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��� ات رفاعلية برنامج تد ر قائم ع"! � شطة امل��لية لتوعية �م�ات بم�ا
ضة ,ستعداد للقراءة   ووتنمي23ا لدى طفل الر

  وفاء دمحم سليمان عزالدين

اسات >قسم �اض �طفال، =لية الد ر  Aرر   . بالقاAرة، مصر  ز سانية، جامعة �

   Wafaaezzeldeen.el20@azhar.edu.eg :البريد االلكتروني

  املGHص 

ضة وتنمي�ا باأل	شطة �دف ا ات !ستعداد للقراءة لطفل الر ولبحث إ() توعية %م#ات بم#ا ر

%و() مجموعتBن  امل@?لية ، واستخدم البحث املن;: شبھ التجر456 ، وت2ونت عينة البحث من

ضة القاطنBن بقر6ة اHIدين ) 10(نتت2و من   محافظة – مركز Oوم حمادة –ومن أم#ات أطفال الر

طفال وطفلة من أطفال  قر6ة اHIدين بمركز Oوم ) 10(ن واVWموعة الثانية  تت2و من البحTBة ،
ً

ضة وغTB املنتظمBن ]ا ، واستخدم البحث  وحمادة ، محافظة البحTBة ، الغTB ملتحقBن بالر

ضة  ي، اختبار اجالل سر للذOاء ) اعداد الباحثة ( واست`يان مفتوح موجھ ألم#ات أطفال الر

دمحم سعفان /  اعداد ( ىس تقدير املستو !جتماgj و!قتصادي والثقاgh  لألسرة   ، مقيا) 1988(

ضة ) 2016 ، دعاء خطاب ، ات !ستعداد للقراءة لطفل الر و، است`يان  لقياس وgj %م#ات بم#ا ر

ضة ،)  اعداد الباحثة ( وتنمي�ا باأل	شطة امل@?لية  و،مقياس !ستعداد للقراءة املصو لطفل الر  ( ر

ق ذات داللة إحصائية ، وتوصلت النتائج إ() ) اعداد الباحثة ( الTtنامج  ) اعداد الباحثة  ووجود فر

ات !ستعداد للقراءة  جات القياسBن القبgz والبعدي عz) مقياس الوgj بم#ا تب د ربBن متوسطي  ر ر

ضة لصاI{ القياس البعدي ، عدم ق ووتنمي�ا باأل	شطة امل@?لية لدى أم#ات طفل الر و وجود فر

 gjمقياس الو gh g~ن البعدي والت�بBجات القياس تب د رذات داللھ إحصائية بBن متوسطي  ر

ق  ضة ، وجود فر ات !ستعداد للقراءة  وتنمي�ا باأل	شطة امل@?لية لدى أم#ات طفل الر وبم#ا و ر

ات جات القياسBن القبgz والبعدي عz) مقياس م#ا تب د رذات داللة إحصائية بBن متوسطي  ر  ر

ضة لصاI{ القياس البعدي و!ستعداد للقراءة املصو لدى طفل الر ق ذات  ، ر وعدم وجود فر

ات  جات القياسBن البعدي والت�ب~g عz) مقياس م#ا تب د رداللھ إحصائية بBن متوسطي  ر ر

ضة و!ستعداد للقراءة املصو لدى طفل الر   "ر

 .ستعداد للقراءة !،الوgj  ،%	شطة امل@?لية، الTtنامج: الJلمات ,فتتاحية
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The effectiveness of a training program based on home-based 
activities to educate mothers about the development of readiness 

skills for kindergarten children 

Wafaa Muhammad Suleiman Ezzedine 

Kindergarten Department - Faculty of Human Studies - Al-Azhar 
University in Cairo, Egypt. 

Email: Wafaaezzeldeen.el20@azhar.edu.eg 

Abstract 

. The aim of the research is to educate mothers about the skills of 
reading readiness for kindergarten children and develop them with 
home activities. The research used the quasi-experimental approach, 
and the research sample consisted of two groups, the first consisting of 
(10) mothers of kindergarten children residing in the village of Al-
Hadeen - Kom Hamada Center - Beheira Governorate, and the second 
group consisting of (10) male and female children from the village of 
Al-Hadeen in the center of Kom Hamada, Beheira governorate, who 
are not enrolled in kindergarten and who do not attend it, and the 
research used an open questionnaire directed to the mothers of 
kindergarten children (prepared by the researcher), a secret Jalal test of 
intelligence (1988), a scale of assessment of the social, economic and 
cultural level For the family (prepared by / Muhammad Saafan, Doaa 
Khattab, 2016), a questionnaire to measure mothers’ awareness of the 
skills of readiness for reading for the kindergarten child and its 
development with home activities (prepared by the researcher), a scale 
of readiness for illustrated reading for the kindergarten child, (prepared 
by the researcher), the program (prepared by the researcher), and the 
results reached to There are statistically significant differences 
between the mean scores of the two measurements, pre and post 
measurements on the scale of awareness of reading readiness skills and 
their development in home activities among mothers of a child. A 
study in favor of the post-measurement, there are no statistically 
significant differences between the average ranks of the post and 
follow-up measurements in the scale of awareness of reading readiness 
skills and their development in home activities among the mothers of 
the kindergarten child, and there are statistically significant differences 
between the mean scores of the pre and post measurements on the 
picture-reading skills scale For the kindergarten child in favor of the 
post-measurement, there are no statistically significant differences 
between the mean ranks of the scores of the two post- and follow-up 
measures on the scale of photoreading skills for the kindergarten child. 

Keywords: Program, home activities, awareness, readiness for reading. 
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  :مقدمة

6ــاض %طفــال مــن أ�ــم املراحــل hــg حيــاة !	ــسان ففــي �ــذه املرحلــة تنمــو  ر�عتtــT مرحلــة 
ـــاة  ــــابال للتـــــأثر والتوجيـــــھ وال�ــــــشكيل ، وال شـــــك أن اHIيـــ ــــو قــ ات  الطفـــــل وتتفــــــتح موا�بـــــھ و26ـ قـــــد

ً ن ر
�ا!جتماعية تؤثر gh الطفل  ع مو زن طر6ق اللغة و   ) 11ص : 2008النا�g ، ( .   ر

يVWتمـــع اHIـــضار مـــن !�تمـــام بالطفـــل والعنايـــة بتعليمـــھ وتثقيفـــھ وتنميـــة و يبـــدأ بنـــاء ا
لالوgj القرا�ي لديھ منذ السنوات %و() وح�� مرحلة القراءة الفعلية ، وال�4 تبدأ مع دخو الطفل 

سة    ) 9، ص 2010الطحان ، .  ( راملد

�عتtـT القـراءة  مـادة والقراءة �g املـدخل %سا�ـ�4 للمعرفـة وف�ـا تتفـتح أفـاق الفكـر ، وال 
 gـــh Tاســـية ، كمــا أن !خفـــاق والتع�ـــ اســية فحـــسب وإنمـــا �ــg 	ـــشاط أسا�ـــ�4 لتحــصيل املـــواد الد رد ر
 gـــh ك2ـــل كمـــا أن إ�مـــال الـــصعو�ات gzاملـــستو التحـــصي gـــh ـــ) القـــراءة يـــؤدي إ(ـــ) التـــأخرzة ع ىالقـــد ر

