم ؿ  :مف خالؿ ذذا التعريؼ نستنتج أف لمدافعية م دريف ر يسيف ذما
المتعمـ نفسشا والم در الخارج  الذي يتم ؿ ف  العوامؿ الطبيعية المنيطة بالمتعمـ مف  ف 
المعمـ وأسموبش وطريقة تدريسش والوسا ؿ وا نشطة الت  يستخدمها والمناذج ووسا ؿ التقويـ  :م ؿ
 ( .200 ا ص 2003مبيثيفا  )

طفاؿ ليسوا عمى درجة واندة ومف خالؿ تفاعؿ ذذيف الم دريفا يمكف إ ارة دافعية الطفؿا فا 
  .مف الدافعيةا كما أف المعمميف ال يتمكنوف مف إ ارة ذذ  الدافعية بالمستو  نفسش

  :طرائق إثارة الدافعية  -د 

 .ك  يقبؿ الطفؿ عمى تعمـ الكتابة برغبة وشوؽا البد مف اتباع الطرؽ السميمة المؤدية إلى ذلؾ
 .ومف ذذ  الطرؽ

ابة بدءا  بالتخطيطات غير المنتظمةا فالمنتظمةا فتقميد النروؼ التدرج ف  تعميـ الكت .1
   .فالكممات  ـ الكتابة النرة

    تقديـ التعزيز المادي والتعزيز المعنوي المستمريف لمطفؿ عمى النشاط الكتاب  الذي يقوـ  .2
  .بش

   كتاب  مع ربط النشاط الكتاب  برغبة الطفؿ واذتمامشا مع ا خذ باالعتبار تناسب النشاط ال .3
  .مستو  نمو الطفؿ وقدرتشا ا مر الذي ينقؽ النجاح لمطفؿ

  .تشجيع ميؿ الطفؿ لمرسـا وتوجيش ذذا الميؿ إلى رسـ النروؼ المختمفة بأشكالها المختمفة .4

  .االبتعاد عف االستهزاء والسخرية برسومات الطفؿ وكتاباتش .5

  .لطفؿربط النشاط الكتاب  بق ة شا قة أو بموقؼ م ير لد  ا .6

 توفير النشاطات التربوية الالزمة لمكتابة بنيث تكوف م درا  مف م ادر إمتاع الطفؿ  .7
  .وتسميتشا واالبتعاد عف النشاطات الروتينية الت  تثعؼ نشاطش وت ير الممؿ ف  نفسش
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إعطاء الفر ة لمطفؿ لمتعبير عما ف  نفسشا وتقديمش التفسيرات لرسوماتش وكتاباتش مع  .8
  .ء إليشثرورة ا  غا

 .(111ص2009العمادي  (توفير بي ة مال مة تساعد الطفؿ عمى التركيز ف  الرسـ والكتابة  .9

 :إعداد الطفل لمكتابة

تناولنا المهارات الفرعية المرتبطة بعمميت  القراءة والكتابةا ب فة عامةا با ثافة إلى العوامؿ 
لنثج الع ب  والنس  والعقم  الت  تؤ ر ف  مد  استعداد الطفؿ لمقراءة والكتابة م ؿ ا

االستعداد الشخ   والعوامؿ االجتماعية واالنفعالية وسنعرض بش ء مف التف يؿ ماذية الكتابة 
وما تتطمبش مف نثج وتدريب وخبرة ومهارات فرعية لت ؿ بالطفؿ إلى نقطة االستعداد المناسب 

  .لمكتابة

  :عوامل االستعداد لمكتابة
فما دامت ذناؾ مادة مكتوبة ذناؾ  .لكتابة ال تنف ؿ عف عممية القراءةمما الشؾ فيش أف عممية ا

ومع ذلؾ فهف ذناؾ  .قراءةا والو وؿ إلى درجة معينة مف النمو العقم  مطموب ف  النالتيف
  .بعض االختالفات ف  المهارات الفرعية الت  تتطمبها كؿ عممية مف العمميتيف القراءة والكتابة

 مييز السمع  أساسيتاف لربط الشكؿراءة أوال  لوجدنا أف التمييز الب ري والتفهذا أخذنا عممية الق
بال ورة والتمييز الب ري ثرورة جدا  أيثا  بالنسبة لعممية الكتابةا ف  نيف أف التمييز  ال وت

ولكف ف  نالة ما إذا كاف يطمب مف الطفؿ  ا مالء السمع  يكوف أك ر أذمية ف  نالة الكتابة 
و يقمد شكؿ الكممة دوف أف يتعرؼ عميهاا أي ال يقرأذاا فهف التمييز السمع  يكوف أقؿ أف ينقؿ أ

ف كانت معرفة الطفؿ بطريقة لفظ الكممة وترتيب نروفها سمعا   أذمية مف التمييز الب ريا وا 
تقاف النطؽ ف  نالة القراءة أساس  ف  نيف المهارة النركية الدقيقة  يسهؿ عميش عممية الكتابةا وا 

  . ابع اليد ذامة ف  نالة الكتابة وليس إلى نفس الدرجة ف  نالة القراءة 

مع  .وما قيؿ بالنسبة لمتعجيؿ ف  تعمـ القراءة ينطبؽ إلى ند كبير عمى التعجيؿ ف  تعمـ الكتابة
رذاؽ عقم  ونفس  يؤدي إلى تكويف  كؿ ما يرافؽ ذاتيف العمميتيف مف إرذاؽ نس  وع ب  وا 

و تعمـ القراءة والكتابةا وننو التعمـ بشكؿ عاـا عوثا  عف ا ثرار الجسمية اتجاذات سمبية نن
  .الناجمة عف إرذاؽ الجهاز الع ب  العثم  لمعينيف واليديف
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ولكف نظرا  إلى  عوبة ذاتيف العمميتيف فهنهما  .ال أند يذكر أذمية تعميـ الطفؿ القراءة والكتابة
لى إعداد سميـ مدروسا وذذا ال يتأتى ف  جو تنتاجاف إلى العديد مف الخبرات التمهي دية وا 

  .مشنوف بالثغوط مف جانب أولياء ا مور والمدارس

إعداد الطفؿ لمكتابةا مرشد المعممةا الكتاب ا وؿ  ( ابهتقوؿ جوزاؿ عبد الرنيـ ف  كتا
  ( .90ص 2005وال ان 

يب الكتابة عند التناقهـ بالمدرسةا والمالنظ أف ك يرا  مف ا طفاؿ يفتقدوف االستعداد لتعمـ أسال" 
 .كما أف معظمهـ ال يستطيعوف أوؿ ا مر ا لماـ ب يغ الخط المختمفة الت  يستخدمها الكبار

لذلؾ فهف مف نؽ ذؤالء ا طفاؿ أف ينالوا تدريبا  خا ا  يساعدذـ عمى اكتساب مزيد مف التنكـ 
  ".عدادذـ العقم  لمكتابةالنرك ا وا لماـ بال يغ المعقدة لمخطا بما يعن  است

لنانهـ بأف يتعمـ أطفالهـ القراءة  كما تنبش إلى خطورة رثوخ إدارة الروثة إلى ثغوط اآلباء وا 
والكتابة ف  سف مبكرةا  ف ف  ذلؾ مساس بنؽ ا طفاؿ ف  النمو السميـ وتقترح نال  لهذ  

تبذؿ إدارة الروثة ق ار  المشكمة وتجنبا  لمشاكؿ ا طفاؿ ونماية لهـ مف ثغوط اآلباء أف 
  .جهدذا لمعاونة اآلباء عمى تفهـ الطريقة القويمة ف  إعداد ا طفاؿ لمقراءة والكتابة

إف إدراؾ الطفؿ لعالقة الرمز وا شارة بالشكؿ المكتوب ال يتـ بدوف تفكير وخبرة سابقة مع 
د .الرموز وقدرة عمى فهمها وتفسيرذا راؾ تتابع النروؼا وفهـ كما إف إدراؾ الطفؿ لمعالقاتا وا 

العالقة بيف أ وات الكالـ وأشكاؿ الرموز المستخدمة ف  الكتابةا والقدرة عمى الت ورا كمها 
  .عمميات عقمية ال يستطيعها الطفؿ المتوسط قبؿ بموغش السادسة مف العمر العقم 

از فهناؾ القدرة أما بالنسبة لمنثج النرك ا فهف عممية الكتابة تتطمب التنسيؽ بيف أك ر مف جه
عمى التنكـ ف  عثالت اليد والتوافؽ النرك  والع ب  العثم  لنركة أ ابع اليد بالتنسيؽ 
مع نركة العينيفا وذذ  تتطمب مستو  مف النثج الع ب  والعثم  وتدريب عمى النركة 

عمى إذ أف التوافؽ الب ري لمطفؿ مع نركة اليد  .السميمة ف  االتجا  السميـ وف  تتابع مندد
فتخطيطات الطفؿ عبارة عف إسقاط لمفراغ الذات  الخاص  .الورؽ يعتبر مف ثروريات الكتابة

بنركات ذراعش ف  الفراغ الموثوع  الذي تندث فيش الكتابةا ويتطور نمو الطفؿ بنمو التكامؿ 
 ف  تخطيط الطفؿ ف  الفراغيف الذات  والموثوع 

و  معيف مف النثج النرك  ب فة عامة يكتسبش ذذا با ثافة إلى ما تتطمبش الكتابة مف مست
  .الطفؿ مف خالؿ التدريبات الجسمية الت  تساعد عمى اكتساب التوازف والترابط النرك  عموما  



58 

 

وتختمؼ المهارة المطموبة  .ومف مظاذر النثج النرك ا قدرة الطفؿ عمى استخداـ أدوات الكتابة
فاستخداـ الطباشير م ال  عمى سبورة  .لمكتابةباختالؼ ا داة المستخدمة والمسانة المتانة 

 غيرة أسهؿ بالنسبة لمطفؿ مف استخداـ القمـ أو الفرشاة إذ ال ينتاج الطفؿ عند استخدامش 
أما بالنسبة لمقمـ فهناؾ ا قالـ الشمعية وا قالـ  .الطباشير إال لثغط خفيؼ نتى تظهر الكتابة

وكمما كاف  .الـ الشينية وا قالـ الجافة وأقالـ الر اصالخشبية الممونة وأقالـ الفموماستر وا ق
أما ف  نالة الفرشاة فهف الطفؿ  .ظهور الموف عمى الورؽ أسهؿ وأسرع كاف الجهد المطموب أقؿ

وأيا  كانت ا داة المستخدمة فهف عمى الطفؿ أف يتعمـ السيطرة عمى  .ينتاج إلى الثغط والسنب
ثافة إلى مرونة ف  نركة اليد وا  ابعا وكقاعدة عامة يفثؿ أدوات الكتابة والتنكـ فيهاا با 

إرجاء استخداـ القمـ الر اص لنيف اكتساب الطفؿ القدرة عمى تنريؾ أ ابع يديش ف  انسياب 
  .وطالقة مف خالؿ الرسـ باستخداـ أدوات التربية الفنية وا قالـ ذات الرؤوس الكروية

ا فيفثؿ استخداـ الورؽ السادة ف  البدايةا ال الورؽ أما بالنسبة لممسانة المخ  ة لمكتابة
المسطر أو ذوي المربعاتا وال تقؿ مسانة الورقة الت  تشهد مناوالت الطفؿ ا ولى لمكتابة 

إذ أف الطفؿ ف  البداية يميؿ إلى الكتابة بخط كبير وما ؿ وذلؾ لناجتش  اسـ  27 × 21 ))عف
تقاف نركة القبضإلى المزيد مف التدريبات لمتنكـ ف  أدا   .ة الكتابةا وميكانيـز الكتابة وآليتهاا وا 

وكمما كانت جمسة الطفؿ سميمة والسط  الذي يكتب عميش  مبا  ومستويا  وعمى ارتفاع مناسب 
  .بالنسبة لمطفؿ كمما كاف تعمـ الكتابة أيسر بالنسبة لش

عمى إ ارة دافعيتش لمتندث وقد أشرنا إلى أذمية توفير الخبرات المناسبة لمطفؿا خبرات تعمؿ 
فكمما زادت خبرات الطفؿ نوؿ موثوعات  .والتعبير المغوي بأشكالش المختمفة تند ا  وقراءة وكتابة

تهمشا وندث نولها نديث بينش وبيف طفؿ آخر أو مع شخص بالغا وكمما مر بمواقؼ مف خالؿ 
ابة بعض الكممات أو ربما ا نشطة المتعددة الت  يمارسها يوميا ا كمما ظهرت الناجة إلى كت

  .جمؿ لتسجيؿ ذذ  الخبرات

بأف ذناؾ فروؽ فردية بيف ا طفاؿ ف  استعدادذـ لمكتابة وف  تفثيمهـ  :وغن  عف القوؿ
  .لألدوات الت  يختاروف الكتابة بها

  :تطور التعبير الخطي لألطفال
 (أو نا ط أنيانا   ة ورقة)عمى أي «الشخبطة»لمكتابة ذو  «تم يمش»إف أوؿ ما يقوـ بش الطفؿ ف  

وقد  .وبأية أداة تقع ف  يديشا ويمكنش عمؿ خطوط عشوا ية بها قد تقترب مف شكؿ تستطيع تمييز 
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ال مالم  لها يهدؼ الطفؿ مف ورا ها أف ينقؿ ما بداخمش إلى اآلخريف مف  «شخبطة»تكوف مجرد 
  ش.كتابأو ما يهيأ لمطفؿ أنش  .خالؿ الرسـ

مرانؿ تخطيطات أطفاؿ ما قبؿ المدرسة إلى  الث  ( 2005 )الرنيـ  وقد قسمت جوزاؿ عبد
  :مرانؿ أساسية

 (.من الميالد حتى الثانية من العمر  )مرحمة ما قبل التخطيط  - أ 

وتكوف تخطيطات الطفؿ ف  ذذ  المرنمة ال اتجا  معيف لها بؿ مجرد رغبة مبهمة ننو التعبير 
  .عف نفس الطفؿ

 (.من سن سنتين إلى أربع سنوات تقريباً  ) مرحمة التخطيط - ب 

  :وتنقسـ إلى

 .وذو نتيجة عف رغبة الطفؿ ف  تقميد الكبار أو عف طريؽ ال دفة  :تخطيط غير منظم.1
وتكوف التخطيطات ف  ذذ  المرنمة ف  اتجاذات مختمفة تعكس بعض ا نساسات العثمية 

  .والجسمية
المنظـ ليأخذ مظهرا  نظاميا  خا ا ا سواء كاف نيث يتطور التخطيط غير  : تخطيط منظم .2

تخطيطا  أفقيا  أو رأسيا  أو ما ال ا وبعكس ذلؾ أيثا  إنساسات عثمية جسمية وقدرة عمى إدراؾ 
  .البي ة الخارجية كش ء منف ؿ عف ذات الطفؿ

ة وف  نوال  ال ال ة مف العمر يتطور التخطيط المنظـ إلى تخطيط دا ريا ويرجع ذلؾ إلى قدر 
الطفؿ عمى التنكـ ف  عثالتش والسيطرة عمى نركاتش المختمفةا وتتنوؿ التخطيطات ف  سف 

وير  العمماء  .الرابعة مف مجرد إنساسات عثمية وجسمية إلى الخياؿ الذي يعتمد عمى التفكير
  .أف الخطوط الت  تميز التعبير الكتاب  مف خطوط الرسـ التعبير لمطفؿ تتث  ف  سف الرابعة

  (من أربع إلى سبع سنوات تقريبًا  )مرحمة تحضير المدرك الشكمي -ج 

تغمب عمى خطوط الطفؿ ف  ذذ  المرنمة الخطوط شبش الهندسية كالدا رة والخطوط المستقيمة 
والمنننيةا وخطوط الطفؿ ف  ذذ  المرنمة تعتمد عمى التفكير المستمد مف الواقع وت ب  رموز  

  .منممة بالخبرة

تقسيـ العمري لممرانؿ أعال  يتمشى مع مرانؿ النمو المعرف  عند بياجيشا مما ويالنظ أف ال
يؤكد العالقة الو يقة بيف الكتابة والنمو العقم  والمعرف ا با ثافة عمى النمو الجسم  والنس ا 
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وال تنف ؿ النالة الوجدانية عف مناولة الطفؿ لوثع خطوط تعبر عنشا نيث أف ذذ  العممية ال 
ف  ظروؼ نفسية يشعر معها الطفؿ با ماف والطمأنينة والرغبة ف  المشاركة ف  مظاذر تتـ إال 

النياة مف نولشا وذلؾ مف خالؿ التو ؿ بشكؿ متطور مف أشكاؿ  التعبير ونقؿ رسا ؿ إلى 
اآلخريفا أال وذو الكتابة وتر  البان ة أف ف  الروثة مجاؿ واسع لذلؾ مف خالؿ الرسـ 

النسية  (منتسوري )ب البناء والنؿ والتركيبا ووسا ؿ شكاؿ المختمفةا وألعاوالتشكيؿ ومعالجة ا
التعميميةا وتعرؼ أشكاؿ النروؼ أو ا شكاؿ القريبة مف النروؼ ف  أبجدية لغة ا ـ باستخداـ 

م ؿ  كؿ ذذ  الوسا ؿ والخامات قميمة التكمفة أو دوف تكمفة عمى ا طالؽ .ناست  الب ر والممس
ا نوفر لمطفؿ فرص التدرب عمى عممية الكتابةا ( ب الفارغة والنبوب ونشارة الخشبالرمؿ والعم

خا ة إذا ما قدمت مف خالؿ أنشطة متكاممة وممتعةا ومف خالؿ المعب الرمزي التم يم  نيث 
  .يتـ تجسيد الواقع المعاش

ت الممهدة وكما ذكرنا بالنسبة  ذمية توفير العديد مف الخبرات وفرص التدرب عمى المهارا
  .لمقراءة كذلؾ ينبغ  إعداد الطفؿ لمكتابة الفعمية

مف خالؿ تعامؿ الطفؿ مع الخامات ف  الروثة تتي  لش فرص عديدة الكتساب المهارة النركية 
  :لمعثالت الدقيقة   ابع اليد والتنسيؽ بينها وبيف نركة العينيفا عمى سبيؿ الم اؿ

ووثعها ف  مكاف  غير مندد وبشكؿ معيف  puzzle ))تناوؿ الطفؿ لقطع ا نجية  -
  .( dominoes )نتى تستقر ف  مكانها ف  المعبةا وكذلؾ لعب الدومينو 

منها وفقا  لنموذج  فرد الخامة وتكويرذا وعمؿ أشكاؿ  :التشكيؿ بال م اؿ والطيف والعجينة -
واستخداـ لثـ الخرز  أو  ورة تعط  لمطفؿ أو التشكيؿ النر باستخداـ الخياؿ وا بداع
ورؽ م مغ أو ورؽ ) المق ات الخا ة با طفاؿ ف  القصا وأنشطة القص والم ؽ 

الفستؽ أو أغطية  ول ؽ المستهمكات م ؿ قشر   )كريشة أو ورؽ سموفاف وغير  
  .الزجاجات أو النبوب

  .تظهر الخطوط ا فقية والرأسية والما مة المنتظمة ما بيف سنتيف إلى  ال ة -

  .العمر تقريبا  تظهر التخطيطات الدا رة والدوراف المزدوج وف  ال ال ة مف -

ويستطيع  ويظهر الشكؿ النمزون  والخطوط المتقاطعة فيما بيف ال ال ة والرابعة مف العمر  -
والم مث  الطفؿ ف  ذذا السف أيثا  أف ينسخ بعض ا شكاؿ الهندسية م ؿ المربع 

ف كاف عدـ  بات يد الطفؿ وعدـ ق ..والدا رة درتش السيطرة عمى نركة ا  ابع وا 
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ا شكاؿ الهندسيةا  والعثالت الدقيقة والق ور ف  التمييز الب ري يؤدي إلى عدـ انتظاـ 
  .ولكف با مكاف أف يميزذا الشخص البالغ

 وأنشطة التشكيؿ الزخرف  ( lego ) أنشطة النؿ والتركيب باستخداـ المكعبات ال غيرة  -
ومسامير  ( foam, felt ) -ػػأو ال كوش ال غير ولوح الفميفوعمؿ الكوالج واستخداـ الشا

  .مناسبة لعمؿ أشخاص وأشكاؿ بها

  وسا ؿ منتسوري النسية والتعميمية ومنها وثع رباط ف   ديريا تزرير الزرايرا  -
 استخداـ الكبسوف والسوستش وغيرذا مف ا عماؿ ا خر  الت  ينتاج إليها الطفؿ ليخدـ 

 م ؿ ربط النذاء ولبس الجاكيت أو المعطؼ وتعميؽ مالبسش  ( self help )نفسش بنفسش 
  .إلخ ..وتنظيؼ أسنانش

   ويكتسب مرونة ف  كؼ  ( glove puppet )ويتدرب الطفؿ عمى تنريؾ عروسش كؼ  -
   يد  وأ ابعش ويربط ذلؾ بنركة جزء مف جسـ العروسة ويكتسب مفهوـ عالقة النركة 

 تمهيد  دراؾ العالقة بيف نركة القمـ عمى الورقة والن وؿوف  ذذا  ...بهنجاز عمؿ ما
  .عمى شكؿ كممة أو نرؼ ما

ف   ذذ  بعض الخامات والمعب المتوفرة ف  الروثة والت  يتعامؿ معها الطفؿ يوميا ا وتؤدي 
النهاية إلى تنمية المهارات النركية المتثمنة ف  عممية الكتابةا با ثافة إلى اكتساب العديد 

جانب ما  المفاذيـ العقمية عف طبيعة ا شياء ووظا فها وعالقتها با شياء ا خر ا ذذا إلى مف 
توفر  مف  وما تنمية مف إنساس بالجماؿ وما تؤديش ذذ  ا نشطة مف وظيفة نفسية وانفعالية

  .فرص لتنمية االذتمامات والمواذب الفنية

عمى ثرورة تدريب الطفؿ عمى مهارات فرعية  تناولنا أذـ عوامؿ االستعداد لمكتابة وذناؾ إجماع
مرنمة االستعداد لمكتابةا ومرنمة  :فالكتابة تمر عادة ب الث مرانؿ .منددة كتمهيد لعممية الكتابة

الكتابة  ـ مرنمة إتقاف الكتابةا أي الكتابة بخطوط تعكس نثجا  وتمكنا  لعمؿ التخطيطات 
ا طفاؿ توازي مرنمة االستعداد لمكتابة أو مرنمة والشؾ أف مرنمة رياض  .المطموبة ف  الكتابة

ا بمعنى أف الطفؿ ينتاج إلى العديد مف ا نشطة التمهيدية ( pre-writing )ما قبؿ الكتابة 
وقد ير  البعض أف االستعداد لمكتابة  .ذات العالقة بعممية الكتابة قبؿ أف يطمب منش أف يكتب

  .يكتسب كجزء مف العممية
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 دسانفصم انسب
 وانكتبثخ انطرائق انتٍ تىمٍ مهبراد انتهُئخ نهقراءحثعط 

 

 طريقة المعب -أوالً 

 تعريف طريقة المعب .1

 خطوات تطبيق طريقة المعب .2

 طريق المناقشة -ثانياً 

 تعريف طريقة المناقشة .1

 خطوات تطبيق طريقة المناقشة .2

 طريقة التعمم التعاوني -ثالثاً 

 تعريق طريقة التعمم التعاوني .1

 يق طريقة التعمم التعاونيخطوات تطب .2
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 طريقة المعب : -أوالً 

 طريقة المعب: تعريف
ُيعرؼ عالـ النفس برونر المعب ا بأنش نشاط ممتع ُيمارس لذاتش ا وليس  شياء أخر  اال ينجـ 
عف عواقب أو نتا ج منبطة لمطفؿ ا بؿ إنش يم ؿ وسطا  را عا  لالكتشاؼ واالختراع وا بداع ا 

 ( .Bruner 1986p61ف  نتا جش . ) يتجمى واثنا  

والمعب عند فروبؿ ذو التفت  الطبيع  لبراعـ الطفولة ا أما بياجيش ا فير  ف  المعب عممية تم ؿ 
 أو تعمـ تعمؿ عمى تنويؿ المعمومات الواردة لتالءـ ناجات الفرد .

لسميـ والمتوازف مف ذنا نر  أف المعب ا نشاط ينقؽ المتعة والفا دةا ويساذـ ف  تنقيؽ النمو ا
لد  الطفؿ ا وذو أيثا  وسيمة لك  يتعمـ الطفؿ اكتشاؼ العالـ المنيط بش ا عدا عف اكتسابش 

 لممهارات والخبرات الثرورية لش مستقبال  .

 خطوات تطبيق طريقة المعب :
 من أىم الخطوات , التي يجب اعتمادىا في تطبيق طريقة المعب نذكر ىنا المراحل اآلتية:

ويتـ ف  ذذ  الخطوة اختيار المعبة أو ت ميمها مع مراعاة مجموعة مف إلعداد : مرحمة ا .1
الشروط ا منها أف يكوف لمعبة التعميمية أذداؼ منددة مرتبطة بالمفهوـ أو الخبرة المراد 

 إكسابها لألطفاؿ .

ما بعد تنديد الوقت المسموح بش ا بمعنى أف ينقؽ الطفؿ  مرحمة التعامل فعميًا مع المعبة : .2
أي أف تترؾ ايتوقع منش ا م ال  أف يقوـ بترتيب أجزاء  ورة ما لتشكؿ  ورة طير أو نبات 

 2003المعممة الفر ة لمطفؿ لمعمؿ نتى ي ؿ إلى الهدؼ المطموب . ) النجدي ورفاقش ا
 (.332ص 

 اسبة تقديـ التغذية الراجعة المنتقويـ ما تـ إنجاز  بعد االنتهاء مف المعب ا و  مرحمة التقويم : .3
 أي أف يتـ تنديد مستو  نجاح ا طفاؿ ف  تنقيؽ ا ذداؼ المنشودة مف المعبة.

وذنا يتوجب عمى المعممة أف تقـو بمتابعة الطفؿ وأف تعمؿ عمى تنوع  مرحمة المتابعة : .4
 الخبرات الت  تؤدي إلى زيادة الخبرة بالتدريج .
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 طريقة المناقشة : -ثانياً 

 تعريف طريقة المناقشة:
ة تعميمية _ تعممية ا تقـو عمى المناد ة ا الت  تتبعها المعممة مع ا طفاؿ نوؿ موثوع أنشط

                                  ( 53ا ص ا  2006) مرع  و النيمة ا      ما بطريقة الشرح و طرح ا س مة .

تـ فيش تبادؿ ا فكار و مف تعريفات طريقة المناقشة . نشاطا  متمركزا  نوؿ المتعمـ ) الطفؿ ( ا ي
و الخبرات بيف ا طفاؿ ف  موثوع مندد ا و ذذا يتـ مف خالؿ تعزيز المشاركة و التفاعؿ بيف 
ا طفاؿ ا مما ينقؽ دافعية و واقعية لمنشاط االجتماع  و المعرف  و العمم  ا و بالتال  تنقيؽ 

 نجازات كبيرة .إ

ا أو موثوع نشاط عف طريؽ ا س مة ا لك   الطريقة الت  تناقش ظاذرة ماكما ُتعرؼ بأنها :)
 (  156ا ص ا  2000ي ؿ الطفؿ بنفسش لتنقيؽ الش ء دوف أف يمم  عميش ش ء () سعد ا 

مف ذذ  التعاريؼ نجد أف المناقشة طريقة مف الطرا ؽ الت  تعمؿ عمى تنمية مهارات التهي ة 
 يناقشش بطريقة عممية بسيطة . لمقراءة و الكتابة ا يتعمـ فيها الطفؿ كيؼ يعالج موثوعا  و

 خطوات طريقة المناقشة :
ذنا تهيئ المعممة أذذاف ا طفاؿ لمبدء بالنقاش مف و ييئة أو التقدم لممناقشة :تمرحمة ال .1

أو طرح بعض ا الت  ستناقشها نكاية أو عرض وسيمة تخدـ ا فكاراخالؿ سرد ق ة أو 
ا صا 2004لموثوع المناقشة .) طافش اا س مة ا بهدؼ إ ارة اذتماـ ا طفاؿ و تشويقهـ 

185  .) 

ف  ذذ  المرنمة ال يستطيع ا طفاؿ أف يديروا نقاشا  بأنفسهـ ا فهـ  مرحمة إجراء المناقشة : .2
بناجة إلى المعممة لتقود سير النقاش فيما بينهـ . و ف  ذذ  المرنمة ال بد لممعممة مف أف 

 تعمد إلى :

 ( الر يس المرتبط بموثوع المناقشة .ا طفاؿ بالمشكمة ) السؤاؿ  رتذك - أ

 و ال بد مف أف ت اغ ذذ  ا س مة تنميؿ موثوع المناقشة إلى أس مة فرعية متدرجة ا - ب
 ى فكرة واندة ا نتى ال يتشتت ذذف وغا  واثنا  و دقيقا  ا و أف يركز كؿ السؤاؿ عم

 ا طفاؿ .
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ـ ف  إبداء آرا هـ و التعبير عف مناقشة ا س مة الفرعية مع ا طفاؿ ا و ذلؾ بترؾ النرية له - ت
 أفكارذـ ا لمكشؼ عف النقا ؽ و اكتساب المعمومات و الخبرات .

 عمى التو ؿ لممفاذيـ المطموبةا وتجدر ا شارة إلى أف ا طفاؿ ف  ذذ  المرنمة غير قادريف
ي تقسيـ اعتمادا  عمى النوار الشفه  فقط ا بؿ ال بد مف توجيههـ ـ تكميفهـ بمهارات تعميمية ا أ

العمؿ بينهـ و توزيع ا دوار و مف  ـ الطمب إليهـ أف يشرنوا أو أف يفسروا ما قاموا بش مف 
 Beigel , 1998, p)  معارؼ المطموبة ا و كسب النقا ؽ مهمات تقودذـ إلى النموؿ و ال

,445)                                              

تو ؿ ا طفاؿ مع المعممة إلى النتا ج أو النموؿ ي : الو وؿ إلى النتا ج و تفسيرذا - ث
المطموبة ا لموثوع النقاش نتيجة تبادؿ ا فكار و اآلراء و ا جابات نوؿ الموثوع 

 ( 185ا ص ا 2004المطروح و المعالجة الدقيقة لش . ) طافش ا 

المهمة ا تعمؿ عمى التذكير بالمعمومات  فعمى المعممة بعد المناقشة ا أ ما بعد المناقشة : - ج
رار المشترؾ و اتخاذ القبا ثافة إلى التأكيد عمى مهارة  الت  تتعمؽ بموثوع المناقشة 

مة لنؿ المشكمة المطرونة .    راء أفراد المجموعة و المهارات الالز كيفية االستجابة آل
 ( 283ا ص ا  2003النجدي و رفاقش ا )

رنمة االنخراط ف  العمؿ مف قبؿ أفراد يتـ ف  ذذ  الم اإلنتاجية :ثالثة مرحمة المرحمة ال .3
 المجموعة ا و التعاوف معا  ف  إنجاز المطموب بنسب ا سس و المعايير المتفؽ عميها.

ا و تتثمف ذذ  المرنمة مالنظة السموؾ  مرحمة المراقبة و التوجيو من قبل المعممة .4
فاؿ و استفساراتهـ و التعاون  لألطفاؿ و تقديـ المساعدة مف خالؿ ا جابة عف تساؤالت ا ط

 (  87ا ص ا  2004) فهم  ا  توجيههـ ننو العمؿ .

و ذنا التوقؼ عف العمؿ المشترؾ تمهيدا  لعرض ما تو مت إليش المجموعة  اإلنياء :مرحمة  .5
 ( 283ا ص ا  2003) النجدي و رفاقش ا  و فنص نتاج عممهـ و تقويمش .

 التعمم التعاوني :طريقة  -ثالثاً 

 التعاوني: التعمم تعريف
نشاط يقيموف بش اؿ ف  مجموعات و تكميفهـ بعمؿ أو يعن  التعمـ التعاون  أف يتـ ترتيب ا طف

 ( 84ا ص  2005) مرع  ا  مجتمعيف متعاونيف .
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( ا ذو طرا ؽ تدريس تعمـ ) تعمؿ فيها   Slovinا  1990التعاوف التعاون  عند سالفيف ) و 
 طفاؿ ) ذو مستويات مختمفة مف ا داء ا و ذلؾ مجموعات  غيرة متعاونة مع الطمبة ( ا

 (282.ص ا  2003) النجدي و رفاقش ا   لتنقيؽ ذدؼ مشترؾ ( .

و ُيعد التعمـ التعاون  نمطا   مف التعميـ يعمؿ فيش االطفاؿ ثمف مجموعات  غيرة تتراوح مف 
ثا   لرفع مستو  طفؿ ا يسم  لهـ بالعمؿ سويا   و بفعالية و مساعدة بعثهـ بع(  6)  –(  2)

 أداء كؿ فرد منهـ ..ابغية تنقيؽ الهدؼ التعميم  المشترؾ .

و مف ذذ  التعريفات نستخمص ا أف التعمـ التعاون  يقوـ عمى أداء عمؿ ما بيف مجموعات 
ا طفاؿ إذ ُيكمؼ كؿ طفؿ بمهمة أو واجب ا فيتفاعموف مع بعثهـ و يتعاوف  نجاز المهمة 

 تش و إمكاناتش .المطموبة ا كؿ نسب قدرا

 خطوات التعمم التعاوني :
 تجسد المرانؿ اآلتية ا خطوات التعمـ التعاون  :

و يتـ فيها عرض المعممة  ذداؼ النشاط و  :المرحمة األولى , مرحمة اإلعداد و التخطيط  .1
ا  2007) فوبيؿ ا و المواد الالزمة  داء النشاط  تهي ة ا طفاؿ لمتعمـ ا و إعداد ا دوات

 .( 164ص 

و ذنا يتـ عرض المعمومات أو ا فكار عمى ا طفاؿ ا و  : المرحمة الثانية , مرحمة التعرف .2
تفهـ المشكمة أو المهمة المطرونة و تنديد معطياتها و المطموب عممش إزا ها و الوقت 

 المخ ص لمعمؿ المشترؾ لنمها .

ذذ  المرنمة يتـ االتفاؽ عمى  : و ف  المرحمة الثالثة , مرحمة بمورة معايير العمل الجماعي .3
التعاوف وتنديد  توزيع ا دوار و كيفية التعػاوف و تنػديػد المسػؤوليات الجماعية و كيفية

راء أفراد المجموعة قرار المشترؾ وكيفية االستجابة آلالمسؤوليات الجماعية وكيفية اتخاذ ال
 ( 283ا صا 2003 النجدي ورفاقشا والمهارات الالزمة لنؿ المشكمة المطرونة. )

يتـ ف  ذذ  المرنمة االنخراط ف  العمؿ مف قبؿ أفراد المجموعةا  :المرحمة الرابعة, اإلنتاجية .4
 .والتعاوف معا  ف  إنجاز المطموب بنسب ا سس والمعايير المتفؽ عميها
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وتتثمف ذذ  المرنمة مالنظة السموؾ التعاون   مرحمة المراقبة والتوجيو من قبل المعممة, .5
وتوجيههـ ننو  فاؿ وتقديـ المساعدة خالؿ ا جابة عف تساؤالت ا طفاؿ واستفساراتهـلألط

 .(.87صا  2004فهم  ا  ) العمؿ.

وذنا التوقؼ عف العمؿ المشترؾ تمهيدا  لعرض ما تو مت إليش المجموعة وفنص  :اإلنياء .6
 (.283ا صا 2003النجدي ورفاقشا  نتاج عممهـ وتقويمش. )
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 ثبوٍانجبة ان

 انذراسخ املُذاوُخ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 

 

 انفصم األول
 مىهج انجحث وأدواته

 المقدمة: 
 منيج البحث. -أوالً 
 مجتمع البحث وعينتو. -ثانياً 
 أدوات البحث وتحكيميا:  -ثالثاً 
 البرنامج التدريبي المقترح لمعممات رياض األطفال  (1

 ـ أىمية البرنامج.1
 ـ أىداف البرنامج.2
 اد البرنامج. ـ خطوات إعد 3

 االختبار التحصيمي القبمي ـ البعدي المؤجل لمعممات الرياض.  (2
 بطاقة المالحظة . (3
جراءا (4  تطبيق البرنامج التدريبي. تالعمل شبو التجريبي وا 

 الخالصة:
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 تمييد:
يتناوؿ الف ؿ النال  منهجية البنث وعينتش وأدواتش وكيفية ت ميمها وتنكيمها مف قبؿ السادة 

يف وما نتج عف تنكيـ ا دوات )البرنامج التدريب ا واختبار المعممات وبطاقة المالنظة المنكم
واالختبار القبم  ػ البعدي مف إدخاؿ تعديالت م ؿ التنويع ف  ا ذداؼ السموكيةا والتنويع ف  

ثافة أس مة تدريبية لممعممات ف  البرنامج المقدـ لهف مف أجؿ تنفيزذ فا طريؽ تقديـ البرنامجا وا 
ـّ تخفيض عدد بنود بطاقة  كما أعيد النظر ف  بعض أس مة االختبار المقدـ لممعمماتا وت

 المالنظة. 

 منيج البحث:  -أوالً 
يتبع البنث النال  المنهج شبش التجريب  وذلؾ لعدـ تمكف البان ة مف الثبط الكامؿ والدقيؽ 

 لمعوامؿ المنيطة بتنفيذ التجربة والت  قد تؤ ر ف  سيرذا.

المخطط شبش التجريب  الذي يتـ إجراؤ  ف  الميداف مباشرة يوّفر بديال  جيدا  لممخطط التجريب  ف"
ال اـر الذي يجري غالبا  ف  المخبر؛ نيث يكوف مف الممكف تطبيؽ ذذا المخطط عمى مواقؼ 

ا وذلؾ بهدؼ تعرؼ «ميدانية وال يقتث  المجرب أف يممؾ الثبط المطمؽ لممتنوالت التجريبية
 (.170ا ص1991)نم  ا . "مية البرنامج التدريب  المقترح لممعمماتفاع

 مجتمع البحث وعينتو:  -ثانياً 
 مجتمع البحث: 

يم ؿ المجتمع ا  م  لمبنث معممات الف ة ال ال ة ف  رياض ا طفاؿ مدينة دمشؽا وقد بمغ 
 ( معممة.2000)  (2014-2013عدد المعممات نسب الدليؿ ا ن ا   لوزارة التربية )عاـ 

 ( يبين المجتمع األصمي لمبحث والعينة2جدول رقم )

 الدليل اإلحصائي لعام

2013-2014 

 عينة البحث المجتمع األصمي

2000 16 
 

بالطريقة العشوا ية المق ودة طبقا  لطبيعة البنث  تـ اختيار عينة البنث لقد عينة البحث : 
ض مدينة دمشؽ الخا ةا والرياض التابعة ريا مف معمماتطبيعة البنث التجريب  ولمقتثيات 
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( ستة عشرة معممة اتبعت 16لوزارة التربية ووزارة ا دارة المنمية. وقد بمغت عينة المعممات )
 البرنامج التدريب . 

 أدوات البحث وتحكيميا:  -ثالثاً 
 يم :  ة بت ميمها وذ  ماانجموعة مف ا دوات الت  قامت الباعتمد البنث عمى م

 البرنامج التدريب  المقترح لمعممات رياض ا طفاؿ. -أوال  

 االختبار التن يم  لممعممات القبم  ػ البعدي ػ المؤجؿ. - انيا  

 بطاقة مالنظة لمعممات رياض ا طفاؿ. - ال ا  

 ج التدريبي المقترح لمعممات رياض األطفال: مالبرنا (1

 التعريف بالبرنامج: 

: ت ور مقترح ذو مخطط يثعش البانثا أو الدارسوفا  ُيعّرؼ البرنامج ب فة عامة عمى أنش
أو المعمـ أو المتعمـ نوؿ ظاذرة تعميمية أكاديمية أو ظاذرة فيزيقية أو اجتماعيةا وال بد أف يكوف 
لهذا البرنامج أسس معينة متم مة ف  الت ميـ الذي يستعرض ا طار العاـا ويتطمب عممية 

خطوات البد مف التمهيد لها والمتم مة ف  ا طالع الت ميـ سمسمة منطقية مترابطة مف ال
(ا 147ا ص2005والقراءات نتى تتـ عممية التنظيـ بشكؿ عمم ا وتكوف  ادقة )المشرف ا 

كما ُيعرَّؼ البرنامج عمى أنش : منتو  تربوي منظـ يستند إلى فمسفة اجتماعية ونظريات عممية 
ة المنيطة بشا ويترجـ ذذا المنتو  إلى فؿ ومتطمبات نمو  والبي طومعمومات عف ناجات ال

أذداؼ يتـ تنقيقها ف  سموؾ ا طفاؿ ويمكف مالنظتها مف خالؿ الخبرات الت  يمر بها وما 
 مهارات التهي ة لمقراءة والكتابة تنتويش مف أنشطة متكاممة يمارسها ا طفاؿ بهدؼ التدرب عمى
ش مف تقنيات وأساليب مناسبة ونؿ المشكالت تنت رعاية معممات متخ  اتا وما تستخدم

 (.234ا ص2004لتنقيؽ تمؾ ا ذداؼ ف  برامج زمنية مختمفة )فهم ا 

مجموعة مف المعارؼا والخبرات النظريةا والتدريبات العممية وتتبنى الباحثة التعريف التالي: 
  تنميتها المتكاممة المتعمقة بخ ا ص أطفاؿ الروثةا ومهارات الهي ة لمقراءة والكتابة الت  ينبغ

 لديهـ مف : 

 يز ب ري.يػ تم 1

 ز سمع .  يػ تمي 2
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 ػ مهارات نسية نركية.  3
  :أىمية البرنامج

تأت  أذمية ذذا البرنامج التدريب ا مف أذمية الموثوع ذاتشا الذي يتناوؿ بالدراسة والبنثا 
واتا المهارات المطموبةا لد  معممات الرياضا لتهي ة أطفاؿ الروثة ف  عمر الخمس سن

 .لمهارت  القراءة والكتابة

إف أذمية التدريب العمم  والمنهج ا المبن  عمى معطيات عمـ النفس والتربية والفيزيولوجيا 
؛ لمعامميف ف  القطاع التربويا بات مف أذـ ا ولوياتا الت  تهتـ بها النظـ التربوية ..والتقانة

ية الق و  الت  ترتكز عميها كؿ الندي ةا وخا ة ف  مرنمة رياض ا طفاؿا نظرا  لألذم
 .الفاعميات التربوية مستقبال  

مف ذناا تنبع أذمية ذذا البرنامج التدريب  لمعممات رياض ا طفاؿ عمى تهي ة أطفاؿ الرياض 
 :لمهارت  القراءة والكتابة ف  عمر خمس سنواتا والت  تتجمى بالنقاط الر يسة اآلتية

  النفسية  ص رياض ا طفاؿا لتعّرؼ الخ ا  اتأذمية التدريب المستمر لد  معمم
تهي تهـ لتعمـ  ؿ إيجاب  بينهـا وذذا يساعد ف والفسيولوجية لد  ا طفاؿا بغية تنقيؽ تفاع

 .مهارت  القراءة والكتابة

   نظريات تربوية ندي ة ف  التعمـا مف م ؿ نظرية  إلىيستند ذذا البرنامج ف  ت ميمش
Montessori ركز عمى إيجابية الطفؿ وفاعميتش وكيفية العمؿ عمى ػ منتسوريا والت  ت

إرثاء فثولش وناجتش لمعب والبنث والتجريبا وبتدريب نواسشا الت  ذ  أساس ومنطمؽ 
  .تعممش مستقبال  

 المهارات  تدريب معممات الرياض عمى تنميةيشكؿ ذذا البرنامجا قاعدة تربوية عمميةا ل
 .المغوية والكتابية لد  أطفاؿ الرياض

 )ف  قبؿ الخدمة(  مف الممكفا أف يساذـ ذذا البرنامج ف  تطوير إعداد معممات الرياض
 .المؤسسات التربوية المختمفة

  يشكؿ ذذا البرنامج وندة بن يةا قد تساذـ ف  تطوير البنوث الميدانية والتجريبية المختمفة
 .ف  مجاؿ رياض ا طفاؿ
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 أىداف البرنامج: 

 :  إلى تنقيؽ ا ذداؼ اآلتيةيسعى ذذا البرنامج التدريب
 :وتتم ؿ ذذ  ا ذداؼ بالنقاط التالية األىداف التعميمية العامة: .1

  والكتابة  تدريب معممات رياض ا طفاؿا نظريا  وعمميا ا عمى عمميات التهي ة لمهارات القراءة
 .لد  أطفاؿ الروثة

 لمقراءة ت التهي ة ؽ العمم ا لمهارارفع مستو  أداء معممات الرياضا مف خالؿ التطبي
والكتابة مع أطفاؿ الروثة ف  مواقؼ نقيقةا وقياس مستو  أدا هف ف  البرنامج مف خالؿ 

 .االختبار القبم  والبعدي
 :وتتم ؿ ذذ  ا ذداؼ بالنقاط التالية :األىداف التعميمية الخاصة .2

 الجسمية ا..تزويد معممات رياض ا طفاؿ بمعمومات عف خ ا ص نمو طفؿ الروثة
  .لفكرية واالجتماعية واالنفعالية والمغويةوا

 تنمية مهارات المعممات عمى تهي ة الطفؿ لمقراءة والكتابة.  

  تزويد معممات رياض ا طفاؿ بمعمومات عف نظرية منتسوري ف  التعميـ مف أجؿ تطبيقها
  .عمميا  

 ػ م ؿ المعجونكتابة تدريب المعممات عمى ا نشطة العممية الالزمة لمتهي ة لمهارات القراءة وال
  .التمويف ػ القص والم ؽ ػ البزؿ ألعاب الفؾ والتركيب

  تعريؼ معممات رياض ا طفاؿ بمعمومات نظرية عف التهي ة  عداد الطفؿ لمقراءة والكتابةا
  .الطفؿلمهارات القراءة والكتابة لد   وعف البي ة المناسبة لمتهي ة

 والكتابة  ساليب الت  تهيئ لمهارات القراءة تعريؼ معممات رياض ا طفاؿ بالطرا ؽ وا
 المعب ػ التعمـ التعاون  ػ النوار والمناقشة .

 ؛ ..الندي ةة الطرا ؽ التربوية ارة مف الخبرات التربويةا مع مراعالتطبيؽ العمم  لكؿ خب
ومهارات التهي ة لمقراءة والكتابةا الواجب تنميتها ف  كؿ خبرةا مف خالؿ ت ميـ ا نشطة 

 .ا ذداؼ السموكية والوسا ؿ وا دوات مراعاةا و ..تربويةال
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 :دليل البرنامج

يعتمد ت ميـ ذذا البرنامج عمى مدخؿ النظـ ف  التعميـا نيث يتكوف مف )مدخالت وعمميات 
  ومخرجات( .

  :وتتناوؿ المعطيات اآلتية :المدخالت

 المغوية(.   –خ ا ص نمو طفؿ الروثة )الجسمية ػ النسية   .1

 .ية منتسوري التعميميةنظر  .2

التذكر الب ري ػ مهارة التمييز الب ري ػ مهارة مهارات التهي ة لمقراءة والكتابةا مف م ؿ ) .3
 مهارة التمييز السمع (ا المهارات )النسية النركية(.