ا ل�Tاكم الضغوط �علم#ا �عد مصد
ً
ا ،.  ( النفسية ل�شمل ال¡ صية ك2لر   )147ص : 2005 رساند

ات الطفـل القرائيــة  6ــاض %طفـال hــg بنـاء  ونمـو قــد رو6ؤكـد ال�TبـوB6ن عzــ) أ�ميـة مرحلـة  ر
ب ، ملا تتضمنھ  سة ، gh ضوء ما يتلقاه من خTtات وتجا روالكتابية و�ناء اتجا�ات إيجابية نحو املد ر

لق منھ الطفل إ() يمن عمليات عقلية وانفعالية وجسدية ، يمثل اك�سا]ا %ساس القو الذي ينط
ا    .رمراحل التعليم بثقة واقتد

ضـة إ(ـ) تنمي�ـا لـدى أطفال#ـا ، النمـو اللغـو عzــ)  يومـن بـBن جوانـب النمـو ال�ـ4 �ـس~) الر و
ضة إ() تحقيق#ا ،  ا¥ا �عد من أ�م %�داف ال�4 �س~) الر واعتبار أن تمكBن الطفل من اللغة وم#ا ر

ه وعواطفــھفاللغـة وســيلة الطفــل لالتــصال بــاألخر6ن وقــض  ، وأداتــھ راء حاجاتــھ ، والتعبBــT عــن أف2ــا
   )11ص  : 2009رعاشو واHIوامدة ،  (. للتفكTB والقراءة 

ات القراءة واحدة من أ�م %سس ال�4 يب¨� عل�ا التعلم مدى اHIياة ؛ أل¦ا  رلذا �عتTt م#ا
 عـام ، و�ـدو¦ا ال ىمؤشر دال فيما ªعـد عzـ) مـستو الطفـل املعرhـg وتقدمـھ hـg عمليـة الـتعلم ªـش2ل

 g«جميــع نــوا gــh مى�ــستطيع %طفــال وال املــرا�قBن وال الراشــدين أن يــصلوا إ(ــ) نفــس مــستو أقــرا¦
  .التعلم، و�التا(g لن �ستطيعوا قيادة �ذا اVWتمع وتحقيق اHIياة اI صبة 

  )Kelly, 2014:p131(،) 223ص : 2014يو	س ، (

ات  القــراءة بمــستو6ا¥ا اW تلفـــة و�ــذا مــا اكـــدت ر  و يحتــاج �علــم القـــراءة إ(ــ) إجــادة م#ـــا
اســـة  ات القـــراءة بمـــستو6ا¥ا ومجاال¥ـــا ) 2005العقيzـــg ،(رعليــھ  د ت إ(ـــ) أن إجـــادة م#ـــا رحيـــث أشـــا ر

ــــا hـــــg �علـــــم املـــــواد العلميـــــة  hـــــg الـــــتعلم اللغـــــو وإنمـ لـــــµس فقـــــط  ياملتنوعـــــة متطلبـــــا أساســـــيا للنجـــــاح  ً ً

  )16ص : 2004، بدير  (.مات اW تلفة والر6اضية وانجاز امل#

6ـاض %طفـال ،   روعz) الرغم من أ�مية �علم القراءة  إال أ¦ا مسألة سابقة ألوا¦ا لطفل 
ألن عملية القراءة تحتاج إ() استعداد عقgz وجس¶4 ،  ال يصل إليھ الطفل قبل عمر ست سنوات 

ضة ال يملك اVI#از العضgz و العص45 ال2امل  لل�TكB? " البصر6ة املراكز العص`ية " و، ألن طفل الر
والقـــراءة ، ف2أننــــا نجtــــT الطفــــل hـــg الــــش#ر اI ــــامس عzــــ) املــــ·�4 عzـــ) قدميــــھ ، و�نــــاء عليــــھ فــــان أي 
محاولة لتعليم الطفل القراءة قبل أن ي2و مستعدا ل#ا قد تؤدي إ() إطالة املدة املطلو�ة للتعلـيم 

ً
ن

h ا قد تؤديª gعض %حيان إ() ت2و6ن الطفل وإج#اد الطفل واملعلم ، و6جعل#ا عملية شاقة كما أ¦
اسات ال�Tبو6ة ال�4 تؤكد أن %طفال الذين يصلو  ناتجا�ات سلبية نحو القراءة و�ذا ما تؤ6ده الد ر
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 gـh Tعرضـة إ(ـ) التع�ـ Tات !سـتعداد للقـراءة  و26ونـو أك�ـ سـة !بتدائيـة و�ـم يفقـدو مل#ـا نإ() املد رن ر
 gh  طر الوقوع I القراءة مستقبال  ، وعرضھ

ً
  . صعو�ات التعلم 

  ) 359ص: 2017، عHon( ،)Reutz, 2010:PP69( ،)(z    (2001 ,،)95ص : 2000بدير ، صادق ،  (

ز   ول#ذا Oان من مصHÂة الطفل عدم إقحامھ مباشرة عz) الرمو اللفظية والتعامل مع#ا 
�مـا عـدم  فھ عن عملية القراءة و رقراءة وكتابة ألن ذلك يؤدي إ() إحباط الطفل وعز نمـوه الـسرÃع و

الـذي أكـد  عzـ) أن اعـداد ) 250ص : 2006عµـ��Ä ، (، و6تفـق معـھ  )  112ص : 2003اVIبة ، (ف�ا 
ات  ـــن امل#ــــــا ــــدد مــ ــــل أن �نـــــاك عـ ــــدأ باالحت2ــــــاك املباشـــــر بال2لمـــــة املكتو�ـــــة ، بــ ــــل للقـــــراءة ال يبـ رالطفـ

ب عل�ــا ح�ــ� تمكنــھ مــن �علــم  القــراءة ªــش2ل ر%ساســية واملتطلبــات القبليــة يحتــاج الطفــل أن يتــد
  . أفضل 

نو�نـــاءا عليـــھ Oـــان !تجــــاه hـــg أي برنـــامج لتعلـــيم القــــراءة ، أن ي2ـــو �نـــاك برنـــامج مبــــد�ي 
َ

ءة ، و�قــــدر مــــا ت�نــــوع  ـــتعداد للــــدخو لل2لمــــة املقــــر وتم#يــــدي �عطــــي للطفــــل ف�ــــTة مــــن ال�يــــؤ  و!سـ ل
Tـــ) %طفــــال مـــن ألعـــاب وصـــو وكتـــب وأفــــالم ي2ـــو نجـــاح ف�ـــzات فيمـــا �عـــرض عTـــt Iنا ة !ســــتعداد  ر

  . للقراءة 

ـــا  ـــg ال�ـــــ4 تحتـــــضن الطفـــــل وتطبعـــــھ بطاªع#ــ ـــة %و(ــ  و�عــــد %ســـــرة �ـــــg املؤســـــسة !جتماعيــ
اI اص فاTt Iات السابقة للطفل �عد عامال م#ما gh ت2و6ن !ستعداد للقراءة ، فاألسرة ال�4 ¥تم 

ه وتمــده باملعلومــات عـن %شــياء وال2ائنـات اHIيــة ي ن2ــو أك�ـT خtــTة  و�التــا(g ربمناقـشة طفل#ــا وتحـاو
  .ني2و أك�T استعدادا للقراءة من الطفل الذي ال ¥تم أسرتھ بھ 

ـــباعات HIاجـــــات الطفـــــل ونوعيـــــة  ـــg مـــــدى مـــــا تحققـــــھ مـــــن اشــ    وتتحـــــدد أ�ميـــــة %ســـــرة hــ
العالقــات الــسائدة بــBن أفراد�ـــا وVÇم#ــا ومــستوا�ا !قتــصادي و!جتمـــاgj والثقــاgh وعالقــة �ـــذه 

  .اد الطفل للقراءة املتغTBات باستعد

ــــا و¥يÈتــــھ [ Tـــ ة عzــــ) التعبBـ ر  وتبــــدأ %ســــرة بتعلــــيم الطفــــل الــــصغTB اللغــــة وتكــــسبھ القــــد
اســـة   ت إليــــھ د رالك�ـــساب اt IـــTات hــــg اVWـــاالت اW تلفـــة ، و�ــــذا مـــا أشـــا وال�ــــMolfese,2013) ( 4ر

ات القراءة ن�يجة إلك ا �اما gh تطو6ر م#ا رأكدت عz) أن بµئة الطفل ل#ا دو
ً ً

سابھ خTtات متنوعة ، ر
ك بواســـط�ا Oـــل Îـــ�4ء يـــراه  رحيــث أن خtـــTات الطفـــل ال¡ ـــصية �ــg الوســـيلة ال�ـــ4 �ـــستطيع أن يــد

فھ %ولية      .روÃسمعھ و6حسھ و�g املعBن ال�4 �ستمد منھ الطفل مفا�يمھ ومعانيھ ومعا

داد   و�التـا(g فـان الوالــدين ªـش2ل عـام و%م ªــش2ل خـاص يقــع عل�ـا العـبء %كtــh Tـg إعــ
ســـة %و(ــ) hـــg حيــاة الطفـــل لــذا كرم#ـــا هللا  اتــھ ، فـــاألم �ــg املد اتـــھ وقد رالطفــل وتر�µتـــھ وتطــو6ر م#ا ر ر
تباطــات !جتماعيــة %خــر ملــا يقــع  ىســبحانھ و�عــا() وجعــل م@?ل�ــا و�ر�ــا أعzــ) وأســ¶� مــن جميــع ! ر

  )58ص : 2018جاد ، .  ( عz) عاتق#ا أكTt املسئوليات gh إعداد وتر�ية الطفل 

سة (  وgh �ذا السياق أشار Oومنيوس إ() أن مرحلة ما قبل ست سنوات �g مرحلة   رمد
رفاألم �g املسئولة عن تر�ية الطفل و�عليمھ وقدم ل#ا أو كتاب مصو وÐ{  فيھ املعلومات ) %م  ل

سـة، ألن %م لديـھ �ـg خBـT جلـµس ومرÑـي   رال�4 يجب عz) %م#ات �عليم#ا للصغار قبـل ذ�ـا]م للمد
Ãش، السيد  ، ب ت، ص . (للطفل gh سنواتھ %و()     ) 98ودر
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ف  ات !ســتعداد للقــراءة أل¦ــا البوابــة ل2ــل املعـــا ضــة عــبء تنميــة م#ــا ر   و يقــع عzــ) الر ر و
ضــة ب�نميـة �ــذه  اسـية وأداة !نفتــاح عzـ) العــالم وتقـوم معلمـة الر وو�وابـة النجـاح  ل2ــل املـواد الد ر

 Wــشطة ا	ات مــن خــالل % 6ب رامل#ــا ضــة ، حيــث أن التـــد رتلفــة ال�ــ4 تقــدم#ا للطفــل hــg برنــامج الر و
اسية ات  القراءة ي�Tك  أثرا إيجابيا عz) املدى الطو6ل خالل السنوات الد راملبكر عz) م#ا ر

ً ً
  .  

  )223ص  : 2014يو	س ، (،   )Reading panel, 2006(، )13ص  : 2000بدير وصادق، (

ضة ات و   وحرمان الطفل من !لتحاق بالر ر أو عدم !نتظام ]ا يؤثر سلبا عz) نمو م#ـا
ً

اسة  ت إليھ د رالطفل واستعداداتھ ªش2ل عام وعz) !ستعداد للقراءة ªش2ل خاص و�ذا ما اشا ( ر
ياو ، السو6في ،  ، ونظرا الحتياج %سرة باختالف مستو6ا¥ا إ() معرفة املز6د من %	شطة ) 2021ر

ً

اســـة واt IـــTات ال�ـــ4 �ـــساعد hـــg تنميـــة ا ت د رســـتعداد أطفــــال#م نحـــو القـــراءة و�ـــذا مـــا أشـــا جــــودة (ر
ا ل2ي تقوم بدو املعلمة و�عمـل ) 2001،×6 ر !�تمام بإعداد %م ب�ثقيف#ا وتد ر، ف2ان من الضر ر ي و

ات !سـتعداد للقـراءة لطفل#ـا مـستغلھ وجـوده بـامل@? والعمـل عzـ) اشـغال وقتـھ بمـا  لعz) تنمية م#ا ر
456 قــائم عzــ) %	ـــشطة �عــود عليــھ بـــالنفع فجــاء  ــدف إ(ـــ) إعــداد برنــامج  تـــدÙ الــذي g)ـــاHIرالبحــث ا

ضة  ات !ستعداد للقراءة وتنمي�ا لدى طفل الر وامل@?لية لتوعية %م#ات بم#ا   . ر

       :مشJلة البحث

    بـــدء !حـــساس باملـــش2لة عنـــدما شـــا�دت الباحثـــة الكثBـــT مـــن %طفـــال غBـــT امللتحقـــBن 
ضة وغTB املنتظ مBن ]ا عz) الرغم من !ن�شار الواسع لر6ـاض %طفـال ا2HIوميـة واI اصـة ؛ وبالر

ســة  ا¥م واسـتعدادا¥م ملرحلــة املد ا¥م وم#ــا رو�التـا(g يحــرم �ـؤالء %طفــال مـن فــرص التنميــة لقـد ر ر
اســـة  ت إليـــھ د ر!بتدائيـــة و�ـــذا مـــا اشـــا ياو ، الـــسو6في ، ( ر ، باإلضـــافة إ(ـــ) توصـــية ªعـــض ) 2021ر