  .العوامؿ المؤ رة ف  التهي ة لمقراءةا والعوامؿ المؤ رة ف  التهي ة لمكتابة .4

االجتماعية(ا  -الرياثية  -ت التربوية )المغوية ة مف الخبراالتطبيؽ العمم ا لكؿ خبر   .5
مهارات القراءة والكتابةا المراد تنميتها ف  كؿ خبرة تربويةا والطريقة المناسبة لهاا  اةومراع

  .مف خالؿ تنديد ا ذداؼ السموكية والوسا ؿ وا دوات والتقويـ النها  

 .جالمعممات الموات  سيتـ تدريبهف عمى البرنام .6

المعب ػ النوار والمناقشةا  :دراسة الطرا ؽا الت  تهيئ لمقراءة والكتابة بالفعؿا مف م ؿ .7
 .وتعريؼ ذذ  الطرا ؽ وأذميتها وأذدافها وخطواتها

الطرا ؽ والفعاليات وا ساليب والمستخدمة ف  ورشة العمؿا مف م ؿ: النوار والمناقشة ػ  .8
دوارا والت  مف خاللها تتـ مناقشة موثوعات التعمـ التعاون  ػ دراسة النالة ػ لعب ا 

ويتوقع أف يكوف لكؿ جمسة مف جمسات البرنامج مخرجات  .الجمسات النظرية والعممية
  .خا ةا ونتا ج تدريب المعممات عمى ذلؾ

وذنا سيتـ تنديد ا ذداؼ السموكية الخا ة بكؿ جمسةا وكيفية تنقيقها مف خالؿ التقويـ النها   
ريب والتقويـ المباشر لمجمسةا والت  سيتـ عف طريؽ ا س مة الشفويةا الت  كانت ف  أ ناء التد

  .ُتطرح عمى المعمماتا وطريؽ االختبار الكتاب  الذي كاف يقوـ لممعممات

؛ المستخدمة ف  ورشة العمؿ مف م ؿ: ..وتتثمف الطرا ؽ والفعاليات وا ساليب : العمميات
  ون  ػ ع ؼ الدماغ )لعب ا دوار(.النوار والمناقشة ػ التعمـ التعا
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 :المخرجات

يتوقع أف يكوف لكؿ جمسة مف جمسات البرنامج مخرجات خا ة بها مجموعة المعارؼ والمهارات 
 العمميةا الت  نتوخى أف تمتمكها معممة الرياض ف  نهاية الجمسة.

خالؿ االختبار  وكذلؾ التقويـ النها   ف  نهاية البرنامج إذ سوؼ يتـ قياس أ ر البرامج مف
  .التن يم  البعديا الذي سوؼ تخثع لش معممات الرياض

  :خطوات إعداد البرنامج

 :من أجل تحقيق أىداف البرنامج, اعتمدت الباحثة الخطوات اإلجرائية اآلتية

وزارة ال ادر عف  «كراس رياض ا طفاؿ»اطمعت البان ة عمى منهاج رياض ا طفاؿ  .1
ػ  5لمف ة العمرية مف ) ات القراءة والكتابة المتثمنة ف  الكراس التربية مف أجؿ معرفة مهار 

  .سنوات(6

اطمعت البان ة عمى عدد مف الدراسات وا بناث المتعمقة بمهارات  القراءة والكتابةا مف م ؿ  .2
سمية إسماعيؿ  و ((2005( خمؼ ع ماف ونياة اآلغا ) (2002دراسة )أنمد الشريؼ 

ومف الدراسات ا جنبية ذات ال مة بموثع ذذا  (.(2003و يعقوب  وزمال ش  (2001)
 (Blachman2000)  –  (Angllo, etal 1998 Olifla  –  llpyd 2001البرنامج )

(Johnson 2006 ا ون ر مهارات التهي ة لمقراءة والكتابة )مهارات التمييز الب ري ػ
  النركية( .  – مهارات التمييز السمع ا مهارة التذكر الب ري ػ المهارات النسية 

ة إلى إجراء مقابالت مع عدد مف مديرات الرياض ومعمميها  عدا ذلؾا فقد عمدت البان
ومعمماتهاا وسألتهـ عف رأيهـ بمهارات القراءة والكتابةا الت  ينتاجها الطفؿ ف  ذذ  المرنمةا 

وذلؾ لممنافظة  .لؾوعف كيفية تهي ة الطفؿ لمقراءة والكتابة مف خالؿ تزويد  بالمهارات الالزمة لذ
ا وأكدت المعممات والمعمميف بالمجمؿ عمى أذمية تنمية ذذ  ..عمى سالمة ذذ  المهارات وتنميتها

 المهارات لديهـ.

 تحديد جمسات البرنامج التدريبي:

بناء  عمى الهدؼ العاـ لمبرنامج وا ذداؼ الخا ة الت  تفرعت عف الهدؼ العاـ قامت البان ة 
منتو  البرنامج إلى خمسة جمسات يسهـ كؿ منها بالو وؿ إلى تنقيؽ يتبنى فكرة تقسيـ 

 ا ذداؼ الخا ة لمبرنامج وبالتال  تنقيؽ الهدؼ العاـ. 
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 وىذه الجمسات بالترتيب ىي:

 .خ ا ص نمو طفؿ الروثة.1

 . بعض النظريات المفسرة لكيفية اكتساب المغة عند الطفؿ.2

 . ية مهارات التهي ة لمقراءة والكتابةتنم .مهارات التهي ة لمقراءة والكتابة3

 .العوامؿ المؤ رة ف  التهي ة لمقراءة والكتابة.4

 الطرا ؽ الت  تنم  مهارات التهي ة لمقراءة والكتابة.بعض .5

 .االختبار التن يم  البعدي .6

 اختيار محتوى البرنامج التدريبي: 

داؼ التعميمية المرجوة مف البرنامج ف  ذذ  الخطوة تمت كتابة عنا ر المنتو  الت  تترجـ ا ذ
 والت  تـ اشتقاقها مف ا ذداؼ الخا ة بالبرنامج التدريب .

ويق د بالمنتو  التدريب : المعارؼ والمهارات والخبرات الت  تـ تنظيمها ف  شكؿ معيف مف 
 ذداؼ الموثوعية.أجؿ تنقيؽ ا 

 يم : ف مراعاة ماوعند اختيار منتو  الجمسات لمبرنامج التدريب  كاف البد م

 أف يرتكز المنتو  عمى أذداؼ واثنة. .1

 لممعمميف.أف يرتبط المنتو  بالمهارات الت  تـ تنديدذا بناء  عمى االنتياجات التدريبية  .2

 أف تكوف الخبرات  نينة عمميا  ومستمدة مف أك ر مف م در.  .3

 أف تكوف ف  مستو  المتدرب. .4

 الفردية. أف تتعدد مستويات المنتو  لمراعاة الفروؽ  .5

 أف يراع  تنظيـ المنتو  معايير االستمرارية والتتابع والتكامؿ. .6

 أف يزّود المنتو  بمجموعة مف المراجع والقراءات بهدؼ االستزادة والتعمؽ.  .7

 (200-199ا 2007أف توّظؼ أنشطة م انبة لكؿ جمسة مف جمسات البرنامج. )نسفا  .8
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 عناصر جمسات البرنامج التدريبي: 

 مسات البرنامج التدريب  تمت مراعاة اشتماؿ كؿ جمسة عمى العنا ر التالية: عند ت ميـ ج

ويتثمف عنوانا  واثنا  ومنددا  ومعبرا  عف المنتو  ا ساس  لمجمسة  :عنوان الجمسة -أوالً 
 والزمف المخ ص لها وتنديد طرا ؽ تنفيذ الجمسة. 

إف تنديد ا ذداؼ السموكية يساعد  تحديد األىداف السموكية )اإلجرائية( لكل جمسة : -ثانيًا 
لمبرنامجا  عمى ت ميـ مادة التعمـ واختيار ا نشطة التعميمية المناسبة وانطالقا  مف الهدؼ العاـ 

بمـو ف  المجاؿ  فقد نددت البان ة ا ذداؼ السموكية الخا ة بكؿ جمسة نسب مستويات
 ب ػ التقويـ(. المعرف . )التذكر ػ الفهـ ػ التطبيؽ ػ التنميؿ ػ التركي

وذلؾ  ف اختيار ا ذداؼ وتنديدذا أذـ مرنمة ف  ت ميـ الوندات التدريبية وتعرؼ الهدؼ 
ذو ذدؼ خاص قابؿ لممالنظة والقياس والتقويـ ويتـ التركيز فيش عمى السموؾ »السموك  بأنش : 

 (52ا 2009)سميمافا  الذي سيظهر  المتعمـ وليس عمى ما سيبذلش المعمـ مف جهد.

 وقد راعت البان ة عند  ياغة ا ذداؼ السموكية النقاط التالية: 

 أف تكوف مشتقة مف ا ذداؼ العامة وا ذداؼ الخا ة لمجمسة التدريبية.  .1

 أف تكوف مترابطة ومتسمسمة.  .2

 أف تكشؼ عف أداء المعمميف.  .3

 أف ترتب بالمثموف.  .4

 أف تكوف قابمة لمتنقيؽ ومتناسبة مع قدرات المعمميف.  .5

 كوف متناسبة مع الوقت المخ ص لها وا مكانات المادية الالزمة. أف ت .6

أف تكتب ب يغة الفعؿ المثارع  نش يّدؿ عمى الفعؿ المتوقع مف المعمـ.)الن ري ويوسؼا  .7
 (93ا 2009

شروط بناء البرامج التدريبية نيث قامت البان ة  مراعاةبناء البرنامج التدريب   ـوبذلؾ ت
 با جراءات التالية: 
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  عرثت البان ة البرنامج التدريب  عمى مجموعة مف ا ساتذة ف  كمية التربية انظر الممنؽ
 عمى ا سماء وذلؾ لمتأكد مف الجوانب التالية:  لالطالع

 منتو  البرنامج: المادة العممية ومناسبتها لألذداؼا ولقدرات المعممات ػشمولها  - أ
 وكفايتها. 

   مال مة المنتو  لمبرنامج المقترح. سالمة المغة ووثونها وبساطتها ػ مد - ب

التقويـ  أساليب التدريب : المرونة والتنّوع ف  ا ساليب التدريبية ػ مد  مالءمة أساليب  - ت
 المقترنة ف  البرنامج. 

َـّ تعديؿ البرنامج )انظر الممنؽ  - ث عمى جمسات البرنامج( بناء  عمى آراء  لالطالعوقد ت
 ا ذداؼ السموكية كافة. السادة المنكميف م ؿ : التنويع ف 

 التنويع ف  طرا ؽ التدريب. - ج

تجنبا   تعديؿ بعض الجمؿ لت ب  أك ر بساطة لد  المعممات ػ ونذؼ بعض الجمؿ  - ح
 لإلطالة. 

 التجريب االستطالعي لمبرنامج التدريبي: 

 اليدف من التجريب االستطالعي لمبرنامج التدريبي: .1

 تجريب النها  . ػ تعديؿ البرنامج التدريب  قبؿ البدء بال 

  .ػ التنقؽ مف كافة ا ساليب التدريبية لتنقيؽ الهدؼ المنشودة مف البرنامج 

  .  ػ التأكد مف مناسبة الزمف  جراء التجريب النها 

 .ػ مناولة تنديد نقاط الثعؼ ف  البرنامج 

  .ػ تعرؼ مد  مالءمة مثموف البرنامج ومستوا  لممعممات 

 ؼ السموكية المخ  ة لكؿ جمسة. ػ التنقؽ مف مد  تنقؽ ا ذدا 

 .ػ معرفة أفثؿ الشروط لتنقيؽ النجاح ف  تطبيؽ البرنامج 
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 إجراءات التجريب االستطالعي لمبرنامج التدريبي: .2

  جراء التعديالت المناسبة عمى البرنامجا بعد ا خذ بالنسباف مالنظات ا ساتذة المنكميف وا 
عمى عينة مف معممات رياض ا طفاؿا وذلؾ  قامت البان ة بالتجريب االستطالع  لمبرنامج

ـّ استبعادذف مف العينة ت( معممةا وقد 30ـا وبمغ عددذف )2013/ 2/12/إلى 12/11مف 
 التدريبية ا ساسية لمبرنامج. 

 (  يوما  بمعدؿ جمستيف كؿ أسبوع وقد 20استغرقت مدة التجريب االستطالع  لبرنامج تقريبا )
لى جمسة أخيرة تـ فيها تقويـ بعدي لمبرنامج التدريب  وبمعدؿ جمسات إ 5بمغ عدد الجمسات )

 ( ساعات لكؿ جمسة. 2-2.5)

 ( معممة مف معممات رياض أطفاؿ 30تـ التطبيؽ االستطالع  التجريب  لمبرنامج عمى ) بعد
االتفاؽ معهف عمى مكاف تطبيؽ البرنامج وزمانشا وقامت البان ة بالتعريؼ بنفسها وعممهاا 

ؼ البرنامج وخطواتش وعدد الجمسات ومنتوا  النظري والعمم ا وأبدت المعممات وشرنت أذدا
 ناجتهـ الشديدة إلى م ؿ ذذا البرنامجا وافتقارذف إلى م ؿ ذذ  الورشة. 

 َـّ التعارؼ بيف البان ة جذابة وممتعة كانت بدايتها بداية نسية ػ ب رية قة والمعممات بطري وت
 الكرة(.  لغوية ػ اعتمدت فيها عمى )فكرة

   ـّ تطبيؽ اختبار قبم  ػ بعدي لقياس مستو  المعمومات ونجمها لد  المعممات ف  منتو وت
البرنامج وبعدذا تـ تطبيؽ خطوات البرنامج مف خالؿ الجمسات وا نشطة الم ممةا 
َـّ االتفاؽ بيف البان ة  والمشاركة الفعالة بيف البان ة والمعممات ف  ورشة العمؿا كما ت

 ات عمى قواعد الجمسة )التقيد بالتوقيت ػ إطفاء الهاتؼ المنموؿ...(.والمعمم

 قامت الباحثة في ضوء التجريب االستطالعي بما يمي:

    تنديد مدة الجمسات ومدة االسترانةا إذ كانت البان ة تبدأ مع المعممات بالجمسة لمد
  انية. ساعة وبعدذا يتـ أخذ استرانة لن ؼ ساعةا  ـ تتابع ساعة ون ؼ مرة 

  .كانت البان ة تتوقؼ ف  أ ناء الجمسة لمدة دقيقتيف إذا أنّست بأف ذناؾ قميال  مف الممؿ 

  ـَ تقسيـ المعممات إلى  الث إثافة أسموب التعّمـ التعاون  لمناقشة فكرة ما مع المعممات إذ ت
 مجموعات ف  كؿ مجموعة أربع معممات يقمف بتنفيذ المهمة المطموبة. 
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  مادة مكتوبة لكؿ جمسةا لترجع إليها المعممة مف أجؿ استيثاح فكرة ما أوثرورة توفير 
 ما.  استفسار

واتخذت جمسات التجربة االستطالعية لمبرنامج التجريبي المواعيد التالية كما ىو موضح في 
 (:3الجدول رقم )

 ( مواعيد جمسات التجربة االستطالعية لمبرنامج التجريبي3جدول رقم)

 طريقة التدريب عنوان الجمسة جمسةرقم ال الجمسة

 الحوار والمناقشة خصائص نمو طفل الروضة 12/11/2013 )أ(الجمسة األولى

 14/11/2013الجمسة)ب( 

المفسرة كيفية  بعض النظريات 18/11/2013 )أ(الجمسة الثانية
 اكتساب المغة عند الطفل.

 دراسة الحالة والتعمم التعاوني

 20/11/2013الجمسة )ب( 

التييئة لمقراءة والكتابة وتنمية  22/11/2013 )أ(الجمسة الثالثة
 ميارات التييئة لمقراءة والكتابة

 الحوار والمناقشة + لعب األدوار

 24/11/2013الجمسة )ب(

العوامل المؤثرة في التييئة  26/11/2013 )أ(الجمسة الرابعة
 لمقراءة  والكتابة

 التعّمم التعاوني + الحوار

 28/11/2013الجمسة )ب( 

الطرائق التي تنمي  بعض  29/11/2013 )أ(الجمسة الخامسة
 ميارات التييئة لمقراءة والكتابة

التعميم التعاوني + لعب األدوار 
 2/12/2013الجمسة )ب( + الحوار والمناقشة

 فردي االختبار التحصيمي البعدي 2/12/2013 )أ(الجمسة السادسة

 4/12/2013الجمسة )ب(
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 لمعممات رياض األطفال: المؤجل  االختبار التحصيمي القبمي ـ البعدي (2

 التعريف باالختبار : 

مجموعة مف ا س مة المتنوعة الت  تطرح عمى المعممات وتتناوؿ معمومات نظرية وعممية وىو 
 ا و الكتابة  هي ة  لمقراءةا مهارات الت ف  المجاالت التالية: )نمو الطفؿا  نظرية منتسوري

ا الطرا ؽ الت  تنم  مهارات التهي ة  لمقراءة  العوامؿ المؤ رة ف  مهارات التهي ة  لمقراءة و الكتابة
 (. و الكتابة

( ذدفا  موزعا  عمى كؿ جمسة مف 35وقد بمغ عدد ا ذداؼ السموكية ف  البرنامج التدريب  )
نسبية لكؿ جمسة والجدوؿ التال  يبيف عدد جمسات البرنامج بعد تنديد الوزف النسب  وا ذمية ال
 ا ذداؼ السموكية ونسبتها الم وية ومستوياتها المعرفية.

 األىداف السموكية في البرنامج ونسبتيا المئوية (4رقم) جدول

الجمسات 
 التدريبية

عدد 
 تقويم تركيب تحميل تطبيق فيم تذكر األىداف

1 6 2 2 0 1 0 1 

2 10 4 3 1 1 1 0 

3 7 3 2 0 0 1 1 

4 5 2 1 2 0 0 0 

5 7 1 1 2 2 1 0 

 2 3 4 5 9 12 35 مجموع األىداف

 %5.71 %8.57 %11.43 %14.29 %25.71 %34.29 %100 النسبة المئوية
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 تصميم االختبار التحصيمي: 

يهدؼ ذذا االختبار إلى قياس التن يؿ المعرف  لممعممات ف   اليدف من االختبار التحصيمي:
 الت  يتثمنها البرنامج لمتأكد مف فاعمية ذذا البرنامج ف  تنقيؽ أذدافش.  المجاالت

 المستويات المعرفية التي يقيسيا اختبار بموم:

 إعداد جدول المواصفات لالختبار التحصيمي:

يعد مرنمة إعداد جدوؿ موا فات االختبار مف أذـ مرانؿ إعداد االختبار التن يم  ويعرؼ 
ش قا مة تربط بيف ا ذداؼ والمنتو  التعميم  مف نانية وبيف المنتو  بأن»جدوؿ الموا فات: 

وبنود االختبار مف نانية أخر  ويم ؿ الركيزة ا ساسية الت  ُيستند إليها ف  الكشؼ عف 
 النية االختبار ومد  االتساؽ الداخم  وتم يمش لمموثوعات المطرونة وذذا يدؿ عمى  دؽ 

 (.101ا 2004 )الفتالويا«. منتو  االختبار 

قامت البان ة بهعداد جدوؿ الموا فات لالختبار التن يم  اليدف من جدول المواصفات: 
 بهدؼ: 

  التأكد مف أف االختبار التن يم  يقيس ا ذداؼ السموكية المنددة مف جهة 

  . والمنتو  المعرف  لموثوعات البرنامج مف جهة أخر 

 وثع أس مة شاممة لممنتو  وتنويع مستوياتها . 

 .إعطاء كؿ جزء مف المنتو  وزنا  يتناسب مع الوقت والجهد الذي ُخ ص لش 

  . تنديد عدد بنود االختبار بالنسبة لألذمية النسبية والوزف النسب 

 وفيما يم  جدوؿ موا فات االختبار التن يم :
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 مواصفات االختبار التحصيمي( 5رقم ) جدول

 جمسات البرنامج
مجموعة األىداف  جمسةاألىداف السموكية لكل 

السموكية لكل 
 تقويم تركيب تحميل تطبيق فيم تذكر جمسة

 6 1 0 1 0 2 2 األولى

 10 0 1 1 1 3 4 الثانية

 7 1 1 0 0 2 3 الثالثة

 5 0 0 0 2 1 2 الرابعة

 7 0 1 2 2 1 1 الخامسة

 35 2 3 4 5 9 12 المجموع الكمي

الوزن النسبي لمستويات 
 األىداف

34.29% 25.71% 14.29% 11.43% 8.57% 5.71%  

 27 2 2 3 4 7 9 عدد األسئمة

 

 ذداؼ مف خالؿ القانوف التال : تـ إيجاد الوزف النسب  لكؿ مستو  مف مستويات ا 

 100× عدد ا ذداؼ ف  كؿ مستو  

   ________________ 

 عدد ا ذداؼ الكمية لمبرنامج  

29.34 ػ مستو  التذكر: 1
35

12100


 

71.25 ػ مستو  الفهـ :  2
35

9100
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29.14 ػ مستو  التطبيؽ: 3
35

5100


  

43.11 ػ مستو  التنميؿ:  4
35

4100


    

57.8 ػ مستو  التركيب: 5
35

3100


   

71.5 ػ مستو  التقويـ: 6
35

2100


   

عدد ا س مة لكؿ مستو  مف مستويات ا ذداؼ ف  االختبار التن يم  مف خالؿ كما تـ تنديد 
 القانوف التال : 

 
 

 = عدد ا س مة لكؿ مستو  

 

 عدد أس مة االختبار التن يم × عدد ا ذداؼ لكؿ مستو  

   ______________________________ 

 ية لمبرنامج التدريبعدد ا ذداؼ الكم                

  

9  ػ مستو  التذكر: 1
35

1227


 

7  ػ مستو  الفهـ :  2
35

927


 

4  ػ مستو  التطبيؽ: 3
35

527


 

3 ػ مستو  التنميؿ:  4
35

427




 
2 ػ مستو  التركيب: 5

35

327


 

2  التقويـ: ػ مستو  6
35

227


 

 سؤاؿ.  27عدد ا س مة الكمية لالختبار التن يم  = 

 )درجة لكؿ سؤاؿ( 27درجة االختبار = 
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 ىدف االختبار تبعًا لزمن تطبيقو:

  :ذو االختبار الذي تجريش البان ة قبؿ البدء بتطبيؽ البرنامج التدريب . االختبار القبمي 

  :د االنتهاء مف البرنامج التدريب و االختبار التن يم  ذاتش ويطبؽ بعوذاالختبار البعدي 
مباشرة ويهدؼ إلى قياس مد  تن يؿ المعممات وما اكتسبو  مف معارؼ ونقا ؽ ومفاذيـ 

 قيؽ الهدؼ العاـ وا ذداؼ الخا ةمتثمنة ف  البرنامج التدريب  ومد  تمكنهـ مف تن
 بالبرنامج. 

  :االختبار التن يم  ويتـ تطبيقش بعد فترة زمنية معينة مف تعمـ وذو ذات االختبار المؤجل
 منتو  البرنامج ويهدؼ إلى قياس مد  بقاء أ ر التعمـ لد  المعممات. 

 صدق االختبار: 

 صدق المحكمين: 

/ 1/لمتنقؽ مف  دؽ االختبار قامت البان ة بعرثش عمى مجموعة مف السادة المنكميف الممنؽ
 ان  التالية:  بداء رأيهـ ف  النو 

  .قياس االختبار لما وثع مف أجمش و النيتش لمتطبيؽ 

  .ياغة بنود االختبار والدقة المغوية  

  .مال مة بدا ؿ ا جابة لكؿ لبند مف بنود االختبار 

 .مناسبة كؿ سؤاؿ لممستو  المعرف  الذي يقيسش 

 : وقد قامت البان ة بهجراء التعديالت التالية وفقا  لتو يات المنكميف

  مثال :

 ( كاف عمى الننو التال  أنشطة الرمؿ والتمويف تسا4البند رقـ ).ذـ ف  التهي ة لمقراءة والكتابة 

 ( تفيد أنشطة الرمؿ والتمويف ف  تدريب الطفؿ عمى التهي ة لمقراءة 4أ ب  البند رقـ )
 والكتابة. 

 ( كاف عمى الننو التال : ذؿ مهارة التمييز السمع  مف 6البند رقـ )ارات الممهدة هالم 
  لعممية القراءة والكتابة؟.
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 ( ال تعد مهارة التميز السمع  مف المهارات الممهدة لعممية القراءة 6أ ب  البند رقـ )
 والكتابة. 

 ( كاف عمى الننو التال  مف أذـ أساليب مونتسوري ف  تعميـ ا طفاؿ ذ : 13البند رقـ ) 

عدادذا.  1  النواس. ػ تربية 2  ػ تهي ة البي ة وا 

 ػ جميع ما ذكر. 4  ػ ترؾ النرية لمطفؿ.  3

  : أ ب  عمى الننو التال : مف أذـ أساليب مونتسوري ف  تعميـ ا طفاؿ ذ 

 ـ مف ا قراف.ػ التعم 2  ػ التعميـ بالتمقيف  1

 ـ بالقدوة.ػ التعم 4  ػ تربية النواس  3

 ؿ بيف العبارة ف  العمود ال أما ف  السؤاؿ ا خير مف االختبار كاف عمى الننو الت  : 
 ا وؿ وما يناسبها ف  العمود ال ان :

 ف القا مة ا ولى مجموعة مف العبارات ورقـ العبارة إلى جانب كؿ منها اأ ب  فيما يم  قا مت
 وتتثمف القا مة ال انية مجموعة مف العبارات ورمز العبارة إلى جانب كؿ منها: 

قا مة ال انية إلى جانب رقـ العبارة المتوافقة معها ف  القا مة انقم  رمز العبارة مف ال المطموب:
  ا ولى.

وبعد إجراء التعديالت الالزمة وفقا  آلراء المنكميف تـ عرض االختبار التن يم  ف   ورتش 
النها ية عميهـ مرة أخر   خذ الموافقة النها ية عمى أف ا داة قد أ بنت جاذزة لمتطبيؽ ف  

 الميداف. 

 معامل ثبات االختبار:  تحديد

لنساب معامؿ  بات االختبار التن يم  اعتمدت البان ة طريقة ا عادة نيث أجري تطبيؽ 
( معممة.  ـ أعيد 30االختبار ف   ورتش النها ية عمى عينة استطالعية بمغ عدد المعممات )

بيف درجات تطبيؽ االختبار عمى العينة نفسها بعد مرور أسبوعيف  ـ نساب معامؿ الترابط 
المعممات ف  التطبيؽ ا وؿ ودرجاتهـ ف  التطبيؽ ال ان  باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف وقد 

( وذذا يعط  مؤشرا  جيدا  عمى أف االختبار عمى 0.801بمغ معامؿ ال بات وفقا  لمجدوؿ )( )
 درجة عالية مف ال بات بجعمش  النا  لمتطبيؽ. 
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 الختبار التحصيمي باإلعادةيبين معامالت ثبات ا( 6رقم )جدول 

 االختبار التحصيمي حجم العينة الثبات باإلعادة

 0.801 30 معامؿ االرتباط

 عند مستو  الداللة 0.01 مستو  الداللة

 اقة المالحظة: طب  (3

 اليدف من البطاقة : 

ج قامت البان ة بت ميـ بطاقة المالنظة لمالنظة معممات رياض ا طفاؿ الموات  اتبعف البرام
التدريب  ف  أ ناء إعطا هف الخبرة التربوية مف قبؿ وبعد اتباعهف البرنامج التدريب  وقد استندت 

 البان ة ف  بناء بطاقة المالنظة:

مرع  عدد مف الكتب المتعمقة بطرا ؽ التدريس )كتاب طرا ؽ التدريس العامة( )توفيؽ  .1
 ومنمد النيمة(. 

 هارات التهي ة لمقراءة والكتابةا كتاب الخبراتعدد مف الكتب الت  اذتمت بكيفية تنمية م .2
 ف  رياض ا طفاؿ )أنمد عم  كنعافا فرح المطمؽ(. المغوية 

رتثى(. ف  معمى عدد مف بطاقات المالنظة : بطاقة مالنظة لمدكتورة )سمو   االطالع .3
( الت  لمدكتورة )رزاف عويس كتاب التوجيش التربوي لبرنامج التعميـ المفتوح ػ بطاقة مالنظة 

 أعدتها ف  رسالة الدكتورا . 

 المحاور األساسية التي تضمنتيا بطاقة المالحظة: 

 المجاالت: 

  .الطرا ؽ الت  تتبعها المعممة لمتهي ة لمقراءة والكتابة 

 .ا نشطة الت  تتبعها المعممة لمتهي ة لمقراءة والكتابة 

 ة والكتابة. ا دوات والوسا ؿ الت  تساعد عمى التهي ة لمهارت  القراء 

  .البي ة الت  تساعد عمى التهي ة لمهارت  القراءة والكتابة 
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 صدق البطاقة: 

لمتأكد مف  دؽ البطاقة تـ عرثها عمى مجموعة مف السادة المنكميف وطمب إبداء رأيهـ نوؿ 
 النقاط التالية: 

  .كفاية المناور لبطاقة المالنظة 

 سية.مد  ارتباط البنود الفرعية بالمهارات الر ي 

  .سالمة ال ياغة المغوية لمعبارات 

  .النية نظاـ التقدير لقياس السموؾ المراد مالنظتش  

 إثافة أو نذؼ ما يرونش مناسبا .  وتعديؿ أ 

 .وقد أسفرت ذذ  الخطوة عف إجراء بعض التعديالت 

  التعديالت  عرثت بطاقة المالنظة عمى مجموعة مف المنكميف ف  كمية التربية وقدموا
  .سبة لمجاالت البطاقة المنا

الطرا ؽ الت  تتبعها المعممة لتنمية مهارات التهي ة لمقراءة والكتابة وقد بمغت في المجال األول : 
بعد التعديؿ إذ تـ نذؼ البنود المكررة  ود( بن10)(  ـ  أ بنت 15عدد فقراتها قبؿ التعديؿ )

)القصا ل ؽا التشكيؿ بالمعجوف(ا كما م ؿ تمن  الطريقة مهارات التهي ة لمقراءة والكتابة م ؿ 
تـ نذؼ بعض البنود م ؿ تساعد الطريقة عمى تقديـ أفكار متباينةا تتي  الطريقة المجاؿ 

 لألطفاؿ لتقديـ نموؿ متنوعة ومبتكرة. 
ا نشطة الت  تتبعها المعممة لتنمية مهارات التهي ة لمقراءة والكتابة وبمغت في المجال الثاني: 

التعديؿا إذ تـ نذؼ بعض البنودا بعد ( بنود 10(  ـ أ بنت )12بؿ التعديؿ )عدد البنود ق
نود مع بعثها م اؿ : تتناسب ا نشطة مع المستو  العقم  لألطفاؿا كما تـ نذؼ بودمج ل

 ا نشطة ف  أذدافها واستخداماتها. تتنوع بعض البنود الت  ت ؼ ا نشطة بالغموض ػ 
لوسا ؿ وا دوات الت  تنم  مهارات التهي ة لمقراءة والكتابة وبمغ المتعمؽ بافي المجال الثالث: 

بعد التعديؿ مف خالؿ نذؼ بعض البنود  ود( بن10(  ـ أ بنت )14ؿ التعديؿ )قببنود  عدد 
م اؿ: تـ نذؼ البند تركز الوسا ؿ عمى المعب الفردي والجماع  معا ا تسم  لألطفاؿ القياـ 

 فاؿ عمى التهي ة لمقراءة والكتابة.طا  بالتجاربا تنم  الوسا ؿ قدرات
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المتعمؽ بالبي ة الت  تنم  مهارات التهي ة لمقراءة والكتابة وبمغ عدد فقراتش قبؿ في المجال الرابع: 
ة ينغ( بنود بعد التعديؿ فتـ نذؼ بعض البنود م ؿ البي ة 10( بندا   ـ أ ب  )13التعديؿ )

ة وأدواتا تـ استبداؿ بند التال  تشجع البي ة االختالؼ با دوات ػ يوجد ف  البي ة وسا ؿ متنوع
بعد إجراء التعديالت تـ عرض بطاقة المالنظة مرة ا إلى تشجع البي ة الفروؽ الفردية والتفّرد

أخر  عمى السادة المنكميف لمن وؿ عمى موافقتهـ عمى ذذ  التعديالت. وبذلؾ أ بنت بطاقة 
 المالنظة جاذزة لمتطبيؽ ف  الميداف.

 ثبات بطاقة المالحظة: 

( 12لمتأكيد مف  بات البطاقة قامت البان ة بتطبيؽ بطاقة المالنظة عمى عينة استطالعية )
 مؿعشريف يوما  و ـ تَـّ نساب معا معممة )مف خارج عينة البنث(  ـ أعادة تطبيقها بعد مرور

 االرتباط بيرسوف بيف التطبيقيف وفؽ الجدوؿ التال :

 ن معامالت الثبات باإلعادة لمبطاقةيبي( 7رقم) جدول 

 االختبار التحصيمي حجم العينة الثبات باإلعادة

 0.841 12 معامؿ االرتباط

 داؿ عند مستو  الداللة 0.01 مستو  الداللة

مف الجدوؿ نالنظ أف معامؿ االرتباط بيف التطبيقيف داؿ إن ا يا  وذذا يدؿ عمى  النية 
 بطاقة المالنظة لالستخداـ. 

جراءات تطبيق البرنامج:  شبو لعملا (4  التجريبي وا 

تـ اختيار عينة البنث بشكؿ عشوا   بعد أف قامت البان ة بزيارة  ك ر مف عينة البرنامج : 
روثة موزعة ف  مدينة دمشؽ مف مناطؽ مختمفة )المزة ػ شارع بغداد ػ الزاذرة ػ الميداف(  20

لبرنامج ومنتوا  وذدفش بشكؿ بسيط لك  تستقطب فكانت البان ة تشرح لممديرات ولممعممات عف ا
 المشاركات بالبرنامج وفيما يم  أسماء الرياض الت  شاركت ف  البرنامج.  تالمعمما
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 الرياض التي شاركت بالبرنامج يبين أسماء  (8)جدول رقم 

 أسماء الرياض المشاركة بالبرنامج

 الوانة الخثراء

 براعـ آذار

 ع افير الجنة

 الع افيردونة 

 مرحمة التدريب عمى البرنامج: 

عند االنتهاء مف تطبيؽ التجربة االستطالعية والتأكد مف إمكانية تطبيؽ البرنامج تطبيقا  فعميا  
مية عمى تنديد زماف ومكاف التدريبا وتـ فعا يا  جر  االتفاؽ بيف البان ة ومعممات التجربة الهون

 مف مديرية تربية دمشؽا وتـ تنديدأخذ الموافقات الرسمية اختيار مدرسة خير الديف الزركم  بعد 
 غرؽ تطبيؽ البرنامج تقريبا  شهر./ا وقد است9الساعة / 26/1/2014المقاء ا وؿ يـو ا ند 

 ل  توزيع الجمسات ومواعيدذا.ويبيف الجدوؿ التا

 ( يبين توزيع الجمسات ومواعيد التدريب عمى البرنامج9جدول رقم)

 المدة عنوان الجمسة

 2 خصائص نمو طفل الروضة 26/1/2014 )أ( األولى

 27/1/2014)ب(

 2 بعض النظريات المفسرة لكيفية اكتساب المغة عند الطفل 29/1/2014 )ا(الثانية

 30/1/2014)ب( 

 2.5 التييئة لمقراءة والكتابة وتنمية ميارات التييئة لمقراءة والكتابة 3/2/2014)أ( الثالثة 

 4/2/1014)ب( 
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 2 العوامل المؤثرة في التييئة لمقراءة والكتابة 6/2/2014 )أ(الرابعة

 7/2/2014)ب( 

 2 الطرائق التي تنمي ميارات التييئة لمقراءة والكتابةبعض  11/2/2014)أ(الخامسة

 12/2/2014)ب( 

 1 االختبار التحصيمي البعدي 21/2/2014 السادسة

 1.5 ار المؤجلاالختب 23/3/2014السابعة

 تقويم البرنامج : 

إف الهدؼ مف عممية التقويـ ذو : الكشؼ عف مد  فاعمية البرنامج ومد  نجانش ف  تنقيؽ 
ا ذداؼ الت  وثع مف أجمها وبما أف فعالية البرامج التدريبية الموجهة لممعممات تقاس مف 

 خالؿ نتا جها ف  أداء المعممات.
 البرنامج ا جر  التطبيؽ البعدي الفوري بعد أسبوع مف انتهاء  : التقويم ) القياسي ( البعدي

ـّ مناقشة المعممات عف مد  استعادتهف. مف ذذا البرنامج وا ذداؼ الت  أنجزت ف  أ ناء  وت
ـّ إطالعهف عف نتا ج االختبار القبم  الذي قدمو  أوؿ مرة قبؿ  جمسات التدريب كما ت

 إتباعهف البرنامج.

  قامت البان ة بهعادة االختبار نفسش الذي طبؽ عمى  ( المؤجلالتقويم ) القياسي : 
 المعممات ف  ) التطبيقيف القبم  والبعدي ( بعد شهر مف انتهاء تنفيذ البرنامج أي ف  

 بهدؼ التنقؽ مف مد  بقاء المعمومات ورسوخها لديهف. 23/3/2014
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 الخالصة : 

االختبار  -البنث وذ  ) البرنامج التدريب تناوؿ ذذا الف ؿ كيفية بناء وت ميـ أدوات 
ستطالعية كيفية تطبيقها عمى مرنمتيف التجربة االبطاقة المالنظة( و  -التن يم  لممعممات

 والتجربة الفعمية .

كما بيف الف ؿ النال  كيفية اختيار عينة المعممات وكيفية تدريبهف ا ووث  كيفية قياس أ ر 
بعدي ومؤجؿ لممعممات وتطبيؽ بطاقة  –ؽ اختبار قبم  البرنامج التدريب  مف خالؿ تطبي

 مالنظة بعد التأكد مف  دقها و باتها .
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 مقدمة: 
تبار التن يم  لمتنقؽ مف  نة فرثيات البنثا قامت البان ة بتنميؿ نتا ج المعممات ف  االخ

( وذو 18النسخة ) (spss)وبطاقة المالنظةا باستخداـ الرزمة ا ن ا ية لمعموـ االجتماعية 
 . // Statistical Package for Social Sciences //اخت ار 

 الفرضية األولى: مناقشة 
بين متوسط درجات تحصيل  0.05ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 مات في التطبيق القبمي والتطبيق البعدي المباشر بعد اتباعين البرنامج التدريبي. المعم

-t)لتعرؼ داللة الفرؽ تـ استخراج المتوسطات النسابية واالننرافات المعيارية ونساب قيمة 
test)  : فجاءت النتا ج موثنة ف  الجدوؿ اآلت 

التطبيق  ت تحصيل المعممات فيلداللة الفرق بين متوسط درجا (t-test)( قيم 10جدول )
 القبمي والبعدي المباشر

المتوسط  عدد االختبار التحصيمي
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  قيمة ت
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 القرار

دال عند  0.000 15 42.27 1.27 1.081 16 القبمي
 1.16 25.18 16 البعدي المباشر 0.01

لداللة الفرؽ بيف متوسط درجات تن يؿ المعممات  (t-test)ف قيمة يالنظ مف الجدوؿ السابؽ أ
( 42.27ف  التطبيؽ القبم  والتطبيؽ البعدي المباشر بعد اتباعهف البرنامج التدريب  قد بمغت )

( وذ  قيمة أ غر مف 0.000( وتبيف أف مستو  الداللة قد بمغت )15عند درجات النرية )
ا مما يشير إلى وجود فرؽ داؿ إن ا يا  بيف متوسط درجات (0.05مستو  الداللة االفتراث  )

تن يؿ المعممات ف  التطبيؽ القبم  والتطبيؽ البعدي المباشر بعد اتباعهف البرنامج التدريب  
ل ال  التطبيؽ البعدي المباشرا مما يدعو إلى رفض الفرثية ال فرية وقبوؿ الفرثية البديمة 

بيف متوسط  0.05داللة إن ا ية عند مستو  الداللة الت  تنص عمى أنش: يوجد فرؽ ذات 
درجات تن يؿ المعممات ف  التطبيؽ القبم  والتطبيؽ البعدي المباشر بعد اتباعهف البرنامج 
التدريب ا وذلؾ ل ال  التطبيؽ البعدي المباشرا مما يؤكد فعالية البرنامج ف  تنسف أداء 
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عمقة بكيفية تنمية مهارات التهي ة لمقراءة والكتابة المعممات واكتسابهف لممعمومات والمعارؼ المت
لد  أطفاؿ الروثة كما وتعمؿ البان ة تنسف أداء المعممات ف  االختبار البعدي بنتيجة فاعمية 
البرنامج التدريب ا إذ ُقدمت المادة العممية بشكؿ بسيط ومتسمسؿ ومتدرج مف البسيط إلى المعقد 

ى مشاركة المعممات ف  استنتاج المادة العممية. وذذا يتفؽ بشكؿ منطق  وب ورة شيقة تقوـ عم
( الت  أ بتت جميعها فاعمية البرامج 2001( ودراسة إسماعيؿ )2002مع دراسة ) ا يالا 

المقدمة لممعممات وذلؾ مف خالؿ وجود فرؽ ذي داللة إن ا ية بيف متوسط درجات أداء 
 أدا هف بعد اتباعهف لمبرامج.  المعممات قبؿ اتباعهف لمبرامج التدريبية ودرجات

 (1رسم بياني رقم )

يبين متوسط درجات تحصيل المعممات في التطبيق القبمي والبعدي المباشر لالختبار 
 التحصيمي
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 الفرضية الثانية: مناقشة 

أداء المعممات بين متوسط درجات  0.05ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
في بطاقة المالحظة القبمية ومتوسط درجات أداء المعممات في بطاقة المالحظة البعدية بعد 

 اتباعين البرنامج التدريبي. 

ولمتأكد مف فعالية البرنامج ودور  ف  تنسف أداء المعممات طبقت أيثا  بطاقة مالنظة عمى 
درجات أداء المعممات ف  بطاقة المالنظة المعمماتا ونسب المتوسطات واالننرافات المعيارية ل

القبمية والبعديةا ومف  ـ تـ نساب قيمة ستودنت )ت(ا وجاءت نتا ج اختبار الفرثية عمى 
 الننو الموث  بالجدوؿ اآلت : 
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لداللة الفروق بين متوسط « ت»( المتوسطات واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار 11جدول )
بطاقة المالحظة القبمية ومتوسط درجات أداء المعممات في بطاقة درجات أداء المعممات في 

 المالحظة البعدية.

المتوسط  العدد المالحظة المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات  قيمة ت
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 القرار

داؿ عند  0.000 15 30.94 1.50 20.43 16 قبمية الطرائق
 2 40 16 بعدية 0.01

داؿ عند  0.000 15 22.27 1.88 20.68 16 قبمية شطةاألن
 1.82 40.12 16 بعدية 0.01

المجال األول )طرائق 
 وأنشطة(

داؿ عند  0.000 15 37.04 2.57 41.12 16 قبمية
 2.52 80.12 16 بعدية 0.01

المجال الثاني )األدوات 
 والوسائل(

د داؿ عن 0.000 15 40.24 1.90 22.18 16 قبمية
 1.50 41 16 بعدية 0.01

داؿ عند  0.000 15 41.72 1.50 19.12 16 قبمية المجال الثالث
 1.63 38.50 16 بعدية 0.01

داؿ عند  0.000 15 24.60 1.77 10.68 16 قبمية المجال الرابع
 1.45 18.37 16 بعدية 0.01

داؿ عند  0.000 15 75.19 3.51 93.12 16 قبمية مجموع المجاالت
 3.30 178 16 بعدية 0.01
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بقراءة الجدوؿ السابؽ نجد أف ذناؾ فروقا  بيف متوسطات درجات المعممات ف  التطبيقيف القبم  
)قبؿ المشاركة بالبرنامج( والبعدي )بعد المشاركة بالبرنامج( لبطاقة المالنظة وذلؾ ل ال  

 ج أف قيـ مستو  الداللة جميعها أقؿ مف مستو  البعدي الذي قامت بش البان ةا كما تدؿ النتا
الداللة االفتراثيةا مما يدؿ عمى أف فروقا  ذات داللة إن ا ية ل ال  التطبيؽ البعدي لبطاقة 

 المالنظة.

مما يدعو إلى رفض الفرثية ال فرية وقبوؿ الفرثية البديمة الت  تنص عمى: أنش يوجد فرؽ ذو 
أداء المعممات ف  بطاقة وسط درجات بيف مت 0.05لة داللة إن ا ية عند مستو  الدال

لمبرنامج التدريب  ل ال  التطبيؽ  المالنظة القبمية ومتوسط درجات أداء المعممات ف  البعدية
 وذذا يدؿ عمى أف البرنامج قد أ بت فاعميتش ونجانش لممعممات.  البعدي

دءا  مف الطرا ؽ وانتهاء  بتنسيف وكاف مفيدا  ونسف أدا هف وطور مهاراتهف ف  جميع المجاالت ب
غنا ها بالوسا ؿ وا دوات والسماح لألطفاؿ بالتجريب واالكتشاؼ والمعب النر  بي ة التعمـ وا 
والموجشا أي انعكست آ ار البرنامج عمى مهارات المعممات وأدا هف وقدرتهف عمى تطبيؽ منتوا  

 مع أطفاؿ الروثة أي نقؽ الفا دة المرجو منش. 

يبين الفروق بين متوسط درجات أداء المعممات في بطاقة المالحظة القبمية ( 2ني )رسم بيا
 ومتوسط درجات أداء المعممات في بطاقة المالحظة البعدية

( الت  طبقت بطاقة مالنظة وأظهرت فاعمية 2002وذذا يتفؽ مع دراسة  ا يال )
طريقة لعب ا دوار. كما نالنظ البرنامج ف  إكساب المعممات رياض ا طفاؿ الكفايات الالزمة ل

اكتساب المعممات لمهارات كيفية تطبيؽ مهارات التهي ة لمقراءة والكتابة عمى ا طفاؿ مف خالؿ 
 الفرؽ الواث  ف  ممارساتهف قبؿ البرنامج وبعد .
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 الفرضية الثالثة: مناقشة 
تحصيل بين متوسط درجات  0.05ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

المعممات في التطبيق القبمي والتطبيق البعدي بعد اتباعين البرنامج التدريبي تبعًا لمتغير عدد 
 سنوات الخبرة. 