اسات ا مـة رالد ات %ساسية الال ضة ب�نمية امل#ا زلسابقة ال�4 تناولت %طفال الغTB ملتحقBن بالر ر و
اسـة  ت إليـھ د رالستعدادا¥م ملـا �عـانو مـن قـصو ف�ـا  و�ـذا مـا أشـا ر ر ، ) 2018الدسـوgÚ ، غـانم ، (ن

ة القــــراءة وال�ــــ4 حظ مــــة ل�يئــــة %طفــــال �ــــg !ســــتعداد مل#ــــا ات %ساســــية الال ـــا رومــــن بــــBن امل#ـ ز يـــــت ر
اسـة  م مـن اسـتخدم بـرامج الكمبيـوتر كمـا hـg دÛـا فمـربا�تمام كبTB من البـاحثBن ولـذا قـاموا ب�نمي�

اسـة أشـرف ) 2001(بـدير  اســة ) 2003( ر، ود ــا مـن اسـتخدمت لعـب الــدو والقـصة كمـا hـg دÛر، وم ر
اسة خليل ) 2008(القضاة  ا من استخدمت %	شطة التعبTBية كما gh دÛا من ،  و) 2003(ر، ومÛم

اســــة نــــديم  ـــا hــــg د ــــا مــــن اســــتخدمت طر6قــــة ) 2013(راســــتخدمت أ	ــــشطة الــــوgj الــــصو�ي كمـÛوم ،
اســــــة الــــــسكر  ــا hـــــــg د ات !ســــــتعداد للقــــــراءة كمــــ ـــــا ي hــــــg تنميــــــة م#ــ يمن�ــــــسو ر ر ـــن ) 2015(ر ــا مــــ ــــÛوم ،

اســة الطحـــان  ات !ســتعداد للقـــراءة كمــا hـــg د راســتخدمت %	ـــشطة الفنيــة واHIركيـــة لتنميــة م#ـــا ر
اســة ) 2020( اســات الـسابقة كد ر، كمـا تؤكـد الد إ(ــ) أن  Anderson, 2017) ( (Adams, 2014)ر

لالنß: اVIس¶4 والعقzـg و!جتمـاgj و!نفعـا(g يتـأثر بمـا يقدمـھ امل@ـ? واVWتمـع مـن فـرص وخtـTات 
ـــة املبكــــرة  وأ�مي�ــــا  ـــة إ(ــــ) توعيــــة %ســــرة بمرحلــــة الطفولـ مناســــبة لألطفــــال ومــــن �نــــا جــــاءت اHIاجـ

 .ملشاركة !يجابية والفاعلة gh دعم ونمو أطفال#م ولتنمية استعدادا¥م للتعلم وكيفية ا

ضـة وغBـT املنتظمـBن ]ـا ،  وومن خالل مقابلة الباحثة ألم#ات %طفال غBـT امللتحقـBن بالر
ات !ستعداد للقراءة و�كيفية تنمي�ا ، و�توثيق �ذه املالحظة قامت  رالحظت انخفاض وع�ن بم#ا

أي %م#ــــات ( إعـــداد اســـت`يان مفتـــوح الباحثـــة ب ات ) راســـتطالع  رملعرفـــة مـــستو وjـــg %م#ـــات بم#ــــا ى
ضـة ، وتـم تطبيقـھ عzـ)  أم مـن أم#ـات قر6ـة ) 30( و!ستعداد للقراءة وكيفية  تنمي�ا لـدى طفـل الر

ات  راHIـدين بمحافظـة البحBــTة  ، واتـß{ مــن ن�يجـة !سـ�بانة انخفــاض مـستو وjــg %م#ـات بم#ــا ى
ه إ() عدم ا�تمام#ن بتوفTB !م2انـات املناسـبة !ستع ضة ، مما يؤدي بدو رداد للقراءة  لطفل الر و



 

 جامعة األزهر
تربية بالقاهرةكلية ال  

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يوليو، )4(، الجزء ) 195: (العدد

 

 

113 

اسـة  ت إليھ نتـائج د ات و�ذا ما اشا رلتنمية �ذه امل#ا ر ، ونظـرا لتواجـد %طفـال  )Akubuilo,2015(ر
ً

�ا 6ب %م لتقوم بدو ضة ؛Oان من امل#م �عو6ض الطفل وتد ربامل@? وعدم التحاق#م بالر ر و   كمعلمة ل
أل¦ــا خBـــT جلــµس ومرÑـــي للطفــل و6قـــع عzـــ) عاتق#ــا أكtـــT املــسئوليات hـــg إعــداده، واكـــسابھ اt IـــTات 
ا  اW تلفــة ال�ــ4 تــؤثر عzــ) عمليــة التعلــيم hــg الــسنوات املبكــرة ، و�مــا أن %	ــشطة امل@?ليــة تلعــب در
ً
و

ضـة اt IــTات اW تلفـة ، وقــد أشـار بياجيــھ إ(ـ) أ وكبBـTا hــg إكـساب طفــل الر
ً

نن %طفــال يتعلمـو مــن 
م ، و6ف#مـو املفـا�يم الــصعبة عنـدما �ـشارك#م âبــاء hـg حـل امل#ـام ال�ــ4 تقـدم ل#ـم ،و ت�ــيح ãنأخطـا
م ممــا يز6ــد [ ر%	ــشطة امل@?ليــة للطفــل فــرص اHIــديث والتعبBــT و!ســتماع ومــشاركة الكبــار hــg تجــا

يئـة الطفـل لع¥ gـh ه ت رمن حصيلة الطفل اللغو6ة الذي �ـسا�م بـدو رمليـة  القـراءة ، و�ـذا مـا أشـا
ل كمــا �عمــل عzــ) تحقيــق متعــة الــتعلم hــg امل@ــ? وتز6ــد مــن  ، ) Bailey,2003(، ) 2001جــودة، (إليــھ 

ات !ســــــتعداد للقـــــراءة و�كيفيـــــة تنمي�ــــــا  رال�ـــــTابط !ســـــر ، ونظـــــرا النخفــــــاض وjـــــg %م#ـــــات بم#ـــــا
َ

ي
لحيـث �عتمـد أدوا¥ـا عzـ) م2ونـات امل@ـ? مـن استخدم البحث اHIا(g %	شطة امل@?لية ملناسـب�ا لـألم 

اسـة  ت إليـھ د ، ونظـرا ملـا  أشـا رأج#زة و أثاثات ومالªس وأطعمة وحيوانات وطيو ر
ً

) 2001جـودة ، ( ر
 gــh ات ال�ـ4 �ــساعد�مTــt Iــشطة وا	م تحتــاج إ(ـ) معرفــة املز6ــد مـن %بـأن %ســر بـاختالف مــستو6ا¥

اســـات قـــدمت برنـــامج تنميــة اســـتعداد أطفـــال#م نحــو القـــراءة ؛ وhـــg حـــ ردود علــم الباحثـــة لـــم تجــد د
ضة وتنمي�ا  ات !ستعداد للقراءة لطفل الر وم@?(g قائم عz) %	شطة امل@?لية لتوعية %م#ات بم#ا ر
ات  456 قائم عz) %	شطة امل@?لية لتوعية %م#ات بم#ا ر؛ ل#ذا جاء البحث اHIا(g  بإعداد برنامج تد ر

ضة !ستعداد للقراءة وتنمي�   .وا  لدى طفل الر

  - :وتتGHص مشJلة البحث اUVاRS RT الQساؤالت �تية

ات  - 456 القائم عz) %	شطة امل@?لية لتوعية %م#ات بم#ا رما فاعلية الTtنامج التد ر
ضة ؟  و!ستعداد للقراءة وتنمي�ا لدى طفل الر

456 القائم عz) %	شطة امل@?لية  ªعد تطبيق - منية gh توعية رما أثر الTtنامج  التد زھ بف�Tة 
ضة ؟ ات !ستعداد للقراءة وتنمي�ا لدى طفل الر و%م#ات بم#ا  ر

-  456 ات ) لألم#ات(رما أثر الTtنامج التد رالقائم عz) %	شطة امل@?لية عz) تنمية م#ا
ضة ؟  و!ستعداد للقراءة لطفل الر

-  456 منية القائم عz) %	شطة امل@?ل) لألم#ات(ر ما أثر الTtنامج التد زية ªعد تطبيقھ بف�Tة 
ضة ؟ ات !ستعداد للقراءة لطفل الر ولتنمية م#ا  ر

  :�Aداف 

ضة  � م توافر�ا لدى طفل الر ات !ستعداد للقراءة الال وتحديد م#ا ز  .ر
ضة  � ات !ستعداد القراءة وتنمي�ا لدى طفل الر وتحديد مستو وgj %م#ات بم#ا ر ى

 .باستخدام %	شطة امل@?لية
ات !ستعداد للقراءة وتنمي�ا تصميم برنا � رمج قائم عz) %	شطة امل@?لية لتوعية %م#ات بم#ا

ضة   .ولدى طفل الر
456 القائم عz) %	شطة امل@?لية لتوعية %م#ات ب�نمية  � رالتعرف عz) فاعلية الTtنامج التد

ضة ات !ستعداد للقراءة وتنمي�ا لدى طفل الر وم#ا  .ر
ات !ستعداد للقراءة  لدى طفل التعرف عz) مدى استمرار ا � رلتحسن gh توعية %م#ات بم#ا

ضة ªعد تطبيقھ ªش#ر   .والر
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�  456 ات !ستعداد للقراءة وتنمي�ا ) لألم#ات(رالتعرف عz) أثر الTtنامج التد رعz) تنمية م#ا
ضة   .ولدى طفل الر

ات !ستعداد للقراءة  لطف � ضة ªعد رالتعرف عz) مدى استمرار التحسن  gh تنمية م#ا ول الر
 456  .ªش#ر )  لألم#ات( رتطبيق الTtنامج التد

   :أAمية البحث

  :�Aمية النظر�ة

6اض %طفال و�g مرحلة ل#ا أ�مية كبTBة  - رتأ�ي أ�مية موضوع البحث من أ�مية مرحلة 
gh �شكيل ç صية الطفل عقليا واجتماعيا ونفسيا واجتماعيا
ً ً ً ً

. 
ات !ستعداد للقر - �Bن رأ�مية تنمية م#ا ضة ألن حظ الطفل من القراءة  راءة لطفل الر و

 .باستعداده ل#ا كما أكد عليھ علماء ال�Tبية وعلم النفس 
يتما��Î البحث مع ما نادى بھ علماء النفس وال�Tبية من أ�مية املؤسسات !جتماعية  -

 .وال�Tبو6ة ال�4 ¥تم بالطفل
تق#ن تر�ية %طفال وتنمية ريؤكد البحث عz) أ�مية دو %م#ات والال�ي يقعن عgz عا -

ا¥م gh ف�Tة حرجة وم#مة gh �شكيل ç صيا¥م   .رم#ا
يؤكد البحث عz) أ�مية البµئة %سر6ة gh مرحلة الطفولة املبكرة ، وأ¦ا تفيد طفل  -

ضة gh تنمية اVIانب املعرgh واللغو لھ  يالر  .و
 .ي�عد البحث إضافة جديدة إ() ال�Tاث النظر وإ() املكتبة العر�ية -

  :�Aمية التطبيقية
ات !ستعداد للقراءة   -  .ر�سا�م  الTtنامج gh توعية %م#ات بأ�مية تنمية م#ا
ات  - 6ب %م#ات عz) استخدام %	شطة امل@?لية ال�4 �سا�م gh �عز6ز وتنمية م#ا رتد ر

ضة   .و!ستعداد للقراءة لطفل الر
- h نامج  فرصة ملشاركة الوالدين و�األخص %مTtعملية التعلم ، وتحقيق التنمية ي�يح ال g

ضة    .  والشاملة لطفل الر
�سا�م برنامج البحث اHIا(gh g توجيھ برامج ال�Tبية الوالدية عz) تHëيح معتقدات  -

 .%م#ات اI اطئة عن عملية القراءة وتث`يت املعلومات الHëيحة حول#ا 
ضة - ضة الغTB امللتحقBن بالر و�سا�م البحث gh إفادة أطفال الر  وغTB املنتظمBن ]ا و

 .وتقديم برنامجا تر�و6ا لھ من خالل %م#ات  
ضة أدوات �ساعد�م  عz) توجيھ %م#ات إ() املشاركة  - ويقدم البحث ملعلمات الر

ضة باستخدام %	شطة امل@?لية  ات طفل الر والفعالة gh تنمية م#ا  .ر
  :تعر�فات ,جرائية ملفاAيم البحثال

  : ,ستعداد للقراءة  -1
ضة عقليا وجـسميا واجتماعيـا لـتعلم القـراءة ، و6ـتم !سـتدالل عليـھ � و ¥يئة طفل الر

ً ً ً
و

اتمــــن خــــالل  ـــا ـــ? الــــسم~g ، التميBــــ? الــــسم~g (   الفرعيــــة املتمثلــــة hــــg رامل#ـ يالتميBــــ? البــــصر ، التميBـ
جــــة ال) يالبـــصر ، الــــذاكرة ، النطــــق والكـــالم ، اللغــــة واt IــــTة ، التناســــق اHIرOـــي  �ــــ4 ر، و6حــــدد بالد

ضــة  ات !ســتعداد للقــراءة املــصو لطفــل الر ضــة عzــ) اªعــاد مقيــاس م#ــا ويحــصل عل�ــا طفــل الر ر رو
 g)اHIالبحث ا gh املستخدم.  
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2-  R]الو: 
ات !ستعداد  ات ال�4 تمتلك#ا %م#ات  لتنمية م#ا ف وامل#ا ربأنھ جميع املفا�يم واملعا ر ر

ضة    .وللقراءة  لطفل الر
  :امل��لية ال`_نامج القائم ع"! � شطة  -3

ضة  وغTB املنتظمBن ]ا    و�و برنامج م@?(g �س�دف %م#ات وأطفال#م الغTB ملتحقBن بالر
ضة باستخدام %	شطة امل@?لية  ات !ستعداد للقراءة لطفل الر و]دف توعية %م#ات لتنمية م#ا ر

.  