ُنسبت المتوسطات النسابية واالننرافات المعيارية لدرجات المعممات وفقا  لمتغير عدد سنوات 
الفرؽ تبعا  لمتغير عدد سنوات الخبرةا كما استخدـ اختبار تنميؿ تبايف أنادي )أنوفا( لداللة 

 الخبرةا وجاءت النتا ج عمى الننو الموث  بالجدوؿ اآلتية: 

 ( اإلحصاء الوصفي لدرجات المعممات تبعًا لمتغير عدد سنوات الخبرة12جدول )

 العدد عدد سنوات الخبرة 
المتوسط 
 االنحراف المعيار الحسابي

 االختبار القبمي

 83 10.20 5 سنوات 5ػ  1مف 

 1.38 11.28 7 سنوات 10ػ  6مف 

 1.50 10.81 4 سنوات 10أك ر مف 

االختبار 
البعدي 
 المباشر

 0.83 24.80 5 سنوات 5ػ  1مف 

 1.11 25.28 7 سنوات 10ػ  6مف 

 1.73 25.50 4 سنوات 10أك ر مف 

االختبار 
 البعدي المؤجل

 0.54 24.60 5 سنوات 5ػ  1مف 

 0.89 25.14 7 سنوات 10ػ  6مف 

 1.41 25 4 سنوات 10أك ر مف 

لـ يالنظ ف  الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ جوذرية بيف متوسط تن يؿ المعممات ف  كؿ مف 
االختبار القبم  والبعدي المباشر والمؤجؿ تبعا  لمتغير سنوات الخبرةا فقد بمغ متوسط درجات 

( بينما بمغ متوسط 10.20سنوات ) (5ػ  1المعممات ف  االختبار القبم  لممعممات ذوات الخبرة )
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( وبمغ متوسط درجات المعممات ذوات 11.28( سنوات )10ػ  6درجات المعممات ذوات الخبرة )
(. كما بمغ متوسط درجات المعممات ف  االختبار 10.81سنوات ) 10الخبرة الت  تزيد عف 

مغ متوسط درجات ( بينما ب24.80( سنوات )5ػ  1البعدي المباشر لممعممات ذوات الخبرة )
( وبمغ متوسط درجات المعممات ذوات الخبرة 25.28( سنوات )10ػ  6المعممات ذوات الخبرة )

(. وبمغ متوسط درجات المعممات ف  االختبار البعدي 25.50سنوات ) 10الت  تزيد عف 
( بينما بمغ متوسط درجات المعممات 24.60( سنوات )5ػ  1المؤجؿ لممعممات ذوات الخبرة )

( وبمغ متوسط درجات المعممات ذوات الخبرة الت  تزيد 25.14( سنوات )10ػ  6ات الخبرة )ذو 
(ا أي ليس ذناؾ فروؽ جوذرية بيف المتوسطاتا وذذا يؤكد فعالية البرنامج 25سنوات ) 10عف 

 يفف  إكساب المعممات المعارؼ والمعمومات بالدرجة نفسها لجميع المعممات ف  كؿ مف االختبار 
 والبعدي المباشر والمؤجؿ.  القبم 

يبين متوسط درجات المعممات في التطبيق القبمي والبعدي المباشر  (3رسم بياني رقم )
 والمؤجل تبعًا لمتغير سنوات الخبرة
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 المؤجؿاالختبار القبم                  االختبار البعدي المباشر             االختبار البعدي   

ولمتأكد مف وجود فروؽ استخدـ اختبار تنميؿ التبايف ا نادي بيف المجموعات ال ال ة لد  
 المعممات مف ذوات الخبرات المتعددة. 
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 ( نتائج تحميل التباين األحادي لداللة الفروق تبعًا لمتغير عدد سنوات الخبرة13الجدول )

 مصدر التباين 
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

وسط مت
 ف المربعات

مستوى 
 القرار الداللة

االختبار 
 القبمي

 1.729 2 3.459 بيف المجموعات

داخؿ  غير داؿ 0.371 1.072
 المجموعات

20.979 13 1.614 

  15 24.438 الكم 

االختبار 
البعدي 
 المباشر

 604 2 1.209 بيف المجموعات

داخؿ  غير داؿ 673 409
 المجموعات

19.229 13 1.479 

  15 20.437 الكم 

االختبار 
البعدي 
 المؤجل

 0.440 2 0.880 بيف المجموعات

داخؿ  غير داؿ 633..0 0.475
 المجموعات

12.057 13 0.927 

  15 12.937 الكم 

( 0.05يتبيف لنا مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة مستو  الداللة أكبر مف مستو  الداللة االفتراث  )
الختبار التن يؿ القبم  والبعدي المباشر والبعدي المؤجؿا وذذا يعن  أنش ال يوجد فرؽ بالنسبة 

بيف متوسط درجات تن يؿ المعممات ف  التطبيؽ  0.05ذو داللة إن ا ية عند مستو  الداللة 
د اتباعهف البرنامج التدريب  تبعا  لمتغير عدد سنوات الخبرة. ويمكف القبم  والتطبيؽ البعدي بع

القوؿ إف معارؼ المعممات سواء كانت لديهف خبرة ف  مجاؿ الطفولة أـ لـ يكف لديهف خبرة 
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تساويف ف  مد  اكتسابهف لممعمومات والمعارؼ الجديدة الت  قّدمت لهف ف  مجاؿ التهي ة 
 لمقراءة والكتابة. 

 فرضية الرابعة: المناقشة 
بين متوسط درجات تحصيل  0.05ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

المعممات في التطبيق القبمي والتطبيق البعدي بعد اتباعين البرنامج التدريبي تبعًا لمتغير 
 المؤىل العممي )جامعي ـ ثانوي(.

-t)االننرافات المعيارية ونساب قيمة لتعرؼ داللة الفرؽ تـ استخراج المتوسطات النسابية و 
test) : ا فجاءت النتا ج موثنة ف  الجدوؿ اآلت 

لداللة الفرق بين متوسط درجات تحصيل المعممات تبعًا لمتغير  (t-test)( قيم 14جدول )
 المؤىل العممي.

 
المؤىل 
 عدد العممي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 قيمة ت المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة 
 القرار لةالدال 

االختبار 
 القبمي

 1 10 7  انوي
2.66 14 0.019 

داؿ عند 
 1.30 11.44 9 جامع  0.01

االختبار 
البعدي 
 المباشر

 1.13 24.42 7  انوي
2.75 14 0.016 

داؿ عند 
 0.83 25.77 9 جامع  0.01

االختبار 
البعدي 
 المؤجل

 0.95 24.28 7  انوي
3.11 14 0.008 

داؿ عند 
 0.52 25.44 9 جامع  0.01

لداللة الفرؽ بيف متوسط درجات تن يؿ المعممات  (t-test)يالنظ مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة 
( وتبيف 14( عند درجات النرية )2.66ف  التطبيؽ القبم  تبعا  لمتغير المؤذؿ العمم  قد بمغت )

(ا مما 0.05مستو  الداللة )( وذ  قيمة أ غر مف 0.019أف قيمة مستو  الداللة قد بمغت )
يشير إلى وجود فروؽ داؿ إن ا يا  بيف متوسط درجات المعممات ف  التطبيؽ القبم  ل ال  
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لداللة الفرؽ بيف متوسط درجات تن يؿ  (t-test)الشهادة الجامعيةا كما نجد أف قيمة 
( عند درجات 2.75المعممات ف  التطبيؽ البعدي المباشر تبعا  لمتغير المؤذؿ العمم  قد بمغت )

( وذ  قيمة أ غر مف مستو  0.016( وتبيف أف قيمة مستو  الداللة قد بمغت )14النرية )
(ا مما يشير إلى وجود فرؽ داؿ إن ا يا  بيف متوسط درجات المعممات ف  0.05الداللة )

لفرؽ لداللة ا (t-test)التطبيؽ البعدي المباشر ل ال  الشهادة الجامعيةا كما نالنظ أف قيمة 
بيف متوسط درجات تن يؿ المعممات ف  التطبيؽ البعدي المؤجؿ تبعا  لمتغير المؤذؿ العمم  قد 

( وذ  0.008( وتبيف أف قيمة مستو  الداللة قد بمغت )14( عند درجات النرية )3.11بمغت )
(ا مما يشير إلى وجود فرؽ داؿ إن ا يا  بيف متوسط 0.05قيمة أ غر مف مستو  الداللة )

ات المعممات ف  التطبيؽ البعدي المؤجؿ ل ال  الشهادة الجامعيةا مما يدعو إلى رفض درج
الفرثية ال فرية وقبوؿ الفرثية البديمة الت  تنص عمى أنش: يوجد فرؽ ذو داللة إن ا ية عند 

بيف متوسط درجات تن يؿ المعممات ف  التطبيؽ القبم  والتطبيؽ البعدي  0.05مستو  الداللة 
 عهف البرنامج التدريب  تبعا  لمتغير المؤذؿ العمم . بعد اتبا

ويمكف تفسير النتيجة بأف المعممات عف نممة الشهادة الجامعية لديهف معمومات ومعارؼ أك ر 
مف معممات نممة الشهادة ال انوية وقد ساعدت ذذ  ا رثية عمى بناء وتكويف معارؼ جديدة 

 نوية.بسهولة أك ر مف معممات نممة الشهادة ال ا

فثال  عف أف معممات الشهادة الجامعية لديهف خبرة وممارسة ف  كيفية التعامؿ مع المعمومات 
والمعارؼ الجديدة وكيفية دراستها عند إجراء االختباراتا أما معممات الشهادة ال انوية لـ يمر بهف 

 مف قبؿ االختبارات أو التعامؿ مع معمومات جديدة. 

 توسط درجات تحصيل المعممات تبعًا لمتغير المؤىل العممييبين م( 4رسم بياني رقم )
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    ي   عي    ي   عي    ي   عي

    
 االختبار البعدي المؤجؿ      االختبار البعدي المباشرالختبار القبم         ا 
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 الفرضية الخامسة: مناقشة 
ت تحصيل بين متوسط درجا 0.05ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

المعممات في التطبيق البعدي المباشر بعد اتباعين البرنامج التدريبي ومتوسط درجات 
 تحصيمين في االختبار البعدي المؤجل. 

لمتنقؽ مف  نة الفرثية تـ نساب المتوسطات النسابية واالننرافات المعيارية لدرجات 
ا فجاءت (t-test)ـ نساب قيمة المعممات ف  التطبيؽ البعدي المباشر والبعدي المؤجؿا ومف  

 النتا ج موثنة ف  الجدوؿ اآلت : 

لداللة الفرق بين متوسط درجات تحصيل المعممات في البعدي  (t-test)( قيم 15جدول)
 المباشر والبعدي المؤجل

االختبار 
 التحصيمي

المتوسط  عدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  قيمة ت
 الحرية

قيمة 
 الداللة

 القرار

عدي ب
 مباشر

 غير داؿ 104 15 1.73 1.16 25.18 16

بعدي 
 مؤجل

16 24.93 0.92 

لداللة الفرؽ بيف متوسط درجات تن يؿ المعممات  (t-test)يالنظ مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة 
ف  التطبيؽ البعدي المباشر بعد اتباعهف البرنامج التدريب  والتطبيؽ البعدي المؤجؿ قد بمغت 

( وذ  قيمة 104( وتبيف أف قيمة مستو  الداللة قد بمغت )15درجات النرية )( عند 1.73)
(ا مما يشير إلى عدـ وجود فروؽ داؿ إن ا يا  بيف متوسط 0.05أكبر مف مستو  الداللة )

درجات المعمميف ف  التطبيؽ البعدي المباشر والبعدي المؤجؿا مما يدعو إلى قبوؿ الفرثية 
بيف  0.05: ال يوجد فرؽ ذو داللة إن ا ية عند مستو  الداللة ال فرية الت  تنص عمى أنش

متوسط درجات تن يؿ المعممات ف  التطبيؽ البعدي المباشر بعد اتباعهف البرنامج التدريب  
 ومتوسط درجات تن يمهف ف  االختبار البعدي المؤجؿ. 

ستراتيجيات المستخدمة وذذا يدؿ عمى فاعمية البرنامج وعمى مد  فاعمية الطرا ؽ وا نشطة واال
فيش والت  أّدت إلى رسوخ المعمومات والمعارؼ )منتو  البرنامج( لد  المعممات أي أف البرنامج 
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لـ يقدـ بطريقة جافة بؿ ُقدـ بطريقة شيقة جذابة استطاع مف خاللها تنقيؽ أذدافش ف   بات 
يتناقشف ويتبادلف ورسوخ المعارؼ والخبرات لد  المعمماتا أي كانت المعممات يتناورف و 

الخبرات وذذا ما ساعد عمى ت بيت المعمومات وترسيخها واالنتفاظ بها لمدة زمنيةا فمـ تمجأ 
 البان ة إلى طريقة المناثرة وا لقاء.

يبين متوسط درجات تحصيل المعممات في التطبيق البعدي المباشر ( 5رسم بياني رقم )
 والبعدي المؤجل لالختبار التحصيمي
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 بعدي مباشر    بعدي مؤجل                                      

ومن خالل ما سبق يمكننا حساب الفاعمية لمبرنامج التدريبي لدى المعممات في االختبار 
 البعدي المباشر: 

البان ة  ف  نساب فاعمية البرنامجا نيث قامت ) نسبة الكسب(  وذلؾ مف خالؿ معادلة بالؾ
بنساب المتوسط النساب  لمدرجات معممات ف  االختبار التن يم  القبم  والبعدي لممعممات 

 وتطبيؽ قانوف بالؾ الختبار الفاعميةا والجدوؿ التال  يوث  النتا ج التف يمية لذلؾ: 

 
 نيث ص = متوسط الدرجات لالختبار البعدي. 

 س = متوسط الدرجات لالختبار القبم . 

 (27نهاية العظمى لالختبار. )ف = ال
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 ( نسبة الكسب المعدل في االختبار التحصيمي القبمي والبعدي المباشر لممعممات16الجدول )

 عدد 
متوسط 
االختبار 
 القبمي

متوسط 
االختبار 
البعدي 
 المباشر

النياية 
العظمى 
 لالختبار

نسبة 
 الفاعمية الكسب

مدى قبول 
 النسبة

مقبوؿ  نها  فعاؿ 1.42 27 25.18 10.81 16 المعممات
 1.2تزيد عف 

 ولعل الفاعمية تعود إلى أن: 

لكؿ  البرنامج كاف مناسبا  مف نيث الهدؼ العاـ وا ذداؼ الخا ة وا ذداؼ السموكية  .1
 مستو  المعممات. لجمسة 

منظمة مما ساعد  ترجمة المنتو   ذداؼ البرنامج التدريب  وتقديمش ف   ورة مادة تعميمية  .2
 ات عمى استيعاب مثمونش. المعمم

لممعمومات  ـ واالستيعابمساعدة ا نشطة المتثمنة ف  البرنامج لممعممات ف  تنقيؽ الفه .3
 والمفاذيـ المتعمقة بمهارات الهي ة لمقراءة والكتابة. 

مناسبة أساليب التقويـ المتبعة ف  البرنامج ف  تقديـ تغذية راجعة ومساعدة عمى إتقاف كؿ  .4
 التعمـ قبؿ االنتقاؿ إلى الخطوة التالية. خطوة مف خطوات 

كما تم حساب متوسط فاقد الكسب, لتحديد فاعمية البرنامج لدى المعممات وفق متوسط فاقد 
 الكسب: 

نيث قامت البان ة بنساب الفرؽ بيف متوسط  درجات المعممات ف  التطبيؽ البعدي المباشر 
م وية لمتوسط فاقد الكسب والنسبة الم وية والتطبيؽ البعدي المؤجؿا ومف  ـ نساب النسبة ال

 لبقاء أ ر التعمـ لد  المعممات. 

متوسط  –متوسط فاقد الكسب = متوسط درجات المعممات في االختبار البعدي المباشر 
 درجات المعممات في االختبار البعدي المؤجل. 
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 100×     بار البعدي المؤجلمتوسط درجات المعممات في االختالنسبة المئوية لبقاء أثر التعميم = 

 متوسط  درجات المعممات في االختبار البعدي                                                                             

( متوسط فاقد الكسب بين االختبارين البعدي المباشر والمؤجل والنسبة المئوية 17الجدول )
 لممجموعتين

 عدد 

متوسط 
ار االختب

البعدي 
 المباشر

متوسط 
االختبار 
البعدي 
 المؤجل

متوسط 
 فاقد الكسب

النسبة 
المئوية 
 لفاقد الكسب

النسبة 
المئوية لبقاء 
 أثر التعمم

 %99.01 %0.99 0.25 24.93 25.18 16 المعممات

(ا كما أف نسبة بقاء أ ر 0.99يتث  مف الجدوؿ السابؽ أف فاقد الكسب لد  المعممات بمغ )
%( وذذا يدؿ عمى تمكف المعممات مف االنتفاظ 99.01لد  المعممات قد بمغت )التعمـ 

 بالمعموماتا وبقاء أ ر التعمـ لديهف. 
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 ما حققو البحث من أىداف: 
سعى البنث النال  إلى تنقيؽ ذدؼ ر يس وذو إعداد برنامج تدريب  لممعممات لتنمية مهارات 

ة والتأكيد مف فاعمية مف خالؿ تطبيقش عمى عينة مف التهي ة لمقراءة والكتابة لد  أطفاؿ الروث
معممات رياض ا طفاؿ مف منافظة دمشؽ ويمكف القوؿ إف البنث قد نقؽ أذدافش والت  

 تتمخص ف : 

   القراءة  الخبرات ف  مجاؿ التهي ة لمهارت تنسف أداء المعممات ف  اكتساب المعارؼ و
 والكتابة. 

  مهارات التهي ة لمقراءة والكتابة لد  أطفاؿ الروثة. تنسف أداء المعممات كيفية تنمية 

 القبم   كشفت النتا ج عف فاعمية البرنامج المقدـ مف خالؿ نتا ج المعممات ف  االختبار
 المعارؼ البعدي إذا تنّسف أداء المعممات ف  االختبار البعدي مما يدؿ عمى اكتسابهف

كتابة لد  ا طفاؿا كما بينت النتا ج تطبيؽ والطرا ؽ الت  تنم  مهارات التهي ة لمقراءة وال
بطاقة المالنظة تنسنا  ف  أداء المعممات ف  الممارسة العممية لتطبيؽ مهارات التهي ة 

 لمقراءة والكتابة. 

 البعدي  كشفت النتا ج عف فاعمية البرنامج المقدـ مف خالؿ نتا ج المعممات ف  االختبار
عمى تنّسف  عمى قدرة البرنامج عمى المنافظة المؤجؿ بعد شهر مف التطبيؽ مما يدؿ

 معارؼ المعممات وأدا هف ف  إكساب ا طفاؿ مهارات التهي ة لمقراءة والكتابة. 

  لمقراءة أكدت الدراسة أف المعممات قادرات عمى التعمـ واكتساب المهارات الالزمة لمتهي ة
ما تـ تقديمها بطريقة ندي ة  والكتابة لد  طفؿ الروثة الت  طرنها البرنامج التدريب  إذا
 والتدريب والممارسة.  مناسبة ووفؽ منهج منددا فالمهارة ُتكتسب مف خالؿ التعميـ 
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 ممخص البحث ومقترحاتو
ُتعد مرنمة رياض ا طفاؿا منطمقا  نقيقيا  لتنقيؽ ا ذداؼ التربوية الندي ةا الت  تسعى       

التربوية المختمفةا انطالقا  مف كونها أولى المرانؿ المجتمعات إلى تنقيقها عبر مؤسساتها 
التربوية الت  يمر بها الطفؿا وبالتال  ذ  ا سس والقاعدة لممرانؿ التالية. كما إف إكساب طفؿ 
الروثة لمهارات القراءة والكتابةا ف  عمر الخمس سنوات ايتطمب إعدادا  مهنيا  وتربويا  وعمميا  

ؽ ذذا الهدؼا وذذا لف يتأتى إال مف خالؿ عمميات ا عداد لمعممات الرياضا بغية تنقي
 والتدريب قبؿ وأ ناء الخدمة.

وعمى ذذا ا ساس عمدنا ذنا إلى ت ميـ برنامج تدريب  لمعممات رياض ا طفاؿ       
يساعدذف عمى التهي ة لتنمية مهارت  القراءة والكتابة لد  أطفاؿ الرياضا وفؽ معطيات تربوية 

 انية ندي ة.وعممية وتق

وف  القرف العشريف تزايد االذتماـ بالقراءة والكتابة بسبب التطور العمم  والتقن  الها ؿ والتطورات 
السريعة ف  المجتمع أما ف  ع ر المعمومات فقد أ ب  تعمـ القراءة والكتابة ومهاراتش ثرورة 

التعامؿ مع تنوالت الع ر يفرثها التدفؽ المعرف  الكبير وناجة أساسية لتعميـ المتعمـ كيفية 
وتغيراتش السريعة المعرفية والتقنية واالقت ادية واالجتماعية وغيرذاا فتعمـ مهارات القراءة والكتابة 
لد  طفؿ الروثة تتأ ر بعوامؿ البي ة المنيطة بش إذ يسهـ المعمموف بشكؿ خاص ف  التطور 

مف خالؿ غرس سموؾ القراءة ف  جو  المعرف  والمغوي لمطفؿ ومساعدتش عؿ نب القراءة والكتابة
تفاعم  نشط بيف المعممة والطفؿ واختيار الق ص المناسبة لعمر الطفؿ والنرص عمى أف تكوف 

 .القراءة ا ولى ق يرة تعتمد عمى ال ور الممونة 

ذا ما درسنا واقع مناذج رياض ا طفاؿ ف  سورية نجد أف المناذج المطبقة يغمب عميها  وا 
مية تنقيقا  لرغبة ا ذال  ف  تعميـ أبنا هـ القراءة والكتابة والرياثيات متجاذميف ال بغة التعمي

قدرات أطفالهـ وما يتمتعوف بش مف إمكانات وقدرات مما يجعؿ معظـ القا ميف عمى الرياض 
يستجيبوف  رادة ا ذال  ويقوموف بتطبيؽ منهاج ال ؼ ا وؿ مف مرنمة التعميـ ا ساس  عمى 

( ا 145ا 129ا ص2004ف كانت قدراتهـ ال تسم  بذلؾ ) مرتثى وأبو النور ا ا طفاؿ وا  
أي االفتقار إلى المناذج الت  تنم  مهارات التهي ة لمقراءة والكتابة ونقيقة  إف ذذ  النتا ج تأت  

( عف واقع رياض ا طفاؿ ف  الجمهورية العربية 2004متفقة مع دراسة وزارة التربية عاـ )
  أكدت أف معظـ معممات رياض ا طفاؿ لسف ف  درجة كافية مف التأذيؿ التربوي السورية والت

والتخ    برياض ا طفاؿ ا فثال  عمى غمبة ا ساليب التقميدية عمى أنشطة المنهاج اوافتقار 



011 

 

المنهاج لمسبؿ الالزمة لتطوير إمكانات الطفؿ ا وثعؼ التركيز ف  ا نشطة المعدة عمى تربية 
تباع نظاـ النواس ا وغي اب نظاـ ا ركاف ف  الرياض نيث يتبع معظمها النظاـ ال يف  ا وا 

الن ة الدرسية ف  توزيع الفّعاليات اليومية ف  معظـ الرياض ا مع غياب شبش تاـ لألنشطة 
 (.2004الترفيهية والفنية والموسيقية ) وزارة التربية ا 

ات المغوية ) االستماع والقراءة ا الكتابة وبكالـ آخر نالنظ أف ذناؾ نقص اذتماـ بتنمية المهار 
والتعبير الشفوي( ف  رياض ا طفاؿ بشكؿ عاـ ومهارات التهي ة لمقراءة والكتابة بشكؿ خاص 
عمى الرغـ مف أف نتا ج الدراسات أ بتت فعالية استخداـ ا نشطة والطرا ؽ الندي ة ف  تنمية 

  طفاؿ .وتطوير مهارات التهي ة لمقراءة والكتابة لد  ا 

 يمكف تنديد مشكمة البنث بالسؤاؿ الر يس  التال  : نيث 

ما فاعمية برنامج لتدريب معممات رياض األطفال عمى تنمية ميارات التييئة لمقراءة والكتابة 
البصري ( لدى التذكر  -الميارات الحسية الحركية -التمييز البصري -مثل ) التمييز السمعي

 أطفال الرياض ؟ 

د الناجة ماسة لتدريب معممات الرياض عمى كيفية اكتساب ا طفاؿ مهارات التهي ة مف ذنا نج
لمقراءة والكتابة الت  تم ؿ ا دوات الت  تمكنهـ مف التعامؿ بفاعمية مع أي نوع مف أنواع 

 المعمومات أو التغيرات المستقبمية بطريقة عقالنية موثوعية.

لمهارت  مج لتدريب معممات رياض ا طفاؿ التهي ة فاعمية برنامف ذنا جاء البنث عند عنواف: 
 الرياضا ويتفرع البنث النال  إلى بابيف أساسيف ذما:لمقراءة والكتابة لد  أطفاؿ 

 الباب األول: الدراسة النظرية

 الباب الثاني: الدراسة الميدانية
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 فصول نظرية: ستةالباب األول: ويتضمن 

منيجيتو, وأدواتو ومسوغاتو, وأىميتو وأىدافو و  بحثالفصل األول: ويتضمن مشكمة ال
 وعينتو وحدوه ومصطمحاتو.

 مشكمة البحث: -1

 قد تـ تنديد مشكمة البنث بالنقاط الر يسية التالية:

 قمة ممارسة معممات رياض ا طفاؿ لمهارات التهي ة لمقراءة والكتابة مع ا طفاؿ . .1

 والكتابة تنقيقا  رغبة ا ذال . اذتماـ معظـ المعممات بتعميـ ا طفاؿ القراءة .2

معرفة الطرا ؽ الندي ة ف  التعميـ نتيجة عدـ إعدادذف إعدادا   افتقار المعممات إلى .3
يتناسب ونظريات التعمـ الندي ة والتطورات الت  طرأت عمى طرا ؽ التعميـا فمعظـ 

لندي ة الت  معممات الرياض يتعبف طرا ؽ التمقيف والتردد ويفتقرف إلى ممارسة الطرا ؽ ا
 التهي ة لمقراءة والكتابة م ؿ: التعمـ التعاون  ولعب ا دوار.تنم  مهارات 

ثعؼ إعداد المعممات ف  مجاؿ تنمية مهارات التهي ة لمقراءة والكتابة نتيجة عدـ  .4
 إتباعهف دورات تدريبية.

اديها كؿ ذلؾ يعبر عف وجود مشكمة نقيقية تستدع  الوقوؼ والتمنيص والبنث عف نموؿ لتف
والعمؿ عمى تدريب المعممات ف  أ ناء الخدمة عمى كيفية تنمية مهارات التهي ة لمقراءة والكتابة 
لد  ا طفاؿا والطرا ؽ المناسبة مف أجؿ إعداد ا جياؿ المفكرة الخالقة منذ عمر الطفولة 

 المبكرة.

 مشكمة البنث بالسؤاؿ الر يس  التال  : ويمكف تنديد 

لتدريب معممات رياض األطفال عمى تنمية ميارات التييئة لمقراءة والكتابة ما فاعمية برنامج 
البصري ( لدى التذكر  -الميارات الحسية الحركية -التمييز البصري -مثل ) التمييز السمعي

 وىل سيستطيع ىذا البرنامج تحقيق أىدافو؟أطفال الرياض ؟ 
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 أىداف البحث :  -2

 يهدؼ البنث إلى تنقيؽ ما يم :

ناء برنامج لتدريب معممات رياض ا طفاؿ عمى تنمية بعض مهارات التهي ة لمقراءة والكتابة ب .1
 لد  طفؿ الروثة.

يا  ا عمى عمميات التهي ة لمهارات القراءة متدريب معممات رياض ا طفاؿ ا نظريا  وعم .2
 والكتابة لد  أطفاؿ الروثة.

طرا ؽ الالزمة لتنمية مهارات التهي ة قياس أ ر البرنامج ف  اكتساب المعممات ا ساليب وال .3
 لمقراءة والكتابة.

 قياس أ ر البرنامج التدريب  ف  قدرتش عمى االنتفاظ لد  المعممات. .4

تهدؼ إلى تنسيف البرامج التربوية ف  رياض  تقديـ بعض المقترنات والتو يات الت  .5
 ا طفاؿ عمى مستو  القطر المنم .

 أدواتو: منيج البحث و  -3

 ا وقد جر  استخداـ عدة أدوات ف  ذلؾ وذ :المنهج شبش التجريب   لبنث عمىاعتمد ا

تـ بناء برنامج لتدريب معممات رياض ا طفاؿ عمى كيفية تنمية مجموعة مف مهارات  .1
 وقد قامت البان ة بهعداد .التهي ة لمقراءة و الكتابة لد  أطفاؿ الروثة 

وفؽ مهارات  عميمها لمخبرات التربوية بطاقة مالنظة لر د مهارات المعممة ف  أ ناء ت .2
 .التهي ة لمقراءة و الكتابة 

التدريب المقترح  مؤجؿ ( لمعرفة فاعمية برنامج –بعدي  –بناء اختبار التن يم   ) قبم   .3
ف  اكتساب المعممات المعارؼ و المهارات الالزمة لتعميـ مهارات التهي ة لمقراءة و الكتابة 

 المنددة ف  البرنامج .

 : الدراسات السابقةفصل الثانيال

اذتمت بمجاؿ تعميـ القراءة والكتابة وتنمية مهاراتش  وأجنبيةتناوؿ الف ؿ ال ان  دراسات عربية 
مف مرانؿ مختمفة وتـ تقسيمش إلى الدراسات المتعمقة بالبرامج التدريبية الت  تنم  مهارات التهي ة 
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كذلؾ الدراسات الت  تتعمؽ بالبرامج التدريبية لتدريب لمقراءة والكتابة إلى دراسات عربية وأجنبيةا و 
عداد  أدواتش مف  المعمميفا وقد أفادت البان ة مف الدراسات السابقة سواء ف  منهج البنث وا 

 خالؿ االطالع عمى نتا جها.

 الفصل الثالث:

وامؿ تناوؿ ذذا الف ؿ شرنا  مف ال  لمنمو المغوي وتعريفش وخ ا  ش وأدواتش ومتطمباتش والع
المرنمة الذذبية المؤ رة ف  النمو النرك  لطفؿ الروثة وأكد ذذا الف ؿ أف مرنمة الروثة ذ  

 لتعميـ طفؿ الروثة مهارات التهي ة لمقراءة والكتابة والسموؾ نظرا  لخ و ية ذذ  المرنمة.

 الفصل الرابع: 

 الطفؿ .تناوؿ شرنا  مف ال  لبعض النظريات المفسرة لكيفية اكتساب المغة عند 

 الفصل الخامس: 

: تناوؿ شرح مفثؿ لمهارات التهي ة لمقراءة والكتابة الت  يمكف تنميتها لد  أطفاؿ الروثة وذ 
 )مهارات التذكر الب ريا مهارات التذكر السمع ا المهارات النسيةا التمييز الب ري(.

 وما لها مف تأ ير عمىبة العوامؿ المؤ رة ف  التهي ة لمقراءة والكتاوتناوؿ شرح موسع  ذـ كما 
 طفؿ الروثة.

 :الفصل السادس

وتناوؿ شرنا  مف ال  لطرا ؽ تنمية مهارات لقراءة والكتابة لد  أطفاؿ الروثة وذ  طريقة 
 المعبا طريقة التعمـ التعاون ا طريقة النوار والمناقشة.

 الباب الثاني: الدراسة الميدانية وتتضمن:

جراءاتومنيجية البحث وأد األول:الفصل   واتو وا 

تندث ذذا الف ؿ عف طبيعة المجتمع ا  م  وعينة البنث وأدواتش وسير العمـ التجريبا إذ تـ 
عرض مف ؿ  دوات البنث ومرانؿ إعدادذا والتنقؽ مف  دقها و باتها وخطوات إعداد 

 مجا ومف إجراء الدراسةبرنامج التدريب مف خالؿ ا سس النظرية الت  يستند إليها البرنا
جراء التعديالت الثروري  لتنفيذ التجربة الفعمية. ةاالستطالعية وا 
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 , خالصة البحث ومقترحاتومناقشة النتائج وتفسيرىا الثاني:الفصل 

 تناوؿ ذذا الف ؿ عممية تنميؿ النتا ج ومناقشتها وتو ؿ البنث إلى عدة نتا ج وذ :

البعدي ا غذ  -ار القبم فاعمية البرنامج المقدـ مف خالؿ نتا ج المعممات ف  االختب .0
تنسف أداء المعممات ف  االختبار البعدي مما يدؿ عمى اكتسابهف لممعارؼ والطرا ؽ 
الت  تنم  مهارات التهي ة لمقراءة والكتابة لد  ا طفاؿا كما بينت نتا ج تطبيؽ بطاقة 
ءة المالنظة تنسف أداء المعممات ف  الممارسة العممية لتطبيؽ مهارات التهي ة لمقرا

 والكتابة.

البعدي  كشفت النتا ج عف فاعمية البرنامج المقدـ مف خالؿ نتا ج المعممات ف  االختبار .2
 .المؤجؿ بعد شهر مف التطبيؽ

وجود فرؽ جوذري بيف أداء المعممات تعز  لمتغير المؤذؿ العمم  ف  كؿ مف االختبار  .3
 القبم  والبعدي والمؤجؿ.

ات تعز  لمتغير عدد سنوات الخبرة ف  كؿ مف عدـ وجود فرؽ جوذري بيف أداء المعمم .4
 االختبار القبم  والبعدي المؤجؿ.

عدـ وجود فرؽ جوذري بيف متوسط درجات تن يؿ المعممات ف  التطبيؽ البعدي  .5
المباشر بعد إتباعهف البرنامج التدريب  ومتوسط درجات تن يمهف ف  االختبار البعدي 

 المؤجؿ.

 نث ومقترناتشعف خال ة الب الف ؿ تندثكما و 

 مقترحات البحث:

 مقترحات متعمقة بمنياج رياض األطفال الصادرة عن وزارة التربية: -1

  التركيز عمى تعميـ ا طفاؿ مهارات التهي ة لمقراءة والكتابة ف  أي خبرة تربوية كناجة
شطة أساسية لتزويد ا طفاؿ بمفاتي  المعرفة الثرورية لمنياة اليومية كأف ينتوي المنهاج أن

ا التمويفا لعبة الفوارؽ الكتابةا م ؿ: تدريبات المتاذاتمتنوعة لتنمية مهارات التهي ة لمقراءة و 
 ء.بيف ال ور وا شيا
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  ثرورة إعادة النظر ف  مناذج رياض ا طفاؿ ومنتواذا وعرثها بأسموب شا ؽ يجذب
لت  تنمو مف خالؿ الطفؿ وعمؿ التجارب البسيطة لتنمية مهارات التهي ة لمقراءة والكتابة ا

 الخبرات النسية فالنواس منطمؽ أي نشاط تعميم  .

  مف المخ ص لتطبيقها وربطها بتجاربثرورة إعادة النظر ف  ا نشطة التعميمية والز 
 ا طفاؿ النياتية.

 مقترحات متعمقة بإعداد المعممة وتدريبيا: -2

  وطرا ؽ  تلتزويدذف باستراتيجيااالذتماـ بهعداد المعممات وتأذيمهف مف خالؿ دورات تدريبية
التعميـ الندي ة الت  تنم  مهارات التهي ة لمقراءة والكتابة لد  ا طفاؿ م ؿ طريقة نؿ 

فية وطريقة التعمـ التعاون ا الع ؼ الذذن ا لعب ا دوارا المشكالتا والطريقة االكتشا
 االلعاب التربوية ا التم يؿا الزيارات الميدانيةا مسرح العرا س.

 ف يكوف تدريب معممات رياض ا طفاؿ بأسموب ورشات العمؿ مف أجؿ التطبيؽ العمم  أ
 لكيفية تنمية مهارات التهي ة لمقراءة والكتابة.

  أف يكوف التدريب لممعممات مستمرا  مف أجؿ مواكبة التطوير والتجديد التربويا ومتابعة كؿ
 جديد ف  مجاؿ الطفولة.

   ا نشطة م ؿ )ا نشطة الفنية مف معجوف ورسـ وأشغاؿ تدريب المعممات عمى التنويع ف
تقميد أ وات النيوانات( و و م اؿا ا نشطة الق  يةا التم يؿا تقميد أ ناب المهف ا 

 رات التهي ة لمقراءة والكتابة لد  أطفاؿ الروثة .اوغيرذا مف ا نشطة النسية الت  تنم  مه

 عداداذا مف خامات البي ة المتوافرة.تدريب المعممات عمى كيفية ت نيع الوسا ؿ الت  ربوية وا 

 مقترحات خاصة بالطفل نفسو: -3

 .تشجيع ا طفاؿ باستمرار واالبتعاد عف نقدذـ 

 . تقدير أعماؿ ا طفاؿ ومكافأتهـ باستمرار لتشجيع ا طفاؿ عمى المبادرة وا بداع 

 فكيرذـ.النديث والنوار واالستماع إليهـ لمعرفة طريقة ت تشجيع ا طفاؿ عمى 

  االذتماـ با طفاؿ الذيف يعاونوف مف مشكالت نفسية كاالنطوا ية أو الخجؿ مف أجؿ العـ
 عمى نمها مع ذويهـ.
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  عدـ قمع تساؤالت ا طفاؿ واستفساراتهـ أو تجاذمها وتقديـ إجابات منطقية وبسيطة ومقنعة
 مع المنافظة عمى  بات ا جابة وعدـ تنولها.

 سبات وا مكنة والرنالت كافة لجعمها ميدانا  خا ا  لمنوار العمؿ عمى استغالؿ المنا
 والمناقشة.

 مقترحات تتعمق بأسرة الطفل: -4

  العمؿ عمى تبن  فكرة مجالس أ دقاء الروثة المكونة مف معممات الروثة وأذال  ا طفاؿ
ولة وتفعيمها مف خالؿ إقامة دورات تدريبية  ولياء أمور ا طفاؿ وت قيفهـ ف  مجاؿ الطف

وكيفية التعامؿ مع أطفالهـ وكيفية تدريبهـ عمى تنمية مهارات التهي ة لمقراءة والكتابة لد  
 أطفالهـ بشكؿ عمم  مف واقع الممارسات النياتية والخبرات البيتية.

  عقد جمسات أولياء أمور باستمرار لمناقشة شؤوف ا طفاؿ ومشكالتهـ وتب ير ا ذؿ بدور
طمؽ أساس  لنمو نهتـ بتنمية شخ ية الطفؿ وتدريب نواسش كمالروثة كمؤسسة تربوية ت

 تفكير  مف أجؿ تغيير نظر  ا ذؿ عف دورذا التعميم  لمقراءة والكتابة .

 .تب ير ا ذؿ ف  كيفية التعامؿ مع تساؤالت الطفؿ وكيفية ا جابة عنها 

 البحوث المقترحة:

 ي ة لمقراءة والكتابة لد  أطفاؿ الروثة.ت ميـ برامج لتعميـ ا ذال  كيفية تنمية مهارات الته 

  بناء برنامج قا ـ عمى التعاوف بيف المعممات وا مهات لتعميـ أطفاؿ الروثة مهارات التهي ة
 لمقراءة والكتابة.

  .تقويـ طفؿ الروثة ف  ثوء تعميمش مهارات التهي ة لمقراءة والكتابة 
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 البحث مراجع

 مراجع البحث بالمغة العربية
( الطفؿ مف النمؿ إلى الرشدا الجزء ا وؿ: السنوات 1995يؿا منمد عماد الديف )إسماع .1

 التكوينيةا الكويت ػ دار القمـ. 

(: المناذج ف  رياض ا طفاؿ جامعة دمشؽ ػ 2005إلياسا أسماء ومرتثىا سمو  ) .2
 منشورات جامعة دمشؽ ػ مركز التعميـ المفتوح.

بن ش مقدـ لمجمة الطفولة العربية ػ الجمعية الكويتية ػ (: فهـ المتعمـ 2000الببالويا فيوال ) .3
 الكويت. 

 ا عماف ػ ا ردف. 2(: تعميـ ا طفاؿ المهارات القرا ية والكتابيةا ط2003البجةا عبد الفتاح ) .4

(: فعالية برنامج مقترح ف  تنمية مهارات القراءة ولمكتابة وتنمية 2007لب يصا ناتـ )ا .5
المرنمة ا عدادية ف  ثوء استراتيجيات لمذكاء المتعددةا رسالة  الميوؿ ننوذما لد  تالميذ

 دكتورا ا معهد الدراسات التربيةا جامعة القاذرة. 

 (: المفاذيـ البيولوجية لطفؿ الروثة ػ مكتبة بستاف المعرفة ػ ا سكندرية. 2004ا مها ) .6

 ا دار المسيرة. 1(: ا سس النفسية لنمو الطفؿا ط2007بديرا كريماف ) .7

 ا دار المسيرةا عماف ػ ا ردف1ط(: التعمـ النشط أسسش ومباد ش 2004بديرا كريماف ) .8

(: مقدمة ف  تربية وتعميـ الطفولة المبكرةا ترجمة: إبراذيـ الزريقاتا 2005برورا جو اف ) .9
 . 1سهى ن را دار الفكرا عمافا ا ردفا ط

ا 1القراءة والكتابةا ط(: طفؿ ما قبؿ المدرسة وعالقتش ب2003بهادرا سعدية منمد ) .10
 دار المسيرةا عمافا ا ردف. 

ا دار المسيرةا 2(: برامج تربية أطفاؿ ما قبؿ المدرسةا ط2008بهادرا سعدية منمد ) .11
 عمافا ا ردف. 

(: طرا ؽ تدريس التربية الندي ةا الجزء ال ان ا جامعة دمشؽا 2003بوزا كهيال ) .12
 منشورات جامعة دمشؽ. 
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 تابة عند الطفؿا دار الفكرا م رامهارات القراءة والك (:2003بيثيفا منمد ) .13
 القاذرة. 

(: المعمـ الجديدا دليؿ المعمـ ف  2006الترتوريا منمد عوض القثاةا منمد فرناف ) .14
 ا دارة ال فية الفعالةا دليؿ عمم  وتطبيق ا دار النامد لمنشرا عمافا ا ردف. 

ة قدرات أمناء مراكز م ادر التعميـ (: برنامج تدريب  مقترح لتنمي2007نسفا نسف ) .15
بالمممكة العربية السعودية باستخداـ مدخؿ النظـا رسالة ماجستير غير منشورةا كمية التربيةا 

 جامعة نموافا القاذرة.

(: فاعمية برنامج لغوي تدريب  مقترح لتنمية بعض 2012ػ  2011نسف ػ فاتف نسف ) .16
عا التهي ة لمقراءةا التعبير الشفوي(ا بنث مقدـ المهارات المغوية لد  طفؿ الروثة )االستما

 لنيؿ درجة الماجستير ف  التربية تخ ص رياض أطفاؿا جامعة دمشؽ. 

(: طرا ؽ تدريس العموـ السياسية 2009ن ريا عم  منير؛ يوسؼا آ ؼ نيدر ) .17
 كمية التربيةا منشورات جامعة دمشؽا دمشؽ.

 ة التعميـ العال ا بغدادا العراؽ. ( المغة وعمـ النفسا وزار 2000نمداف ػ موفؽ ) .18

ػ دار الميسرةا  2(: طرا ؽ التدريس العامة ػ ط2005النيمةا منمد ومرع ا توفيؽ ) .19
 عمافا ا ردف. 

ا يبوقؼ لمطباعة والنشرا عمافا 2(: ا بداع مف خالؿ المغةا ط2009خطابا نا ر ) .20
 ا ردف. 

 مـ وفؽ طريقة التعمـ (: فاعمية برنامج م2009ػ  2008رنو ػ لمى منمد رجب ) .21
( سنوات بعض الخبرات ال نيةا 6ػ  5التعاون  ف  إكساب أطفاؿ الرياض ما بيف عمر )

 (. 2012ػ  2011بنث مقدـ لنيؿ درجة الماجستير ف  رياض ا طفاؿا جامعة دمشؽ )

 (: النمو وعالقتش بالقراءة والكتابةا ا ردفا عماف. 2004رزؽا منمد ) .22

أ ر الق ص عمى بعض جوانب النمو المغوي لد  طفؿ ما  (:2000رثوافا فوفية ) .23
 قبؿ المدرسةا كمية التربيةا القاذرةا م ر. 
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(: مرجع المنهؿ الغرب مع تدريس مهارات القراءة والكتابة رؤية 2009ا فواز )امين الر  .24
 ا العيفا ا مارات. 1تطويرية نظرية تشخي يةا ط

 فؿا دار الشروؽا عماف ػ ا ردف. ( ف  عمـ نفس الط2010الريناويا منمد عودة ) .25

ا كمية التربيةا منشورات جامعة دمشؽا 1(: أ وؿ التدريسا ط2001سميمافا جماؿ ) .26
 دمشؽ. 

( التربية البي ية لطفؿ الروثةا دار الفكر 2002سالمة ػ وفاءا عبد الرنمف سعد ) .27
 العرب ا القاذرة ػ م ر. 

 مكتبة زذراء الشرؽا القاذرةا م ر.(: المعب ونمو الطفؿا 2002سميمافا عبد الفتاح ) .28

(: ف  ا داء المغويا منشورات وزارة ال قافة ف  الجمهورية 2005السيدا منمود أنمد ) .29
 العربية السورية. 

(: نمو المفاذيـ عند ا طفاؿا دار الفكر 2000الشربين  ػ زكرياا  ادؽ ػ يسرية ) .30
 العرب ا القاذرةا م ر. 

ا دار المسيرةا 1(: القراءة والكتابة عند الطفؿا ط2007شريؼا السيد عبد القادر ) .31
 عمافا ا ردف.

(: مهارات القراءة والكتابة لد  طفؿ الروثة ػ عالـ الكتاب ػ 2006شعاؿ ػ نسيف ) .32
 القاذرة ػ م ر. 

برنامج لتدريب معممات رياض ا طفاؿ عمى طريقة  فاعمية(ا 2002 ا يالا رانيا) .33
طفاؿ الخبرات العمميةا رسالة ماجستيرا جامعة دمشؽا لعب ا دوار وأ ر  ف  اكتساب ا 

 كمية التربية .

 ػ دار ال فاء ػ عمافا ا ردف. 1(: تربية الطفؿ وتعميمشا ط2005 يمو ا سهى ) .34

ا دار الفكر العرب  ػ 2(: مهارات القراءة والكتابة عند الطفؿ ط2004طافشا منمد ) .35
 القاذرة ػ م ر. 

االستماع والتندث ف  الطفولة المبكرة ػ دار المسيرةا (: مهارات 2003الطنافا طاذر ) .36
 عمافا ا ردف. 
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ا دار ال فاا 1(: إعداد الطفؿ لمقراءة والكتابة ط2006عبد الرنمفا جميؿ طارؽ ) .37
 عمافا ا ردف.

(: إعداد الطفؿ لمهارات القراءة والكتابةا دار الفكر العرب ا 2000عبد الرنيـ ػ جوزاؿ ) .38
 القاذرةا م ر. 

 ا دار المسيرةا ا ردف. 2(: مهارات ف  المغةا ط2000الهاديا عبد العزيز )عبد  .39

ا دار 1(: تخطيط برامج تربية الطفؿ وتطويرذاا ط1999الع ان ا نناف عبد النميد ) .40
  فاء ػ عماف ػ ا ردف.