   :محددات البحث
  : مان تتكو عينة البحث من مجموعتdن أساسeتdن وA:ياUbدد الaشر

•  !Tموعة �وhbدين ) 10( نتت2و من : اHIن بقر6ة اBضة القاطن  –ومن أم#ات أطفال الر
   . محافظة البحTBة–مركز Oوم حمادة 

طفـال وطفلــة مـن أطفــال  قر6ـة اHIــدين بمركـز Oــوم ) 10(ن تت2ـو مــن :اhbموعـة الثانيــة   •
ً

ضــة  واملـVìلBن و غBــT املنتظمـBن ]ــا وحمـادة ، محافظــة البحBـTة ،  الغBــT ملتحقـBن بالر
ا��4 % 80حيث تصل 	سبة غيا]م أك�T من   .رgh الفصل الد

  . محافظة البحTBة- مركز Oوم حمادة –قر6ة اHIدين : اUbدد املJا ي

�lدد الزمUbعمر  : ا gh ضة سنوات gh ) 5-4( وتم تطبيق أدوات البحث عz) %م#ات وأطفال الر
  . م 2021/ 4/ 15م   إ() 2021 / 2/ 15الف�Tة من  

  :ي,طار النظر
أوال 
ً

ات ,ستعداد للقراءة :     رم�ا
، وgh م#مة معقدة مثل القراءة       !ستعداد  وال�يئة �و أمر حاسم gh تحقيق أي م#مة

ر التأكـــد مـــن أن %طفـــال  ي، يجـــب تحقيـــق اVIا�ز6ـــة قبـــل ضـــمان النجـــاح ، لـــذلك Oـــان مـــن الـــضر و
ًم#يئBن عقليا وجسديا و نفسيا ملوا   .ج#ة م#مة القراءة قبل !نخراط gh القراءة الفعلية ً

 Akubuilo ,2015 p 41)                                                                     (  
  g)النحو التا (zات !ستعداد للقراءة ع   -:روسوف نقوم بتعر6ف م#ا

ة  )1(  :ر امل�ا
ة نذ ا ما يgzر �عددت التعر6فات ال�4 تناولت امل#اÛكر م:-   

6¨4 ، (�عرف  ة بأ¦ا ) 10ص : 2005والز جـة مـن الدقـة hـg العمـل : رامل#ا ر�g الوصـو إ(ـ) د ل
ة مــن ثــالث عناصــر و�ــg الــسرعة والدقــة  ربأقــصر وقــت ممكــن و�أقــل ت2لفــة وhــg العــادة تت2ــو امل#ــا ن

  .                                                            والف#م 

ة و gh اللغة العر�ية �ع¨4 اHIذق gh ال·�4ء وإح2امھ و%داء املتقن لھ    و ات جمع Oلمة م#ا رامل#ا ر
ة أي حكمھ وأصبح لھ حاذقا و6قال أيضا م#ر gh العمل والصناعة : رو6قال م#د ال·�4ء م#ا

ً ً
                                                         .

  ) 18ص : 2012أحمد، دمحم، (
Ãمل(عرف#ا  وVIي،  ا	الف#م ملا يتعلمھ ) 31ص : 2013، اللقا (zا %داء الس#ل الدقيق القائم عبأ¦

 gzي وعقOالطفل حر.  
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ة مك�سبة ولµست  ة �g الدقة والسرعة والف#م gh عمل أي 4�Îء، وامل#ا رومن �نا نر أن امل#ا ر ى
6ب واملران   .رفطر6ة و�التا(g يتم اك�سا]ا بالتد

 ,ستعداد  )2(
بأنھ حالة من ال�يؤ لالستجابة ملثTB وgh التعلم ) 1381ص : 1995عبداHIميد ، كفاgh ، (ف   �عر

مة إلنجاز عمل معBن  جة ال�يئة الال زد   .ر
!ستعداد بأنھ حالة من ال�يؤ قبل أن يبدأ الطفل gh التعلم )  8ص  : 2001جودة ،  (و�عرف 

و26و �ذا ال�يؤ جسميا وعقليا بما يتوافر للطف
ً ً لل من خTtات وأ	شطة داخل امل@? gh مراحل ن

ضة    .والحقھ قبل التحاقھ بالر
  )77ص : 2005، اHIسن.   (ية القراءة كما أن !ستعداد �و ال�يئة املسبقة لعمل

 ,ستعداد للقراءة  )3(
gzا ما يÛسرد م	عددت �عر6فات !ستعداد للقراءة �:-  

حالـــة ¥يـــؤ مـــن الناحيـــة اVIـــسمية : ة بأنـــھ!ســـتعداد للقـــراء) 3ص : 1991زOـــي، (بدايـــة �عـــرف 
اك  ات إد مة لتعلم القراءة وال�4 �شمل م#ا ات %ساسية الال روالعقلية و!نفعالية الك�ساب امل#ا ر ز ر
 TBوتفــس TــBات التعب ات التميBــ? الــسم~g، وم#ــا ، وم#ـا ات التميBــ? البــصر رال2لمـات و�عر6ف#ــا، وم#ــا ر ير

ات التناسق البصر ، والتذكر، وم#ا رالصو ي اليدور   .ي
بأنـھ حالـة ال�يـؤ مـن الناحيـة اVIـسمية والعقليـة )  84ص : 1997عبـدالرحيم ، (   كما عرفتھ 

مة لتعلم القراءة  ات %ساسية الال زوالنفسية الك�ساب امل#ا   . ر

!ســـتعداد للقـــراءة بأ¦ـــا حالـــة مـــن ال�يـــؤ مـــن الناحيـــة ) : 8ص :  2001جـــودة ، (بµنمـــا �عـــرف  
مـــة لـــتعلم القــــراءة وال�ـــ4 �ــــس#ل اVIـــسمية والعقليـــة و ات %ساســــية الال ز!نفعاليــــة الك�ـــساب امل#ـــا ر

اك ال2لمــات و�عر6ف#ــا ، التميBــ? البــصر  ، التميBــ? الــسم~g وتفــسTB الــصو ، التــذكر ،  ات إد رم#ــا ي ر ر
لالتناســـق البـــصر اليـــدو وذلـــك بمـــا يتـــوافر للطفـــل مـــن خtـــTات وأ	ـــشطة داخـــل امل@ـــ? hـــg مراحـــل  ي ي

ضة الحقة قبل التحاق   .وھ بالر
�ــــg عمليــــة عقليــــة �ــــشمل : !ســــتعداد للقــــراءة  بأ¦ـــا  )  109ص : 2002عــــوض ، ( كمـــا �عــــرف 

زتفــسTB الرمــو ال�ــ4 يتلقا�ــا القــار عــن طر6ــق عيïيــھ وتتطلــب �ــذه الرمــو ف#ــم املعــا	ي كمــا يتطلــب  ئز
  .الر�ط بBن اTt Iة ال¡ صية و�ذه املعا	ي 

ا : للقـــراءة !ســـتعداد ) 25ص : 2003الطحـــان ، (وعرفـــت  ــ نبأنـــھ اHIالـــة ال�ـــ4 ي2ـــو املـــتعلم ف�ـ
ـــم القـــــراءة بµـــــسر  ـــة �علــ ـــ) متاªعــ ا مـــــن الناحيـــــة العقليـــــة واملعرفيـــــة واVIـــــسمية و!جتماعيـــــة عzــ قـــــاد

ً
ر

ة أخر تحتاج لبلوغ#ا إ(ـ) نـß: عقzـg وجـس¶4  ة القراءة شأ¦ا شأن أي م#ا ىوس#ولة وذلك ألن م#ا ر ر
ف وخTtات   .ل تؤ�ل الطفل للوصو إل�ا رمعينBن كما أ¦ا تحتاج إ() معا

  
ة الطفـــل عzـــ) ف#ـــم مـــا ترمـــز إليـــھ الـــصو ، ) 216ص : 2004اI فـــاف ، (و�عرف#ـــا  ربأ¦ـــا �ـــg قـــد ر

ضوح  ه إ() غTBه ªس#ولة و ووالتعبTB عن مف#وم �ذه الصو ونقل أف2ا   .رر
نأنــھ النقطــة ال�ــ4 ي2ــو عنــد�ا الطفــل مــستعدا للـــتعلم ) P147 ,Weining :2004 ( وÃعرفــھ 

  ).ئقار(إ() قادر عz) القراءة ) ئغTB قار(ل الذي يتحو فيھ من غTB قادر عz) القراءة والوقت
ات %ساسية : بأنھ ) 63ص : 2008النا�g ، ( بµنما عرفتھ  رحالة ¥يؤ جس¶4 وعقgz الك�ساب امل#ا

ضة  ضة من أ	شطة داخل الر مة لتعلم القراءة بما يتوافر لطفل الر والال و   .ز
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عمليــات مــستمرة تبــدأ ب�نميــة " !ســتعداد للقــراءة بأنــھ ) 198ص  : 2008أبــو لــtن ، (وعرف#ــا  
ة عzـــ) التلقــــي الـــسرÃع ، والتعبBـــT اللغـــو لــــدى  اك البـــصر والـــسم~g وتمتــــد إ(ـــ) القـــد ات !د يقـــد ري ر ر

6اض %طفال  ر%طفال باملستو %و من  ل   . ى
واخTBا عرفتھ 

ً
عقـل و!نفعـاالت لـدى بأنـھ حالـة مـن ¥يـؤ اVIـسم وال) 10ص : 2018السليم ، (

ات %ساسية gh القراءة    .رالطفل الك�ساب امل#ا
  :oعقيب

ئµـــسية اختلفــت التعر6فـــات ال�ـــ4 تناولـــت !ســـتعداد للقـــراءة إال أ¦ــا  رتـــدو جميع#ـــا hـــg محـــاو  ر ر
gو�:-   
ف  � ة القراءة إ() استعداد ونß: عقgz وجس¶4 واجتماgj كما تحتاج إ() معا رتحتاج م#ا ر

 .وخTtات
ا تنحصر �ناك م#ا �Ûة القراءة  تختلف باختالف التعر6فات !جرائية ل#ا ولك رات فرعية مل#ا ر

 gzالبصر ، التذكر : ( فيما ي g~السم ?Bالتمي ، g~السم ?Bالبصر ، التمي ?Bاك والتمي ي!د ي ر
يالسم~g ، التذكر البصر ، التعبTB عن الصو وتفسTB الصو ، التعبTB الشفو ، التناسق  ري ر

 . ) يدو يالبصر الي
6ب واملران  � ات !ستعداد للقراءة من خالل التد ريمكن تنمية م#ا   .ر

ات ,ستعداد للقراءة    رالتعر�ف ,جراpي مل�ا
ضــة عقليــا وجــسميا واجتماعيــا  لــتعلم القــراءة ، و6ــتم !ســتدالل عليــھ  �ــو ¥يئــة طفــل الر

ً ً ً
و

 gــــh ـــة املتمثلــــة ات الفرعيـ ـــ? البــــصر ، ال( رمــــن خــــالل امل#ــــا تميBــــ? الــــسم~g ، التميBــــ? الـــــسم~g يالتميBـ
جــــة ال�ــــ4 ) يالبـــصر ، الــــذاكرة ، النطــــق والكـــالم ، اللغــــة واt IــــTة ، التناســــق اHIرOـــي  ر، و6حــــدد بالد

ضة املستخدم  ات !ستعداد للقراءة لطفل الر ضة عz) أªعاد مقياس م#ا ويحصل عل�ا طفل الر رو
  g)اHIالبحث ا gh.  

  :ءة�ات ال�r فسرت ,ستعداد للقراالنظر

               R"2ا ما يsتناولت ,ستعداد للقراءة نذكر م �rناك العديد من النظر�ات الA:-   

نر  -1  ونظر�ة بر
نــر إ(ــ) مف#ــوم اســتعداد الطفــل لعمليــة الــتعلم مــن خــالل فرضــµتھ %تيــة  يمكــن " وينظــر بر

إنھ يضع العبء �عليم أي موضوع بفاعلية وÑش2ل عقgz ألي طفل gh أي مرحلة من النمو ، وعليھ ف
%كTt عz) البµئة gh تطو6ر تراكيب الفرد املعرفية عن طر6ق عرض املادة للطفل بحيث ت�ناسب مع 
مستواه املعرgh ، ف#و يف�Tض أن أي طفل �ستطيع �علم أي خTtة إذا ما قدمت لھ بطر6قـة مناسـبة 

نــر ال�Tاكيــب املعرفيــة مــن خــالل عمليــة الت وو�أªــسط وأســ#ل الطــر ، وحــدد بر مثيــل و�ــg الطر6قــة ق
ال�4 ي�Tجم أو ير ف�ا الفرد ما �و موجود حولھ gh البµئة و�ـg أيـضا العمليـة ال�ـ4 �ـستطيع الطفـل 

ً ى
من خالل#ا أن يدمج خTtاتھ اVIديدة باTt Iات القديمة املوجودة لديھ بحيث تصبح جزءا من بنائھ 

املعرgh وأن عملية التمثيل تحتل مركزا أساسيا gh النمو املع
ً ً

نر وال�4 تمر بثالث مراحل  ورgh عند بر
 gمح2ومة بأعمار دقيقة و� TBجة وم�سلسلة غ   -:رمتد

يتم �عرف الفرد عz) املثTBات البيÈية من خالل التفاعل مع#ا و�g ) : العمgz ( التمثيل اHIرOي  �
ات اHIسية  رتمثيالت ي2و �علم#ا بدو Oلمات كتعلم امل#ا ن  .ن