(: تعميـ القراءة بيف المدرسة والبيتا دار الفكر لمطباعة والنشرا 2002عدس ػ منمد ) .41
 ردف. عماف ػ ا 

(: الطفؿ ومهارات القراءة إشكاليات القراءة اآللية وتكنولوجيا التعميـ 2006العم ا أنمد ) .42
عداد قارئ جديد ف  مجتمع معا را دار الكتاب النديثا القاذرة.   وا 

(: المعب عند ا طفاؿا ا سس النظرية والتطبيقيةا 2002العنان ا نناف عبد النميد ) .43
 ردف. ا دار الفكرا عماف ا ا 1ط

ا دار الفكرا 1(: تعميـ القراءة بيف المدرسة والبيتا ط2009العماديا عبد الرنيـ ) .44
 عمافا ا ردف. 

(: فاعمية برنامج لتدريب معممات رياض ا طفاؿ عمى 2009عويسا رزاف سام  ) .45
تنمية بعض مهارات التفكير لد  أطفاؿ الروثة رسالة لنيؿ درجة الدكتورا  ف  التربيةا 

 ؽ.جامعة دمش

ا عبد النا ر ) .46 ا دار المسيرة ػ عماف ػ 1(: تنمية المهارات عند ا طفاؿا ط2007الغنـو
 ا ردف. 

(: تفريد التعميـ ف  إعداد وتأذيؿ المعمـ )أنموذج 2004الفتالويا سهيمة منسف كاظـ ) .47
 ا دار الشروؽ لمنشر والتوزيعا عماف. 1ف  القياس والتقويـ التربوي(ا ط

 ا دار المسيرة ػ عماف ػ ا ردف. 1معممة الروثةا ط (:2003فهم ا عاطؼ ) .48
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(: كيؼ نعمـ ا طفاؿ التعاوفا ترجمة طش الول ا تماريف 2007فوييؿا كالوس ) .49
 وتدريبات وألعاب سيكولوجيةا منشورات عالء الديفا دمشؽ. 

(: كيفية اكتساب المغة عند ا طفاؿ دار أسامةا المشرؽ 2005قاسـا عبد الستار ) .50
 عماف ػ ا ردف. ال قاف ا 

(: النظريات التربوية الندي ة ف  تعميـ ا طفاؿا ديبونو لمطباعة 2001قطام ا ماذر ) .51
 والنشرا عمافا ا ردف. 

(: دور ا سرة والروثة ف  نمو الطفؿ مف النانية العقمية 2000قنطارا فايز ) .52
ػ كمية التربية ػ  واالجتماعية والمغويةا المؤتمر الدول  ا وؿ لطفؿ الروثة بدولة الكويت

 الكويت. 

(: المغة عند طفؿ ما قبؿ المدرسة نموذا السميـ وتنميتهاا دار 2004كـر الديفا ليمى ) .53
 الفكر العرب  ػ القاذرة. 

(: الخبرات المغوية ف  رياض ا طفاؿا منشورات 2005كنعاف ػ مطمؽا أنمد ػ فرح ) .54
 جامعة دمشؽ ػ دمشؽ.

 الطفؿ ف  البي ةا مكتبة ا نجمو الم رية. (ا نشاط1993منمد عواطؼ إبراذيـ ) .55

(: المرجع 2004مرداف ا نجـ الديف عم . شريؼا نادية منمود عبد العاؿا سميرة ) .56
ا تونس.   التربوي العرب  لبرامج رياض ا طفاؿا المنظمة العربية لمتربية وال قافة والعمـو

مكتب التربية العرب  (: رياض ا طفاؿ ف  دوؿ الخميجا 2000مردافا نجـ الديف عم  ) .57
 لدوؿ الخميجا الرياض ػ السعودية.

(: دراسة تنميمية لطبيعة العالقة بيف المعب وتأ ير  عمى 2004مروافا وليد أنمد ) .58
  ( معهد التربيةا دا رة التربية والتعميـا عماف ػ ا ردف. 3شخ ية الطفؿا العدد )

ػ دار الفكر العرب  ػ  1ة ػ ط(: التعميـ مف الطفولة إلى المراذق2005م طفىا فهيـ ) .59
 القاذرة ػ م ر.

(: تطور مهارات تعميـ القراءة 2004مورو ػ ليزل  ماندؿ ترجمة )سماء شوف  نرب( ) .60
 والكتابة ف  السنوات ا ولى ػ العيفا دار الكتاب الجامع . 
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(: استراتيجيات التعمـ والتعميـ ف  الطفولة المبكرةا دار الفكر 2001الناشؼا ذد  ) .61
 رب  ػ القاذرة. الع

 ا دار الفكر العرب  ػ القاذرة.4(: رياض ا طفاؿا ط2007الناشؼا ذد  ) .62

( طرؽ وأساليب واستراتيجيات 2003النجديا أنمد وعبد ال اوي منى وراشد عم  ) .63
 ا دار الفكر العرب ا القاذرةا م ر. 1ندي ة ف  التدريسا ط

 1الطفؿا ترجمة ممكة أبيضا ط (: طريقة منتسوري ف  تربية1992ذنيوستؾا إليزابيث ) .64
 ػ دار الن اد ػ دمشؽ. 

(: إعداد طفؿ الرياض لمقراءة والكتابةا مكتبة التربية العرب  2001يونس ػ م طفى ) .65
 لدوؿ الخميجا الرياضا السعودية. 
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 املــالحــق
 

 ( قائمة بأسماء الساد المحكمين1) ممحق رقم

 ( جمسات البرنامج التدريبي لمعممات رياض األطفال2ممحق رقم )
 ( بطاقة المالحظة3ممحق رقم )

التييئة لميارتي القراءة  (مجموعة من األنشطة التي تساعد عمى4ممحق رقم )
  والكتابة
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 قائمة بأسماء السادة المحكمين( 1ممحق رقم )
 االختبار بطاقة المالحظة البرنامج الدكتور/)ة(

 X X X أ. د.عيسى عمي

 X  X موى مرتضىسأ. د 

  X X د. خالد األحمد

 X X X د. ياسر جاموس

 X  X رانيا صاصيالد. 

 X X X حسناء أبو النورد. 

 X X X ريم حربات
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 جمسات البرنامج التدريبي لمعممات رياض األطفال( 2ممحق رقم )
 

 طريقة التدريب الجمسة عنوان الجمسة

 الحوار والمناقشة -التعمم التعاوني خصائص نمو طفل الروضة األولى

اكتساب المغة  بعض النظريات المفسرة كيفية الثانية
 عند الطفل.

 التعاوني دراسة الحالة والتعمم

 والتعمم التعاونيالحوار والمناقشة  ميارات التييئة لمقراءة والكتابةتنمية  الثالثة

 التعّمم التعاوني + الحوار العوامل المؤثرة في التييئة لمقراءة  والكتابة الرابعة

بعض الطرائق التي تنمي  ميارات التييئة  الخامسة
 لمقراءة والكتابة

 والمناقشةلعب األدوار + الحوار 

 فردي االختبار التحصيمي البعدي السادسة
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 يتثمف ذذا الممنؽ المفردات التالية:

 تمييد:
لقد أدركت معظـ النظـ التربوية الندي ة أذمية الطفولةا ودورذا الكبير ف  تنديد السمات 

نساف ف  الشخ ية والعقمية واالنفعالية والوجدانية والمعرفية والسموكيةا بشكؿ شبش متكامؿ لإل
المرانؿ العمرية التاليةا مف ذذا المنطمؽ عمدت إلى االذتماـ بها ورعايتها وتنميتها وتطويرذا مف 

 .خالؿ مؤسسات تربوية وتعميمية خا ة بها

 فمسفة البرنامج: 
تنطمؽ الفمسفة العامة لهذا البرنامج مف الفمسفة التربوية لمنتسوريا والت  تتجمى بالنقاط الر يسة 

 :التالية

القميمة ا ولى مف  ة تبدأ مف الوالدةا وأف السنواتتر  منتسوري أف التربيالتربية تنمية:  -أوالً 
النياة ذ  أك ر السنوات أذميةا  ف مهامها ف  تكويف ا نساف جسديا  وعقميا  يفوؽ أي مرنمة 

 أخر . 
نما توجد مرشدة معينة بثذ  نرية منظمة وليست فو الحرية:  -ثانيًا   النظاـ.  بطثىا وا 

يتعمـ الطفؿ فيها بخبرات مباشرة وتجارب نياتية نقيقيةا وأنشطة متنوعة تناسب ميولشا فالطفؿ 
 نر ف  انتقاء عممش وف  تفكير  ونركتش. 

تر  منتسوري إف النواس ذ  المدخؿ الطبيع  لمتعمـا وقد قامت بتطوير ثالثًا ـ تربية الحواس: 
 طفاؿ الخبرات المختمفةا نيث خ  ت لكؿ لعبة أذدافا  وابتكار مواد أدوات خا ة لتعميـ ا

خا ة بهكساب الطفؿ مهارة منددة فمنها ألعاب تهدؼ إلى تدريب ا طفاؿ عمى مهارات 
بهكساب الطفؿ مهارة منددةا فمنها ألعاب تهدؼ إلى تدريب ا طفاؿ عمى مهارات الكتابة وألعاب 

  تهدؼ إلى تدريب ا طفاؿ عمى مهارات القراءة.

  :أىمية البرنامج
تأت  أذمية ذذا البرنامج التدريب ا مف أذمية الموثوع ذاتشا الذي يتناوؿ بالدراسة والبنثا 
المهارات المطموبةا لد  معممات الرياضا لتهي ة أطفاؿ الروثة ف  عمر الخمس سنواتا 

 .لمهارت  القراءة والكتابة
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طيات عمـ النفس والتربية والفيزيولوجيا إف أذمية التدريب العمم  والمنهج ا المبن  عمى مع
؛ لمعامميف ف  القطاع التربويا بات مف أذـ ا ولوياتا الت  تهتـ بها النظـ التربوية ..والتقانة

الندي ةا وخا ة ف  مرنمة رياض ا طفاؿا نظرا  لألذمية الق و  الت  ترتكز عميها كؿ 
 .الفاعميات التربوية مستقبال  

ذذا البرنامج التدريب  لمعممات رياض ا طفاؿ عمى تهي ة أطفاؿ الرياض مف ذناا تنبع أذمية 
 :لمهارت  القراءة والكتابة ف  عمر خمس سنواتا والت  تتجمى بالنقاط الر يسة اآلتية

  النفسية والفسيولوجية أذمية التدريب المستمر لد  معممات رياض ا طفاؿا لتعّرؼ الخ ا ص 
عؿ إيجاب  بينهـا وذذا يساعد ف  تهي تهـ لتعمـ مهارت  القراءة لد  ا طفاؿا بغية تنقيؽ تفا

 .والكتابة

 م ؿ نظرية  يستند ذذا البرنامج ف  ت ميمش عمى نظريات تربوية ندي ة ف  التعمـا مف
Montessori  ػ منتسوريا والت  تركز عمى إيجابية الطفؿ وفاعميتش وكيفية العمؿ عمى

التجريبا وبتدريب نواسشا الت  ذ  أساس ومنطمؽ إرثاء فثولش وناجتش لمعب والبنث و 
  .تعممش مستقبال  

  يشكؿ ذذا البرنامجا قاعدة تربوية عمميةا لتدريب معممات الرياض عمى تنمية المهارات المغوية
 .والكتابية لد  أطفاؿ الرياض

  الخدمة( ف  قبؿ )مف الممكفا أف يساذـ ذذا البرنامج ف  تطوير إعداد معممات الرياض
 .مؤسسات التربوية المختمفةال

    يشكؿ ذذا البرنامج وندة بن يةا قد تساذـ ف  تطوير البنوث الميدانية والتجريبية المختمفة ف
 .مجاؿ رياض ا طفاؿ

 أىداف البرنامج: 
 :يسعى ذذا البرنامج التدريب  إلى تنقيؽ ا ذداؼ اآلتية

 :التالية وتتم ؿ ذذ  ا ذداؼ بالنقاط األىداف التعميمية العامة:

القراءة  تدريب معممات رياض ا طفاؿا نظريا  وعمميا ا عمى عمميات التهي ة لمهارات  - أ
 .والكتابة لد  أطفاؿ الروثة
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رفع مستو  أداء معممات الرياضا مف خالؿ التطبيؽ العمم ا لمهارات التهي ة لمقراءة  - ب
البرنامج مف  والكتابة مع أطفاؿ الروثة ف  مواقؼ نقيقةا وقياس مستو  أدا هف ف 

 .خالؿ االختبار القبم  والبعدي

ممارستهف عمميا  لتنمية  تطبيؽ بطاقة مالنظة عمى معممات الرياضا بغية معرفة مد   - ت
  .ذذ  المهارات لد  ا طفاؿ

 :وتتم ؿ ذذ  ا ذداؼ بالنقاط التالية :األىداف التعميمية الخاصة

ا الجسمية ..الروثةو طفؿ تزويد معممات رياض ا طفاؿ بمعمومات عف خ ا ص نم  - أ
  .والفكرية واالجتماعية واالنفعالية والمغوية

  .تنمية مهارات المعممات عمى تهي ة الطفؿ لمقراءة والكتابة - ب

بعض النظريات ف  اكتساب المغة عند الطفؿ مف تزويد معممات رياض ا طفاؿ بمعمومات  - ت
 أجؿ تطبيقها عمميا .

والكتابة م ؿ  الالزمة لمتهي ة لمهارات القراءة  تدريب المعممات عمى ا نشطة العممية - ث
  .المعجوف ػ التمويف ػ القص والم ؽ ػ البزؿ ألعاب الفؾ والتركيب

تعريؼ معممات رياض ا طفاؿ بمعمومات نظرية عف التهي ة  عداد الطفؿ لمقراءة والكتابةا  - ج
  .والكتابة لد  الطفؿ وعف البي ة المناسبة لمتهي ة لمهارات القراءة 

طرا ؽ وا ساليب الت  تهيئ لمهارات القراءة عمى بعض الريؼ معممات رياض ا طفاؿ تع - ح
 .مـ التعاون  ػ النوار والمناقشة والكتابة المعب ػ التع

؛ ..الطرا ؽ التربوية الندي ة مراعاةالتطبيؽ العمم  لكؿ خبرة مف الخبرات التربويةا مع  - خ
ب تنميتها ف  كؿ خبرةا مف خالؿ ت ميـ ا نشطة ومهارات التهي ة لمقراءة والكتابةا الواج

 .ا ذداؼ السموكية والوسا ؿ وا دوات مراعاةا و ..التربوية

يعتمد تصميم ىذا البرنامج عمى مدخل النظم في التعميم, حيث  :دليل البرنامج
  يتكون من)مدخالت وعمميات ومخرجات( .

  :وتتناوؿ المعطيات اآلتية :المدخالت

 المغوية(.   –ؿ الروثة )الجسمية ػ النسية  خ ا ص نمو طف  .1
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 بعض النظريات المفسرة الكتساب المغة عند الطفؿ. .2

مهارة التذكر الب ري ػ  مف م ؿ )مهارة التمييز الب ري ػمهارات التهي ة لمقراءة والكتابةا  .3
 مهارة التمييز السمع (ا المهارات )النسية النركية(.

  .ءةا والعوامؿ المؤ رة ف  التهي ة لمكتابةالعوامؿ المؤ رة ف  التهي ة لمقرا .4

االجتماعية(ا   –الرياثية   -التطبيؽ العمم ا لكؿ خبرة مف الخبرات التربوية )المغوية  .5
مهارات القراءة والكتابةا المراد تنميتها ف  كؿ خبرة تربويةا والطريقة المناسبة لهاا  مراعاةو 

  . دوات والتقويـ النها  مف خالؿ تنديد ا ذداؼ السموكية والوسا ؿ وا

 .المعممات الموات  سيتـ تدريبهف عمى البرنامج .6

 المعب ػ  :الطرا ؽا الت  تهيئ لمقراءة والكتابة بالفعؿا مف م ؿ بعض  .7

 .النوار والمناقشةا وتعريؼ ذذ  الطرا ؽ وأذميتها وأذدافها وخطواتها .8

مف م ؿ: النوار والمناقشة ػ لطرا ؽ والفعاليات وا ساليب والمستخدمة ف  ورشة العمؿا ا .9
التعمـ التعاون  ػ دراسة النالة ػ لعب ا دوارا والت  مف خاللها تتـ مناقشة موثوعات 

ويتوقع أف يكوف لكؿ جمسة مف جمسات البرنامج مخرجات  .الجمسات النظرية والعممية
ا ة بكؿ ذنا سيتـ تنديد ا ذداؼ السموكية الخا .خا ةا ونتا ج تدريب المعممات عمى ذلؾ

جمسةا وكيفية تنقيقها مف خالؿ التقويـ النها   ف  أ ناء التدريب والتقويـ المباشر لمجمسةا 
والت  سيتـ عف طريؽ ا س مة الشفويةا الت  كانت ُتطرح عمى المعمماتا وطريؽ االختبار 

  .الكتاب  الذي كاف يقـو لممعممات

؛ المستخدمة ف  ورشة العمؿ مف م ؿ: ..وتتثمف الطرا ؽ والفعاليات وا ساليب : العمميات
 النوار والمناقشة ػ التعمـ التعاون  ػ ع ؼ الدماغ )لعب ا دوار(.

يتوقع أف يكوف لكؿ جمسة مف جمسات البرنامج مخرجات خا ة بها مجموعة  :المخرجات 
 المعارؼ والمهارات العمميةا الت  نتوخى أف تمتمكها معممة الرياض ف  نهاية الجمسة.

ؾ التقويـ النها   ف  نهاية البرنامج إذ سوؼ يتـ قياس أ ر البرامج مف خالؿ االختبار وكذل
  .التن يم  البعديا الذي سوؼ تخثع لش معممات الرياض
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  :خطوات إعداد البرنامج
 :من أجل تحقيق أىداف البرنامج, اعتمدت الباحثة عمى الخطوات اإلجرائية اآلتية

ال ادر عف وزارة  «كراس رياض ا طفاؿ»ض ا طفاؿ اطمعت البان ة عمى منهاج ريا .1
-5التربية مف أجؿ معرفة مهارات القراءة والكتابة المتثمنة ف  الكراس لمف ة العمرية مف )

  .سنوات(6

اطمعت البان ة عمى عدد مف الدراسات وا بناث المتعمقة بمهارات  القراءة والكتابةا مف م ؿ  .2
سمية إسماعيؿ  (و(2005ؼ ع ماف ونياة اآلغا ( خم) (2002دراسة )أنمد الشريؼ 

ومف الدراسات ا جنبية ذات ال مة بموثع ذذا  (.(2003و يعقوب  وزمال ش  (2001)
ا ون ر مهارات التهي ة لمقراءة والكتابة )مهارات   –  Angllo, etal 1998البرنامج )

  –المهارات النسية  التمييز الب ري ػ مهارات التمييز السمع ا مهارة التذكر الب ري ػ 
  النركية( .

عدا عف ذلؾا فقد عمدت البانة إلى إجراء مقابالت مع عدد مف مديرات الرياض ومعمميها  .3
ومعمماتهاا وسألتهـ عف رأيهـ بمهارات القراءة والكتابةا الت  ينتاجها الطفؿ ف  ذذ  

 .لمهارات الالزمة لذلؾالمرنمةا وعف كيفية تهي ة الطفؿ لمقراءة والكتابة مف خالؿ تزويد  با
ا وأكدت المعممات والمعمميف بالمجمؿ ..وذلؾ لممنافظة عمى سالمة ذذ  المهارات وتنميتها

 عمى أذمية تنمية ذذ  المهارات لديهـ.
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 خصائص نمو طفل الروضة:الجمسة األولى
 جمسة الحوار والمناقشة()

 .(ساعات 4)مدة الجمسة  

  :أف تكوف المعممة قادرة عمى أف مف المتوقع ف  نهاية الجمسةا

  .تعّرؼ النمو .1

  .تعّرؼ النمو المغوي .2

  .تستنتج خ ا ص النمو الجسم  والنرك  عند طفؿ الروثة .3

  .تشرح العوامؿ الت  تؤ ر ف  النمو النرك  لد  طفؿ الروثة .4

  .تشرح متطمبات النمو المغوي لد  طفؿ الروثة .5
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الطفولة المبكرة يعتبر بمنزلة نجر ا ساس الذي تبنى إف تعرض الطفؿ لخبرة المغة ا ـ ف  أطر 
عميش مختمؼ الخبرات وذلؾ إف تربية الفرد لغويا  يمعب دورا  مهما  ف  تنمية فكرة وتكويف عالقاتش 

 ( 153ا ص2005االجتماعية وتوا مش الفاعؿ ف  مختمؼ أنواع المعارؼ(.)برورا 

  تتجش ننو ذدؼ نها   ذو اكتماؿ سمسمة مف التغيرات المستمرة المطرودةا والتذو 
 ( .18ا ص2005 ميو ا )النثج.

بأنش مجمؿ التغيرات الكمية والكيفيةا الخارجية والداخمية البنيوية والوظيفيةا  : ويعّرؼ النمو
الت  تطرأ عمى نياة الكاتب ا نسان  مف لنظة  ...الجسمية والعقمية واالنفعالية واالجتماعية

 .(85ا 2004رزؽ ومن ورا) ماؿ نثجش واستمرار تكونش ونشو ش ونتى اكت

ذو جممة تغيرات كمية وكيفيةا تشمؿ مكونات   :ومف ذذ  التعاريؼ تستنتج البان ة أف النمو
لت ؿ بش إلى مرنمة النثج  (؛..الجسميةا والعقميةا واالنفعالية والوجدانية واالجتماعية  (الطفؿ

  .واالكتماؿ المتكامؿ

  :النمو الجسمي

ا أي ..ذو جممة التغيراتا الت  تطرأ عمى الكا ف الن  مف النانية الوظيفية والتكوينية : وتعريف
مف نيث الوزف والطوؿ والشكؿ والنجـ ونمو وظا ؼ ا عثاءا ومف نيث النمو النرك  

 .وتكاممش

  :خصائص النمو الجسمي

لجسم  السريع ف  ايسير النمو الجسم  خالؿ ذذ  المرنمةا بمعدؿ أبطأ إذا ما قورف بالنمو 
وأسرع مما سيكوف عميش ف  مرنمة الطفولة المتوسطة ومع ذلؾ  (سنوات المهد  ةالمرانؿ السابق

شريؼا ) مف نمو  النها   %43فهف النمو الجسم  لمطفؿ ف  نهاية ذذ  المرنمة ي ؿ إلى 
 (.37ا 2007

  :رة في النمو الحركي لطفل الروضةثالعوامل المؤ 

  :لمطفؿ ف  ذذ  المرنمة بعدة عوامؿ نذكر منها يتأ ر النمو النرك 

النرك ا  نيث يوجد ارتباط و يؽ بيف نالة الطفؿ الجسمية ونمو  :الحالة البصرية لمطفل .1
إال ف  نالة نومش  فالنركة الدا مة والنشاطا سمة طفؿ ذذ  المرنمةا وال يكاد الطفؿ أف يهدأ 

  .أو مرثش
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 ردية بيف الذكاء والنمو النرك  وخا ة ف  نيث توجد عالقة ط :مستوى ذكاء الطفل .2
السنوات ا ولى ويالنظ أف ا طفاؿ الذيف يتأخروف ف  النمو النرك  كالمش  والوقوؼ 

مف خالؿ ا نشطة  يتأخروف أيثا  ف  عطا هـ الذذن  وعمى البي ة دور ذاـ ف  تنمية الذكاء
ف كانت سهمة ا النركية لد  الطفؿ وتشجيعش عمى ا داء ال ني  لممهارات  لمختمفة نتى وا 

  .أو بسيطة

اكتساب  تدريب وتشجيع الوالديف لمطفؿ عمىبعمميات التعمـ وال يتأثر النمو الحركي لمطفل .3
مهارات نركية جديدة ا مر الذي يسهـ ف  اكتساب المهارات وتنمية ا داء الدقيؽ المخزف 

النركية وا دوات المستخدمة  تلتدريب والتعميـا نوعية المهارامع مراعاة أف يكوف أسموب ا
 (. 52ا ص 2004منمدا   ؿ)اسبا  لمستو  النثج النرك  لمطفمن

مف ذنا ا تر  البان ة أف مناذج الروثة يجب أف توفر خبرات وتجارب وأنشطة مناسبةا تساعد 
   .عمى التنسيؽ بيف ا ع اب ونركة العثالت وتنقيؽ التوافؽ بيف العيف ونركة اليد

 نشطة واالستراتيجيات يجب أف يتـ ت ميمها عمى أساس لمعرفة الدقيقة والعميقة فالبرامج وا
كما يعن   )النمو البدن  والمغوي والعقم  )ؿ ومعالج نموذـ ف  مختمؼ جوانبهـبخ ا ص ا طفا

ذلؾ أف تتـ المزاوجة بيف ما يقدـ لألطفاؿ مف برامج وموادا ومستو  نموذـ وما يتوفر لديهـ مف 
  .دراتمهارات وق

 :النمو المغوي

نمو مهارات االستماع ومهارات التعبيرا وما يجري بيف المهارتيف مف  يقصد بالنمو المغوي,
  .ترابط وتسمسؿ عمى درجات المعنى المختمفة

ف ذناؾ عالقة و يقة بيف  ىعم بياجيوويؤكد  أف المغة تنمو بنمو القدرة عمى التفكير المنطق  وا 
 . ر ويتأ ر باآلخر مغة فكميهما يؤ الفكر وال

ويعد النمو المغوي ف  ذذ  المرنمة أساسا  لنمو الطفؿ عامة ويأخذ النمو المغوي تقدما  كبيرا  ف  
  .ذذ  المرنمة سواء مف نيث زيادة الفهـ أو الن يمة المغوية أو التمفظ أو تكويف الجمؿ

مة لغوية كبيرة لفهـ فف  ذذ  المرنمة ومع بداية دخوؿ الطفؿ المدرسة يكوف لد  الطفؿ ن ي
 2500العالـ مف نولش ولفهـ معان  الق ص والنكايات نيث ي ؿ من ولش المغوي نوال  
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العتوـا )كوف مف خمس كممات ف  ذذ  المرنمةعند دخولش المدرسة ويستطيع استخداـ جمؿ تت
 (.203ا ص2004

  :أشكال المغة

ثهـ فمف خاللها يعبروف عف أنفسهـ تعد المغة الوسيمة ا ساسية ف  تفاذـ أبناء البشر مع بع
  :وأمانيهـ وطموناتهـ وعف أدبهـ و قافتهـ وقد قسـ عبد الهادي وآخروف المغة إلى  ال ة أشكاؿ

وتتثمف المهارات المغوية فم ال  بمهارات التندث الت  تتطور مف  :من ناحية الميارات .1
ءة الت  تبدأ بمفظ النروؼ النرؼ إلى الكممة وشبش الجممة والجممة المفيدة ومهارة القرا

  .والكممات والجمؿ واالستيعاب والفهـ وذذ  المهارة بخا ة تعد شكال  مهما  مف أشكاؿ المغة
ويتثمف عالقة المغة بالموثوع المطروحا مم ال  بعدة أنواع مف  :من ناحية الموضوعات .2

اذـ فهناؾ المغة الموثوعات الت  تتعمؽ ف  توا ؿ المغة واعتبارذا ذات أذمية بعممية التف
  .السياسية والمغة االقت ادية وذناؾ المغات المنمية والمغات العالمية

 :حسب وسائل االتصال .3

 وتتـ عف طريؽ التخاطب والمناد ةا إما عف  : وسائل االتصال بواسطة األصوات  - أ
  .قرب أو بعد ويشترط ف  ذلؾ وجود مرسؿ ومستقبؿ

  كاؿ لمتخاطب والتندث تكمف ف  ا شكاؿ ذناؾ عدة أش :وسائل االتصال غير المغوي - ب
  :التالية

  .ا شارة ولغة الجسد (1

  .ات اؿ العيوف أو لغة العيوف (2

ذذا المجاؿ  نها  توارد ا فكارا وال تزاؿ الدراسات قميمة ف   (المسافة (لتخاطب عف بعدا (3
  .ال تخثع لمتجريب

ظرة الفرد وعمى طبقتش المالبسا ووسا ؿ الزينةا فه  تدؿ عمى ن :الوسا ؿ ال ناعية (4
 .( 25-24ا  ص2003اعبد الهادي وآخروف)االجتماعية وشخ يتش بشكؿ عاـ 

لذلؾ ناوؿ الفالسفة منذ أرسطو ونتى يومنا ذذا نؿ لغز المغة البشرية وتميزذا عف المغة الت  
ة يستخدمها النيواف ولكنهـ لـ يتو موا إلى نظريات قاطعة ومتفؽ عميها نوؿ أ ؿ المغة البشري
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والت  كاف  ت  قاـ بها عمماء النفس المغويوالطريقة الت  تطورت بها إال أف الدراسات والتجارب ال
با مكاف إخثاع فروثها لمتنقيؽ عف طريؽ المالنظة والتجريب ف  سمسمة مف التجارب 
والدراسات الميدانية النفسية جر  التركيز فيها عمى كيفية اكتساب ا نساف لمغة وعالقة ذلؾ 

النوان  الفسيولوجية والع بية العقمية بالمقارنة مع المغة غير البشريةا قد ألقت الثوء عمى ب
 .( 12ا ص2007الناشؼا  (طبيعة المغة عند ا نساف

لمتو ؿ إلى نقا ؽ تساعد عمى ا جابة عف التساؤؿ نوؿ ماذية المغة لذلؾ كاف البد لمبانث 
يف المغة والتوا ؿ والعوامؿ الفطرية الت  تعد الطفؿ العالقة ب :مف التطرؽ إلى أمور عديدة منها

لفهـ المغة البشرية والتعبير عنها وتأ ير البي ة عمى اكتساب الطفؿ لمغة والعالقة بيف الفهـ والكالـ 
  .والمغة والتفكير

وذذ  مجموعةا  >لقد تو ؿ عمماء المغة إلى العديد مف الخ ا صا الت  تتميز بها المغة البشرية
 :كما ذكرىا محمد إسماعيلض ذذ  الخ ا صا أو بع

 )أو المجموعة مف الوندات ال وتية الت  يتكوف منها سياؽ الكالـ  :الجانب الصوتي - ج
Phontics ).  

  ( Semantics ) .أي المعان  الت  تنممها ذذ  ا  وات :جانب الدالالت - ح

  Syntax مية أي الجمؿ والعبارات الت  تتجمع فيها الوندات الكالجانب التركيبات  - خ

 أي المغة باعتبارذا أداة لمتوا ؿ بوظيفة التفاعؿ االجتماع  :جانب الوظيفة - د
Pragmatics )) 

تتميز المغة البشرية بالقدرة الها مة عمى التشكيؿا فف  كؿ لغة توجد  : من الناحية الصوتية .1
 ةمف عدد  غير مف ا  وات المفرد اآلالؼ مف الكممات المختمفةا الت  تتشكؿ

Phonemes) ) وذ ا نطؽ  نرؼ الساكنة وا نرؼ المتنركة والنركات الهجا ية
الت  ليست لها داللة بذاتهاا فعدد الفونيمات ف  المغة  (Diphthongs ) المت مة

فونيـ نيث  20 وندة وبعض المغات ال تستخدـ أك ر مف  54ا نجميزية م ال  ال يتجاوز 
االزدواجية ف   )سمى ذذ  الخا ة بخا ية أف البعض اآلخر قد ي ؿ إلى الستيف وت

 ( 156ا ص2003عبد الهاديا )وذ  ما ال يوجد إال ف  المغة البشرية وندذا  (التشكيؿ 
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ُيعد ا نساف الكا ف الن  الونيدا الذي يستطيع أف يتعامؿ مع   :أما من حيث الداللة .2
آخرا تمؾ الت  ال ا شياء الت  ليس لها وجودا إال عمى مستو  تخيم ا نرؼ أو بمعنى 

 .تشكؿ جزء مف موقؼ عين  راذف

ذذ  القدرة عمى استنثار ا شياء ف  غير وجودذا وعمى االنتفاظ بآ ارذا النسية ذ  
الت  تجعؿ مف الرموز المغوية عند ا نساف شي ا  يختمؼ اختالفا  جوذريا  عف المغة 

الرموز ف  المغة البشرية ال ا شاريةا الت  يمكف لبعض النيوانات الراقية أف تكتسبهاا ف
تقت ر ف  دالالتها عمى مجرد ا شارة لما ذو موجودا بؿ يتعّد  ذلؾ إلى ما ليس لش 
وجود الواقع ا فميس مف الثروري خالفا  لما ذو الناؿ ف  المغة ا شاريةا أف يكوف 

ش أو الش ء الذي يشير الرمز المغوي موجودا  ف  المجاؿ النس  لممتكمـا لك  يتـ تعيين
تنديد  أو التعرؼ إليشا بؿ أف ا نساف ولـ ينفطـ بعدا سرعاف ما يتعمـ أف يعبر عف ش ء 

عف طريؽ رمز لغوي يشير إلى ذلؾ الش ءا إال أنش ف  الوقت ذاتش  (أو مفهوـ الش ء    )
 ينف ؿ تماما  عنش 

 اغ فيها مف فهف المغة البشرية وندذا ا الت  يمكف أف ت : أما من حيث التركيبات المغوية .3
تركيبات أخر  ذات داللة ذ  الجمؿ والعباراتا لهذ   (أي الكممات  )الوندات الكالمية 

التركيبات قواعد وأ وؿ وب رؼ النظر عف معرفتنا أو عدـ معرفتنا بهذ  القواعدا فهننا 
نتبعها بالثرورة كأساس لنقؿ معنى المق ودا فهلى جانب القدرة عمى تعمـ معان  

ف ا نساف يستطيع أيثا  أف يتعمـ كيفية وثع كممات قديمة ف   يغ جديدةا الكمماتا فه
بؿ ويستطيع أيثا  أف يقوـ بعمؿ  يغ ال تنقؿ فقط المعنى المباشرا بؿ تنقؿ كذلؾ معنى 

كأف تقوؿ م ال  فالف  .ثمنيا  غير مباشرا وذلؾ كما ف  الكناية وال يغ البالغية ا خر 
  .وجوادك ير الرماد يعن  أنش كريـ 

الكممات والجمؿ والتعبيرات  (فتختص المغة البشرية بأف أدواتها :أما من حيث الوظيفة .4
أي ) ليس لها  فة الرمزية فنسب بؿ أف المعان  الت  تنممها ذذ  الرموز )وغير ذلؾ

  .ينددذا مجتمع المغة ا شياء والمفاذيـ الت  تسير إليها

  شي ا  ف  موقؼ معيف وتعن  شي ا  آخر ف  موقؼ بعبارة أخر ا فهف ا لفاظ نفسهاا قد تعن
آخرا فهذا قاؿ ا ستاذ لمطالب م ال ا إف التقدير الذي ن مت عميش ذو مقبوؿ ورد عميش الطالب 
بقولش شكرا ا فهف نبرة  وت المفظ لكممة شكرا  قد تنقؿ لش معنى االمتناف إذا كاف الطالب قد توقع 

دير ثعيؼ جدا  ولكف إذا كاف قد توقع أف ين ؿ ف  ذذا مف أداء  ف  امتناف ذذا المقرر تق
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المقرر عمى تقدير ممتاز فهف نبرات  وتش عند المفظ بنفس الكممة سوؼ ينقؿ إلى ا ستاذ معنى 
 ( 232-230 صا1995منمد عماد الديف إسماعيؿا )مختمؼ تماما  

  :مراحل النمو المغوي

هزتش ا دراكية أو ال وتية قادرة عمى إ دار عندما يأت  الطفؿ إلى ذذا العالـا ال تكوف أج
ف كانت مبرمجة  ف تكتسب ذذ  القدرة عندما يمكنها نثج الجهاز الع ب  المركزي  الكالـا وا 

ومعنى ذلؾا أف الطفؿ يولد بهذ  القدرة ولكف توظيفها ينتاج إلى مستو  معيف مف  .مف ذلؾ
عميها تطور متتابع يمكف جدولتش زمنيا  النثج الفيزيولوج ا يسير ف  مرانؿ ومعدالتا يترتب 

ف  ند  ا دنى وا ق ىا ليسترشد بش المعنيوف بالنمو الطبيع  لمغة الطفؿا وف  مقدمتهـ اآلباء 
  .والمعمموف والبان وف النفسيوف والتربويوف

  :مراحل نمو األصوات

ديدةا قبؿ أف إف ا  وات الت  ت در عف الطفؿ تمر بفتراتا وذذ  الفترات لها مستويات ع
  :ت ي  كالما  ذا معنىا وتتمخص ذذ  المرانؿ ف  مرنمة ما قبؿ الكالـ

  .الت  تنتج مف اندفاع الهواء بقوة عبر ننجرة الطفؿ إلى ر تيش :صيحة الميالد .1

نيث ت ب  ا  وات معبرة عف نالة الطفؿ االنفعالية  :مرحمة األصوات االنفعالية .2
لما   ( Reflex actions )لبدايةا وتعتبر أفعاال  انعكاسية والجسميةا وتكوف ال إرادية ف  ا

يشعر بش الطفؿ مف جوع أو ثيؽ سببش ثغط المفا ؼ عمى جسمش أو البمؿا عمى سبيؿ 
الم اؿا وتتنوؿ ذذ  ا  وات فيما بعد إلى لغة إرادية يستخدمها الطفؿ ليستجيب لها مف 

  .كأف يالعبش أو ينممش ينيط بشا فيقوـ بتمبية ناجاتش الجسمية والنفسيةا
 : ( Intimation )مرحمة المناغاة أو التنغيم  .3

  .ظهور بوادر المناغاة التمقا ية -

  .إ دار أ وات عشوا ية غ  مترابطة -

 استخداـ ذذ  ا  وات كوسيمة لمناغاة نفسش نتى ف  غياب ا شخاص مف نولش مف    -

  .أشهر 3الشهر إلى نتى  -

 خدـ الطفؿ ا شارة لمن وؿ عمى ما يريد ا م نوبة     وفيها يست :مرحمة لغة اإلشارة .5
  .ببعض التمفظاتا الت  تسببش الهمهمة أو مقاطع لمكممات ال نينة م ؿ ذاا ماا ذا  
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  .وذ  المرنمة الت  يكوف فيها لمكممات معنى :مرحمة الكالم .6

  نمو  المغويا ف  وسنتناوؿ ذنا المرانؿ ال الث ا خيرةا الت  يمعب فيها الطفؿ دورا  مهما  ف
الطفؿ بقدراتش ونثجش الفسيولوج ا والبي ة بما توفر  مف  :تفاعمش مع بي تش واآلخريف مف نولش

  .فرص لمنمو والتطور

 :متطمبات النمو المغوي لمطفل

 :من أىم متطمبات النمو المغوي لمطفل نذكر

يمياتا الت  يجد فيها الق ص والتم  :التركيز عمى ا نشطة المغوية المنببة لمطفؿا مف م ؿ .1
فطفؿ الروثة غالبا  ما يكوف شغوفا  لسماع الق ص ومف  ـ  .الطفؿ المتعة وا  ارة والسرور

؛ مستخدما  ما ..روايتهاا وتأليؼ ق ص ونكايات خيالية مف ت وراتش وربما أنالمش ورغباتش
  .يممكش مف ألفاظ ومفردات وتراكيب وجمؿ لغوية معينة

ا والسؤاؿ ..ا ـا عمى النوار والنديث والتعبير عما يالنظشتشجيع الطفؿا بشكؿ د .2
 .واالستفهاـ وتوسيع مداركش لألشياء الموجودة ف  منيطشا وتعمـ أسما ها وألوانها وأشكالها

 (.14-13ص ا1999قنطارا  (فالمغة ذ  مفتاح التعمـ وأساس بناء المفاذيـ والخبرات

مهارات االت اؿ الجيدا والتندث واالستماع  تنمية مهارة التعبير المفظ  مف خالؿ تنمية  .3
الفاعؿ لمتعميمات نتى تنمو لد  الطفؿ مهارة الفهـ السميـا بشكؿ واث ا ويكوف قادرا  عمى 
التندث والتعبير عف مشاعر  وعواطفش وناجاتشا وعما يدور ف  ذذنش مف أنداث وأفكار 

 .ومواقؼ نياتية

 .المختمفة لمطفؿ ثرورة التركيز عمى استخداـ جوانب التعزيز .4

 :تؤ ر البي ة المنيطة بالطفؿا بما فيها مف متغيرات ف  النمو المغوي لمطفؿا مف م ؿ  .5
 .وسا ؿ ا عالـ بأنواعها المختمفةا المسموعة والمقروءة

ثرورة النطؽ ال ني  لأللفاظ والكممات مف قبؿ الكبارا أ ناء تعاممهـ مع الطفؿا وتفسير  .6
 (50-49اص 2007الشريؼا   (ا لفاظ والكممات ال عبة 
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 والجدول التالي, يبين تسمسل اكتساب الطفل العربي لألصوات المغوية العربية

 تسمسل اكتساب الطفل لألصوات المغوية العربيةجدول 

 بالسنة العمر الحركات العمر بالسنة السواكن الرقم

 1.5 الفتحة والكسرة والضمة 1.5 -ه/د/ي/و/م/ب 1

  األلف 2 ك/ن/ز/س/د/ت 2

   2.3 /ج المصرية/خ/ل/ف 3

 2.3 /ي/و/ 3 /ح/ 4

 3 الحركات المركبة 3 طول الحركات 5

   3.6 تشديد السواكن 6

   3.6 المفخمة /ز/س/ 7

   3.6 م المفخمة/ل/ض/ط/ 8

   4 /ج/ 9

   4.6 /ش/ع/ 10

   5 ز/ 11

   6.6 /ق/ 12

 (215ص ,2000حمدان   ) :المصدر 
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  ة األولى:لنيائي لمجمسالتقويم ا

 .أكممي الفراغات بالعبارات الصحيحة .1

  اكتماؿ النمو ذو سمسمة مف التغيرات المستمرة المطرودةا الت  تتجش ننو ذدؼ نها   ذو
 النثج .........

 أوؿ مؤسسة تربوية تسهـ ف  ............... الروثة  

 و ........و ........و ...........مف مرانؿ نمو ا  وات......... 

 و...... و........ :أشكاؿ المغة نسب وسا ؿ االت اؿ ...... 

 ...عددي أشكال المغة البشرية .2

  .......من أىميا برأيك .يتأثر النمو الحركي لمطفل بعّدة عوامل .3

  :إشارة صح أو خطأ أمام العبارات التالية يضع .4

  .ى لمطفؿتوجد عالقة طردية بيف الذكاء والنمو النرك  ف  السنوات ا ول - أ

  .ال يتأ ر النمو النرك  لمطفؿ بعمميات التعميـ والتدريب - ب

  .إ دار الكالـ يأت  الطفؿ إلى ذذا العالـ وتكوف أجهزتش ا دراكية أو ال وتية قادرة عمى  - ت
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  سمم التصحيح

 ويتثمف 

 اإلجابة األسئمة

  السؤال األول

  السؤال الثاني 

  السؤال الثالث

  السؤال الرابع 



042 

 

 بعض النظريات المفسرة كيفية اكتساب المغة عند الطفل الجمسة الثانية:
 ساعات( 4)مدة الجمسة 

 

  :يتوقع ف  نهاية ذذ  الجمسة أف تكوف المعممة قادرة عمى أف

  .ػ تعدد النظرياتا الت  تساعد الطفؿ عمى اكتساب المغة 1

  .التعميـ(  –)التدعيـ ػ الت نيؼ   :ػ تعرؼ معنى الم طمنات التالية 2

  .ػ تشرح النظرية المغوية لتشومسك  3

  .ػ تشرح النظرية السموكية 4

  .ػ تشرح النظرية المعرفية عند بياجيش 5

 .ػ تمخص نظرية منتسوري التربوية 6

  .ػ تعدد ا ساليب الت  تتبعها منتسوري 7

  .ػ تعرؼ فترة ال مت عند منتسوري 8

 .د منتسوريػ أف تستخمص مبدأ تربية النواس عن 9

  .ػ أف تطبؽ مبادئ التربية عند ماريا منتسوري 10

 

 

 

 

 

 

 



043 

 

  :نظريات في تفسير كيفية اكتساب المغة عند الطفل

يناوؿ عمماء النفسا ومنذ مطمع القرف العشريفا وثع نظريات نوؿ سير وديناميكية عممية 
انية والبنوثا الت  أجروذا التعميـا أيا  كانت طبيعتهاا وقدموا أدلة جمعوذا مف الدراسات الميد

بداية عمى النيواف ومف  ـ عمى ا نساف )بتركيز عمى ال غار(ا ليبرذنوا عمى  دؽ نظرياتهـ 
وفروثهـ وتفسيراتهـا فمف المدرسة الجشتالتية إلى السموكيةا فالنظرية المعرفية واالجتماعية 

يد مف التفسيرات الت  يتفؽ العمماء نجد العد .وانتهاء ا نتى يومنا ذذاا بنظرية الذكاءات المتعددة
والمنظروف بالنسبة لبعثهاا ويختمفوف بالنسبة لمبعض اآلخرا ولكف دا ما  يبنوف عمى ما تو ؿ 

 .إليشا الذيف سبقوذـ ف  ذذا المجاؿا ويثيفوف إليش

ومف ذذ  النظرياتا سنختار أك ر  الث نظريات ت م  كهطار مرجع  لمبرنامجا لفهـ كيؼ 
  .ؿ المغةيكتسب الطف

  :اإلجرائية()النظرية السموكية 

(ا أف السموؾ المغوي المتعمـا كأي سموؾ آخرا Skinnerُتعد نظرية التعمـ )كما وثعها سكنر ػ 
ذماؿ لمسموؾ غير  (reinforcementإنما ذو نتاج لعممية تدعيـ ) إجرا   لمسموؾ المطموبا وا 

رنمة المعب الكالم ا ت در عف الطفؿ فف  م .المرغوب فيشا والذي يتـ العمؿ عمى إطفا ش
أ وات وألفاظ يقوـ اآلباء وغيرذـ مف المنيطيف بش بتدعيـ بعثهاا وذلؾ بهبداء سعادتهـ بش أو 
بتكرار ما يقولش الطفؿ أو بانتثانشا فيشعر الطفؿ بالرثا والسعادة ويعمد إلى تكرار ا لفاظ 

التدعيـ »أخر  عمى النالة الشعورية  الت  القت استنسانا  وقبوال ا طمعا  ف  الن وؿ مرة
الت  أنس بها نتيجة لسموكش ورد فعؿ اآلخريف مف نولش ف  ذذ  النالة  «ا يجاب  أو التعزيز
المتم ؿ ف  ألفاظ معينة )تدخؿ ف   (stimulus)داعمة لمم ير  (response )كانت االستجابة 

ف  نيف تـ إذماؿ ا لفاظ أو (ا operationalالنظاـ ال وت  لمغة ا ـ(ا بشكؿ إجرا   )
المقاطع الت  ال تنتم  إلى المغة الت  يريد اآلباء لطفمهـ أف يتعممهاا فيندث االنطفاء 

(extinction ا أي أف الطفؿ يقؿ تكرار  لها إلى أف تختف).  (.210ا ص2003)بهادر ا 

ا ولىا بشكؿ  ولكف ما سبؽ ال يكف  لتفسير ما ي ؿ إليش الطفؿ مف لغة تتطور ف  السنوات 
كبير وممنوظا البد أف تكوف ذناؾ ميكانيزمات أخر  تدعـ النمو المغويا وعدـ االنتظار نتى 
ال سار النمو المغوي بشكؿ بط ء وغير منتظـا وذذا  يأت  الطفؿ بألفاظ وكممات  نينةا وا 

  .مغاير لما بينتش الدراسات العديدة بهذا الشأف
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والكممات والجمؿ ال نينةا الت  يأت  بها ا طفاؿ ف  تعممهـ  ال أند ينكر أذمية تدعيـ ا لفاظ
المغة وتطويرذاا ومع ذلؾ فقد وجهت العديد مف االنتقادات إلى نظرية التعمـ عف طريؽ التدعيـ 

  .ا جرا   فقط فيما يتعمؽ باكتساب المغة

طفؿ لمكبارا مف ذذ  االنتقاداتا ما وجهش تشومسك  إلى أف االعتماد عمى تقميد ومالنظة ال
وتدعيـ ال ني  منهاا ال يفسر كيؼ يأت  ا طفاؿ بالعديد مف الكممات والجمؿ الجديدة تماما  

  .عما سمعو  مف الكبار

وتر  البان ةا أف معظـ اآلباء وال يعيروف الك ير مف االنتبا  لمكمماتا الت  ينطؽ بها أطفالهـا 
ولوفا لذلؾ ال يستطيعوف دا ما  أف ي ننوا فاآلباء لديهـ اذتمامات ك يرة غير أبنا هـ ومشغ

أخطاء أطفالهـ ف  المغةا لذلؾ ذناؾ الك ير مف ا طفاؿ يدخموف المدرسة ونطقهـ غير  ني  
  .ومكتمؿ لمغة

  :النظرية المغوية لتشومسكي

(ا نظريتش المعروفة باسـ النظرية المغويةا والت  تفترض أف Chomsky, 1957قدـ تشومسك  )
لدوف ولديهـ نماذج لمتركيب المغوي تمكنهـ مف معرفة القواعد الننويةا لمتركيبات ا طفاؿ يو 

تشترؾ  (universalsالمغوية ف  أي لغةا استنادا  إلى وجود عموميات ف  التركيبات المغوية )
 (..32ا ص2007فيها جميع المغاتا م ؿ وجود أسماء وأفعاؿ ف  الجمؿ. )الناشؼا 

ميمها لمطفؿا  نش يولد وعند  قدرة أولية لتنميؿ الجمؿ الت  يسمعهاا  ـ ذذ  العموميات ال يتـ تع
يعيد تركيبها وفقا  لمقواعد الننوية لمغة ا ـا ومف ذنا جاءت قدرة الطفؿ عمى تكويف جمؿ لـ 

 (.60ا ص2005يسمعها مف قبؿ مف الوالديف أو مف أي م در آخر. )قاسـا 

ف ذناؾ عموميات ف  التركيبات المغويةا تشترؾ فيها وتؤيد البان ة ما جاء بش تشومسك  ف  أ
و ف ا طفاؿ يولدوف ولديهـ االستعداد البيولوج   جميع المغات وجود )أسماء وأفعاؿ ف  الجمؿ(

لعدة أمورا م ؿ تفاعمش مع كؿ ما ينبط بش فيفعؿ ويتفاعؿ معش وسيكتشفش مستخدما  كافة نواسشا 
ب لغوية جديدة لديشا  ف الطفؿ يبدأ مف المنسوس  ـ ا مر الذي يساعد  عمى إثافة تراكي

 .ينته  بالمجرد

  عند بياجيو: النظرية المعرفية

( مف أذـ النظرياتا الت  تساعد عمى فهـ كيفية اكتساب الطفؿ Piagetتعد نظرية بياجيش )
 (..78ا 2007لمغة. )بديرا 
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ف  الدور الذي يقـو بش الطفؿ  «يةالنظرية المغو »و «نظرية التعمـ»تختمؼ النظرية المعرفية عف 
 .لالنتقاؿ مف ا داء لمكفاءة

فاكتساب القدرة عمى تسمية  .فاكتساب المغة ف  نظر بياجيش ليس عممية إشراطيةا ولكنها إبداعية
ا شياء وا فعاؿ تكوف ف  البداية عمؿ تقميدا يجري تدعيـ المناسب منهاا فيستمر الطفؿ ف  

وذذا ما يسميش  .ف تستقر ف  ن يمتش المغوية ونظامش المغوي بشكؿ نها  تكرارذا وتأديتهاا دوف أ
  .بياجيش با داء

أما الكفاءةا فهنها ال تكتسب إال بناء عمى تنظيمات داخميةا تبدأ أولية  ـ يعاد تنظيمها بناء عمى 
مع الرموز  (ا فتنمو قدرة الطفؿ تدريجيا  لمتعامؿassimilationتفاعؿ الطفؿ مع البي ة الخارجية )

المغوية ف  البدايةا ينتاج الطفؿ  ف يكوف المدلوؿ الذي يعبر عنش بالرمز المغوي موجودا  ف  
مجالش النس ا ولكف ببموغش المرنمة الت  يستطيع فيها أف يكوف  ورا  ذذنية  ابتة أو مفاذيـ عف 

الدالة عميها  لرموز(ا شياء وا نداثا فهنش ي ب  بهمكانش أف يعبر عنها باستخداـ الكممات )ا
دوف ناجة  ف تكوف ما مة أمامشا أي أف يتندث عف الماث  والمستقبؿ إلى جانب الناثر 

 (..33ا ص2007)الناشؼا 

لقد وثع بياجيش نظريتش المعرفية لتفسير كيؼ يتـ التعمـ وتكويف المفاذيـ بشكؿ عاـا بما ف  
مذتش والعمماء الذيف جاؤوا مف بعد  مهمة ذلؾ المفاذيـ والمعان  والقواعد المغويةا وترؾ لتال

وذكذاا نجد النظرية  .تجريب وتفسير والتوسع ف  تطبيؽ نظرياتش ف  مجاالت وأماكف متعددة
  .المعرفية ذ  ا ساس النفس  لمعظـ البرامج التربوية الت  تقدـ لألطفاؿ نتى يومنا ذذا

 ا وكيفية تكويف الطفؿ لمفاذيمش مف مف الدراسات المبنية عمى نظرية بياجيش ف  النمو المعرف
خالؿ تفاعمش مع البي ة والتطورات الت  تطرأ عمى طريقة تفكير  نتيجة  دراكش المتنام  لطبيعة 
العالقات بيف ا فعاؿ والنتا جا نتناوؿ ذنا بعض التجارب الت  أجريت نوؿ عالقة النمو المعرف  

  .تباكتساب الطفؿ لمعان  ودالالت ا لفاظ والكمما

يؤكد بياجيش )أف المغة تنمو بنمو القدرة عمى التفكير المنطق  وأف ذناؾ عالقة و يقة بيف الفكر 
  .والمغة فكميهما يؤ ر ويتأ ر باآلخر(

وكما يشير بياجيش إلى أذمية المناكاة ف  مرنمة النمو النس  نرك  ف  اكتساب المغة وأف 
لعقم  لمطفؿ واختيار النموذج المقمد )بديرا القدرة عمى المناكاة تتوقؼ عمى مستو  النمو ا

 (24ا ص 2004
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وقد جاءت النظريات ال ال ة بمجموعة أدلةا ت بت فكرتها وتؤديها بما ال يدعو لمشؾ أف لكؿ 
  .نظرية مف النظريات نقاط سمبية ونقاط إيجابية

سة التعميـ ويجب أال ننَس أف نثع ن ب أعيننا أف الروثة تقـو بهعداد الطفؿ لاللتناؽ بمدر 
ا ساس ا فالطفؿ ف  عمر ست سنوات ال يمكنش نقيقة أف يقرأ أو يكتب إال إذا أجاد المهجة أوال  
بفهمها والتندث بها بدقة وطالقة ومف  ـ يجب تدريب الطفؿ عمى الكالـ والتفكير والمالنظة 

  .جنبا  إلى جنب

مو أفثؿا لذلؾ عمى الكبار أف لذلؾ تر  البان ة أنش يجب أف نوجش مسار النمو المغوي ننو ن
يشجعوا الطفؿ عمى التندث ويتينوا الفر ة لش لمتعبير عف نفسشا كما أفَّ عميهـ أف يقدموا 
نموذج كالمية جيدة ف  البيت وف  المدرسة وف  برامج التمفزيوف الموجهة لألطفاؿا وذذا يوجب 

عمى استعماؿ لغة عربية سميمة عمينا عدـ استخداـ لغة طفولية عند التندث مع الطفؿ والتأكيد 
  .التعبير والمفردات والم طمنات والمفاذيـ

  :نظرية ماريا مونتسوري

(ا درست عمـ ا نياء والطبا وعممت ف  1896  –  1870ولدت ماريا منتسوري ف  إيطاليا )
ا وكاف تركيزذا من با  آنذاؾ عمى ا طفاؿ غير /قسـ ا مراض النفسية  /مشفى جامعة روما 

وكانت أوؿ مف بدأ اتجاذا  جديدا  مف نيث ربط الطب بالتربية أو اسـ )المعالجة  .لعادييفا
وعممت بعدذا ف  معهد ا طفاؿ ا سوياء وغير العادييفا  ـ درست ا طفاؿ الثعاؼ  .التربوية(

 عقميا ا وتو مت إلى أف الطريقة الت  تستخدـ ف  التعميـا وذ  التركيز عمى استخداـ الموادا ال
نما يمكف استخدامها مع ا طفاؿ ا سوياءا  تعتبر طريقة تعميمية مقت رة عمى ثعاؼ العقوؿ وا 
واعتمادا  عمى ذلؾ طورت فرثيتها ف  أف تعميـ ا طفاؿ المبن  عمى استخداـ المواد يساعد عمى 

 نمو وتطوير تمقا ية ا طفاؿ ونموذـ الجسم  والعقم 

سنوات واتخذت منها  7ػ  3الخا ة با طفاؿ مف عمر  ؿ(وقامت منتسوري بهنشاء )بيوت ا طفا
  .مجاال  لتطبيؽ آرا ها

تأ رت منتسوري بأفكار روسوا الذي طالب بعودة الطفؿ إلى أنثاف الطبيعةا فنا رت الطفؿ 
رونيا  وفكريا  ونركيا  عبر مجموعة أنشطة تمب  ناجاتش وتنم  إمكاناتش داخؿ مؤسسات 

 (..(Parkayf Stanford 2001, p.109متخ  ة 
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 :المبادئ التربوية في نظرية منتسوري

تقوـ نظرية منتسوري التربوية عمى جممة مف المبادئ وا سس لنظرية والتطبيقيةا نذكر ذنا 
 :أذمها

الباعث الونيد والمشجع عمى ا داء ف  ا نشطةا ذو السرور والنجاح والقياـ بالعمؿ بشكؿ  .1
  . ني 

 .ا بؿ كؿ طفؿ يتعمـ نسب رغبتش ويمعب متى يشاءال برامج وال خطط مدرسية .2

 إف التعميـ الفردي ذو التعميـ الذي ينقؽ ذاتية الطفؿ ويساعد  ف  نمو  المعرف   .3

  .إف إعطاء الطفؿ النرية يساعد  عمى العمؿ والتفكير نسب قدراتش وميولش وناجاتش .4

بؿ االنتهاء مف قبمها الخبرات المقدمة مرتبة بنيث ال ينتقؿ الطفؿ مف خبرة إلى أخر  ق .5
 (. .144ا ص 2000كمما أمكف )الشربين  و ادؽا 

نجاحا وأف  إف أك ر أساليب التعزيز إفادة بالنسبة لمطفؿا ذ  أف نطمعش عمى ما نققش مف  .6
 نمكنش مف إدراؾ نجانش كمما تنقؽ ذذا النجاح 

 خ ص االعتماد عمى ا لعاب التعميمية لتعميـ الطفؿ الخبرات المتنوعة بنيث ت .7
وا شكاؿا  لكؿ لعبة أذداؼ خا ة بهكساب مهارة منددةا مف م ؿ مهارة تمييز ا لوافا  

 وا نجاـا أي االعتماد عمى نواس الطفؿ.

 تمكيف كؿ طفؿ مف النركة والنشاط وعدـ تقييد  . .8

عمى ا طفاؿ أف يجدوا أماكف  غيرة النجـا تتناسب وأنجامهـ وأطوالهـا عدا عف أف  .9
 .مرينة تساعدذـ ف  النركةيجدوا مقاعد 

كما أكدت منتسوري عمى أذمية ممارسة الخبرات العممية لألطفاؿا مف م ؿ )القياـ با عماؿ 
 Priscoll؛(ا فالتعميـ عممية تراكمية مف الخبرات المتنوعة ..البي ية ػ تمميع ا نذية ػ النياكة

amd nagel.zod p179).) 

ساس ف  عممية التعمـا واعتمدت تربية النوامفردذاا كما اعتبرت منتسوري أف النواس ذ  ا 
منطمقة مف الجزء إلى الكؿ ف  تعممهاا لتنمية الطفؿ بشكؿ سوي ومتوازف. وتعتبر منتسوري أنش 

 .يجب أف يسود الروثة جو المنبة بيف ا طفاؿ والمعممة
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  :منيج منتسوري

ا أي المهارات ا ساسية المتعمقة يتركز المنهج عند منتسوري عمى تنمية مهارات النياة العممية
بالتنظيـ ونظاـ المعرفةا وتعتبر أف تدريب النواس ذو أساس ف  التنمية الفكريةا ووثعت 

  .منهجا  لتدريب كؿ النواس

  :منيج حاسة الممس

الذي يساعد ا طفاؿ عمى التدريب عمى مهارات الممهدة لمكتابة وذ  مهارات نسية ػ نركية 
الطفؿ وتنمية أ ابع يديش م ؿ  ندوؽ الرمؿ ػ فؾ ا زرار وتبكيمها ػ تنقية ثرورية لتدريب يد 

الخرز ػ تشغيؿ السنابات فؾ ربط ا نذية وتدريب اليد عمى التمييز بالممس قارورة فيها ماء 
وستقوـ البان ة بهنثار أشياء مختمفة المممس م ؿ القطف ػ الخشب ػ بالستيؾ  .ساخف وماء بارد
 .عمى معرفة الخشف والناعـ لمساعدة ا طفاؿ

  :منيج حاسة السمع

وذنا تتـ مساعدة ا طفاؿ عمى التهي ة لمهارة التمييز السمع  مف خالؿ مجموعة مف ا لعابا 
ا ا طفاؿ جالسوفا والمعممة تقترب ...تقميد ال وت العال  والمنخفضا والبعيد والقريب :مف م ؿ

 ـ تعود مرة أخر  وتنادي بأسما هـ ب وت مف ا طفاؿا وتهمس بأسما هـ ب وت منخفضا 
ا كأف تع ب عين  الطفؿ وتقوـ بهغالؽ الباب ...تقميد  وت النيوانات ا رانب ػ البقرة .مرتفع

  .مرة ب وت مرتفع ومرة ب وت منخفض

 ال متا لتعويد ا طفاؿ عمى ال متولتنمية ناسة السمع ابتدعت منتسوري ما أسمتش 
  .وا طفاء

 :شممنيج حاسة ال

مف خالؿ إنثار مجموعة مف ا شياء أوراؽ شجر ػ أوراؽ عادية ػ وتع ب عين  الطفؿ 
مف أشهر أقواؿ منتسوري )اترؾ الطفؿ  .وتجعمش يميز الروا   المختمفة ش ء ينترؽ ػ خبر طازج

 (..193ا ص 2001)بدرا  يعمؿ ما يفكر بش(
  :مبادئ تربية الطفل عند منتسوري

تبدأ مف الوالدةا وتعتقد أف الطفؿ يمر ف  سنواتش ا ولى بفترات نرجة  تر  منتسوري أف التربية
فالروثة ف  نظر منتسوري تتبنى  .اسمها )فترات نساسة(ا يكوف خاللها شديد التقبؿ لممؤ رات
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فكرة تنمية الطفؿ مف الجانب الجسم  والعقم  واالجتماع  ونمو االستقالؿ وذلؾ تندد فرص 
  .تعمـ وما تستطيع أف ت ؿ إليش قدراتش وأف مبدأ الطفؿ جسـالتعمـ مف قبؿ ناجات الم

  :وتتمثل تربية الطفل عند منتسوري في ثالثة مبادئ ىي

 القميمة ا ولى  تر  منتسوري أف التربية تبدأ مف الوالدةا وأف السنوات  :مبدأ التربية تنمية .1
ف جسديا  وعقميا  يفوؽ مف النياة ذ  أك ر السنوات أذميةا  ف إسهامها ف  تكويف ا نسا

بفترات نرجة أسمتها )فترات  أي فترة أخر ا فه  تعتقد أف الطفؿ يمر ف  سنواتش ا ولى
 .(17ػ  16ا ص 1992يكوف خاللها شديد التقبؿ لممؤ رات )ذينستوؾا  نساسة(

فالروثة ف  نظر منتسوري تتبنى فكرة تنمية الطفؿ مف الجانب الجسم  والعقم  واالجتماع ا 
و االستقالؿا ولذلؾ تندد فرص التعمـ مف قبؿ ناجات المتعمـا وما تستطيع أف ت ؿ إليش ونم

قدراتشا وأف مبدأ الطفؿ جسـ ينمو وروح تنموا لش أ ر ف  تنديد النشاطات والمواد الت  يتـ 
 اختيارذا لك  يتفاعؿ معها ف  الروثة ويتدرب عميها تدريبا  جسميا  منتظما . 

عة مف ا نشطة الت  تنم  الطفؿ ف  جميع جوانبش ا نشطة النركية وتقدـ منتسوري مجمو 
كالمش ا والجري والقفزا وأنشطة التنكـ العثم  النرك  )كنمؿ ال ينيةا كمية مف ا رزا 

أي البد مف تقديـ الفرص المناسبة لمنركة والنشاطات الت   إبريؽ ميا  فارغا ممتمئ بالع ير(
 ( .83ػ  82ا ص 2003تساعد  عمى النمو )بهادرا 

التربية  إف مبدأ النرية ذو أند مرتكزات نظاـ منتسوري الذي يتثمف مبدأ  :مبدأ الحرية .2
  :تنمية ومبدأ تربية النواسا ويتثمف مبدأ النرية ما يم 

نما  - أ  إف النرية الت  تنادي بها منتسوري ذ  نرية منظمةا وليست فوثىا وا 
 .ا وتقديـ ا رشادات الالزمةتوجد مرشدة معينة لثبط النظاـ          

 إف مبدأ النرية يطور مفهوـ النظاـ واالنثباط لد  الطفؿ؛  ف النظاـ يأت  مف  - ب
 ( .326ا ص 2001النرية )قطام ا          

إف النرية تعن  أف يتعمـ الطفؿ بخبرات مباشرةا وتجارب نياتية نقيقية )كالزراعةا  - ت
فعاليات وأنشطة متنوعة تناسب ميوؿ كؿ  النياكةا تمميع ا نذية(ا وأف يكوف ذناؾ

طفؿا فالطفؿ يمارس أنشطة فردية أك ر مف ا نشطة الجماعية ويختار ما يناسب 
 (.75ا ص2002ناجاتش.)سالمة وعبد الرنمفا 
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 انتراـ نرية الطفؿا والمتفقة مع درجة نمو  الجسدي والعقم ا فالطفؿ نر ف   - ث
 مدت منتسوري إلى إلقاء المقاعد ال ابتة انتقاء عممش وف  تفكير  ونركتشا ولهذا ع

 الت  تعيؽ نركتشا ومننتش النرية ف  ترؾ مقعد  والعودة إليش ف  ذدوء وسكينة  
 (. .116ا ص 1999)العنان ا 

 تقديـ الظروؼ البي ية الت  تساعد الطفؿ عمى النركة نيث يريدا ومراقبة  - ج
ا 2001لش ورغباتش.)قطام ا نركاتش  ف ذذا يساعد عمى فهـ سيكولوجية الطفؿ وميو 

 (.326ص 

 إف النرية عند منتسوري تتطمب تنظيـ بي ة ال ؼ إلى عدة أقساـ لعدة أغراض  - ح
 مختمفةا وا  اث والمعدات يجب أف تناسب نجـ الطفؿا وأف يكوف ذناؾ أشياء 

 فالطفؿ يتنقؿ بنرية مع  نقيقية يتفاعؿ معها الطفؿ )كا دوات المنزليةا النباتات(
 أدراج منف مة متنوعة تتي  لش التفاعؿ مع المواد المختمفة والمتنوعة مف وجود 

 ا شياء البسيطة السهمة إلى المواد ال عبة بالمعقدةا وذذا ما يجعؿ الطفؿ يقـو 
  .بت ني  أخطا ش أي أنش يتمقى التغذية الراجعة

وقد قامت  تر  منتسوري أف النواس ذ  المدخؿ الطبيع  لمتعمـا :مبدأ تربية الحواس .3
بتطوير وابتكار مواد وأدوات خا ة لتعميـ ا طفاؿ الخبرات المختمفةا نيث خ  ت 

ات تمييز ا لوافا لكؿ لعبة أذدافا  خا ة بهكساب الطفؿ مهارة منددة م ؿ مهار 
ا شكاؿا ومهارات تمييز ا نجاـا وا  واتا ومهارات تمييز المممسا  ومهارات تمييز

  .(76ا ص 2003ات مف أربع ف ات ذ : )بهادرا وتتكوف ا لعاب وا دو 
تهدؼ إلى تدريب ا طفاؿ عمى معرفة ا شكاؿا وا نجاـا وا لواف والروا    :الفئة األولى

  .والمممس مف خالؿ لعبة بناء الدرج وترتيب الع   ػ وا سطوانات الخشبية وأوعية الشـ
ت الكتابةا والت  تستخدـ فيها أشكاؿ وتهدؼ إلى تدريب ا طفاؿ عمى مهارا  :الفئة الثانية

مفرغة يتتبع الطفؿ منيطها بالقمـ مما يساعد الطفؿ عمى التنكـ العثم  الع ب  كما يتـ 
ويدربش عمى رسـ  .تدريبش عمى عمميات الكتابة عف طريؽ أنشطة الرمؿ وال م اؿ والتمويف

ة . )الشربين  و  ادؽا الخطوط المستقيمة والمنننيةا مما يعمؿ عمى إكسابش مهارة الكتاب
 (149ـا ص2000

تهدؼ إلى تدريب ا طفاؿ عمى مهارة القراءة والت  تستخدـ فيها النروؼ ا بجدية  :الفئة الثالثة
الم نوعة مف ورؽ مقو  وم نؼ )خشف المممس(؛ ليقوـ كؿ طفؿ بتمرير أ بعش السبابة عمى 
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 وتيا ا لير  النرؼ ويممسشا النرؼ كما لو كاف يكتبش مع نطؽ المخارج المفظية لمنرؼ 
  .وينطقش ف  الوقت نفسش مما يساعد  عمى اكتساب مهارات القراءة

تهدؼ إلى تدريب الطفؿ عمى اكتساب المهارات اليدوية النياتية المختمفةا والت   :الفئة الرابعة
ة تستخدـ فيها لونات ذات أشكاؿ مختمفة منها ما يتطمب استخداـ المهارات العثمية الدقيق

أو ربط شريط بعد إدخالش ف   قوب منددةا أو نمؿ ال نوفا أو  ب  لوثع )زر ف  عروة(
الع ير ف  الكؤوس أو ربط نذا شا أو تمميع ا  اث وغير ذلؾ مف ا عماؿ النياتية 

 ( .22ا ص2002المتنوعة.)سالمة وعبد الرنمفا 

مالنظة وممارسة ا نشطةا والواقع أف طريقة التدريب النس  طريقة تعتمد عمى المشاذدة وال
نيث يتمقى الطفؿ معموماتش ب ورة منسوسة ومدركة بطريقة عمميةا تتطمب ممارستش لمعمميات 

(ا وال تعد ا نشطة النسية 121ا ص 2004)ا  .العقمية وتؤدي إلى تراكيب معرفية جديدة
نما تعتبر أنشطة تهي ة لمخطة ل متعمـ المناسبة والت  المقدمة لمطفؿ أنشطة نها ية ف  ند ذاتهاا وا 

يتمكف فيها الطفؿ فعميا  مف القراءة والكتابةا وال تعد ذذ  ا نشطة منف مة عف مناشط النياة 
الطبيعية والواقعية بؿ يمارسها الطفؿ بطريقة عممية مف خالؿ تفاعمش مع المواد والمواقؼا الت  

 ( 89ا ص 2003)بهادرا ت ري نياتش بالعديد مف المفاذيـ واالتجاذات والقيـ المختمفة.

ف عممية الف ؿ ما بيف  مف ذنا تر  البان ةا أف ذذ  المبادئا تشكؿ برنامجا  متكامال ا وا 
مكونات ذذ  المبادئ ما ذ  إال مف أجؿ التوثي ا فه  يجب أف تعمؿ بشكؿ متوازفا تنقؽ 

  .لمطفؿ النمو السميـ وفؽ إمكاناتش وقدراتش ورغباتشا وندود شخ يتش وتبمورذا

 :األلعاب التعميمية عند منتسوري

تر  منتسوري أف توثع تنت ت رؼ ا طفاؿ جميع ا لعابا فهناؾ ُلعب تشبش النيوانات 
النية يمكف لمطفؿ أف يمتطيها وبذلؾ يعيش ف  جو النياة وذناؾ لعبة تقوي الجسـ 

 (..248ا ص 2003والنواس.)إلياس ومرتثىا 

خدـ كمنبهات ت ير انتبا  الطفؿ وتجذب ميمش ننو التعمـ وتتميز ذذ  المعب التعميمية بأنها تست
 (..121ا ص2004ا البسيون ولذلؾ ي ب  مدفوعا  بنفسش إلى المشاركة واختيار ما يناسبش.)

  :ىذه األلعاب نذكرومف 

 ذ  خشبية ممونة مختمفة النجـ والطوؿ يكوف منها الطفؿ برجا  ويميز الكبير منها  :المكعبات
  .وال غير



052 

 

 مختمفة ا طواؿ مناسبة لتقدير ا طواؿ والتعداد قثباف.  

  ا شكاؿ الهندسية أو المعدنية وذ  أشكاؿ ذات فتنات ذندسية ودور الطفؿ وثع كؿ ش ء
  .ف  المكاف المخ ص لش عمى المونة

 يعمـ الطفؿ اسـ كؿ لوف بأف يعطى قطعا  نسيجية ممونة  فراء زرقاء نمراء :تدريب ا لواف.  

 ا 2004)بهادرا بوثع ماء بدرجات نرارة مختمفة عاليةا متوسطةا باردة . :رةتدريب النرا
 (.96ص 

 مف خالؿ  وت ا جراس ومف خالؿ  ناديؽ فيها رمؿا بنصا دقيؽا  :تدريب السمع
  .ويمكف لمطفؿ أف يميز بيف  وت الرمؿ مف ا  وات ا خر 

ا لعاب النسية مف أك ر المناذج لذلؾ تر  البان ةا أف منهج ماريا منتسوريا الذي يعتمد عمى 
الت  تساعد معممة الروثة لتدريب ا طفاؿ وتهي تهـ لمهارات القراءة والكتابة مف خالؿ ا لعاب 

 .والمكعبات وا شكاؿ الهندسية وغيرذا
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  بعض النظريات المفسرة كيفية اكتساب المغة عند الطفلة الثانية وىي التقويم النيائي لمجمس

  :ارة صح أو خطأ أمام العبارات اآلتيةإش يضع أواًل:

 .إف إعطاء النرية لمطفؿا ثرورية ف  العممية التربوية .1

تبا .2 الروثة ثرورية  عش التعميماتا الت  تعطيها معممةاعتبرت منتسوري تقيد نرية الطفؿ وا 
  .ف  عممية التربية

  .النرية ذ  أند مرتكزات نظاـ منتسوري .3

  .ا نشطة عتمد عمى المشاذدة والمالنظة وممارسة إف طريقة التدريب النس  طريقة ت .4

  :الفراغات التالية يثانيًا ـ أكمم

 ....................و .................عمى جوذر طريقة منتسوري تستند

 ..................و..............الباعث الونيد والمشجع عمى ا داء ف  ا نشطة ذو

  :ي تتبعيا منتسوريثالثًا ـ اشرحي األساليب الت
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 تنمية ميارات التييئة لمقراءة والكتابة ميارات التييئة لمقراءة والكتابة الجمسة الثالثة :

 (الحوار والمناقشة ولعب األدوار)

 (صفساعتان ون)مدة الجمسة 

 ميارات التييئة لمقراءة والكتابة

  :يتوقع ف  نهاية ذذ  الجمسةا أف تكوف المعممة قادرة عمى أف

  .ػ تعدد مهارات التهي ة لمقراءة والكتابة 1

  .ػ تعدد المهارات الب رية 2

 .)المغة ػ مهارة التعبير الشفه  ػ مهارة التمييز السمع ( :ػ تعّرؼ 3

  ػ تكتب فقرة عف المهارات النسية النركية. 4

  .ػ تشرح مهارة االنتبا  والتذكر 5

  .ػ تشرح المهارات المغوية عند طفؿ الروثة 6

 ػ تبدي رأيها بأذمية مهارات التهي ة لمقراءة والكتابة.  7
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 ميارات التييئة لمقراءة والكتابة

ُتعد المغة عن را  بنا يا  أساسيا  ف  مرنمة الطفولة المبكرةا مما يدعو إلى االذتماـ بدراسة عوامؿ 
  تثمف مرور االستعداد عند الطفؿ ف  تعمـ المغة وتأميف النشاطات والمواقؼ التعميميةا الت

أطفاؿ ذذ  المرنمة بالخبرات المغوية المؤدية إلى إكسابهـ المهارات المغوية الالزمة ك  يستطيع 
مف خاللها الطفؿ اجتياز ذذا التعمـ بشكؿ سميـ  ف المغة أساس التعمـ والتعميـ وذ  عامؿ مهـ 

ية نيث تجعؿ مف عوامؿ نمو الطفؿ وبناء شخ ية وذ  مفتاح المعرفة الناثرة والمستقبم
والبد مف  الطفؿ مستعدا  لتعمـ مهارات المغة ا ساسية )االستماعا القراءةا الكتابةا التعبير(

  .الوقوؼ بداية عمى تعريؼ المغة وفؽ ما رآ  بعض مف البان يف والدارسيف

  :تعريف المغة

ار ومفاذيـ منددة المغة ذ  ا لفاظ المنطوقة أو المكتوبة أو المسموعة تعبر عف أفك :معنى المغة
لد  البشرا وقد خص اهلل ا نساف بالمغة الرمزية دوف غير  مف المخموقات ليعبر بها عف تفكير  

دراكش ووجدانش   .وا 

مجموعة مف الرموز ال وتيةا الت  ينكمها نظاـ معيفا والت  يتعارؼ أفراد مجتمع ذي  :المغة
ا 2003البجةا )ف بعثهـ بعثا  . قافة معينة إلى دالالتهاا مف أجؿ تنقيؽ االت اؿ بي

 .(11ص
نسؽ وليس مجرد ظاذرة نركية  وتيةا وذ  دالة عمى قدرة الطفؿ »بأنها المغة وُيعرؼ الريماوي 

دراؾ العالقة  دراؾ التفا يؿا والفروؽ بيف ا  واتا وا  عمى ا دراؾ السمع ا وا دراؾ البريا وا 
تنشط ذاكرة ا نداث مف خالؿ اقتراف  .الزمافبيف االسـ ومسما ا وبيف الكممة والفعؿا والندث و 

الرمز المغوي بالندثا وتساعد عمى التفكير ونّؿ المشكالتا والتعبير عف المشاعر واالت اؿ 
 (.780ا ص2010)الريماويا  «.باآلخريف

بأنها » :غير أف تعريؼ جوؿ كاروؿ لمغةا ذو ا ك ر قربا  مف موثوع بن ناا فالمغة لديش تعرؼ
ـ المتشكؿ مف ا  وات المفظية االتفاقية وتتابعات ذذ  ا  وات الت  تستخدـ أو ذلؾ النظا

يمكف أف تستخدـ ف  االت اؿ المتبادؿ بيف جماعة مف الناس والت  يمكنها أف ت ؼ بشكؿ عاـ 
 (.11ا ص2005كنعاف والمطمؽا «.)ا شياء وا نداث والعمميات ف  البي ة ا نسانية
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 :ءة والكتابةميارات التييئة لمقرا

اتفقت معظـ الدراسات العربية وا جنبية عمى مجموعة مف المهاراتا الت  ينبغ  توافرذا لد  
 :الطفؿا قبؿ أف يبدأ ف  تعمـ القراءة بالطريقة الرسميةا ويمكف إجماؿ ذذ  المهارات فيما يأت 

لمغة ببساطة وسيمة تكتسب المغة أذمية بالغة ف  مرنمة الرياضا فا :ميارة التعبير الشفييػ  1
و ذمية الكالـ  .ات اؿا إلى جانب أنها أساسية لتعمـ العديد مف المهارات والمفاذيـ المختمفة

والمغةا أدرؾ العديد مف البان يف أذميتها ف  نمو استعداد الطفؿ لمقراءةا ومساعدتش عمى النجاح 
تمع ويتندث قبؿ أف يتعمـ ف  عممية القراءة فيما بعدا وعندا ننظر إلى نياة الطفؿ نجد  يس

القراءةا لذا يعد نمو لغة النديث لديش أمرا  مهما  جدا  ف  تعميمش القراءةا ونتى ننم  أو تنمو 
التعبيرية منذ البدايةا  مهارات استعداد الطفؿ لتعمـ القراءة يجب توجيش اذتماـ كبير إلى ا نشطة 

عميها مف قبؿا أي تكوف داخؿ القاموس  والت  تتعمؽ بالمفردات وا نماط المغوية الت  سيطر
المغوي الخاص بشا نيث إف استخداـ الكممات الت  يعرفها ويستخدمها الطفؿ وتنبع مف خبراتش 

يرتبط ارتباطا  و يقا  بنياتش وينقؽ  وتعبر عف ناجاتش يجعؿ عممش لمغة وظيفيا ا أي عمما  
 (.161ا ص2000ناجاتش.)عبد الهاديا 

  :التعبير الشفويالتدريب عمى ميارة 

إف لـ تكف أذمها ػ  (...تشكؿ رياض ا طفاؿ إند  ا طر الهامة )ا سرةا الجيرافا ا قارب
بالنسبة لطفؿ الروثة ػ الت  يجب أف يكتسب الطفؿ ثمنها ن يمة لغوية تمب  مطالبش اليوميةا 

ف لمطفؿ التنوع ف  وتعممش أفكارا  جديدة يستعيف بها عندما يفكر أو يتندثا بو فها مكانا  يؤم
دراؾ المعان  ومسميات ا شياءا وتبادؿ ا فكار  الخبراتا بهدؼ مساعدتش عمى التندث وا 

  .والتعبير عف انفعاالتش

ولما كانت مهارة التندث تتوقؼ عمى ر يد الطفؿ مف المفرداتا وقدرتش عمى تركيب جمؿ ذات 
لكممات وت ريفها ونطقها بشكؿ معنى وتو يؿ ذذا المعنى بطريقة  نينة لممستمع بترتيب ا

  .فمف الطبيع  أف يتـ تدريب ا طفاؿ عمى ذذ  المهارات بشكؿ مق ود وموجش .سميـ

وذناؾ أك ر مف طريقة يمكف أف تنم  المعممة بوساطتها مهارة التعبير الشفوي لد  ا طفاؿ م ؿ 
تانة الفر ة لألطفاؿ لروايتها بأسموبهـ ولغ تهـا وعمؿ ق ص مف قراءة الق ص ومناقشتهاا وا 

م ورات تم ؿ أنداث متتابعة بشكؿ منطق ا وتم يؿ الق ص والدراما وباستخداـ مسرح الدمىا 
والتندث عف ا عماؿ وا لعاب الت  يقوموف بها فيما بينهـ وبيف المعممة والمناد ة النرة عف 
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ا 2004ا أشياء ينبونهاا أو أنداث وقعت ف  الماث  أو يتمنونها ف  المستقبؿ.)الناشؼ
 (.34ص

إثافة إلى عرض مواقؼ م ورة ليعبر عنها الطفؿ بأسموبشا وتوجيش أس مة لمطفؿ وتشجيعش 
عمى ا جابة مستخدما  جمال  بسيطة سميمةا وتشجع ا طفاؿ عمى إجراء مناد ات تمفونية فيما 

 (.198ا 2004)لعبة التمفوف(.)مردافا  بينهـ

يز الب ريا القدرة عمى تمييز أوجش الشبش واالختالؼ يق د بالتمي :ميارة التمييز البصريػ  2
 بيف ال ور وا شكاؿ والنروؼ والكمماتا وكذلؾ القدرة عمى تمييز ا لواف وا نجاـ )منمدا 

الطفؿ  م ال  الت  أمامشا فه  بذلؾ تدرب(ا فعندما تذكر ا ـ أماـ طفمها ألواف الفاكهة 1994
ا  تدربش عمى التمييز بيف أشكالهاا فالموزة غير التفانةا عمى التمييز بيف ألواف الفاكهةا وأيث

ولكؿ منها شكؿ ولوف مختمؼا وعندما تبدأ ا ـ ف  تذكير طفمها بأماكف ا شياءا والطمب مف 
ذا أقترف ذذا  الطفؿ أف يتذكر أماكنها ذو اآلخرا فه  بذلؾ تدربش عمى التمييز  الب ريا وا 

ا 2003ه  بذلؾ تدربش عمى الذاكرة الب رية. )الطنافا الطمب بتمييز شكؿ معيف و نثار ا ف
 (.18ص

 :وتتعدد الميارات البصرية

  مهارة تمييز التشابش واالختالؼ ف  ا شكاؿ وا نجاـ وا لواف.  

  الكممة  وراؾ العالقة بيف أجزاء ال ورة أمهارة إدراؾ العالقة بيف الكؿ والجزءا م ؿ إد
  .والنروؼ الخا ة بها

  بالنروؼراؾ الشكؿ وا رثيةا وتعن  إدراؾ العالقة بيف أجزاء ال ورة أو الكممة مهارة إد 
  .الخا ة بها

    مهارة التكامؿ الب ريا وذ  القدرة عمى تكممة ال ورة ب ريا.  

وذ  ذات أذمية كبيرة ف  تعمـ القراءةا وتستمـز القدرة عمى إيقاؼ   :ـ ميارة التذكر البصري3   
ؿ لمدة تكف  لمربط بيف ذذ  ال ورة وبيف  ورة متشابهة لها ف  مخزوف العق ة ذذنية ف  ور 

 فهف قدرتش عمى نفظ معان  الرموز الذاكرةا ولما كانت خبرة الطفؿ ف  ذذا المجاؿ غير كافيةا
يظهر  المجردة الت  تعكس النروؼ تكوف منخفثةا ذذا يفسر التخميف والنذؼ وا بداؿ الذي 

 ص(156ا 2009)الرامين ا  لتش ا ولى لتعمـ القراءةف  أداء الطفؿ أ ناء مناو 
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ويق د بها قدرة الطفؿ عمى التمييز بيف :  156ص2009الراميني  :ميارة التمييز السمعيػ  4
ا  وات المختمفة الت  يتعرض لهاا فالطفؿ يتعرض   وات عديدةا وأيثا  يمر بخبرات ك يرة 

وم ؿ ذذ  المهارات يبدأ تدريب الطفؿ عميها  .اتتمكنش ف  النهاية مف التعرؼ عمى عالـ ا  و 
منذ نعومة أظافر ا ولموالديف دور مهـ ف  التدريب عمى ذذ  المهاراتا م ؿ تدريبش عمى التمييز 

بيف  بيف أ وات بعض النيوانات أو أ وات ا شخاص القريبيف لمطفؿ أو تدريبش عمى التمييز 
التناؽ الطفؿ  وتشمؿ ذذ  التدريبات عند  .اتال وت الغميظ والرفيع وغير ذلؾ مف الممارس

بالروثةا فيبدأ بالتدرب عمى ما سبؽ ذكر ا با ثافة إلى تدريبش عمى أ وات النروؼ  ـ 
 (..115ا ص2003)الطنافا         ا.شابش م ال  ف  نهايتها وذكذالكممات الت  تت

 ا لذا يجب ا خذ ف  االعتبار وتتطمب عممية التمييز السمع  االستماع الجيد والتركيز واالنتبا
عند تدريب الطفؿ عمى ذذ  المهارة توفر أنشطة تسم  لمطفؿ بالتدريب عمى التركيز واالنتبا ا 

التمييز السمع  لأل وات  :ولمتمييز السمع  عدة مهارات منها.وأخر  لمتدريب عمى االستماع
 أو المتوسطة أو المنخفثة.  المتشابهة والمختمفة مف نيث ال وت أو تمييز ا  وات المرتفعة

ومف ذنا يجب أف يشمؿ برنامج االستعداد مجموعة مف التدريبات ال وتية تتثمف تقميد أ وات 
النيوانات والطيور وتقميد أ وات السيارات )سيارة ا سعاؼا والنافمةا والمطافئ(ا والتمييز بيف 

ونهايتهاا وسماع ا  وات ذذ  ا  وات والمقارنة بيف أ وات النروؼ ف  بداية الكممات 
المتناغمة المسجوعةا وذلؾ مف خالؿ ا نشطة الق  ية والدرامية الت  ستقدـ لألطفاؿ خالؿ 

وذناؾ مجموعة مف ا نماط تدؿ عمى التذكر السمع  لد  الطفؿ قدرتش  .التدريب عمى البرنامج
عادة ترتيب الكممات أو  عمى نطؽ أسماء ا شياء واسترجاع وتتبع التعميمات الت  سمعهاا وا 

عادة ا رقاـ بتسمسؿ معيف. )العم ا   (.15ا ص2006ا  واتا وتعمـ أياـ ا سبوعا وا 

إف وع  الطفؿ بنركاتش وأسموب استخدامش لعثالتش المختمفة  :الحركيةػ الميارات الحسية ػ  5
المهارات وترتبط  .يساعد  عمى السير ننو تعميـ أفثؿ لمقراءةا التآزر الب ري النس  النرك 

 النسية النركية ارتباطا  و يقا  بعثالت الطفؿا خا ة ال غر ا كذلؾ تعتمد عمى التناسب
الطفؿ  الواع  لنركتهاا فمذلؾ فهف إدراؾالسميـ ف  عثالت العيف واليديفا وعمى ا دراؾ 

إدراكش  لممفاذيـ المكانية المختمفة وقدرتش عمى التمييز بيف ذذ  المفاذيـ يساعد  ك يرا ا فم ال  
لمغات ا خر ا وأف  التجا  الكتابة ف  ال فنة يكوف ف  اليميف إلى اليسارا والعكس بالنسبة 

ثبط نرك  لميديف نتى   ال فنة تقرأ مف أعمى إلى أسفؿا كما أف الطفؿ ينتاج إلى عممية 
يتمكف مف ا مساؾ ال ني  لمكتابا وتقميب ال فنات بطريقة سميمةا وكذلؾ وثع ا  بع 

ال ورةا مع توجيش اذتمامش إلى عمؿ آخرا م ؿ النظر إلى المعممةا  ـ العودة مرة أخر   عمى
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لتمرير ا  بع عمى  ورة أخر ا ومف ذنا يجب التمريف المستمر عمى ذذ  المهارات نتى 
 ( .132ص 2003تساعد  ف  إتماـ عممية القراءة. )الطنافا 

  :ميارة االنتباه والتذكرػ  6

عد شرود الذذف مف ال فات الطبيعية لألطفاؿا وخا ة أول ؾ الذيف يستكمموف ي :االنتباهػ أ 
 ة يرغبوف رغبة شديدة ف  االلتواءنثجهـ العقم ا فا طفاؿ ف  سف الخامسة أو السادس

وذذ  الرغبة تعكس ناجة ا طفاؿ إلى التغيير والتبديؿ ف   .واالذتزازا وكأنهـ آالت تتنرؾ
 (103ص 2006والقثاةا نشاطهـ الذذن . )الترتوري 

وكذلؾ فهف قدرة الطفؿ عمى تركيز انتباذش لش ء متعمـ يكوف  عبا  إال إذا كاف ذذا الش ء 
ينمؿ لش العديد مف الم يراتا فتجد الطفؿ ينتبش عمى أمؿ ظهور م ير أو مفاجأة جديدةا وذذا ما 

نشطة بشكؿ ي ير يجب وثعش ف  االعتبار عند ت ميـ أنشطة ا طفاؿا فال بد مف تقديـ ا 
االنتبا ا نتى يتقبمها الطفؿ ويستوعبهاا ولذلؾ يجب تدريب ا طفاؿ عمى تركيز انتباذهـ لمدة 

  .ق يرة ف  البدايةا  ـ تطور مدة التركيز تدريجيا  

 ال ور الذذنية الب رية والسمعية التذكر عممية ارتباطية تمكف الطفؿ مف استرجاع :التذكرػ ب 
المدرسة  وطفؿ ما قبؿ  .ت  سبؽ أف مرت ف  ماثيش إلى بنا ش المعرف وغيرذا مف ال ور ال

االثطراب ف   عداد  ـ الكممات المجردةا ويؤدييتذكر أوال  ا شياء المادية المنسوسة  ـ ا 
الذاكرة ػ خ و ا  السمعية والب رية ػ إلى وجود مشكمة ف  تعمـ القراءة أو الكتابة أو إجراء 

  (187ص 2006قاؿ العمميات النسابية.)س

نما عممية انتقا ية تنتاج إلى جهد مستمر مف الفردا وانتبا   وعممية التعميـ ليست عممية تمقا يةا وا 
وسيطرة عمى كيفية التعمـ وتوجيش المدركات بطريقة وظيفيةا وربط المعمومات الجديدة بالخبرات 

تالشىا وف  مرنمة ما قبؿ السابقةا وبدوف ذذا الترابط فهف المعمومات الجديدة سرعاف ما ت
سنواتا والت  أطمؽ عميها بياجيش مرنمة الندس ف  ما قبؿ العممياتا ( 6-3المدرسة وبالتنديد )

يالنظ زيادة التذكر المباشرا فيكوف تذكر العبارات المفهومة أيسر مف تذكر العبارات الغامثةا 
يمافا  ويستطيع الطفؿ تذكر ا جزاء الناقثة ف  ال ورة. )عبد الرنمف  (210ص 2002وا 

ومف ذنا نجد أف الطفؿ قادر عمى أداء عمميات االنتبا  وا دراؾا والتذكرا نيث بعد االنتبا  أوؿ 
العمميات المعرفية الت  يجريها الطفؿ تمهيدا  لمعمميات المعرفية ا ك ر تعقيدا ا فينتبش الطفؿ إلى 

وتارة لش ء آخرا وتبقى النواس وسيمتش لتمق   ا شياء الت  يهتـ بها ويوزع انتباذش تارة لمم يراتا
الم يرات البي يةا عمما  أنش ما زاؿ انتباذش مندودا ا فهو ال يمتفت إلى كؿ التفا يؿا وبالنسبة 
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لإلدراؾ فهو مف العمميات المعرفية الت  تهدؼ إلى التعرؼ عمى الش ءا أما التذكر فهو  الث 
االسترجاعا والتعرؼ ف  مجمؿ  :أف يستخدـ مهارت  العمميات المعرفيةا نيث يتوقع مف الطفؿ

أنشطتش اليوميةا ويمكف القوؿ إف أطفاؿ ذذ  المرنمة يشرعوف ف  استعماؿ مهارات التذكر بشكؿ 
بسيطا فالطفؿ قادر عمى التذكر البسيط دوف إبراز مهارات متقدمة ف  التذكرا وبالتدريب يمكف 

ومف طرا ؽ تنمية قدرة  41 )ا صا 2001يماويا أف تتنسف قدرة ا طفاؿ عمى التذكر. )الر 
ا طفاؿ عمى التذكر واالنتبا  أف يطمب منهـ أف يعيدوا دور أو ق ة كما سردت عميهـا أو يرتبوا 
وقا ع ق ة كما سردت عميهـا وأف يتـ تدريبهـ عمى التذكر الب ريا نيث يقوـ البانث بعرض 

والرسومات ف  تسمسؿ معيفا  ـ يطمب مف ا شياء المنسوسةا  ـ التدرج إلى تذكر ال ور 
ا طفاؿ تذكر ال ور بالتسمسؿ نفسشا ويسير التذكر السمع  عمى المنواؿ نفسشا إذا يتذكر 
ا طفاؿ مجموعة مف ا  وات  دوات يسمونها ويعيدوف تذكرذا بترتيب سماعها نفسشا  ـ 

 .مف النروؼ يتذكروف سمسة مف الكممات الت  ينطؽ بها المدربا  ـ تذكر سمسمة

تعن  قدرة الطفؿ عمى التعبير عف ناجاتش ومتطمباتش بدقة وطالقةا  :الميارات المغويةػ  7  
وتتوقؼ قدرة الطفؿ وطالقتشا وسهولة استعماؿ المغة عمى مدة تنوع الخبرات الت  اكتسبهاا 

يأت . وتتم ؿ ذذ  المهارات ف  قدرة الطفؿ عمى ما  .وربطها بالموقؼ المراد التعبير عنش
 (94ص 2003)الطنافا 

  .التعبير عف نفسش بوثوح  -   .التعرؼ عمى ا شياء وخ ا  ها  -

  .فهـ معان  الكممات -   .التعبير عف ال ور بجمؿ تامة  -

  .تفسير ال ور واستخالص النتا ج منها -    .ذكر الش ء وثد   -

  .إدراؾ العالقات السببية  -

د لمقراءةا كما أف القراءة الفعمية لمطفؿ تبدأ مع دخولش لذلؾ يتث  لنا أذمية مهارات االستعدا
مرنمة التعميـ ا ساس ا نتى تتوافر لديش الخبرات المؤذمة لمقراءة الواعية الت  تمكنش مف فهـ ما 
يقرأا وذذا يعن  أنش مف ا ساسيات المهمة لتعمـ القراءة أف تكوف ذذ  المهارات موجودة ف  

  .مرنمة ما قبؿ المدرسة
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تنمية ميارات التييئة  ميارات التييئة لمقراءة والكتابةالثالثة وىي  التقويم النيائي لمجمسة
 :لمقراءة والكتابة

  :أواًل ـ ضعي إشارة صح أو خطأ أمام العبارات التالية

  .يجب أف نبدأ بتعمـ المغة لمطفؿ مف المجرد إلى المنسوس .1

  .والكتابة اعد الطفؿ عمى التهي ة لمقراءة مهارة التعبير الشفوي ذ  مف المهارات الت  تس .2

مهارة تمييز التشابش واالختالؼ ف  ا شكاؿ وا نجاـ وا لواف ذ  مف مهارات التذكر  .3
  .واالنتبا 

 :ثانيًا ـ أكممي الفراغات بالعبارات المناسبة

  ...…………تعن  قدرة الطفؿ عف التعبير عهف ناجاتش ومتطمباتش بدقة وطالقة -

 .............................................................فه  ذ التعبير الش -

 .............................................................التذكر الب ري ذو -

 ..................................................... :مهارة التمييز السمع  ذ  -

 .مميدة لتعميم القراءة والكتابةثالثًا ـ اشرحي جميع الميارات ال
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 لمقراءة والكتابة  العوامل المؤثرة في التييئة الجمسة الرابعة:
 (التعميم التعاوني ـ الحوار)

 (ساعتان )مدة الجمسة

 العوامل المؤثرة في التييئة لمقراءة والكتابة()

  :يتوقع ف  نهاية الجمسة أف تكوف المعممة قادرة عمى أف

  .متطمبات الت  تسبؽ تعميـ الطفؿ لقراءة ػ تشرح 1

  .ػ تعدد أربعة عوامؿ ر يسية تؤ ر ف  استعداد الطفؿ الكتابة 2

 االستعداد الجسم  ػ االستعداد العقم  :ػ تعرؼ معنى الم طمنات التالية 3

 .القدرة عمى إدراؾ المؤتمؼ والمختمؼ

 .ػ تعيف عوامؿ االستعداد لمقراءة 4

 .ستعداد لمكتابةػ تعيف عوامؿ اال 5
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  :مرحمة التييئة لمقراءة :أوالً 

 :تمييد

لقروف عديدةا ومنذ أف عرؼ ا نساف طريقة لمتعميـ الشكم  النظام ا والبنث لـ يتوقؼ عف 
السف الذي يكوف فيش الطفؿ مستعدا  لتعمـ القراءة والكتابا عمى اعتبار أف ذاتيف المهارتيف أساس 

ذنا االستعداد العقم  مف نيث نسبة الذكاء وطبيعة مرنمة النمو  كؿ تعمـا والمق ود باالستعداد
ويشمؿ استعداد الب ر والسمع والنطؽ با ثافة إلى  /النس   /المعرف ا واالستعداد الجسم 

ال نة العامةا واالستعداد ف  الخبرات والقدرات ب فة عامة متم ال  ف  خبرات الطفؿ ف  بي تش 
كس عمى قاموسش المغوي وفهمش لممعان  والمفاذيـ والمغة الت  يتندث ا ولى )ا سرة(ا والت  تنع

  .بهاا وخبرتش مع المواد المقروءة والمسموعة والمكتوبة

ذا كانت ذناؾ فروؽ فردية بيف ا طفاؿ بالنسبة لجميع مجاالت التعمـ والتعميـا فهف الفروؽ ف   وا 
ماا أف يقرأ ف  ال ال ة مف عمر ا بينما  فقد يستطيع طفؿ .مجاؿ القراءة أوثنها وأوسعها جميعا  

فمف المعروؼ أف النمو ما ذو إال نتيجة طبيعية  .تتأخر القراءة عند طفؿ آخر نتى سف العاشرة
لمنثج مف نانية والتمريف أو التدريب والخبرات التعميمية مف نانية أخر  كما أنش مف المؤكد 

لى إجهاد أيثا  أف تعميـ الطفؿ أية مهارة كانت قبؿ أف يس تعد لها يؤدي إلى إطالة مدة التدريب وا 
الطفؿ ورفع تكمفة التعميـا با ثافة إلى ما يمكف أف ينتج عنش مف تكويف اتجاذات سمبية ننو ما 
نناوؿ تعميمش قبؿ أف يكوف الطفؿ مستعدا  لشا وذذا بدور  يعطؿ عممية التعمـ نتى بعد أف يبمغ 

  .الطفؿ مستو  االستعداد المطموب

ديما ا كاف السؤاؿ الذي ناولت العديد مف الدراسات ا جابة عنش متى يكوف الطفؿ عقميا  ق
وجسميا ا ونفسيا  مستعدا  لمبدء ف  عممية القراءةا وأ ب  السؤاؿ اآلف ليس فقط متى بؿ كيؼ 

 وبماذا؟ أي كيؼ نقدـ لش القراءةا وما طبيعة المواد القرا ية؟

آلباء تعميـ أطفالهـ القراءةا وينزعجوف جدا  لو و ؿ طفمهـ إلى ف  جميع أنناء العالـا يتعجؿ ا
سف السابعة وما زاؿ ال يجيد القراءة وال الكتابةا ويتساءلوف لربما كاف با مكاف تعميـ الطفؿ 

ف  الرابعة أو  .. القراءة بشكؿ أفثؿ ف  سف السابعة لو بدأ بتعميمش ذذ  المهارة مف سف مبكرة
د ينكر بأف ذناؾ أطفاال  تمكنوا مف القراءة ف  سف الخامسةا إال أنش ال يوجد الخامسة م ال  ال أن

ف  الدراسات الت  أجريت وما زالت تجر  ف  ذذا المجاؿا ما يفيد بأف الطفؿ الذي يقرأ قبؿ 
بموغش الخامسة سيكوف قار ا  أفثؿ عندما ي ؿ ال امنة مف عمر  مف الطفؿ الذي ال يبدأ بعممية 

ومف ذنا يمكف القوؿ بأف ال  نة لإلدعاء باف تعمـ القراءة  .جدي نتى السادسة القراءة بشكؿ
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ف  سف مبكرة أفثؿا ذلؾ أف الطفؿ الذي يجد  عوبة ف  تعمـ القراءة بالشكؿ الذي تقدـ بش ف  
ال ؼ ا وؿ االبتدا   عندما يكوف قد بمغ السادسة أو السابعة مف عمر ا بالقطع لف ينج  ف  

 ـ إف ا نساس بالفشؿ  .المباشر ومف خالؿ المتمقيف ف  سف الرابعة أو الخامسة تعممها بالشكؿ
مبكرا  يولد المقاومة لد  الطفؿ ويم ؿ عا قا  نفسيا  أماـ تعمـ مهاـ ربما كاف سينج  فيها لو قدمت 

أما طفؿ الروثة  .لش وذو مستعد لهاا وف  ظروؼ خالية مف الثغوط وا نساس بعدـ الكفاءة
لمعب وممارسة نياتش بشكؿ طبيع  وبدافع مف ذاتش؛ لهذا فهو يقاوـ التعميـ الذي يقدـ لش فمتشوؽ 

  .بشكؿ يتناف  مع طبيعتش وينرمش مف االستمتاع بوقتش

فهذا كنا نثع قواعد عامة ذناا فهف الفروؽ الفردية بيف ا طفاؿا وال ِسّيما بالنسبة لعمميت  القراءة 
ى كشؼ استعداد كؿ طفؿ يخص تعمـ ذاتيف المهارتيفا كؿ والكتابةا تتطمب منا النرص عم

عمى ندةا والعمؿ عمى رفع مستو  استعداد ا طفاؿ الذيف لـ تمكنهـ خبراتهـ المندودة مف 
  :الو وؿ إلى المستو  المطموب

 :عوامل االستعداد لمقراءة

  :لعوامؿ ذ ذناؾ أربعة عوامؿ ر يسةا تؤ ر ف  استعداد الطفؿ لمقراءة والكتابةا وذذ  ا

 .ػ االستعداد العقم  1

  .ػ االستعداد الجسم  2

  .ػ االستعداد الشخ   االنفعال  3

  .ػ االستعداد ف  الخبرات والقدرات 4

  :االستعداد العقمي :أوالً 

كما ذو معروؼا فهف العمر العقم  لمطفؿ لش عالقة و يقة باالستعداد لمقراءة والكتابة لما تتطمبش 
وير  بعض البان يف أف الند ا دنى لمعمر العقم   .اف مف درجة معينة مف الذكاءذاتاف العمميت

سنواتا بينما ير  آخروف أف السف عند بدء القراءة ينبغ  أال يقؿ  (6الالـز لبدء تعمـ القراءة ذو 
  .( أشهرا ف  نيف ير  فريؽ آخر أف نرتفع بالسف إلى سبع سنوات فأك ر 7سنوات و  (6 عف (

دير بالذكر بأف العمر العقم  ليس العامؿ الونيد المسؤوؿ عف نجاح الطفؿ أو فشمش ف  ومف الج
تعمـ القراءةا فهناؾ عوامؿ أخر  تدخؿ ف  عممية التعمـ غير العمر العقم ا منها المناخ التربوي 
 الذي يسود نجرة الف ؿا ومنها مهارة المعمـ وعدد ا طفاؿ والمنهج المستخدـ ف  إعداد ا طفاؿ
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لمقراءةا با ثافة إلى العناية أو عدـ العناية بعالج ال عوبات الخا ة الت  تعترض ا طفاؿ 
 (.300ا ص2009كق ور الب ر والنطؽ والسمع وما إلى ذلؾ. )العماديا 

مف أجؿ ذلؾ يذذب البعض إلى أنش ليس ذناؾ مستو  معيف مف العمر العقم  يمكف أف يقاؿ 
  .اح ف  بدء تعمـ القراءةأنش الند ا دنى الثروري لمنج

نما  :والسؤاؿ ينبغ  أال يكوف ما ذو العمر العقم  الذي ينبغ  أف يبدأ الطفؿ عند  تعمـ القراءة؟ وا 
 كيؼ يبدأ الطفؿ تعمـ القراءة؟ وماذا يقرأ ف  البداية؟ :يكوف

اس  ف  وذذا يعن  أف المعمـا بما يبتكر  مف طرؽ وما يختار  مف مواد قرا يةا ذو العامؿ ا س
نجاح أو إعاقة الطفؿ ف  عممية تعمـ القراءةا نيث يعهد عادة لممعمـ بف ؿ يختمؼ فيش ا طفاؿ 
ف  عمرذـ العقم  وعميش أف يجد الطرؽ المناسبة لتعميـ ا طفاؿ بما يتفؽ مع ذذ  القدرات 

  .المتفاوتة

  :االستعداد الجسمي :ثانياً 

 ار واالستماع والنطؽا كما تعتمد عمى ال نة تعتمد القراءة عمى استخداـ النواس ف  ا ب
  .العامة لممتعمـ

ال شؾ أف الب ر السوي ثروري لمنجاح ف  تعمـ القراءةا إذ تتطمب ذذ   :استعداد البصرػ  1
 وكؿ اننراؼ واث  .العممية القدرة عمى رؤية الكممات بوثوح ومالنظة ما بينها مف اختالؼ

  .النقيقية ممات الت  يقرؤذا عمى غير  ورتهاإلى رؤية الكعف ا ب ار السوي قد يؤدي بالطفؿ 
بمغوا  ويعتقد بعض البان يف أف ك يرا  مف ا طفاؿ نينما يبدءوف تعمـ القراءة ال يكونوف قد 

النثج الكاف  لتنمؿ ما تقتثيش القراءة مف إجهاد لمعينيف وذلؾ بسبب عدـ نثج ناسة 
  .ا ب ار

ة مف ا طفاؿ ف  سف السادسة ق ار النظرا ف  نيف أف ا غمبية ومف النقا ؽ المعروفة بأف قم
لهذا ين   بعض  .العظمى طواؿ النظر ولكنهـ يخم وف مف ذذ  النالة كمما تقدموا ف  العمر

  .المربيف بتأجيؿ بدء عممية القراءة إلى ما بعد سف السادسة

الكاف  بعدا ومف  ـ ال يكوف  وقد يكوف الب ر سويا  ولكف إدراؾ الطفؿ لممر يات لـ يبمغ نثجش
الطفؿ مستعدا  لمقراءة فعممية ا ب ار السميمة ال تتأتى بمجرد وقوع الب ر السميـ عمى المر  ا 
ولكنها تقتث  كذلؾ تنسيؽ بيف العينيفا بمعنى أنهما تمزجاف الرؤية نتى تريا الش ء وكأنهما 
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ال ورة ال تأت  إال ف  سف الخامسة عيف واندة وقدرة الطفؿ عمى تنسيؽ ا دراؾ الب ري بهذ  
 .أو السادسة

عماؿ تفا يمشا بأف يروف  ومف مظاذر عدـ نثج ا دراؾ الب ري بيف ا طفاؿ رؤية الش ء وا 
الشكؿ العاـ أو الموف أو النجـ ويهمموف العنا ر الجز يةا كما يالنظ أف الطفؿ ف  سف ما قبؿ 

وكأنش  «ف»ؼ أو الكممة بطريقة معكوسة فير  المدرسة وف  بداية التعميـ ا ساس  ير  النرو 
وذكذاا خا ة إذا كاف قد تعمـ القراءة بالطريقة الجز ية الت  تعتمد  يراذا )زر( وكممة )رز( «ب»

عمى النروؼ وا  واتا وينتاج الطفؿ إلى أف يتدرب عمى االتجا  السميـ لمعينيف أ ناء القراءة 
  .يساربنيث ينظر إلى الكممة مف اليميف إلى ال

كما أف ك رة نكسات العينيف ف  أ ناء قراءة الطفؿ ال غير سواء كانت راجعة إلى عدـ النثج أو 
قمة التدريبا فهنها تؤ ر عمى استعداد الطفؿ لمقراءةا جميع ذذ  العيوبا ير  بعض العمماء أنها 

ف كاف ينتاج إلى بعض التدريب.  )مروافا تختف  بمرور الوقت لما ينققش الطفؿ مف نثجا وا 
 (11ا ص 2004وآخروفا 

مف الطبيع  أف تكوف لقدرة الطفؿ عمى السمع أذميتها ف  مقدرة   :استعداد السمع والنطقػ  2
الطفؿ عمى سماع النديث مف نولش نتى يستطيع أف ينطؽ بما استقر ف  سمعش مف ا  وات 

  ربط ا  وات فهف كاف الطفؿ غير قادر عمى السمع الجيد فهنش سيجد  عوبة ف .المغوية
كما سيجد م ؿ ذذ  ال عوبة ف  تعمـ  .المسموعة بالكممات المر ية الت  تقدـ لش كمادة لمقراءة

رشاداتا وف   الهجاء ال ني ا وف  تتبع الدروس الشفهية وما يمقيش المعمـ مف توجيهات  وا 
ر االنفعال   ـ إنش يكوف عرثة لش ء مف التوت .سماع ما يقولش الزمالء ف  الف ؿ أو يقرأونش

الناتج عف ا خطاء الت  يرتكبها فيما يعقب بش مف كالـ أو يمقيش مف منفوظات نتيجة  خفاقش 
  .ف  السماع الجيد

وف  نالة ثعؼ السمع لدرجة ال تقتث  استخداـ أجهزة خا ة فهنش ينبغ  أف تتخذ 
 .البرنامج التعميم االنتياجات الالزمة لك  ال يكوف ثعؼ السمع معوقا  لمطفؿ ف  ا فادة مف 

أما إذا كاف الطفؿ قادرا  عمى االستماع وعمى تمييز ا  وات إلى الند الذي يمكنش مف المشاركة 
ف  نشاط النياة ونشاط الف ؿ المألوؼا فميس ذناؾ ما يدعو إلى القمؽ مف فشؿ الطفؿ ف  تعمـ 

د عمى سالمة ناسة السمع ولكف ا مر ال يعتم .القراءة ولو لمف يكف نظش كبيرا  مف ندة السمع
فقد يكوف الطفؿ سويا  ف  قدرتش عمى االستماع ولكف تعوز  الدقة ف  تمييز ا  وات  .وندذا

والتعرؼ عمى المتشابش وغير المتشابشا وذذ  القدرة أساسية ف  تعمـ القراءةا والطفؿ بنكـ 
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تمفة لأل وات ف  معايشتش لمكبار واستماعش  نادي هـ يتعمـ كيؼ يميز بيف العنا ر المخ
وك يرا  ما نر  ا طفاؿ ال غار ف  سف ما قبؿ المدرسة يطربوف لألغنيات الت  تنته   .نطقها

  .بؿ يبتكروف قواف  مف لدنهـ ف  لهوذـ .بقواف  متشابهة

 «سمس»أنيانا  تكمف المشكمة ف  الق ور ف  نطؽ بعض النروؼ م ؿ نطؽ الشيف سينا  فيقوؿ 
وذذا يعوؽ عممية تعمـ القراءة فهذا سمع الطفؿ  «أرنب»بدال  مف  «ألنب»و «شمس»بدال  مف 

 «الراء» ـ شاذد  ورة كممة أرنب فهنش يربط بيف شكؿ نرؼ  «ألنب»ونطقها  «أرنب»كممة 
  .الالـ»و وت 

 ...وب فة عامةا فهف ا طفاؿ الذيف يعانوف مف عيوب ف  النطؽ م ؿ المجمجة وال أ أة وغيرذا
لقراءة ف  البداية بسبب خجمهـ مف  عوبات النطؽا ولكف مع الوقت يجدوف  عوبة ف  ا

 (.140ا ص2007يتغمبوف عمى ذذ  الع رة. )بديرا 

بسبب  عوبة عممية القراءة فهف تعممها يتطمب انتباذا  ويقظة وتركيزا   :الصحة العامة لممتعممػ  3
 يشعر با رذاؽ بعد قميؿ مفسرعة و فالطفؿ الذي يتعب ب .فرعية تتثمنها القراءة ف  كؿ عممية 

وينقطع  الجهدا ال يجد الطاقة الت  تمكنش مف االستمرار ف  العمؿا فسرعاف ما يشرد ذذنشا 
ذا مرض الطفؿ وانقطع عف المدرسة فهف متابعة .انتباذش ويفقد نماسش لالستمرار ف  القراءة  وا 

مها لك رة ما يوجش إليش مف تعم ا ويكوف الطفؿ اتجاذات سمبية ننوعممية القراءة تزداد  عوبة
  .نقد

ف  ذذ  النالة ينبغ  إنالة الطفؿ إلى الفنص الطب  لمعالجا وتخفيؼ فترات القراءة والعمؿ 
  .ب فة عامةا أو تأجيؿ القراءة لنيف استرداد الطفؿ ل نتش

  :االستعداد الشخصي واالنفعاليػ ثالثًا 

ويزيد مف ذذ  االختالفات  .شخ   وقدراتهـيختمؼ ا طفاؿ فيما بينهـ بالنسبة الستعدادذـ ال
مقومات البي ة الت  ينشؤوف فيها مف نانية  قافية واقت ادية واجتماعية وف  أساليب تنش تهـا 
فاالستقرار االنفعال  مف العوامؿ الت  تساعد عمى التعمـ نيث يبعث الطمأنينة ف  نفس الطفؿ 

  .كاف نوعها ويجعمش قادرا  عمى الخوض ف  عممية التعمـ أيا  

  :االستعداد في الخبرات والقدراتػ رابعًا 

وأذـ  .كؿ خبرة يكتسبها الطفؿ ف  طفولتش وكؿ قدرة ينميها تتقدـ بش خطوة ننو استخداـ المغة
 :الخبرات المت مة بالقراءة ذ 
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فالطفؿ الذي تكوف خبراتش مع ا شياء غنية ويعرؼ الك ير عف  : سعة القاموس المغويػ  1
 ا شياء واستخداماتها ومفهومهاا يجد مف ا سهؿ عميش أف يربط الش ء بالكممة )الرمز(أسماء 

  .الدالة عميش بعكس الطفؿ الذي يكوف قاموسش المغوي مندودا  
ال يكف  أف يعرؼ الطفؿ الك ير مف المفردات بؿ مف المهـ أف يعرؼ  :المعاني والمفاىيمػ  2

فاذيـ ا طفاؿ عف كممات أو تركيبات معينة باختالؼ وتختمؼ م .معان  الكممات الت  ينطقها
وبقدر ما يكوف لد  الطفؿ مف المفاذيـ ال نينة عف الكممات الت  ي ادفها نيف  .خبراتهـ
 كممات لها ا ذمية ا ولى ف  فهـومفاذيـ الطفؿ عف ال .القراءة يختمؼ مد  استعداد  لها يتعمـ 

القراءة  الكممات الت  يقرأذاا فهف عممية لطفؿ لمعنىالمادة المقروءةا وف  نالة عدـ معرفة ا
  .ت ب  آلية ومف السهؿ نسيانها

إف أذمية لغة النديث وعالقتها باكتساب الطفؿ مهارت  القراءة والكتابةا   :لغة الحديثػ  3
 اء بمغة النديث الشفوي عند الطفؿف مها عف ذاتيف المهارتيفا إذ البد مف االرتق و عوبة 
إلى  با ثافة  (semantics)ب بش مف لغة الكتاب مف نيث المفردات والمعان  )واالقترا

وذلؾ مف  ( المتنوعةا والت  تتميز بال راء ف  المغة العربية  (syntacticsالتركيبات المغوية 
  .خالؿ ا نشطة النياتية اليومية قبؿ أف تقدـ لش المغة المقروءة والمكتوبة

  :تمف والمختمفالقدرة عمى إدراك المؤ ػ  4

بعضا وذذ    مماتا أي تمييز الكممات بعثها مفلب عممية القراءة القدرة عمى تعرؼ  ورة الك
المتشابش مف  ور  عممية تتطمب مف الطفؿ أف يدرؾ المؤتمؼ والمختمؼ والمتشابش وغير 

تشابهة جميعها وكأنها م فف  البداية ير  الطفؿ ال غير الكممات  .الكممات والنروؼ المكتوبة
البسيطة ولكف المختمفة ف  خطوطهاا  وكمما قدمت لش الكممات  .فه  عبارة عف خطوط مرسومة

  .وتدرب عمى رؤية االختالؼ بينهاا فهف ذلؾ يساعد عمى إدراؾ أوجش التشابش واالختالؼ بينها
وأنسب ويفثؿ قبؿ تقديـ القراءة أف تقدـ لمطفؿ ا شياء النقيقية لمتعرؼ عمى االختالؼ بينها 

نـ بالتمييز بيف  ...الكمب /ا با القط /ا ـ :ذذ  ا شياء ما ذو موجود ف  بي ة الطفؿ المباشر
)م طفىا وذكذا ...مف المعب ...مف المأكوالت ...مف المالبس ...أنواع مختمفة مف الكالب

ينتقؿ الطفؿ بعد ذلؾ إلى  ور ا شياء ف  الكتب الم ورة وف  ال نؼ  (60ا ص2005
  .غمفة ا شياء المختمفةوف  أ

والتمييز بيف المؤتمؼ والمختمؼ ال  .وف  المرنمة ال انية تأت  عممية التمييز بيف  ور الكممات
  .يكوف فقط ف   ور الكممات ولكف أيثا  ف   وتها مسموعة ومنطوقة
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  ال يكف  أف يمر الطفؿ بخبرات ك يرةا ولكف ينبغ :القدرة عمى تذوق سمسمة من األفكارػ  5
ب أنداث ق ة فيمكف مساعدة الطفؿ عمى ترتي .تسمسؿ سميـ مساعدة عمى ترتيب ا نداث ف  

مف الذاكرة أو باالستعانة بمجموعة مف ال ور أو المونات الت  تعبر عف  سواءا كاف ذلؾ شفاذة
 ـ أف ترتيب سمسمة مف ا فكار ال يكوف  .أنداث ق ة ويقـو الطفؿ بترتيبها نسب سياؽ أندا ها

ط بمعرفة التسمسؿ الزمن  لهاا ولكف أيثا  مف خالؿ إدراؾ ما بينها مف عالقة وذذ  مهارة فق
 (215ا ص2007)شريؼ ا .فرعية أخر  تقرب الطفؿ مف القراءة

يختمؼ ا طفاؿ فيما بينهـ ف  رغبتهـ لتعمـ القراءة باختالؼ قدراتهـ  :الرغبة في القراءةػ  6
  .ال قافية الت  يعيشوف بها واستعدادذـ الشخ   واختالؼ البي ة

 مف المتفؽ عميش أف تنمية الرغبة ولكف مهما كانت ا سباب لم ؿ ذذ  االختالفاتا فهنش
وترغيب  واالستعداد لمقراءة ش ء أساس  قبؿ أف نأخذ الطفؿ بتعمـ القراءةا أي البد مف تمهيد 

  .نتى يكوف تعمـ ذذ  المهارة المعقدة مجزيا  لمطفؿ نفسيا  وعقميا  

متى يعتبر طفمنا قد تأخر »و «كيؼ نعرؼ أف الطفؿ مستعد لمقراءة؟»يتساءؿ العديد مف اآلباء 
ماذا نفعؿ ف  ذذ  النالة؟ »و «عف القراءة؟ ذؿ ذو سف الرابعة؟ الخامسة؟ السادسة؟ السابعة؟

ذؿ نستعيف بمدرس خ و  ؟ ذؿ نعرثش عمى أخ ا  ؟ ذؿ نكرذش عمى القراءة وننرمش مف 
  .«المعب؟

بداية ال يوجد سف معيف يقرأ فيش جميع  .إف ما تقدـ ينمؿ بعض ا جابات عمى ذذ  التساؤالت
ا طفاؿا فالفروؽ الفردية بينهـ تجعؿ طفال  ما يقرأ ف  ال ال ة أو الرابعة وآخر ف  السابعة أو 

ذؿ لتعمـ أي أف كميهما مؤ  .نتى العاشرةا رغـ تمتع اال نيف بنسبة ذكاء معقولة وسالمة نواسهما
القراءة عندما تنثج ا عثاء المرتبطة بهذ  العممية ويكوف الطفؿ مستعدا  شخ يا ا وبما مر بش 

ال »والرد المناسب لمف يتساءؿ مف أولياء ا مور والمعمميف ذو  .مف خبرات لتعمـ ذذ  المهارة
 ...مفا  عف زمال شوالطفؿ ليس غبيا  أو متخ ..تقمقوا فميس ذناؾ ما يمنع الطفؿ مف تعمـ القراءة

ذي وا البي ة والمناخ والخبرات المؤذمة لمقراءة دوف إكرا  أو عقاب وستجدوف الطفؿ يقرأ مف تمقاء 
  .«نفسش

تقسـ فوقية  .قد تختمؼ التقسيمات والت نيفات لمعوامؿ المساعدة عمى تهي ة الطفؿ لعممية القراءة
  :لننو التال نسف رثواف العوامؿ المرتبطة بالتأذب لمقراءة عمى ا
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  :عوامل تتصل بالطفل

 الذكاء. 

  العمر الزمن.  

 الجنس.  

 النمو المغوي.  

 عوامؿ مت مة ببي ة الطفؿ:  

  المستو  االقت ادي االجتماع. 

 العالقة االجتماعية بيف ا طفاؿ.  

 العالقة االجتماعية بيف ا طفاؿ.  

 العالقة بيف الوالديف.  

 . (.225ا ص2007)الب يص ا مستو  تعميـ ا ـ 

أو قد ينظر إلى االستعداد لمقراءة كمجموعة مف الكفاءات االجتماعية والعاطفيةا وتشمؿ 
نجاز المهمات وتنمؿ المسؤولية  :المشاركة والتعاوف مع الزمالء والمدرسيف وال قة بالنفس وا 

ـ  ورة اليدوي وكتابة أسماء ورس /والجسدية م ؿ السيطرة عمى النركات الكبيرة والتآزر الب ري
والمعرفة وتشمؿ التمييز  :ونسخ نرؼ وال نة الجسدية العامة والتنكـ بالعيف واليد والقدـ

السمع  والتعرؼ عمى ا  وات المألوفة وتعرؼ ا  وات ذات السجع المما ؿ والذاكرة 
السمعيةا وكذلؾ التمييز الب ري والتعرؼ عمى التشابهات واالختالفات والتمييز بيف ا لواف 

 شكاؿ وا نرؼ والكمماتا والتقدـ بالرؤية مف اليسار إلى اليميف )بالنسبة لمغة ا نجميزية(وا 
 (. 128ا 2004وامتالؾ الذاكرة الب رية. )موروا 

تخمص البان ة مما سبؽ أف الطفؿ لك  يتعمـ القراءة ينبغ  أف تقدـ لش المواد القرا ية بشكؿ 
فشرط أساس   .نهاية إلى بناء مهارات القراءةتدريج  ومف خالؿ خبرات مدروسة تؤدي ف  ال

ػ       subلمنجاح ف  تعمـ القراءة أف يكوف الطفؿ قد تدرب عمى جميع المهارات الفرعية )
skills)  الت  تساعد عمى القراءة قبؿ أف يبدأ مناولة القراءة نفسها بكؿ ما تنطوي عميش مف )
  .تعقيدات
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قراءة لمطفؿ ف  النثانة أو الروثة ونقوؿ أنش مف خطأ فف  الوقت الذي يستنكر فيش تعميـ ال
إدخاؿ مادة القراءة بشكؿ فجا  ا نطالب بأف تتثمف أنشطة الروثة المهارات الفرعية لهذ  

  .العممية المعقدةا نتى يكوف الطفؿ مستعدا  لتعمـ القراءة بدخولش المدرسة دوف  عوبات تذكر

  :مرحمة التييئة لمكتابة :ثانياً 

 :تمييد

اآلخريف عمى أفكار ا والوقوؼ عمى  الطالعال تقؿ الكتابة أذمية عف القراءةا فه  وسيمة الفرد 
ونظرا   .أفكارذـا وعف طريقها يسجؿ ا نساف ما يود تسجيمش مف الوقا ع والنوادث ونقمها لآلخريف

 لهذ  ا ذمية فهف تعميمها وتعممها يشكالف عن را  أساسيا  ف  العممية التربويةا

  :أف تعميمها يركز عمى

  .قدرة التالميذ عمى الكتابة ال نينة .1

  .إجادة الخط .2

 (.202ا ص 2001قدرة التالميذ عمى التعبير عما لديهـ مف أفكار ف  وثوح ودقة.)يونسا .3

ير  بعض التربوييفا أف البدء بتعميـ الكتابة لمطفؿ يتوقؼ عمى استعداد الطفؿ ونثجش العقم  
ار الطفؿ عمى تعممها قبؿ أف يكوف مستعدا  لذلؾ قد يولد لديش اتجاذات والع ب  والجسم ا فهجب

سمبية ننوذاا ا مر الذي يتطمب أف تسبؽ مرنمة تعمـ الكتابة مرنمة تسمى مرنمة التهي ة 
  .لمكتابة

ا 2003)مبيثيفا  ويمكف تنديد المتطمباتا الت  يجب أف تسبؽ تعميـ الطفؿ الكتابة بما يأت :
 ( .137ص

مف ا مور ا ساسية الت  ينتاج إليها الطفؿ ف  الكتابة القدرة   :نمية العضالت الصغرىتػ أ 
عمى التنكـ ف  العثالت ال غيرة والدقيقة ف  اليد وا  ابعا وبخا ة ا بهاـ والسبابة 

  .والوسطىا ا مر الذي يتطمب مف المعمـ القياـ بتمرينات متنوعة بغية إكساب الطفؿ ذذ  القدرة

  :ىذه التمريناتومن 

  .ػ غمس قبثة الطفؿ ف  الماء وفن ها عدة مرات 1

  .التمريف القمـ )بمراقبة المعمـ(ا وتكرار ػ الثغط بأ ابع اليد عمى جسـ  مب يشبش 2
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لوثعها ف  كيس مف  أو بيف )ا بهاـ والوسطى( ػ التقاط نبات الرمؿ بيف )ا بهاـ والسبابة( 3
  .القماش لعمؿ وسادة مف الرمؿ

  .ػ تدريب الطفؿ عمى الثغط بأ ابعش عمى المنثدةا وكأنش يمعب عمى البيانو 4

  .ػ ت بيت مشابؾ الغسيؿ عمى المالبس المنشورة عمى النبؿ 5

  .ػ تقطيع ورؽ الجرا د بالسبابة وا بهاـ لنشو دمية مف القماش 6

  .ػ تشكيؿ النروؼ وا شكاؿ عمى نوض الرمؿ 7

  .اؿ لتشكيؿ النروؼ وا جساـػ المعب بمعجوف ال م  8

 .ػ نمؿ الكرات وقذفها  9

   .جميع ذذ  التمرينات تكسب العثالت الدقيقة   ابع يد الطفؿ المرونة الالزمة لمكتابة

 (150ص 2006)عبد الرنمف وآخروف 

طفؿا فالعيف لمتآزر الب ري اليدوي دورا  ذاما  ف  كتابة ال  :تنمية التآزر البصري واليدويػ  ب
تمم  عميها ما والرسومات وا شكاؿ المختمفةا كما أنها تقود اليد و  ب ر الجمؿ والكمماتت

  .االتجاذات وتندد المسافاتا وترشدذا إلى البدء بسطر جديدا أو الوقوؼ أب رتشا وتعيف لها
  :ولممعمـ دور أساس  ف  تنمية ذذا التآزر عف طريؽ

  .رزةتدريب الطفؿ بتنريؾ أ ابعش عمى النروؼ البا .1

  .البدء بالكتابة ال ور وا شكاؿ وكيفية رسمها قبؿتدريب العيف عمى التمييز بيف النروؼ و  .2

رسـ النرؼ   الطفؿ عمى كيفية تنريؾ ذراعش عف الكتابة ليتناسب ذذا التنريؾ مع  تدريب .3
  .أو ال ورة

ور المنددةا ثبط نركات العيف لتتوافؽ مع نركة اليد عند الكتابة لمراعاة الكتابة عمى السط .4
 (70 صا 2002)سميماف وآخروفا ومراعاة نجـ النروؼا واتساؽ النروؼ والكممات معا .

الناالت الداخمية أو الخارجية الت  تنرؾ سموؾ الفرد »يق د بالدافعية  :تنمية الدافعيةػ ج 
  «.تنقيؽ ذدؼ معيفا وتنافظ عمى استمراريتش نتى يتنقؽ ذذا الهدؼ وتوجهش ننو 
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الم در الداخم  الذي يتم ؿ  :ذا التعريؼ نستنتج أف لمدافعية م دريف ر يسيف ذمامف خالؿ ذ
بالمتعمـ مف  ف  المتعمـ نفسشا والم در الخارج  الذي يتم ؿ ف  العوامؿ الطبيعية المنيطة 

المعمـ وأسموبش وطريقة تدريسش والوسا ؿ وا نشطة الت  يستخدمها والمناذج ووسا ؿ التقويـ  :م ؿ
ومف خالؿ تفاعؿ ذذيف الم دريفا يمكف إ ارة دافعية الطفؿا  ( .200ا ص 2003فا )مبيثي

فا طفاؿ ليسوا عمى درجة واندة مف الدافعيةا كما أف المعمميف ال يتمكنوف مف إ ارة ذذ  الدافعية 
  .بالمستو  نفسش

ف اتباع الطرؽ ك  يقبؿ الطفؿ عمى تعمـ الكتابة برغبة وشوؽا البد م :طرائق إثارة الدافعيةػ د 
 .ومف ذذ  الطرؽ .السميمة المؤدية إلى ذلؾ

التدرج ف  تعميـ الكتابة بدءا  بالتخطيطات غير المنتظمةا فالمنتظمةا فتقميد النروؼ  .1
  .فالكممات  ـ الكتابة النرة

  .تقديـ التعزيز المادي والتعزيز المعنوي المستمريف لمطفؿ عمى النشاط الكتاب  الذي يقـو بش .2

نشاط الكتاب  برغبة الطفؿ واذتمامشا مع ا خذ باالعتبار تناسب النشاط الكتاب  مع ربط ال .3
  .مستو  نمو الطفؿ وقدرتشا ا مر الذي ينقؽ النجاح لمطفؿ

  .تشجيع ميؿ الطفؿ لمرسـا وتوجيش ذذا الميؿ إلى رسـ النروؼ المختمفة بأشكالها المختمفة .4

  .الطفؿ وكتاباتشاالبتعاد عف االستهزاء والسخرية برسومات  .5

  .ربط النشاط الكتاب  بق ة شا قة أو بموقؼ م ير لد  الطفؿ .6

توفير النشاطات التربوية الالزمة لمكتابة بنيث تكوف م درا  مف م ادر إمتاع الطفؿ  .7
  .الممؿ ف  نفسش وتسميتشا واالبتعاد عف النشاطات الروتينية الت  تثعؼ نشاطش وت ير 

وكتاباتش مع  ر عما ف  نفسشا وتقديمش التفسيرات لرسوماتش إعطاء الفر ة لمطفؿ لمتعبي .8
  .ثرورة ا  غاء إليش

ا ص 2009)العماديا توفير بي ة مال مة تساعد الطفؿ عمى التركيز ف  الرسـ والكتابة. .9
111. ) 
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 :إعداد الطفل لمكتابة

 ثافة إلى العوامؿ اتناولنا المهارات الفرعية المرتبطة بعمميت  القراءة والكتابةا ب فة عامةا ب
مد  استعداد الطفؿ لمقراءة والكتابة م ؿ النثج الع ب  والنس  والعقم   الت  تؤ ر ف 

االستعداد الشخ   والعوامؿ االجتماعية واالنفعالية وسنعرض بش ء مف التف يؿ ماذية الكتابة 
تعداد المناسب وما تتطمبش مف نثج وتدريب وخبرة ومهارات فرعية لت ؿ بالطفؿ إلى نقطة االس

  .لمكتابة

  :عوامل االستعداد لمكتابة

فما دامت ذناؾ مادة مكتوبة ذناؾ  .مما الشؾ فيش أف عممية الكتابة ال تنف ؿ عف عممية القراءة
ومع ذلؾ فهف ذناؾ  .قراءةا والو وؿ إلى درجة معينة مف النمو العقم  مطموب ف  النالتيف

  .لت  تتطمبها كؿ عممية مف العمميتيف القراءة والكتابةبعض االختالفات ف  المهارات الفرعية ا

فهذا أخذنا عممية القراءة أوال  لوجدنا أف التمييز الب ري والتمييز السمع  أساسيتاف لربط الشكؿ 
بال ورة والتمييز الب ري ثرورة جدا  أيثا  بالنسبة لعممية الكتابةا ف  نيف أف  )ال وت(

ية ف  نالة الكتابة )ا مالء(ا ولكف ف  نالة ما إذا كاف يطمب التمييز السمع  يكوف أك ر أذم
مف الطفؿ أف ينقؿ أو يقمد شكؿ الكممة دوف أف يتعرؼ عميهاا أي ال يقرأذاا فهف التمييز السمع  
ف كانت معرفة الطفؿ بطريقة لفظ الكممة وترتيب نروفها  يكوف أقؿ أذمية مف التمييز الب ريا وا 

تقاف النطؽ ف  نالة القراءة أساس  ف  نيف المهارة النركية  سمعا  يسهؿ عميش عممية الكتابةا وا 
  .الدقيقة   ابع اليد ذامة ف  نالة الكتابة وليس إلى نفس الدرجة ف  نالة القراءة

مع  .وما قيؿ بالنسبة لمتعجيؿ ف  تعمـ القراءة ينطبؽ إلى ند كبير عمى التعجيؿ ف  تعمـ الكتابة
رذاؽ عقم  ونفس  يؤدي إلى تكويف كؿ ما يرافؽ ذاتيف ا لعمميتيف مف إرذاؽ نس  وع ب  وا 

اتجاذات سمبية ننو تعمـ القراءة والكتابةا وننو التعمـ بشكؿ عاـا عوثا  عف ا ثرار الجسمية 
  .الناجمة عف إرذاؽ الجهاز الع ب  العثم  لمعينيف واليديف

ف نظرا  إلى  عوبة ذاتيف العمميتيف فهنهما ولك .ال أند يذكر أذمية تعميـ الطفؿ القراءة والكتابة
لى إعداد سميـ مدروسا وذذا ال يتأتى ف  جو  تنتاجاف إلى العديد مف الخبرات التمهيدية وا 

  .مشنوف بالثغوط مف جانب أولياء ا مور والمدارس

 ان ا )إعداد الطفؿ لمكتابةا مرشد المعممةا الكتاب ا وؿ وال :تقوؿ جوزاؿ عبد الرنيـ ف  كتابها
 ( :9ا  فنة 2005
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والمالنظ أف ك يرا  مف ا طفاؿ يفتقدوف االستعداد لتعمـ أساليب الكتابة عند التناقهـ بالمدرسةا »
 .كما أف معظمهـ ال يستطيعوف أوؿ ا مر ا لماـ ب يغ الخط المختمفة الت  يستخدمها الكبار

عدذـ عمى اكتساب مزيد مف التنكـ لذلؾ فهف مف نؽ ذؤالء ا طفاؿ أف ينالوا تدريبا  خا ا  يسا
 » .النرك ا وا لماـ بال يغ المعقدة لمخطا بما يعن  استعدادذـ العقم  لمكتابة

لنانهـ بأف يتعمـ أطفالهـ القراءة  كما تنبش إلى خطورة رثوخ إدارة الروثة إلى ثغوط اآلباء وا 
ميـ وتقترح نال  لهذ  والكتابة ف  سف مبكرةا  ف ف  ذلؾ مساس بنؽ ا طفاؿ ف  النمو الس

المشكمة وتجنبا  لمشاكؿ ا طفاؿ ونماية لهـ مف ثغوط اآلباء أف تبذؿ إدارة الروثة ق ار  
  .جهدذا لمعاونة اآلباء عمى تفهـ الطريقة القويمة ف  إعداد ا طفاؿ لمقراءة والكتابة

وخبرة سابقة مع  إف إدراؾ الطفؿ لعالقة الرمز وا شارة بالشكؿ المكتوب ال يتـ بدوف تفكير
دراؾ تتابع النروؼا وفهـ  .الرموز وقدرة عمى فهمها وتفسيرذا كما إف إدراؾ الطفؿ لمعالقاتا وا 

العالقة بيف أ وات الكالـ وأشكاؿ الرموز المستخدمة ف  الكتابةا والقدرة عمى الت ورا كمها 
  .العقم الطفؿ المتوسط قبؿ بموغش السادسة مف العمر  يستطمعهاعمميات عقمية ال 

أما بالنسبة لمنثج النرك ا فهف عممية الكتابة تتطمب التنسيؽ بيف أك ر مف جهاز فهناؾ القدرة 
عمى التنكـ ف  عثالت اليد والتوافؽ النرك  والع ب  العثم  لنركة أ ابع اليد بالتنسيؽ 
مع نركة العينيفا وذذ  تتطمب مستو  مف النثج الع ب  والعثم  وتدريب عمى النركة 

إذ أف التوافؽ الب ري لمطفؿ مع نركة اليد عمى  .لسميمة ف  االتجا  السميـ وف  تتابع منددا
فتخطيطات الطفؿ عبارة عف إسقاط لمفراغ الذات  الخاص » .الورؽ يعتبر مف ثروريات الكتابة

بنركات ذراعش ف  الفراغ الموثوع  الذي تندث فيش الكتابةا ويتطور نمو الطفؿ بنمو التكامؿ 
 «.تخطيط الطفؿ ف  الفراغيف الذات  والموثوع ف  

ذذا با ثافة إلى ما تتطمبش الكتابة مف مستو  معيف مف النثج النرك  ب فة عامة يكتسبش 
  .الطفؿ مف خالؿ التدريبات الجسمية الت  تساعد عمى اكتساب التوازف والترابط النرك  عموما  

وتختمؼ المهارة المطموبة  .اـ أدوات الكتابةومف مظاذر النثج النرك ا قدرة الطفؿ عمى استخد
فاستخداـ الطباشير م ال  عمى سبورة  .باختالؼ ا داة المستخدمة والمسانة المتانة لمكتابة

 غيرة أسهؿ بالنسبة لمطفؿ مف استخداـ القمـ أو الفرشاة إذ ال ينتاج الطفؿ عند استخدامش 
بالنسبة لمقمـ فهناؾ ا قالـ الشمعية وا قالـ أما  .الطباشير إال لثغط خفيؼ نتى تظهر الكتابة

وكمما كاف ظهور الموف عمى  .الخشبية الممونة وأقالـ الفموماستر وا قالـ الجافة وأقالـ الر اص
أما ف  نالة الفرشاة فهف الطفؿ ينتاج إلى الثغط  .الورؽ أسهؿ وأسرع كاف الجهد المطموب أقؿ
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فهف عمى الطفؿ أف يتعمـ السيطرة عمى أدوات الكتابة  وأيا  كانت ا داة المستخدمة .والسنب
والتنكـ فيهاا با ثافة إلى مرونة ف  نركة اليد وا  ابعا وكقاعدة عامة يفثؿ إرجاء 
استخداـ القمـ الر اص لنيف اكتساب الطفؿ القدرة عمى تنريؾ أ ابع يديش ف  انسياب وطالقة 

  .ة وا قالـ ذات الرؤوس الكرويةمف خالؿ الرسـ باستخداـ أدوات التربية الفني

أما بالنسبة لممسانة المخ  ة لمكتابةا فيفثؿ استخداـ الورؽ السادة ف  البدايةا ال الورؽ 
المسطر أو ذوي المربعاتا وال تقؿ مسانة الورقة الت  تشهد مناوالت الطفؿ ا ولى لمكتابة عف 

بخط كبير وما ؿ وذلؾ لناجتش إلى  إذ أف الطفؿ ف  البداية يميؿ إلى الكتابة .سـ(27 × 21)
تقاف نركة القبض   .المزيد مف التدريبات لمتنكـ ف  أداة الكتابةا وميكانيـز الكتابة وآليتهاا وا 

وكمما كانت جمسة الطفؿ سميمة والسط  الذي يكتب عميش  مبا  ومستويا  وعمى ارتفاع مناسب 
  .شبالنسبة لمطفؿ كمما كاف تعمـ الكتابة أيسر بالنسبة ل

وقد أشرنا إلى أذمية توفير الخبرات المناسبة لمطفؿا خبرات تعمؿ عمى إ ارة دافعيتش لمتندث 
فكمما زادت خبرات الطفؿ نوؿ موثوعات  .والتعبير المغوي بأشكالش المختمفة تند ا  وقراءة وكتابة

الؿ تهمشا وندث نولها نديث بينش وبيف طفؿ آخر أو مع شخص بالغا وكمما مر بمواقؼ مف خ
ا نشطة المتعددة الت  يمارسها يوميا ا كمما ظهرت الناجة إلى كتابة بعض الكممات أو ربما 

  .جمؿ لتسجيؿ ذذ  الخبرات

بأف ذناؾ فروؽ فردية بيف ا طفاؿ ف  استعدادذـ لمكتابة وف  تفثيمهـ  :وغن  عف القوؿ
  .لألدوات الت  يختاروف الكتابة بها

  :تطور التعبير الخطي لألطفال

 عمى أية ورقة )أو نا ط أنيانا ( «الشخبطة»لمكتابة ذو  «تم يمش»إف أوؿ ما يقوـ بش الطفؿ ف  
وقد  .وبأية أداة تقع ف  يديشا ويمكنش عمؿ خطوط عشوا ية بها قد تقترب مف شكؿ تستطيع تمييز 

يف مف ال مالم  لها يهدؼ الطفؿ مف ورا ها أف ينقؿ ما بداخمش إلى اآلخر  «شخبطة»تكوف مجرد 
 «.كتابش»أو ما يهيأ لمطفؿ أنش  .خالؿ الرسـ

( مرانؿ تخطيطات أطفاؿ ما قبؿ المدرسة إلى  الث  2005وقد قسمت جوزاؿ عبد الرنيـ )
  :مرانؿ أساسية
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  :من الميالد حتى الثانية من العمر()مرحمة ما قبل التخطيط ػ أ 

بؿ مجرد رغبة مبهمة ننو التعبير وتكوف تخطيطات الطفؿ ف  ذذ  المرنمة ال اتجا  معيف لها 
  .عف نفس الطفؿ

 :من سن سنتين إلى أربع سنوات تقريبًا()مرحمة التخطيط ػ ب 

  :وتنقسـ إلى

 .وذو نتيجة عف رغبة الطفؿ ف  تقميد الكبار أو عف طريؽ ال دفة :تخطيط غير منظمػ  1
نساسات العثمية ف  ذذ  المرنمة ف  اتجاذات مختمفة تعكس بعض ا  وتكوف التخطيطات 

  .والجسمية
نيث يتطور التخطيط غير المنظـ ليأخذ مظهرا  نظاميا  خا ا ا سواء كاف  :تخطيط منظمػ  2

 رة عمى إدراؾتخطيطا  أفقيا  أو رأسيا  أو ما ال ا وبعكس ذلؾ أيثا  إنساسات عثمية جسمية وقد

  .البي ة الخارجية كش ء منف ؿ عف ذات الطفؿ
مف العمر يتطور التخطيط المنظـ إلى تخطيط دا ريا ويرجع ذلؾ إلى قدرة وف  نوال  ال ال ة 

الطفؿ عمى التنكـ ف  عثالتش والسيطرة عمى نركاتش المختمفةا وتتنوؿ التخطيطات ف  سف 
وير  العمماء  .الرابعة مف مجرد إنساسات عثمية وجسمية إلى الخياؿ الذي يعتمد عمى التفكير

  .ير الكتاب  مف خطوط الرسـ التعبير لمطفؿ تتث  ف  سف الرابعةأف الخطوط الت  تميز التعب

تغمب عمى خطوط  :من أربع إلى سبع سنوات تقريبًا()مرحمة تحضير المدرك الشكمي ػ ج 
الطفؿ ف  ذذ  المرنمة الخطوط شبش الهندسية كالدا رة والخطوط المستقيمة والمنننيةا وخطوط 

  .الواقع وت ب  رموز  منممة بالخبرة فكير المستمد مف الطفؿ ف  ذذ  المرنمة تعتمد عمى الت
ويالنظ أف التقسيـ العمري لممرانؿ أعال  يتمشى مع مرانؿ النمو المعرف  عند بياجيشا مما 
يؤكد العالقة الو يقة بيف الكتابة والنمو العقم  والمعرف ا با ثافة عمى النمو الجسم  والنس ا 

مناولة الطفؿ لوثع خطوط تعبر عنشا نيث أف ذذ  العممية ال  وال تنف ؿ النالة الوجدانية عف
تتـ إال ف  ظروؼ نفسية يشعر معها الطفؿ با ماف والطمأنينة والرغبة ف  المشاركة ف  مظاذر 
النياة مف نولشا وذلؾ مف خالؿ التو ؿ بشكؿ متطور مف أشكاؿ التعبير ونقؿ رسا ؿ إلى 

 ة أف ف  الروثة مجاؿ واسع لذلؾ مف خالؿ الرسـ اآلخريفا أال وذو الكتابة وتر  البان
النسية  والتشكيؿ ومعالجة ا شكاؿ المختمفةا وألعاب البناء والنؿ والتركيبا ووسا ؿ )منتسوري(

التعميميةا وتعرؼ أشكاؿ النروؼ أو ا شكاؿ القريبة مف النروؼ ف  أبجدية لغة ا ـ باستخداـ 
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والخامات قميمة التكمفة أو دوف تكمفة عمى ا طالؽ كؿ ذذ  الوسا ؿ  .ناست  الب ر والممس
)م ؿ الرمؿ والعمب الفارغة والنبوب ونشارة الخشب(ا نوفر لمطفؿ فرص التدرب عمى عممية 
الكتابةا خا ة إذا ما قدمت مف خالؿ أنشطة متكاممة وممتعةا ومف خالؿ المعب الرمزي 

  .التم يم  نيث يتـ تجسيد الواقع المعاش

بالنسبة  ذمية توفير العديد مف الخبرات وفرص التدرب عمى المهارات الممهدة  وكما ذكرنا
  .لمقراءة كذلؾ ينبغ  إعداد الطفؿ لمكتابة الفعمية

مف خالؿ تعامؿ الطفؿ مع الخامات ف  الروثة تتي  لش فرص عديدة الكتساب المهارة النركية 
  :ة العينيفا عمى سبيؿ الم اؿلمعثالت الدقيقة   ابع اليد والتنسيؽ بينها وبيف نرك

 تناوؿ الطفؿ لقطع ا نجية  ػ(puzzle)  نتى  ووثعها ف  مكاف  غير مندد وبشكؿ معيف
  .(dominoes)تستقر ف  مكانها ف  المعبةا وكذلؾ لعب الدومينو 

 فرد الخامة وتكويرذا وعمؿ أشكاؿ منها وفقا  لنموذج أو  :التشكيؿ بال م اؿ والطيف والعجينة
  .تعط  لمطفؿ أو التشكيؿ النر باستخداـ الخياؿ وا بداع ورة 

  ورؽ فاؿ ف  القصا وأنشطة القص والم ؽلثـ الخرز واستخداـ المق ات الخا ة با ط( 
الفستؽ أو  ول ؽ المستهمكات م ؿ قشر  م مغ أو ورؽ كريشة أو ورؽ سموفاف وغير (

  .أغطية الزجاجات أو النبوب

  وف  ال ال ة مف .أسية والما مة المنتظمة ما بيف سنتيف إلى  ال ةتظهر الخطوط ا فقية والر 
  .العمر تقريبا  تظهر التخطيطات الدا رة والدوراف المزدوج

  ويستطيع  ا بيف ال ال ة والرابعة مف العمرويظهر الشكؿ النمزون  والخطوط المتقاطعة فيم
 ..والم مث والدا رة ؿ المربعبعض ا شكاؿ الهندسية م الطفؿ ف  ذذا السف أيثا  أف ينسخ 

ف كاف عدـ  بات يد الطفؿ وعدـ قدرتش السيطرة عمى نركة ا  ابع والعثالت الدقيقة  وا 
والق ور ف  التمييز الب ري يؤدي إلى عدـ انتظاـ ا شكاؿ الهندسيةا ولكف با مكاف أف 

  .يميزذا الشخص البالغ

  أنشطة النؿ والتركيب باستخداـ المكعبات ال غيرة((lego)   وأنشطة التشكيؿ الزخرف 
  mosaic) واستخداـ الشاكوش ال غير ولوح الفميف أو الػ ػ )(foam, felt) ومسامير 

  .مناسبة لعمؿ أشخاص وأشكاؿ بها
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 استخداـ ع رباط ف   ديريا تزرير الزرايراوسا ؿ منتسوري النسية والتعميمية ومنها وث 
نفسش بنفسش   خر  الت  ينتاج إليها الطفؿ ليخدـ الكبسوف والسوستش وغيرذا مف ا عماؿ ا

self help  وتنظيؼ  ( م ؿ ربط النذاء ولبس الجاكيت أو المعطؼ وتعميؽ مالبسش
  .إلخ ..أسنانش

  ويتدرب الطفؿ عمى تنريؾ عروسش كؼglove puppet) يد   ( ويكتسب مرونة ف  كؼ
بهنجاز  فهوـ عالقة النركة وأ ابعش ويربط ذلؾ بنركة جزء مف جسـ العروسة ويكتسب م

وف  ذذا تمهيد  دراؾ العالقة بيف نركة القمـ عمى الورقة والن وؿ عمى شكؿ  ...عمؿ ما
  .كممة أو نرؼ ما

ذذ  بعض الخامات والمعب المتوفرة ف  الروثة والت  يتعامؿ معها الطفؿ يوميا ا وتؤدي ف  
مية الكتابةا با ثافة إلى اكتساب العديد النهاية إلى تنمية المهارات النركية المتثمنة ف  عم

مف المفاذيـ العقمية عف طبيعة ا شياء ووظا فها وعالقتها با شياء ا خر ا ذذا إلى جانب ما 
تؤديش ذذ  ا نشطة مف وظيفة نفسية وانفعالية وما تنمية مف إنساس بالجماؿ وما توفر  مف 

  .فرص لتنمية االذتمامات والمواذب الفنية

نا أذـ عوامؿ االستعداد لمكتابة وذناؾ إجماع عمى ثرورة تدريب الطفؿ عمى مهارات فرعية تناول
مرنمة االستعداد لمكتابةا ومرنمة  :فالكتابة تمر عادة ب الث مرانؿ .منددة كتمهيد لعممية الكتابة

 الكتابة  ـ مرنمة إتقاف الكتابةا أي الكتابة بخطوط تعكس نثجا  وتمكنا  لعمؿ التخطيطات
والشؾ أف مرنمة رياض ا طفاؿ توازي مرنمة االستعداد لمكتابة أو مرنمة  .المطموبة ف  الكتابة

(ا بمعنى أف الطفؿ ينتاج إلى العديد مف ا نشطة التمهيدية ذات writingػ  preما قبؿ الكتابة )
تابة يكتسب وقد ير  البعض أف االستعداد لمك .العالقة بعممية الكتابة قبؿ أف يطمب منش أف يكتب

  .كجزء مف العممية
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  :لمقراءة والكتابة العوامل المؤثرة في التييئةالرابعة وىي  االختبار البعدي لمجمسة

  :أواًل ـ ضعي إشارة صح أو خطأ أمام العبارات التالية

  .ػ تنمية العثالت ال غر  ذ  مرنمة مف المرانؿ الممهدة لمقراءة 1

  .ما قبؿ التخطيط ف  مرانؿ تخطيطات ا طفاؿ ػ مرنمة التخطيط تسبؽ مرنمة 2

  .ػ تنمية الرغبة واالستعداد لمقراءة ش ء ثروري قبؿ أف نأخذ الطفؿ بتعمـ القراءة 3

  :ثانيًا ـ أكممي الفراغات بالعبارات المناسبة

  و ...............العوامؿ الممهدة لعممية القراءة.............. 

  االستعداد الب ري ذو................ 

 و ......................تنمية الدافعية ذ  ػ....................... 

  .اشرحي عوامل االستعداد لمقراءة -ثالثاً 

  .اشرحي عوامل االستعداد لمكتابة -رابعاً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



081 

 

 الطرائق التي تنمي ميارات التييئة لمقراءة والكتابةبعض لجمسة الخامسة: ا
 (عمم التعاوني ـ الحوار والمناقشةـ الت معبطريقة ال)

 تدريب المعممات عمى االلعاب التعميمية عند منتسوري

 (ساعتان)مدة الجمسة 

 :مف المتوقع ف  نهاية ذذ  الجمسةا أف تكوف المعممة قادرة عمى القياـ بما يأت 

 .تعرؼ طريقة المعب ػ  1

 .تستخمص طريقة التعمـ التعاون  ػ  2

 .طريقة المعب وطريقة التعمـ التعاون ػ تمخص خطوات كؿ مف  3

 .خطوات طريقة المناقشةمف خطوات طريقة التعمـ التعاون   ػ تمييز 4

 .ذ نشاطا  وفؽ طريقة المعبػ تنف 5

 .شرح نشاطا  وفؽ طريقة التعمـ التعاون تػ  6

 .ـ نشاطا  وفؽ طريقة المناقشةػ ت م 7
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 :طريقة المعب

ر المعبا بأنش نشاط ممتع ُيمارس لذاتشا وليس  شياء أخر ا ُيعرؼ عالـ النفس برون :تعريفيا 
ال ينجـ عف عواقب أو نتا ج منبطة لمطفؿا بؿ إنش يم ؿ وسطا  را عا  لالكتشاؼ واالختراع 

 ( Bruner,1986, p. 61) ا يتجمى واثنا  ف  نتا جش...وا بداع

يشا فير  ف  المعب عممية تم ؿ والمعب عند فروبؿ ذو التفت  الطبيع  لبراعـ الطفولةا أما بياج
  .أو تعمـ تعمؿ عمى تنويؿ المعمومات الواردة لتالءـ ناجات الفرد

ا ويساذـ ف  تنقيؽ النمو السميـ والمتوازف ..مف ذنا نر  أف المعبا نشاط ينقؽ المتعة والفا دة
كتسابش لد  الطفؿا وذو أيثا  وسيمة لك  يتعمـ الطفؿ اكتشاؼ العالـ المنيط بشا عدا عف ا

  .لممهارات والخبرات الثرورية لش مستقبال  

 :خطوات تطبيق طريقة المعب

 :ن أىم الخطوات, التي يجب اعتمادىا في تطبيق طريقة المعب نذكر ىنا المراحل األتيةم

ويتـ ف  ذذ  الخطوة اختيار المعبة أو ت ميمها مع مراعاة مجموعة مف  :مرحمة اإلعدادػ  1
لمعبة التعميمية أذداؼ منددة مرتبطة بالمفهوـ أو الخبرة المراد إكسابها  الشروطا منها أف يكوف

 (.229ا صا 2003لألطفاؿ.)بوزا 

بعد تنديد الوقت المسموح بشا بمعنى أف ينقؽ الطفؿ ما  :مرحمة التعامل فعميًا مع المعبةػ  2
ا أي أف تترؾ ..يتوقع منشا م ال  أف يقوـ بترتيب أجزاء  ورة ما لتشكؿ  ورة طير أو نبات

ا صا 2003النجدي ورفاقشا  ) المعممة الفر ة لمطفؿ لمعمؿ نتى ي ؿ إلى الهدؼ المطموب.
332. ) 

تقويـ ما تـ إنجاز  بعد االنتهاء مف المعبا وتقديـ التغذية الراجعة المناسبةا  :مرحمة التقويمػ 3
 .المعبة أي أف يتـ تنديد مستو  نجاح ا طفاؿ ف  تنقيؽ ا ذداؼ المنشودة مف

 بمتابعة الطفؿ وأف تعمؿ عمى تنوعوذنا يتوجب عمى المعممة أف تقوـ  :مرحمة المتابعةػ 4
 .الخبرات الت  تؤدي إلى زيادة الخبرة بالتدريج
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 تصميم نشاط وفق طريقة المعب

 ميارة التمييز البصري«  4العدد  ««خبرة رياضية»اسم الخبرة 

 األىداف السموكية

 نا ر الموجودة عمى الطاولة أماـ المعمـأف يعدد الطفؿ الع .1

 أف يندد الطفؿ ر يس المجموعة. .2

 أف يميز بيف ا لواف.  .3

 (.3( إلى المجموعة الت  ر يسها ) (1( ناتج عف إثافة 4أف يكتشؼ الطفؿ أف العدد ) .4

 عنا ر. (4أف يشكؿ الطفؿ مجموعة مؤلفة مف ) .5

 أشياء. (4) أف يموف الطفؿ  .6

 ودة ف  غرفة النشاط.أف يعدد أربعة أشياء موج .7

 أف ي ؿ بيف ا لواف المتشابهة.  .8

 األنشطة واألساليب

تطرح المعممة تنية ال باح عمى ا طفاؿ وتقوؿ لهـ ذيا نشاذد ما أنثرت   :مرحمة األعداد
اليوـ وتسأؿ المعممة ماذا يوجد عمى الطاولة ػ رسوـ ػ أقالـ ػ مكعبات ػ كؤوس بيثاء  ـ تقوؿ 

 لرسـو والمكعبات وا قالـ والكؤوس.سنمعب اليـو بهذ  ا

  مجموعة الكؤوس ور   ور يسكعبات تطمب المعممة مف ا طفاؿ تنديد ر يس مجموعة الم 
 مجموعة ا قالـ.

  أربعة مكعبات أنمر وال ان  أزرؽ توزع المعممة المكعبات عمى ا طفاؿ وتعط  لكؿ طفؿ 
 بات ا نمر عاليا   ـ إعادتش إلىوال الث أخثر والرابع أ فر  ـ تطمب إليهـ رفع المكع

عادتش إلى مكانش وتكتف  بعد ذلؾ بالقوؿ أخثر ػ أنمر ػ أزرؽ ػ  مكانش ورفع ا زرؽ وا 
 أ فر.

 ( 3تخرج المعممة مجموعة مف ا طفاؿ الذكور أو ا ناث وعددذـ) ـ تطمب مف طفؿ أف  
 .ينثـ إلى المجموعة وتسألهـ كـ أ ب  عدد ذذ  المجموعة ذؿ بقى نفسش
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توزع المعممة عنا ر مختمفة مكعبات ػ سيارات ػ أقالـ وتطمب منهـ تشكيؿ  مرحمة التنفيذ:
 ( كؿ طفؿ يختار العنا ر الت  ينبها4مجموعة ر يسها )

توزع المعممة عمى ا طفاؿ  ورا  مرسومة با سود وا بيض وتطمب إليهـ أف يمونوا الشجرة 
 والشمس با  فر. با خثر والقر يف با نمر والماء با زرؽ

ا أشياء موجودة ف  غرفة النشاط. ( 4تطمب المعممة مف ا طفاؿ أف يعددوا ) مرحمة التقويم:
توزع عمى ا طفاؿ أوراؽ رسمت عميها مربعات وم م ات وكؿ مربع وم مث لهما نفس الموف 

 وعمى الطفؿ أف ي ؿ عمى مربع وم مث لهما الموف نفسش. )الموف نفسش(

 مكعبات ػ سيارات ػ أقالـ ػ  ور. :يةالوسائل العمم

 التقويم

 .ما عدد الكؤوس وما ألوانها 

 .ما عدد المكعبات وما ألوانها 

 .ما ذو ر يس مجموعة ا قالـ 

 .ما عدد المكعبات مع كؿ طفؿ 

 .كـ عدد ا طفاؿ 

 .كـ طفؿ أثيؼ إلى المجموعة 

  4كيؼ نتج العدد. 

  عنا ر. 4شكؿ مجموعة مؤلفة مف 

  خثر.لوف الشجرة با 

 .لوف الشمس با  فر 

 .عدد أربعة أشياء موجودة ف  غرفة النشاط 

 .ؿ بيف ا لواف المتشابهة  
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 :التعمم التعاوني

ويعن  التعمـ التعاون  أف يتـ ترتيب ا طفاؿ ف  مجموعات وتكميفهـ بعمؿ أو نشاط  :تعريفو
 (  84ا ص2005يقيموف بش مجتمعيف متعاونيف. )مرع  ا 

تعمؿ فيها (ا ذو طرا ؽ تدريس تعمـ ( Slovin, 1990 )عند سالفيف  والتعمـ التعاون 
ذو مستويات مختمفة مف ا داءا وذلؾ لتنقيؽ  (ا طفاؿ  )مجموعات  غيرة متعاونة مع الطمبة 

 (.282ا صا 2003النجدي ورفاقشا  ذدؼ مشترؾ(.)

  غيرة تتراوح مف وُيعد التعمـ التعاون  نمطا  مف التعميـ يعمؿ فيش ا طفاؿ ثمف مجموعات
طفؿا ُيسم  لهـ بالعمؿ سويا  وبفاعمية ومساعدة بعثهـ بعثا  لرفع مستو  أداء كؿ ( 2-6)

 .ا بغية تنقيؽ الهدؼ التعميم  المشترؾ..فرد منهـ

ومف ذذ  التعريفات نستخمصا أف التعمـ التعاون  يقوـ عمى أداء عمؿ ما بيف مجموعات 
و واجبا فيتفاعموف مع بعثهـ ويتعاوف  نجاز المهمة ا طفاؿا إذ ُيكمؼ كؿ طفؿ بمهمة أ
مكاناتش   .المطموبةا كؿ نسب قدراتش وا 

 :خطوات التعمم التعاوني

 :تجسد المرانؿ اآلتيةا خطوات التعمـ التعاون 

ويتـ فيها عرض المعممة  ذداؼ النشاط وتهي ة  :المرحمة األولى, مرحمة اإلعداد والتخطيط .1
عدا  (164ص,2007,فوبيؿ د ا دوات والمواد الالزمة  داء النشاط.ا طفاؿ لمتعمـا وا 

 معمومات أو ا فكار عمى ا طفاؿاوذنا يتـ عرض ال  :المرحمة الثانية, مرحمة التعرف .2
  وتفهـ المشكمة أو المهمة المطرونة وتنديد معطياتها والمطموب عممش إزا ها والوقت 

 <المخ ص لمعمؿ المشترؾ لنمها

وف  ذذ  المرنمة يتـ االتفاؽ عمى  :ثة, مرحمة بمورة معايير العمل الجماعيالمرحمة الثال .3
توزيع ا دوار وكيفية التعاوف وتنديد المسؤوليات الجماعية وكيفية اتخاذ القرار المشترؾ 
                                وكيفية االستجابة  راء أفراد المجموعة والمهارات الالزمة لنؿ المشكمة المطرونة. 

 ( 283ا صا 2003النجدي ورفاقشا  )
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المجموعةا  االنخراط ف  العمؿ مف قبؿ أفراد يتـ ف  ذذ  المرنمة ة:المرحمة الرابعة, اإلنتاجي .4
 .والتعاوف معا  ف  إنجاز المطموب بنسب ا سس والمعايير المتفؽ عميها

نظة السموؾ التعاون  وتتثمف ذذ  المرنمة مال :مرحمة المراقبة والتوجيو من قبل المعممة .5
لألطفاؿ وتقديـ المساعدة خالؿ ا جابة عف تساؤالت ا طفاؿ واستفساراتهـ وتوجيههـ ننو 

 (.87صا  2004فهم  ا  العمؿ.)

وفنص  ا تو مت إليش المجموعةوذنا التوقؼ عف العمؿ المشترؾ تمهيدا  لعرض م  :اإلنياء .6
 (.283ا صا 2003النجدي ورفاقشا  نتاج عممهـ وتقويمش. )

 :الميارات .1

نرؼ الباء( وفؽ طريقة التعمـ التعاون  مع مراعاة تهي ة ا طفاؿ  ت ميـ نشاط خبرة لغوية )
  .لمقراءة والكتابة

 :مف ذنا كاف يجب عمى المعممة أف تقـو بتوجيش ا طفاؿ إلى

 .النديث عف المجموعات المختمفة لألشياء ف  الوسط المنيط - أ

 )اشتراؾ الكممات بنرؼ الباءا أو عدـ اشتراكها(.   :م ؿ المقارنة ما بيف ا شياءا مف - ب

وندة متكاممةا  عد ا نرؼ وترتيبهاا وذلؾ بتقسيـ ا نرؼ إلى مجموعاتا وكؿ مجموعة ُتعد  - ت
ال ورة الب رية )ب  .ومف  ـ يتـ تمييز كؿ نرؼ مف خالؿ ا شارات النقطية عمى ا نرؼ

 ث(.  –ت    –

نرؼ  :م ال    .تا نعمد إلى جعؿ كؿ نرؼ مجموعة بذاتشبعد تقسيـ ا نرؼ إلى مجموعا - ث
لكنش ذو بند ذاتش يشكؿ  .ث(   –ت    –)ب( ذو جزء مف مجموعة ا نرؼ ) ب  الباء

 .ا بنسب نركات النرؼ)ُب   –ٍب    –َب    –ْب   (مجموعة  وتية متباينة 

تعمد إلى جمعهاا  ـ كما يجب عمى المعممة أف تعمد إلى تقسيـ الكممة إلى أنرؼ ممونة ومف   - ج
 ث ػ ج  –ت     –ب       .موقعش مف الكممة :النرؼ .مقروءةلتشكؿ كممة 

 بَ  ػ ٍب   –ُب    –ْب       .نركات النرؼ      

 ب   –بػ ػ ػب  ػ ػب   =ب      .موقعش ف  الكممة     
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 :ف  ذذا النشاطا تسعى المعممة إلى تنقيؽ ا ذداؼ التالية

 رؼ الباءتعريؼ ا طفاؿ إلى ن. 

 سيتـ تقسيـ ا طفاؿ إلى مجموعات ف  كؿ مجموعة خمسة أطفاؿ :نجـ المجموعات. 

 أوراؽ  –معجوف ػ بطاقات مكتوب عميها نرؼ الباء–أدوات  –بطاقات لمق ة :الوسا ؿ
 .مطبوعة

 الرساـ  –السا ؿ المجيب    –المالنظة   :ا دوات. 

 التندث ػ التقيد ا  غاء ػ  –النظةالم :المهارات التعاونية الثرورية لعمؿ ا طفاؿ 
 .بالمجموعة

 :األىداف السموكية

 .أف يسم  الطفؿ الشخ يات ف  الق ة .1

 .أف يشرح الطفؿ أنداث الق ة بشكؿ بسيط .2

 .أف يمفظ الطفؿ نرؼ الباء بكؿ ناالتش .3

 .أف ي نؼ الطفؿ الكممات الت  يوجد فيها نب الباء نسب موقعها ف  الكممة .4

 لباء مف المعجوفأف يشكؿ الطفؿ نرؼ ا. 

  أف ينافظ الطفؿ عمى ا شياء وأف ال يكسرذا أو يرميها. 

 أف ي ؿ الطفؿ النقاط المرسومة لتشكيؿ نرؼ الباء. 

 أف يعط  الطفؿ أم مة عف الكممات الت  فيها نرؼ الباء. 

 ( بداية  ف  أف ي نؼ الطفؿ الكممات الت  فيها نرؼ الباءا نسب موقعها ف  الكممة
 سطها وف  نهايتها(.الكممة وف  و 
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 :التعممية – األنشطة واألساليب وسير العممية التعميمية 

وذنا تسرد المعممة ق ة لألطفاؿ عف أربعة أ دقاء )سامر وسعيد وريـ  :التخطيط وا عداد
ومها(ا وقد قاموا برنمة إلى الجبؿا وقد ا طنبت مها معها كمبتها ال غيرةا وكيؼ تع رت 

وذنا جاء نرؼ الباء  .كيؼ أسرعت مها لمساعدتهاا ولكنها لـ تستطع إنقاذذاالكمبة ف  البركةا و 
 .وتنوؿ إلى بطة كبيرة وأنقذ الكمبة

وبعد االنتهاء مف الق ةا تناور المعممة ا طفاؿا وتطمب منهـ ا جابة عمى أس متهاا إذ تطمب 
 .ساعد ا طفاؿمنهـ تنديد مكاف ذذاب ا طفاؿا مع التركيز عمى أف نرؼ الباء ذو الذي 

بعدذا تعرض لونة مكتوب عميها نرؼ الباءا وتطمب منهـ قراءتش ولفظشا ومف  ـ تمرر النرؼ 
عمى ا طفاؿ ليممسو ا ومف  ـ تثعش عمى شجرة النروؼ وتعمقشا وذو  ديقنا الجديد ف  شجرة 

 .النروؼ

 .بعد أن عرف األطفال من القصة بطل القصة , وىو حرف الباء : مرحمة التعرف

 :مرحمة بمورة العمل الجماعي

بعد أف تكوف المعممة كانت قد قسمت ا طفاؿ إلى مجموعاتا تعرض إليهـ مجموعة مف 
(ا عدد مف ا شياءا أو عدد مف الكممات تنتوي .كاس ػ بيت   –ابريؽ   ا شياءا مف م ؿ )

ز ا شياء عمى نرب الباءا وبعثها ا خر ال تنتوي عمى نرؼ الباءا وتطمب مف ا طفاؿ فر 
 .إلى أشياء فيها نرؼ الباءا وأشياء ال يوجد فيها نرؼ الباء

المعممة لألطفاؿ يجب أف ننافظ عمى ذذ   :تناور المعممة ا طفاؿ عند عرض ا شياءا وتقوؿ
 .ا شياءا وال نرميها أو نكسرذا

وتطمب مف  ـ تتابع المعممة تكميؼ ا طفاؿ بمهمات وأعماؿا كأف تقوـ بتوزيع قطع المعجوفا 
ا طفاؿ أف يشكموا نرؼ الباءا ومف مجموعة أخر  تشكيؿ نرؼ الباء بأعواد ال قابا لتر  أي 

وذنا يتعاوف ا طفاؿ طبعا ا لتشكيؿ نرؼ  .مجموعة قد شكمتا بشكؿ  ني ا وألواف جميمة 
 .الباء

ا ليشكموا وتتابع المعممة تكميؼ ا طفاؿ بأعماؿ مشتركةا وتطمب منهـ أف يو ؿ كؿ طفؿ النقاط
نرؼ الباءا بشكؿ  ني ا أي ثرورة و ؿ النقاط جميعهاا وتسألهـا ماذا يشبش ذذا النرؼا 

 .فهو يشبش البطة بشكمش
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تتابع المعممة تكميؼ ا طفاؿ بالعمؿا وذ  أف كؿ مجموعة عميها أف تختار كممات فيها نرؼ 
 .الباء

نرؼ لش لوفا بشكؿ مستقؿا  ـ  وتتابع المعممة مف خالؿ تقسيـ الكممة إلى أنرؼ ممونة وكؿ
  .تجمع ا نرؼا فتخرج كممة باب ا م ال  

 .ويأت  أيثا  ف  وسط الكممةا شباؾ .وتقوؿ المعممة أف نرب الباءا يأت  ف  أوؿ الكممةا باب
وتطمب المعممة إلى ا طفاؿ أف يف موا ا شياءا بنسب موقع  .دب ..وقد يأت  ف  نهاية الكممة

 .ةا أي أف يعمموا معا  نرؼ الباء ف  الكمم

بعد االنتهاء مف العمؿا تبدأ المعممة بمناورة ا طفاؿا نوؿ موقع نرؼ الباءا ونيث يذكر 
الطفؿ الكممةا تقدـ لش بطاقة تشير إلى موقع النرؼ فيهاا وتطمب منش تنديد النرؼا 

قامت بتقويـ عمؿ  والمجموعة الت  ينج  أطفالهاا ذ  الفا زة ا وتقدـ الجوا ز ف  النهايةا بعد أف
 .ا طفاؿ

 :التقويم

  اذكر أسماء أطفال القصة؟ػ. 

  إلى أين ذىب األطفال؟ػ. 

  ما اسم الكمبة في القصة؟ػ. 

  من يمفظ حرف الباء؟ػ. 

  صنف األشياء الموجودة أمامك, والتي يوجد في لفظيا حرف الباء؟ػ. 

  اإلبريق والكأس ؟ :كيف نحافظ عمى األشياء, من مثلػ. 

  لمعجون حرف الباءشكل باػ. 

  صل النقاط, لتشكيل حرف الباءػ. 

  أذكر كممات تحتوي عمى حرب الباءػ. 

  في آخرىا(.ػ  في وسطياػ  في أول الكممة )صنف األشياء, بحسب موقع حرف الباء ػ 
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 :طريقة المناقشة

نوؿ  أنشطة تعميمية ػ تعمميةا تقوـ عمى المناد ةا الت  تتبعها المعممة مع ا طفاؿ :تعريفيا
 ( 53ا صا 2006موثوع ما بطريقة الشرح وطرح ا س مة. )مرع  والنيمةا 

الطفؿ (ا يتـ فيش تبادؿ ا فكار  نشاطا  متمركزا  نوؿ المتعمـ ).ومف تعريفات طريقة المناقشة
والخبرات بيف ا طفاؿ ف  موثوع منددا وذذا يتـ مف خالؿ تعزيز المشاركة والتفاعؿ بيف 

دافعية وواقعية لمنشاط االجتماع  والمعرف  والعمم ا وبالتال  تنقيؽ  ا طفاؿا مما ينقؽ
 انجازات كبيرة .

الطريقة الت  تناقش ظاذرة ماا أو موثوع نشاط عف طريؽ ا س مةا لك   كما ُتعرؼا بأنها : )
 (156ا صا 2000سعدا  ي ؿ الطفؿ بنفسش لتنقيؽ الش ء دوف أف يمم  عميش ش ء(.)

جد أف المناقشة طريقة مف الطرا ؽ الت  تعمؿ عمى تنمية مهارات التهي ة مف ذذ  التعاريؼ ن
 .لمقراءة والكتابةا يتعمـ فيها الطفؿ كيؼ يعالج موثوعا  ويناقششا بطريقة عممية بسيطة

 :خطوات طريقة المناقشة

وذنا تهيئ المعممة أذذاف ا طفاؿ لمبدء بالنقاش مف  :مرحمة التييئة أو التقدم لممناقشة .1
ؿ سرد ق ة أو نكاية أو عرض وسيمة تخدـ ا فكارا الت  ستناقشهاا أو طرح بعض خال

ا صا 2004طافشا  ا س مةا بهدؼ إ ارة اذتماـ ا طفاؿ وتشويقهـ لموثوع المناقشة )
185 ) 

ف  ذذ  المرنمة ال يستطيع ا طفاؿ أف يديروا نقاشا  بأنفسهـا فهـ :مرحمة إجراء المناقشة .2
وف  ذذ  المرنمة ال بد لممعممة مف أف  .ة لتقود سير النقاش فيما بينهـبناجة إلى لممعمم

 :تعمد إلى

 (الر يس المرتبط بموثوع المناقشة (السؤاؿ  )تذكير ا طفاؿ بالمشكمة ) - أ

ا س مة  تنميؿ موثوع المناقشة إلى أس مة فرعية متدرجةا وال بد مف أف ت اغ ذذ   - ب
 اؿ عمى فكرة واندةا نتى ال  وغا  واثنا  ودقيقا ا وأف يركز كؿ سؤ 

 .يتشتت ذذف ا طفاؿ
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مناقشة ا س مة الفرعية مع ا طفاؿا وذلؾ بترؾ النرية لهـ ف  إبداء آرا هـ والتعبير عف  - ت
 أفكارذـا لمكشؼ عف النقا ؽ واكتساب المعمومات والخبرات.

يـ المطموبةا وتجدر ا شارة إلى أف ا طفاؿ ف  ذذ  المرنمة غير قادريف عمى التو ؿ لممفاذ
اعتمادا  عمى النوار الشفه  فقطا بؿ ال بد مف توجيههـ وتكميفهـ بمهارات تعميميةا أي تقسيـ 
العمؿ بينهـ وتوزيع ا دوار ومف  ـ الطمب إليهـ أف يشرنوا أو أف يفسروا ما قاموا بش مف مهمات 

 Beigel, 1998, p.445 ) تقودذـ إلى النموؿ والمعارؼ المطموبةا وكسب النقا ؽ.

يتو ؿ ا طفاؿ مع المعممة إلى النتا ج أو النموؿ المطموبةا :الوصول إلى النتائج وتفسيرىاػ  3
لموثوع النقاش نتيجة تبادؿ ا فكار واآلراء وا جابات نوؿ الموثوع المطروح والمعالجة 

 (.185ا ص 2004طافشا   الدقيقة لش )

 ة, أن تعمل عمى التذكير بالمعمومات عمى المعممة بعد المناقش :ما بعد المناقشةػ  4
  56)ا صا 2005مرع  والنيمةا  )الميمة, التي تتعمق بموضوع المناقشة.      

ت ميـ نشاط وقت طريقة المناقشة مع مراعاة تنمية مهارات التهي ة لمقراءة والكتابةا أي أف 
 :ا ذداؼ السموكية ستنقؽ ما يأت 

 .ا ويتـ البدء بتعداد المعمومات المتعمقة بشأ ػ يتـ طرح الموثوع المراد تنميمش

 .ب ػ تنديد التف يالت الدقيقة لمموثوع المطروح

 .ج ػ الو وؿ إلى التعميمات

 .د ػ تنميؿ المعمومات ف  ثوء التعميمات
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 :النشاط

 فصل الشتاء

 :األىداف السموكية

 :ف  نهاية ذذا النشاطا عمى الطفؿ أف يكوف قادرا  عمى أف

 .يشاذد  ف  ال ور يندد ما .1

 .يشرح مظاذر الطبيعة ف  ال ورة .2

 .يعدد مظاذر ف ؿ الشتاء .3

 .يسم  الف ؿ الذي يأت  بعد  ف ؿ الشتاء .4

يقارف بيف ف ؿ الشتاء وف ؿ الخريؼا مف نيث درجة النرارةا وشكؿ ا شجارا وشكؿ  .5
 .السماء

  .يفسر سبب اختالؼ نوعية مالبس الناسا طيمة أياـ السنة .6

 .ل ورة الدالة عمى الف وؿيركب أجزاء ا .7

 .يعبر عف الف ؿ الذي ينبشا أك ر مف غير ا بأسموبش الخاص .8

 :التعممية  –األنشطة واألساليب وسير العممية التعميمية  

تعرض المعممة لونة لف ؿ الشتاءا فيها مطر وغيـ وأشجار متساقطة ا وراؽا وتبدأ بمناورة 
 ؿ ا طفاؿا ذؿ تشاذد ذذ  المظاذريهاا أو تسأا طفاؿ نوؿ ذذ  ال ورةا وماذا يشاذدوف ف

 .طيمة أيـ السنة؟؟ وتركز عمى السؤاؿ الر يسا ما اسـ ذذا الف ؿا الذي نرا  ف  ال ورة؟

ذؿ أياـ السنة كمها تكوف بهذ   :ا وتذكرذـ بالسؤاؿ التال .. ـ تبدأ المعممة بمناورة ا طفاؿ
كيؼ تروف السماء؟  ...وعف مظاذر الطبيعةوتوا ؿ مناورتهـ نوؿ لوف ا شجارا  .ال ورة؟؟

وبعد ذلؾا تشير إلى إند   .ذؿ يوجد فيها غيوـ؟ ما لوف السماء؟  ـ تناورذـ نوؿ الشمس
ومف خالؿ ذذ  ا س مةا  .ف  أي ف ؿ نشاذد ا وراؽ المتساقطة؟ .ا شجار المتساقطة ا وراؽ

  .لقد ذذب الخريؼا وجاء الشتاء .ت ؿ المعممة با طفاؿ إلى أف ذذ  ذ  مظاذر ف ؿ الشتاء
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ب وت مرتفع تارةا  . ـ عمى المعممة أف تردد أغنية ف ؿ الشتاءا بعد أف تعممها لألطفاؿ
 .وب وت منخفض تارة أخر ا وذنا الهدؼ ذو تنمية مهارة التمييز السمع  لد  الطفؿ

المعممة  تطمب المعممة مف ا طفاؿا أف يشرنوا لها مف جديد مظاذر ف ؿ الشتاءا وتعود
نش أتى بعد ذذاب ف ؿ الخريؼا وفيش يتـ  وتذكر ا طفاؿ بأف ذذا الف ؿ ذو ف ؿ الشتاءا وا 

 .تساقط ا مطارا وأف البرد ف  تزايد وأف ذناؾ انخفاض كبير ف  دراجات النرارة

 :مرحمة تحميل المعمومات في ضوء التعميمات

ارنوا ما بيف ف ؿ الخريؼ وف ؿ بعد أف يعرؼ ا طفاؿ إلى ف ؿ الشتاءا نطمب منهـ أف يق
 السماء ػ ا شجار(.  –درجة النرارة   الشتاءا مف نيث )

أيثا  تناور المعممة ا طفاؿا ف  أف لكؿ ف ؿ مف ف وؿ السنةا  يابش الخا ةا فف  الشتاء 
نرتدي المالبس ال وفيةا وف  الربيع المالبس القطنيةا وف  ال يؼ المالبس الخفيفةا  :م ال  

 .سبب اختالؼ الف وؿ واختالؼ دراجات النرارةوذلؾ ب

 ـ تعرض المعممة عمى ا طفاؿا لونة فيها كؿ الف وؿا وذ  عبارة عف )منزؿ( تفككها  
  .وتركبها أماـ ا طفاؿا  ـ تطمب مف ا طفاؿ مناولة تركيبها وفؽ خ ا ص كؿ ف ؿ

ت اليدوية الدقيقةا والتنسيؽ عدا عف تنمية العثال .وذنا ننم  مهارات التهي ة لمقراءة والكتابة
  .بيف اليد والعيف والقبض عمى ا شياء

 .وذناا نطمب مف ا طفاؿ التعبير عف الف ؿ الذي ينبونشا مع ذكر ا سباب
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 :التقويم

 ماذا نشاىد في الصورة؟ 

 ما لون األشجار؟ 

 كيف تكون الطبيعة؟ 

 عدد مظاىر فصل الشتاء؟ 

  رة ؟ما اسم الفصل الموجود في الصو 

 عدد مظاىر فصل الشتاء. 

 حدد نوعية المالبس التي يمبسيا الناس في فصول السنة المختمفة. 

 ركب أجزاء الصورة. 

 ما أكثر فصل تحبو من فصول السنة ؟؟؟ 
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  تدريب المعممات عمى األلعاب التعميمة عند منتسوري:
 :ا طفاؿ بيةتر  ف "  منتسوري ماريا"  طريقة عميها بنيت الت  السيكولوجية ا سس

 : األول القانون

 تمؾ مف أقؿ مستو  ف  المقدمة ا نشطة تكوف وأف ا طفاؿ عقمية مخاطبة أذمية عمى التركيز
 . العادييف لألطفاؿ تقدـ الت 

 : الثاني القانون

 بالم يرات التربية تهتـ أف يجب. )  ميولهـ ومراعاة لألطفاؿ العقم  التطور خ ا ص مراعاة
 العقم  استعداد  يكوف نفسية بمنظات يمر الطفؿ أف إذ الطفؿ خبرة إشباع إلى ؤديت الت  الغنية
 إعادتها نناوؿ أف العبث فمف ذباء   تمر المنظات ذذ  تركنا ننف فهذا قويا   المعمومات لتقبؿ فيها
 ( .  مثى قد المناسب الوقت يكوف إذ

 :  الثالث القانون

 . ميولش إشباع إلى مياال   نفسش الطفؿ فيها يجد الت  الفترات ف  الطفؿ مع العمؿ يجب

 :  الرابع القانون

 . النرية مف الكاف  القدر الطفؿ إعطاء

 : السيكولوجية األسس تطبيق طرق

 .  العممية ةالعام لمنياة الطفؿ لتأذيؿ تقدـ تدريبات -

 . النواس لتربية لمطفؿ تقدـ تدريبات -

 . معينة مهارات أو خبرات أو تمعموما الطفؿ إكساب إلى تهدؼ تعميمية تدريبات -

 " : منتسوري ماريا"  عند لمطفل الكتابة تعميم

 فالمقدرة ولهذا وتشكيمها العثالت تدريب يمكف ا طفاؿ نالة ف  أنش"  منتسوري ماريا"  تذكر
 . لمتعمـ القابؿ الطفؿ يتعممها أف الممكف مف الكتابة عمى
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 وليس يكتب وذو ونالنظش نفن ش أف الكتابة الطفؿ تعميـ أ ناء المهـ مف أنش أيثا   وتثيؼ
 . ذاتها ند ف  الكتابة  واب مد  المهـ

 تمييز يتعمموف ا طفاؿ أف فكما ا شكاؿ تعميـ يشابش"  منتسوري ماريا"  عند النروؼ وتعميـ
"  منتسوري ماريا"  أف نجد كذلؾ النظر طريؽ عف  ـ أوال   الممس طريؽ عف الهندسية ا شكاؿ
 مقو  ورؽ مف أو خشب مف النروؼ فت نع النروؼ تعميـ ف  الطريقة ذذ  اعباتب تن  
 أجاد فهذا الممس عممية أ ناء اآلخر بعد الواند أسماءذا يتعمموف النروؼ لهذ  ا طفاؿ وبممس
 عف النروؼ عمى التعرؼ ف  كبيرة متعة يجدوف فهنهـ التمريف مف ا ولى المرنمة ذذ  ا طفاؿ
 إلى ينتقموف  ـ الممس طريؽ عف النروؼ ا طفاؿ يتعمـ وبذلؾ مقفمة هـوعيون)  الممس طريؽ
 تأت  وذنا ا الورؽ عمى مكتوبة النروؼ عميهـ فتعرض( .  الب ر طريؽ عف عميها التعرؼ
 ا طفاؿ ويتعمـ النظر ناسة طريؽ عف النروؼ تعمـ وذ  الكتابة تعمـ مرانؿ مف ال انية المرنمة
 إلى المنطوقة الكممات تنميؿ عمى ا طفاؿ فيتدرب الوقت نفس ف  لمنروؼ ا  وات مخارج
 . القراءة موعد ناف فقد ذلؾ أجادوا فهذا أ واتها

 " : منتسوري ماريا"  عند لمطفل القراءة تعميم

  ي القراءة اسـ تعطى أف ترفض إنها بؿ القراءة ف  الفهـ عن ر عمى"  منتسوري ماريا"  ت ر
 فهف كذلؾ الطفؿ أماـ الت  وا سطر النروؼ نقؿ مجرد ليست تابةالك أف وكما ذذا خالؼ ش ء
 أو المعروفة ا شياء بأسماء القراءة دروس وتبدأ المكتوبة الرموز مف الفكرة فهـ عف عبارة القراءة

 ينطؽ كيؼ مقدما   يعرؼ فهو القراءة عممية الطفؿ عمى يسهؿ وذذا النجرة ف  الموجودة
 . الكممة تكوف الت  ا  وات

 : يم  كما وخطواتها

 العالمات ترجمة عمى مق ورا   عممش فيكوف الش ء اسـ عميها كتب قد بطاقة الطفؿ يعطى
"  قميال   أسرع"  يقوؿ أف إال المعمـ عمى فميس مناسبة بطريقة بذلؾ قاـ فهذا أ وات إلى المكتوبة

 الطفؿ لد  مفهومة مةالكم تكوف ال وقد مرات عدة العممية ذذ  وتتكرر أكبر بسرعة الطفؿ فيقرأ
 إشراؼ تنت)  المناسبة بالسرعة الطفؿ يقرأذا عندما ولكف مقاطعها لتقطع نظرا   ا مر باديء ف 

 الش ء بجوار البطاقة الطفؿ يثع ذلؾ تـ فهذا مباشرة الشعور بؤرة إلى الكممة تنتقؿ(  المعمـ
 ت ؼ الت  الجمؿ تكتبف الجمؿ قراءة إلى ا طفاؿ ينتقؿ  ـ البطاقة ذذ  اسمش تنمؿ الذي

 ويقوموف القطع ذذ  مف ا طفاؿ ويختار الورؽ مف قطع عمى ا وامر تتثمف الت  أو النركات
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 مرتفع ب وت الجمؿ ذذ  يقرأ ال الطفؿ أف يالنظ أف ويجب فيها عممش منهـ يطمب ما بأداء
 . المكتوبة الرموز مف المعان  الطفؿ يكتشؼ أف ا وؿ القراءة فهدؼ

 نالة ف  الطفؿ أف ف "  منتسوري ماريا"  لطريقة الر يس  المبدأ تقرير يمكف تقدـ ما ىعم وبناء  
 .  عقمش أو جسمش ف  سواء ومك فة مستمرة تنوؿ

 .  الفرد بناء مرنمة ذ (  5)  إلى(  2)  مف السنوات أف"  منتسوري ماريا"  وتر 

 ذذ  ف  الطفؿ ينهمؾ نيث.  رادةوا  والتفكير الذاكرة فيها تنمو الت  ذ  السنوات ذذ  أف إذ
 عمى والهدوء ا الفوثى عمى والنظاـ ا المعب عمى العمؿ فيفثؿ:  نفسش بناء ف  السنوات

 . المنافسة ال والتعاوف ا الغير عمى االعتماد ال النفس عمى واالعتماد ا الثوثاء

 : ذذا معنى

 ينمو نتى الكبار تأ يرات عف فيبعد  ا الطفؿ شخ ية انتراـ عمى يؤسس النظاـ ذذا م ؿ أف
 جو ف  التعمـ لمطفؿ توفر والت  لذلؾ المهيأة أو المعدة البي ة توجش ولهذا العادي إلى أقرب نموا  
 . النظاـ لهذا ركيزة تعتبر النرية مف كبير بقدر استمتاعش مع والطمأنينة بالهدوء مشبع

 " : منتسوري ماريا"  طريقة عمى مؤسس تربوي نظاـ أي إف

 البي ة تمؾ ف  الفرص لش وتتاح ا لش خ ي ا   أعدت بي ة إطار ف  إيجابيا   مشاركا   الطفؿ ريعتب
 الطفؿ إمكانات تنمية عمى يعمؿ أف ا سموب ذذا شأف مف بتمقا ية ا عماؿ واختيار لمتنرؾ
 ينرز  جديد إنجاز كؿ أف النتيجة وتكوف نولش مف العالـ بها يستكشؼ الخمسة نواسش فيستخدـ
 تعممش ف  ا ولى الخطوة وذو الذات انتراـ إلى يؤدي وذذا الذاتية بقيمتش إنساسا   يمننش الطفؿ
 .ونقوقهـ اآلخريف ينتـر كيؼ

 ; اآلتي عمى الطفل حواس تدريب عمى برنامجيا في منتسوري ركزت وقد

 . وخشونتش سمكش ف  المختمفة الم نفر الورؽ طريؽ عف :الممس حاسة تدريب

 الطيورت أ وا م ؿ المختمفة والنغمات ا  وات تمييز طريؽ عف ;السمع حاسة تدريب
 . والنيوانات

 . والنامض والمال  والمر النمو ا الطعـ تمييز طريؽ عف ;التذوق حاسة تدريب

 . وا نجاـ وا لواف وا طواؿ ا شكاؿ تمييز طريؽ عف ;اإلبصار حاسة تدريب
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 ا دوات واستخداـ النشاط ف  النرة اقؼالمو  طريؽ عف نفسو عمى االعتماد الطفل تدريب
 التعميمية

 :العممية لمحياة منتسوري ماريا مدرسة أنشطة

 ي:منتسور  نسب العممية لمنياة قا مة

 ال ناديؽ وغمؽ فت  (0

 البسكويت وعمب الدوارؽ غطاء وغمؽ فت  (1

 والدواليب ا بواب مف مختمفة أنواع وغمؽ فت  (2

 . دورقيف بيف النبوب سكب (3

 قمع خالؿ مف الماء سكب.  الماء سكب (4

 المالبس الط  وفؾ ط  (5

 نساسة أشياء ووثع ونمؿ رفع (6

 ش ء وعميها ال ينية ووثع ونمؿ رفع (7

 با رض الخا ة ال غيرة السجادة ونمؿ رفع (8

 با رض الخا ة ال غيرة السجادة وفؾ ط  (01

 مطوية غير سجادة نافة عمى الجموس (00

 كرس  وثع  ـ ونمؿ رفع (01

 المنثدة تنت لمكانش أخر  مرة ويعود وينمؿ رفعي.  المنثدة تنت موجود كرس  (02

 لشخص ومناولتش المقص استعماؿ (03

 الكتاب مناولة (04

 الذات عمى االعتماد نمو (05

 والوجش اليديف غسؿ (06
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 الشعر وتسري  تفريش (07

 الشعر وتثفير(  النايموف الرباط استعماؿ)  تثفير (08

 ( السوستة استعماؿا  فيونكة عمؿا  الكباسيفا  ا بزيـا  ا ربطةا  الزراير)  الفريمات (11

 رباط ربط (10

 ا نذية تمميع (11

 المالبس تفريش (12

 المالبس ط  (13

 النا ط عمى عميقة فوؽ المالبس تعميؽ (14

 الشماعة فوؽ المالبس تعميؽ (15

 ومتشكر فثمؾ مف يقوؿ (16

 يتكمـ أف قبؿ شخص انتبا  يمفت (17

 السمـ وينزؿ ي عد بنرص (18

 الباب مف الخروج عند لآلخر طريؽ يعط  (21

 ثيؽ مكاف ي لممرور ا ذف يسأؿ (20

 والغرباء ا  دقاء ين  (21

 لمزا ر الكرس  – المقعد يقدـ (22

 لمزا ر المشروبات يقدـ (23

  بالبي ة العناية (24

 التراب تنظيؼ (25

 بالمكنسة التراب كنس (26
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 المنثدة غسؿ (27

 ا  اث تمميع (28

 ا شياء تمميع (31

 والمرايا النوافذ تمميع (30

 المالبس غسؿ (31

 المنثدة وثع (32

 السرير ترتيب (33

 التقطيع وأدوات ا وان  وتجفيؼ غسؿ (34

 مكانها ف  التقطيع وأدوات ا وان  نثع (35

 الستا ر وفت  غمؽ (36

 الزذرية ف  الزذور ترتيب (37

 : منتسوري ماريا اسم يحمل الذي المنيج ييدف

 وقد.  ا طفاؿ عند واثنة نفسية خ ا ص اكتشاؼ إلى أدت جديدة تعميمية أشكاؿ وثع إلى
 مف أنفسهـ تنرير ف  الرغبة رواأظه وقد قبؿ مف يكتشؼ لـ عقم  مستو  عف أطفالنا كشؼ

 مف مذذؿ مستو  ومنققيف أعمالهـ ف  بعمؽ ومنغمسيف االستيعاب عمى قادريف ذاد يف البالغيف
 . وال فاء السكينة

 مع متوافؽ غير التجهيز سيئ عالـ ف  يعيش الكبار  نع مف بي ة ف  يعيش الذي الطفؿ إف
 مع ليكيفش ويكبنش إرادتش يستقطع البالغ قبؿ مف قمعي الذي الطفؿ إف.  والنفسية المادية انتياجاتش

 سمة لها اجتماعية مشكمة ذناؾ وليس.  والعقاب لإليذاء موثوع الطفؿ وي ي  لش مقيدة بي ة
  . الطفؿ قمع م ؿ العالمية

 لنالش الطفؿ يترؾ أف يجبا  مناقشات موثوع الوالدة منذ يبدأ التعميـ فكرة : الجديد التعميـ
 مف تنظـ وأف تتبع أف يجب الجسدية النركة.  نفسش الطفؿ رغبات قمب مف قاانطال ليت رؼ

 ننو عمى تنمو ال والعثالت.  بالتجسد منتسوري ماريا و فتش وقد داخمش ومف الطفؿ عند
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 الطفؿ إرادة عف تعبير ذ  الجسدية النركة  ف الطفؿ إرادة لتخدـ لتأت  تخثع لـ ما  ني 
 .نفسها تنظـ نتى الداخمية الطفؿ نياة انتظار وعمينا العامة

 :منتسوري أنشطة في الطفل

 ما وذذا الكامنة الطاقة إخراج إلى با ثافة المهاـ ويتقف ويهتـ يمـ منتسوري أنشطة ف  الطفؿ
 المالبس ولبس خمع م ؿ عالية بمهارة ليتعممها أنشطة مف يفعؿ بما قيامش استمرارية ف  يميز 
 . وا كواب ا طباؽ وغسؿ ربطةا  وعقد ا زرار وفؾ بنفسش

 ليساعد القدر نفس تنقيؽ مف يتمكنوا لـ الذيف اآلخريف ا طفاؿ لم منة تعممش ما يستخدـ وذو
 استيعاب المن مة وتكوف لمطفؿ الخارج  االجتماع  السموؾ ينمو المنواؿ ذذا وعمى.  زميمش

 . النهاية لهذ  لي ؿ لنريةا تعطيش المال مة البي ة مف إطار ف  موثوع الطفؿ  ف ا نشطة

ذاا  ا طفاؿ عند موجودة الداخؿ ف  النفس وعزؿ التفكير عمى القدرة إف نجد  القدرة بهذ  سممنا وا 
 . تشغيمها إلى ننتقؿ أف البد الطفؿ عند التركيز عمى الوامثة

 مف زالتركي مف الجيدة المنظات عمى نتعرؼ كيؼ بتعميـ التربية أشكاؿ لكؿ المفتاح نجد وذكذا
 النفس عمماء ويتفؽ النساب وقواعد النكايات وقص والكتابة القراءة تعميـ ف  استخدامها اجؿ
 استخداـ يتطمب والتعميـ الطفؿ انتبا  إ ارة يجب أنش وذو لمتدريس واندة طريقة ذناؾ إف عمى
  . الذاتية لشخ يتش بناء  أجؿ مف لش الداخمية القو 

 نتى التوجيهات إعطاء يتفاد  نفسش ليكب  ودقة  عوبة ك رأ الجديد المدرس عمؿ يكوف ولهذا
 . التالميذ ونظاـ تشكيؿ مف تأ ير أي يمارس وآال الكامنة التمميذ قدرات ف  وي ؽ الطفؿ : ينمو

تر  البان ة أنش يجب أف يسبؽ البدء بتعميـ الكتابة مرنمة إعدادية ا يدرب الطفؿ بعض التدريب 
طريقة مداـ منتسوري الش ء  ف نركت  العيف واليد ا ولعؿ  النس  النرك  الممس  لتنسيؽ

 الك ير مف الفا دة ففيها:

ؾ اليد برمتها ال  ابع بنيث تتنر دربش عمى استخداـ ا يتعمـ الطفؿ تنريؾ اليد بما ي .1
الرسغ واال ابع فقط مف خالؿ استخداـ لعبة المكعبات وذ  مكعبات خشبية ممونة مختمفة 

نها الطفؿ برجا  ويميز الكبير منها وال غير وقد تـ تعريفهـ بطريقة النجـ والطوؿ يكوف م
 استخدامها. 
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يتتبع الطفؿ بالممس نروفا  بارزةا أو مكتوبة كورؽ الزجاج مف خالؿ لعبة القثباف مختمفة   .2
ا طواؿ مناسبة لتقدير االطواؿ والتعداد ولعبة ا شكاؿ الهندسية أو المعدنية وذ  أشكاؿ 

 ندسية ودور الطفؿ وثع كؿ ش ء ف  المكاف المخ ص لش.ذات فتنتات ذ

( اسطوانة خشبية  غيرة جميعها 01وا سطوانات ال وتية فه  عبارة عف مجموعة مف )
( عمب مواد تتدرج ف  نجها 5بنجـ واند وجميعها مغمفة ال يمكف فتنها وقد وثعت بداخمها )

 جارة  غيرة .و وتها )ند تنريكها( م ؿ نبات رمؿ أو رز أو فوؿ أو ن

( اسطوانات لونا  أزرؽ  بت ف  قاعدتها مجموعة العمب الست 5وأعطيت كؿ مجموعة مف )
ا خر  مما مة تماما  لها ف  ال وت لونها أنمر وعمى اطفؿ أف يسمع ال وت ال ادر مف 
ا سطوانة ف  إند  أذنيش ويتو ؿ بواسطة ا ذف ا خر  إلى العمبة الت  لها نفس ال وت 

ف  الموف اآلخرا وال عوبة ف  ذذ  الوسيمة تتم ؿ ف  تقارب ا  وات مف عمبة  خر  تمما  
 ولكنها تدريب جيد عمى تنمية المهارة الدقيقة لالستماع. 

يتدرب الطفؿ عمى مسؾ القمـ واستعمالش ف  الرسوـ أوال  مف خالؿ تدريب عمى الرمؿ وعمى  .3
الرمؿ وتعرؼ المعممات عميش ومشاذدتش  ا قالـ الخشبية الطريةا وقد تـ االتياف  ندوؽ

لمعرفة طريقة استخدامش وذو  ندوؽ ففيش رمؿ يبدأ الطفؿ بالمعب فيش لتدريب أ ابعش قبؿ 
أف يبدأ تعمـ الكتابة ونتى القمـ ال يسم  لمطفؿ بتناولش ومعالجتش قبؿ الكتابة عمى الرمؿ 

 ـ بقمـ الر اص الطريا إذ  وبالطباشير الطري المموف عمى ا لواحا وبأقالـ التمويف ا
المعروؼ أف الكتابة بالقمـ عمى الورؽ وبالنجـ العادي تتطمب نثجا  عثميا  معينا  ف  

 الرسغ وا  ابع ال يتوفر لمطفؿ ال غير ف  بادئ ا مر .

دارة النوار ونسف  ياغة ا س مة وتوجيهها  وقد تـ تدريب المعممات عمى اف يتقف التندث وا 
ت المناسبيف ولكف م ؿ ذذا يجب أف تتقف مهارة االستماع  ف معظـ المعممات بالشكؿ والتوقي

 تمق  وتشرح وتوجش التعميمات معظـ الوقت بنيث ال تترؾ الفر ة لألطفاؿ لمتندث..

لذلؾ كاف ال بد مف تدريب المعممة نفسها عمى االستماع واالن ات لما يقوؿ ا طفاؿ وتشجيعش 
 س مة وتنفزذـ مف خالؿ إ ارة موثوعات قريبة إلى نفوسهـ.عمى التندث مف خالؿ توجيش أ

ف  ذذا الموثوع سوؼ أعرض عمى المعممات مجموعة مف ا فكار الت  يمكف أف تطبيقها مع 
 أطفاؿ الروثة وبالخامات الموجودة ف  الرياض:
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 التصنيف صندوق

 
 : المستعممة األدوات

 الكرتوف او الفميف مف  ندوؽ 

 8 لتر 4. نجـ فارغة ما قوارير 

 اخثر ليؼ ا اسفنج ا جوخ 

 رطب رمؿ ا جاؼ رمؿ ا ن ى . 

 : المعبة فكرة

 الخشف الى الناعـ مف بترتيبها يقوـ  ـ مممسها نسب القوارير فؿالط ي نؼ فأ . 

 العال  ال وت مف بترتيبها يقوـ  ـ  ت در  الذي ال وت نسب القوارير الطفؿ ي نؼ فأ 
 . المنخفض ال وت الى

 : المعب اثناء الطفل عمى تعرض أسئمة

 ؟ القوارير مممس عمى تتعرؼ كيؼ 

 ؟ القوارير ذذ  ترتيب تستطيع كيؼ 

 ؟ ال وت أو المممس بنفس القوارير جميع كانت لو يندث ماذا 

 ؟ القوارير داخؿ الموجد بيف تفرؽ كيؼ 
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   عبا  الى سهؿا  مف مرانؿ

 :ولاأل  الصندوق

 .مطابقة وذوا زرؽأ ا فراأ نمرأ: يةساسا  االلواف مف زوجة ر يسي الواف  الث فيش

 :الثاني الصندوق

 مطابقة وذو بنفسج  برتقال  خثرأ زرؽأ نمرأ  فرأ سودأ بيضأ لوافا  مف زوج

 :ال الث ال ندوؽ

 تسمسؿ وذو ( الواف 8) لوف كؿ مف درجات( 5-7)

 :التطابق

 سنتيف لعمر  زرؽا  بالموف زرؽا  الموف يطابؽرا اليسا عمى ومجموعش اليميف عمى مجموعة

 الغامؽ الى الفات  الموف مف نبدأ :ال الث لم ندوؽ التسمسؿ طريقة

 :التسمسل من ليدفا

 طفاؿلأل فنيش وتهي ة لوافلأل الدقيؽ الب ري التمييز الطفؿ يتعمـ

 من صغرأ

 
 : المستعممة األدوات

 . مختمفة بأنجاـ فميف قطع 3 ا الوسط ف  عمود بها م بت فمينة
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 : المعبة فكرة

 . ا  غر إلى ا كبر مف الفميف قطع الطفؿ يرتب فأ

 : المعب اثناء الطفل عمى تعرض أسئمة

 ؟؟ الشكؿ رتبت كيؼ 

 ؟ الزرقاء القطعة بعد ال فراء القطعة ذذ  وثع تستطيع ذؿ 

 ؟ ا كبر الى اال غر مف القطع رتبنا لو ندثي ماذا 

 : مالحظات

 . الفميف قطع عمى مختمفة بأنجاـ اسد م ؿ لنيوانات  ور وثع نستطيع

 قياس أشرطة

 

 
 : المستعممة األدوات

 .خرز االشكاؿا بيف لمو ؿ  وؼ ا جوخ

 : المعبة فكرة

 .الخرز ستعماؿاب لش و ؿ الذي المكاف ويندد المختمفة ا شياء الطفؿ يقيس فأ
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 : المستعممة األدوات

 .خشب اعواد مطاطا  وؼا خيط ازرارا اسفنجا

 : المعبة فكرة

 الشكؿ فـ عمؿ طريؼ عف لش و ؿ الذي المكاف ويندد المختمفة ا شياء الطفؿ يقيس فأ
 ".المطاط ف  الخيط يدخؿ"  دالموجو 

 
 : المستعممة األدوات

 .نراري تغميؼ مفةمغ  ور بالستؾا شريط خشبا اعواد اسفنجا

 : المعبة فكرة

 بيف الشريط ادخاؿ طريؽ عف لش و ؿ الذي المكاف ويندد المختمفة ا شياء الطفؿ يقيس اف_ 
 .الخشبية االعواد
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 : المستعممة األدوات

 .لمتنديد شريط  وؼا خيوط ستعماؿاب البعض ببعثها مو ولة نراري غميؼت مغمفة  ور

 : المعبة فكرة

 .التنديد شريط ستعماؿاب لش و ؿ الذي المكاف ويندد المختمفة ا شياء الطفؿ يقيس اف_ 
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 مباشراالختبار البعدي ال

 .طريقة المعب, طريقة التعمم التعاوني يعّرف .1

 أمام العبارات اآلتية: خطأ( صح( أو ) ضعي إشارة ) .2

 .ُيعد المعبا وسيمة مف أذـ وسا ؿ المتعة والتسمية بالنسبة لمطفؿ - أ

تعد طريقة المناقشةا مف أذـ الطرا ؽ المتبعة مع ا طفاؿا بغية الو وؿ إلى المبادئ  - ب
 .ش ممكف مف قبؿ المعممةوالقواعدا بأقؿ توجي

 .إف مرنمة التعامؿ فعميا  مع المعبةا ذ  المرنمة ا ولى ف  تطبيؽ طريقة المعب - ت

 .خطوات طريقة المناقشة يعدد .3
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لبرنامج تدريب معممات رياض األطفال عمى التييئة  :البعدي/االختبار التحصيمي القبمي 
 لميارتي القراءة والكتابة

وعة مف ا س مة تهدؼ إلى قياس ونجـ المعمومات الموجودة لد  ف  ال فنات التالية مجم
معممة الروثةا والمتعمقة بخ ا ص طفؿ الروثة وكيفية التهي ة لمهارت  القراءة والكتابة 

  .والطرا ؽ الت  تساعد عمى ذلؾ

ج وذذا االختبار ليس لش أي تأ ير عمى تقويـ عمؿ وأداء المعممة بؿ أنش يسعى إلى تنسيف البرنام
  .الذي سيقدـ إليها ويتألؼ مف خمسة أس مة ر يسة

أس مة  واب وخطأ واختيار مف متعدد ومؿء الفراغات وتو يؿ بيف ا عمدة وأس مة متقابمة 
ويغط  ذذا االختبار جميع جمسات البرنامج التدريب  الذي ستخثع لش المعممات لتنقيؽ أذدافش 

 كؿ سؤاؿ.درجة ل  :وقد وزعت الدرجات عمى الننو التال 
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 (درجة 27 )العالمة :     (ساعة )مدة االمتحان: 

  :أمام العبارات التالية (  √)  إشارة  يضع -أوالا 

  .ال يتأ ر النمو النرك  عند طفؿ الروثة بعمميات التعمـ والتدريب .1

  .تتفوؽ ال بياف عمى البنات ف  المهارات النركية الدقيقة .2

 .بها منتسوريمبدأ النرية مف المبادئ الت  نادت  .3

  .تفيد أنشطة الرمؿ والتمويف ف  تدريب الطفؿ عمى التهي ة لمكتابة .4

  .تعد مهارة التمييز الب ري مف المهارات الممهدة لعممية القراءة والكتابة .5

  .ال تعد مهارة التمييز السمع  مف المهارات الممهدة لعممية القراءة والكتابة .6

  .ت الت  تفسر كيؼ يكتسب الطفؿ المغةالنظرية المغوية لتشومسك  مف النظريا .7

 ج عممية تدعيـتعتبر نظرية التعمـ الذي وثعها سكنرا أف السموؾ المغوي المتعمـ ذو نتا .8
  .إجرا   لمسموؾ المطموب

  .االستعداد العقم  لمطفؿ مف العوامؿ المساعدة عمى القراءة والكتابة .9

  :ثانيًا ـ اختاري اإلجابة الصحيحة

  :غويةمن الميارات الم .10

 .كؿ ما ذكر سابقا   مهارة التهي ة لمقراءة والكتابة   مهارة االستماع ثمهارة التند

  :يجب أن نبدأ تعميم المغة لمطفل  .11

 مف المنسوس إلى المجرد  مف المجرد إلى المنسوس  مف المجرد إلى المجرد

  :النظرية المعرفية من النظريات التي تفسر كيف يكتسب الطفل المغة وىي ل ـ  .12

 تشومسك  4.   ػ بياجيش 3   ػ واطسوف 2  ػ سكنر 1
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  :من أىم أساليب منتسوري تعميم األطفال ىي .13

 ػ التعمـ بالقدوة 4  ػ تربية النواس  3 ػ التعمـ مف ا قراف 2 ػ التعميـ بالتمقيف 1

  :بياجيو لديو نظرية في تفسير اكتساب المغة عند الطفل ىي .14

 ػ النظرية المغوية 3  نظرية المعرفيةػ ال 2  ػ النظرية السموكية 1

  :الفراغات التالية بالكممات المناسبة اممئيثالثًا ـ 

 ...............و ..........ثةتؤ ر ف  النمو النرك  لطفؿ الرو مف العوامؿ الت   .15

  ................و ................مف النظريات الت  تفسر كيؼ يكتسب الطفؿ المغة .16

  ..................و   ..…………………راءة والكتابة مف مهارات الق .17

  ....................و ......................مف عوامؿ االستعداد لمقراءة .18

 رابعًا ـ 

 جاوزه أسطر موضحة دور المعممة فياشرحي مبدأ الحرية عند منتسوري بما ال يت .19
 .إعطاء الحرية لمطفل

  .يارات القراءة والكتابةاشرحي دور معممة الروضة في التييئة لم .20

  .اشرحي النظرية السموكية )اإلجرائية( .21

  .الميارات الفرعية الالزمة لعممية القراءة عددي .22

  .اشرحي النظرية المعرفية عند )بياجيو( .23

 ية ميارة التمييز البصري لدى طفلوضحي ثالث نقاط يمكن أن تقوم بيا المعممة لتنم .24
  .الروضة
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 في الجدول األول بما يناسبيا في الجدول الثاني:العبارة  صميخامسًا ـ 

 :مراحل تخطيط أطفال ما قبل المدرسة

1 2 

ـ وتكون تخطيطات الطفل في ىذه المرحمة ال  مرحمة ما قبل التخطيط
اتجاه معين ليا بل مجرد رغبة ميمة نحو التعبير 

 .عن نفس الطفل

 .مـ لو نوعان تخطيط غير منظم وتخطيط منظ مرحمة التخطيط

ـ تغمب عمى خطوط الطفل في ىذه المرحمة  مرحمة المدرك الشكمي
الخطوط شبو اليندسية كالدائرة والخطوط المستقيمة 

 .والمنحنية
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 :بطاقة المالحظة - (3ممحق رقم )

بطاقة مالنظة أداء معممة لمروثة ف  كيفية التهي ة لمهارت  القراءة والكتابة لد  أطفاؿ الروثة 
  . ناء تنفيذذا لمخبرات التربويةأ

 تقوـ البان ة بناء مشروع بطاقة مالنظة سموؾ المعممة ف  كيفية التهي ة لمهارت  القراءة  ػ
والكتابة لد  أطفاؿ الروثة أ ناء تنفيذذا لمخبرات التربوية إذ ستقوـ البان ة بمالنظة 

البان ة بمالنظة ومؿء البطاقة  المعممات أ ناء تطبيقهف لمخبرات التربوية المتنوعة إذ ستقـو
  .بعد مشاذدات لخبرات متنوعة

   بداء المالنظات الت  تسهـ ف  تنسينها وتشمؿ البطاقة  ال ة أرجو التفثؿ ببياف الرأي وا 
 :مناور أساسية

  .والكتابة المعممة لمتهي ة لمهارت  القراءةالمجاؿ المتعمؽ بالطرا ؽ وا نشطة الت  تتبعها  .1

  .والكتابة اعد عمى التهي ة لمهارت  القراءةؽ بالوسا ؿ وا دوات الت  تسالمجاؿ المتعم .2

  .المجاؿ المتعمؽ بالبنية الت  تساعد عمى التهي ة لمهارت  القراءة والكتابة .3

المجاؿ الرابع المتعمؽ بالجوانب المعرفية والسموكية الت  تسعى المعممة إلى تنقيقها ف   .4
 هي ة لمقراءة والكتابة. أداء ا طفاؿ لتنمية مهارات الت
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 يعتمد تقدير أداء المعممة ف  بطاقة المالنظة عمى تطبيؽ ليكرت الخماس  كما يم :

 المجال األول

 الطرائق واألنشطة التي تتبعيا المعممة لمتييئة لميارتي القراءة والكتابة

 الطرائق: .1

 ضعيف متوسط جيد جيد جداً  ممتاز الفقرات

واند عمى ا قؿ مف الطرا ؽ الت  تهيئ ػ تطبؽ المعممة  1
لمهارت  القراءة والكتابة مف م ؿ )المعب ػ القص والم ؽ ػ 

 ا شغاؿ اليدوية. .التشكيؿ بالمعجوف(

     

       .ػ تختار المعممة الطريقة المناسبة لمموقؼ التعميم  2

ػ تشجع الطريقة المناسبة لألطفاؿ عمى استخداـ عثالتهـ  3
  .لكبيرةال غيرة وا

     

      .ػ يستغرؽ تنفيذ الطريقة وقتا  طويال   4

      .ػ تتي  الطريقة لألطفاؿ النركة والمعب والنشاط 5

      .ػ تجذب الطريقة انتبا  ا طفاؿ 6

ػ تقـو المعممة بتوزيع المهمات وا دوار وفقا  لرغبات  7
 .ا طفاؿ

     

      .زز  فورا  ػ تشجع المعممة ا داء ال ني  وتع 8

      .ػ تتبع المعممة أساليب متنوعة لمتعزيز ف  الوقت المناسب 9

      .ػ تتبع المعممة أساليب تقويمية متنوعة 10
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 :األنشطة التي تتبعيا المعممة لمتييئة لميارتي القراءة والكتابة .2

 ضعيف متوسط جيد جيد جداً  ممتاز البنود

      .تو  العقم  لألطفاؿػ تتناسب ا نشطة مع المس 1

      .ػ تراع  االنشطة اذتمامات ا طفاؿ وناجاتهـ 2

      .ػ تستخدـ أنشطة م يرة وممتعة لألطفاؿ 3

      .ػ تعتمد ا نشطة عمى التفاعؿ النس  مع الم يرات 4

      .ػ تتنوع ا نشطة بما يناسب مختمؼ ا طفاؿ 5

      .(ػ تت ؼ ا نشطة ب فة )ا لعاب 6

ػ تعتمد ا نشطة عمى القص والم ؽ والمعجوف  7
 .والال ؽ

     

      .ػ تتراوح ا نشطة بيف فردية وجماعية 8

ػ تتغير أماكف تقديـ ا نشطة )ف  ال ؼ ػ خارجش ف   9
 .النديقة ف  المسرح(

     

      .ػ تعتمد ا نشطة مواقؼ نياتية نقيقية متنوعة 10
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 ثانيالمجال ال

 المتعمق بالوسائل واألدوات التي تساعد عمى التييئة لميارتي القراءة والكتابة

 ضعيف متوسط جيد جيد جداً  ممتاز البنود

      .ػ تت ؼ الوسا ؿ با  ارة والتنوع 1

      .ػ تناسب الوسا ؿ ناجات ا طفاؿ واذتماماتهـ 2

      .ػ تت ؼ الوسا ؿ با لواف الجذابة 3

      . ؼ الوسا ؿ الت  ال تؤذي ا طفاؿػ تت 4

      .ػ تتناسب الوسا ؿ مع الخبرة المقدمة 5

      .ػ تقدـ الوسا ؿ بطريقة مشوقة وف  الوقت المناسب 6

      .ػ تركز الوسا ؿ عمى نواس ا طفاؿ 7

      .ػ تتطمب استخداـ الوسيمة أك ر مف ناسة 8

      .  استخداـ الوسا ؿػ تتعاوف المعممة مع ا طفاؿ ف 9

      .ػ تناك  الوسا ؿ أشياء نقيقية يعرفها الطفؿ 10
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 المجال الثالث

 المتعمقة بالبيئة التي تساعد عمى التييئة لميارتي القراءة والكتابة

 ضعيف متوسط جيد جيد جداً  ممتاز البنود

      .ػ تتي  البي ة نرية النركة والمعب 1

      .ي ة المجاؿ لمتجريب والبنثػ تتي  الب 2

      .ػ تشجع البي ة الفروؽ الفردية 3

      .ػ بي ة غرفة النشاط آمنة لمطفؿ 4

      .ػ البي ة ممي ة با دوات والوسا ؿ المتنوعة 5

      .ػ يسود الجو روح الثنؾ مع ا طفاؿ 6

      .ػ يتوفر ف  البي ة ا ثاءة والتهوية الجيدة 7

      .ػ يسم  لألطفاؿ بتغيير مكاف جموسش 8

      .ػ نجرة النشاط مرينة لمجموس 9

ػ إتانة الفر ة لألطفاؿ لممارسة ا نشطة  10
 .الت  يرغبونها
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 المجال الرابع 

المتعمؽ بالجوانب المعرفية والسموكية الت  تسعى المعممة إلى تنقيقها ف  أداء ا طفاؿ لتنمية 
 التهي ة لمقراءة والكتابة :  مهارات

 ػ تكمؼ المعممة ا طفاؿ لمس ا شياء وتفن ها.  1

 ػ تطمب المعممة مف ا طفاؿ مسؾ القمـ بالطريقة ال نينة.  2

 ػ تطمب المعممة مف ا طفاؿ معرفة اتجا  الكتابة.  3

 (. ػ تطمب المعممة مف ا طفاؿ عمؿ شكؿ ما ف  )المعجوف ػ قطع المينو ػ الكرتوف 4

 ػ تطمب المعممة مف ا طفاؿ ترتيب ال ور نسب تسمسؿ أندا ها.  5
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 مجموعة من األنشطة التي تساعد عمى التييئة -(4ممحق رقم )
 لميارتي القراءة والكتابة 
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 ةممخص بالمغة اإلنكميزي

Summary of research and its proposals: 
 

The kindergarten stage, a real starting point to achieve the educational 

goals of modern societies that seek to achieve through various 

educational institutions, on the basis of being the first stages of 

education experienced by the child, and thus is the foundation and the 

base for the next stages. 

 As if for giving the kindergarten children reading and writing skills, 

at the age of five years, requires preparation professionally, 

educationally and scientifically parameters Kindergarten, in order to 

achieve this goal, and this can only come through the processes of 

preparation and training before and during the service. 

 

On this basis, we consist here to design a training program for 

kindergarten teachers to help them develop the configuration for 

reading and writing among children kindergarten , according to data 

pedagogical and technological process and modern. 

In the twentieth century the growing interest in reading and writing 

because of the scientific and technical development enormous and 

rapid developments in the community but in the information age, it 

has become literacy and skills necessity imposed by the flow of 

knowledge large and basic need to teach the learner how to deal with 

the changes of the times and its changes rapid cognitive and technical, 

economic, social and other, learn skills reading and writing with 

kindergarten children affected by factors surrounding environment as 

it contributes to teachers, particularly in cognitive development and 

language of the child and help him at the love of reading and writing 

through the implantation of the behavior of reading in an interactive 

active between the teacher and the child and choose the stories 
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appropriate for age of the child and to ensure that the first reading of a 

short dependent the color images. 

If one examines the reality of kindergarten curricula in Syria, we find 

that the curriculum applied predominantly dye educational achieve the 

desire of parents to teach their children reading, writing and 

mathematics, ignoring the capabilities of their children and enjoy its 

resources and capabilities, which makes the most of those in charge of 

kindergarten respond to the will of the people and are implementing 

the Platform for the first row of basic education to children even if 

their abilities do not allow it (Murtaza and Abu Noor 0.2004, p 129 

145), or the lack of curricula that develop the skills of the 

configuration of the reading, writing, and the fact that these results 

come in line with the study of the Ministry of Education (2004) about 

the reality of kindergarten children in the Syrian Arab Republic, which 

confirmed that most of the kindergarten teachers are not in a sufficient 

degree of educational qualification and specialized kindergartens, as 

well as the predominance of traditional methods on the activities of 

the curriculum, and the lack of curriculum for ways to develop the 

potential of the child, and poor concentration in activities designed to 

raise the senses, and the absence of Staff system in kindergarten, 

where most of them follow the rules of the summer, and follow the 

quota system of studies in the distribution of most of the daily 

activities in kindergartens, with the almost complete absence of 

recreational activities and art and music (the Ministry of Education, 

2004). 

 

In other words, we note that there is a lack of attention to the 

development of language skills (listening, reading, writing and oral 

expression) in kindergarten in general and the skills of the 

configuration for reading and writing in particular, although the results 

of the studies demonstrated the effectiveness of the use of activities 
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and modern methods in the development of the skills of the 

configuration for reading and writing in children. 

Where they can identify the main problem of the research question 

follows: 

How effective is the program to train kindergarten teachers to develop 

the skills of the configuration for reading and writing (such as 

auditory discrimination - visual discrimination - sensory motor skills - 

remembering visual) with kindergarten children? 

Here we find an urgent need to train teachers on how to kindergarten 

children acquire the skills of the configuration for reading and writing, 

which represents the tools that enable them to deal effectively with 

any kind of information or future changes in a rational way objective. 

Hence the search at the title: the effectiveness of a program to train 

kindergarten teacher's configuration for my skills for reading and 

writing with kindergarten children, and current research has divided 

into two main parts, namely: 

Where they can identify the main problem of the research question 

follows:  

 

How effective is the program to train kindergarten teachers to 

develop the skills of the configuration for reading and writing 

(such as auditory discrimination - visual discrimination - sensory 

motor skills - remembering visual) with kindergarten children? 

  

Here we find an urgent need to train teachers on how to kindergarten 
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children acquire the skills of the configuration for reading and writing, 

which represents the tools that enable them to deal effectively with 

any kind of information or future changes in a rational way objective.  

Hence the search at the title: the effectiveness of a program to train 

kindergarten teachers configuration for my skills of reading and 

writing among children Kindergarten, and current research is divided 

into two grounds:  

 

Part I: theoretical study  

Part II: field study  

Part I: The theory includes seven chapters: 

  

Chapter One: The research problem and justifications, and its 

importance and its objectives and methodology, tools and appointed 

by the horseshoe and terminology.  

1 - Find a problem:  

Has been identified research problem following key points:  

1. Lack of exercise kindergarten teachers to the configuration skills for 

reading and writing with children.  

2. Most interesting parameters teach children to read and write the 

desire of parents investigation.  

3. Lack of parameters to knowing the methods of modern education as 

a result of not preparing them a setting commensurate with the 

theories of learning and modern developments in the methods of 

education, most of the parameters kindergarten. 
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Follow methods of indoctrination, frequency and lack the practice of 

modern methods that develop the skills of the configuration for 

reading and writing, such as cooperative learning and role-playing. 

4. Weakness preparation parameters in the development of the skills 

of the configuration for reading and writing as a result of not attending 

training courses.  

All this reflects the existence of a real problem requiring stand 

scrutiny and the search for solutions to avoid them and work on 

training teachers in-service on how to develop the skills of the 

configuration for reading and writing in children, and the appropriate 

methods for the preparation of generation's thinker creative since the 

age of early childhood.  

It can identify the main problem of the research question follows:  

 

How effective is the program to train kindergarten teachers to 

develop the skills of the configuration for reading and writing 

(such as auditory discrimination - visual discrimination - sensory 

motor skills - remembering visual) with kindergarten children? 

Does this program will be able to achieve its objectives?  

 

2 - Research objectives:  

The research aims to achieve the following:  

1. Building program to train kindergarten teachers to develop the 

skills of some of the configuration for reading and writing with 

kindergarten children.  
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2. Train kindergarten teachers, theoretically, scientifically, the 

configurations of the reading and writing skills among kindergarten 

children.  

3. Measure the impact of the program in the acquisition parameters 

methods and techniques needed to develop the skills of the 

configuration for reading and writing.  

4. Measure the impact of the training program in its ability to keep to 

the parameters.  

5. Provide some suggestions and recommendations aimed at 

improving the educational programs in kindergarten at the local 

country level.  

3 - Research methodology and tools :  

 

The research on the quasi-experimental approach has been used in 

several tools that are :  

1. been building a program to train kindergarten teachers on how to 

develop a range of skills preparing for the read and write at the 

kindergarten children have been prepared by the researcher.  

2. Note card to monitor the skills taught during the parameter in the 

educational experiences of the configuration according to the skills of 

reading and writing.  

3. Building test grades (before me - after me - deferred) to determine 

the effectiveness of the training program in the proposed acquisition 

of the parameters of knowledge and skills needed to teach the skills of 

the configuration of the reading and writing in the specific program. 
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[[[[Chapter II: Previous studies : 

The second chapter studies of Arab and foreign countries focused on 

the field of literacy and the development of skills of different stages 

were divided into studies on training programs that develop the skills 

of the configuration for reading and writing to the studies of Arab and 

foreign countries, as well as studies related to training programs for 

the training of teachers, reported researcher from previous studies 

whether in research methodology and set of tools through access to 

their results.  

[[[Chapter III:  

This chapter detailed explanation of the growth of the language and its 

definition and characteristics, tools and requirements and the factors 

affecting the motor development of kindergarten children confirmed 

this chapter that kindergarten is the golden stage to teach kindergarten 

children the skills of preparing for the reading, writing and behavior 

because of the specificity of this stage.  

[Chapter IV:  

taking a detailed explanation of some of the theories that explain how 

language acquisition in children.  

 

Chapter V:  

taking skills to explain the preferred configuration for reading and 

writing, this can be developed with kindergarten children, namely: 

(skills, visual memory, auditory memory skills, sensory skills, visual 
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discrimination). taking an expanded explanation of the most important 

factors affecting the configuration of the reading and writing and their 

impact on the kindergarten child.  

Chapter VI:  

And taking a detailed explanation of the methods to develop the skills 

of reading and writing at a kindergarten children how to play, how 

cooperative learning, the way of dialogue and discussion.  

 

Part II: field study include: 

  

Chapter I: research methodology, tools and procedures 

  

Occur this chapter about the nature of the original community and a 

sample search tools and the progress of science experimentation, as 

has been detailed research tools and stages of preparation and 

verification of sincerity and persistence and the steps for setting up the 

training program through the theoretical foundations on which to base 

the program, and conduct the survey and make the necessary 

adjustments for the implementation of the actual experience.  

 

Chapter II: discussion of the results and interpretation. 
 

This chapter take the process of analyzing the results, discussion and 

research found several results, namely:  
 

1. The effectiveness of the program submitted by the results of the 

parameters in the pretest - posttest, it improve performance parameters 

in the post test which shows acquisition knowledge and methods that 

develop the skills of the configuration for reading and writing in 
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children, also showed the results of the application of observation card 

improves performance parameters in practice to apply configuration 

skills for reading and writing. 

2. Revealed the results on the effectiveness of the program submitted 

by the results of the parameters in the delayed post-test after a month 

of application.  

3. Having a substantial difference between the performance 

parameters due to the variable qualification in both the pretest and 

posttest and delayed.  

4. The absence of a fundamental difference between the performance 

parameters due to the variable number of years of experience in both 

the pretest and posttest delayed.  

5. Lack of substantial difference between the average score for the 

collection of the parameters in the post application direct attending 

after the training program and the average degree of attainment in the 

delayed post-test.  

: Summary talked about the research and its proposals  

Search suggestions: 

 

1 - proposals for kindergarten Platform issued by the 

Ministry of Education:  

 

- focus on teaching children the skills of the configuration to 

read and write in any educational experience as a need is 

essential to provide children with the keys to the knowledge 
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necessary for everyday life it contains the curriculum a variety 

of activities to develop the skills of the configuration for reading 

and writing, such as: training mazes, respectively, coloring, 

game differences between the images and objects.  
 

- need to reconsider the kindergarten curricula, content and 

presentation style Interesting attracts the child and work 

experiences to develop the skills of simple configuration for 

reading and writing that grow through sensory experiences 

senses out any educational activity. 
  

- need to reconsider the educational activities and time allocated 

for application and linking with children life.  
 

2 - Proposals relating to the preparation and training of 

parameter:  
 

- attention to the preparation of teachers and rehabilitation 

through training courses to provide them with strategies and 

methods of modern education that develop the skills of the 

configuration for reading and writing in children, such as the 

way to solve problems, the way the expedition and the method 

of cooperative learning .. 

 

- be trained kindergarten teachers in a manner and workshops 

for the practical application of how to develop the skills of the 

configuration for reading and writing. 

  

- be continuing training for teachers in order to keep pace with 

development and educational renewal, and follow each new in 

the field of childhood.  

 

- training teachers on how to diversify into activities such as 

(technical activities of the paste and draw works and clay, 
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activities, stories, representation, tradition professionals, 

imitating animal sounds) and other sensory activities that 

develop skills configuration for reading and writing with 

kindergarten children.  

- training teachers on how to manufacture and educational 

means and prepared of ores environment available. 
  

3-Proposals, especially the child himself:  
 

- constantly encourage children and away from criticism.  
 

- estimate the work of children and reward them constantly to 

encourage children to the initiative and creativity. 
  

- give children their time to talk dialogue and listen to them to 

know their way of thinking. 
  

-attention to children who are suffering from psychological 

problems such as introversion or shyness in order to work to 

resolve them with their families. 
 

- not suppress children's questions and inquiries or ignored and 

provide answers logical and simple and compelling while 

maintaining the stability of the answer and they do not become. 
  

- work on the exploitation of events and places and trips all to 

make it a special arena for dialogue and discussion. 
  

4 - proposals relating to the family of the child:  

 

* work to embrace the idea of councils Friends kindergarten 

consisting of parameters kindergarten and parents of children 

and activated through the establishment of training courses for 

parents of children and education in the field of childhood and 

how to deal with their children and how to train them to develop 

the skills of the configuration to read and write in their children 

in a practical way from the reality of practices and life 

experiences of home. 
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* sessions parents constantly to discuss the affairs and problems 

of children and parents enlighten the role of kindergarten 

educational institution concerned with the development of the 

child's personality and the training of the senses as absolute 

essential for the growth of his thinking in order to change his 

parents about the role of education for reading and writing. 

* enlighten parents on how to deal with questions of the child 

and how to answer them. 
  

Proposed research:  
 

- programs are designed to teach parents how to develop the 

skills of the configuration for reading and writing with 

kindergarten children.  
 

- build a program based on cooperation between teachers and 

mothers to teach kindergartners configuration skills for reading 

and writing.  
 

Evaluation kindergarten children in the line of his teaching skills 

configuration for reading and writing. 

 

 

 

 