يتم التعرف عz) %شياء gh �ذه املرحلة عن طر6ق صنع : رالتمثيل عن طر6ق الصو الذ�نية �
gzة محل ال·�4ء %ص رصو خيالية ل#ا gh ذ�نھ حيث تحل الصو  .ر
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يالتمثيل الرمز أو اللغو  � gh �ذه املرحلة يتعرف الطفل عz) %شياء gh البµئة عن طر6ق : ي
 . معرفية زالرمو واللغة مما يؤدي إ() �غTB نوgj من حيث اك�ساب وتطو6ر تراكيب

 )154ص : 2000القاسم ،                                                                        (
ة الفرد عz) تمثل اTt Iات أي اHIصو عz) خTtات جديـدة  نر �و قد لفاالستعداد عند بر ر و

.   لبµئــة اHWيطــة أو دمج#ـا مــع اt IــTات املوجــودة لديـھ  مــن أجــل اســتعمال#ا hــg اHIيـاة والــتحكم hــg ا
 ) 201ص:  2000عبدال#ادي ، (

 نظر�ة بياجيھ  -2
تخضع حدود التعلم من وج#ـة نظـر بياجيـھ إ(ـ) مرحلـة النمـو املعرhـg ال�ـ4 يمـر ]ـا الطفـل ، 
أي أن املرحلـــة النمائيـــة للفـــرد �ـــg ال�ـــ4 تحـــدد العمليـــات العقليـــة ال�ـــ4 �ـــستطيع اجراء�ـــا  لـــذا فــــان 

ق hــg !سـتعداد عنــد بياج ق hـg املرحلــة النمائيـة ال�ــ4 �ـسمح أو ال �ــسمح باك�ــساب والفـر ويـھ �ــg فــر
  .تراكيب معرفية معينة 

6ة  Ñع مراحـــــل ضـــــر ـــأ ـــل النمائيـــــة ال�ـــــ4 يمـــــر ]ـــــا النمـــــو املعرhـــــg بــ ـــد حـــــدد بياجيـــــھ املراحــ روقــ ور
ـــة مــــا قبــــل العمليــــات ، املرحلــــة !جرائيــــة أو مرحلـــــة ( م�سلــــسلة  املرحلــــة اHIــــسية اHIركيــــة ، مرحلـ
ة " HWـــسوسة ، مرحلــة العمليـــات اVWـــردة العمليــات ا والبµئـــة �ــسا�م hـــg �ـــذا "  ) رالعمليــات املـــصو

ا ال تقوم ب�سرÃعھ ، ولذلك ير بياجيھ بأنھ من اI طأ أن ت2لف الطفل بأعمال Ûىالنمو و�عمقھ ولك
ه املعرgh ال�4 يمر ]ا رتفو مرحلة  تطو   .ق

  ) 40ص : 2008أبو جادوا ، (، ) 47ص : 2007بïت ناصر ،                               (
 نظر�ة جانeيھ  -3

يــر جانµيــھ أن !ســتعداد للــتعلم مختلــف مــن موقــف ألخــر متــأثرا بــأمر6ن �مــا 
ً مــا يطلبــھ : ى

ات ولذلك فـإن  ات سابقة واملستو الذي بلغھ املتعلم gh تحصيل تلك القد ر�علم املوضوع من قد ىر
ق ال�ـــ4 توجـــد عنـــد %طفـــال عنـــد �علـــم موضـــو قـــا مطلقـــة تظ#ـــر باملـــستو والفـــر ىع معـــBن لµـــست فر ً

و
 gـz4ء عق�Î أن %طفال �ستطيعو �علم أي gh يھµص نظر6ة جان Âجميع املوضوعات وتت gh ننفسھ
ªــشرط أن ي2ونـــوا  قــد �علمـــوا املتطلبــات الـــسابقة لــھ كمـــا يحــدد جانµيـــھ !ســتعداد العـــام عzــ) أنـــھ 

اHIالــة ال�ــ4 ي2ــو ف�ــا املــتعلم مــستعدا اســتعدادا
ً ً  عــضو6ا للنجــاح hــg تأديــة امل#مــات ال�ــ4 يتوقــع أن ن

ً

سة    ) 103ص : 2003البجة ، .      (  ريصادف#ا gh املد
  

6اض %طفال ال ي2و  ن�عتمد البحث اHIا(g عz) نظر6ة بياجيھ حيث  أن الطفل gh مرحلة  ر
مستعدا جسميا وعقليا لتعلم القراءة ؛ ألن عملية القراءة تحتاج إ() نß: عضgz وعص

ً ً
) جس¶4( 45

ونß: عقgz ال يصل إل�م الطفل قبل السادسة و�التا(g عندما ي2لف الطفل ªعملية القراءة فإننا  
ه املعرhــg ممــا �ــس`ب ذلــك فــشل الطفــل hــg عمليــة القــراءة و�ــذا  رن2لفــھ بأعمــال تفــو مرحلــة تطــو ق

التعليميــــة ريولـــد لـــدى الطفـــل الـــشعو باإلحبـــاط وت2ـــو6ن اتجــــاه ســـل45 نحـــو القـــراءة ونحـــو العمليـــة 
ات  6ب واملـران مل#ـا يئة الطفل لعملية القـراءة عـن طر6ـق التـد¥ gh ئة �ناµربأكمل#ا ، وتكمن  دو الب ر ر

  .!ستعداد للقراءة  
  
  : ال�r تؤثر RS ,ستعداد للقراءةالعوامل

ا     �علـم القـراءة لµــست ªعمليـة سـ#لة أو ªــسيطة وإنمـا �ــg م#مـة �عليميـة شــاقة ل2ـى يتعلم#ــ
ا و6جـــب أن يتـــوافر لديـــھ مــن عوامـــل !ســـتعداد مـــا يؤ�لـــھ للمــ4�ó قـــدما hـــg مثـــل �ـــذه الطفــل جيـــد

ً
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Ñعــة عوامــل �امــة �ــساعد الطفـــل لي2ــو مــستعدا للقــراءة و6جــب أن تتــوفر �ـــذه  العمليــة و�نــاك أ
َ

ن ر
g� علم القراءة و�ذه العوامل� (zا ع جة Oافية ح�� يصبح قاد رالعوامل بد   -:ر

�  R"ستعداد العق, :zجة العمر العق رg لھ عالقة وثيقة باالستعداد للقراءة ملا تطلبھ  من د
ىسنوات ؛ حيث ير العلماء أن سن ) 6(معينة من الذOاء ال يصل إليھ الطفل قبل سن 

ى أش#ر حBن ير %خر6ن إ() أن يصل السن إ() سبع 7 سنوات و6القراءة يïبgô أال يقل عن 
ات ال   )P18 Snowling:2011 ,.  (عقلية للفرد رسنوات  ، فاللغة عملية عقلية تتأثر بالقد

 
وعzــ) الــرغم مــن أ�ميــة العمــر العقzــg و	ــسبة الــذOاء hــg نجــاح عمليــة القــراءة إال أنــھ لــµس 

g� عملية القراءة و�ذ العوامل gh البدء gh فعال TBىالعامل الوحيد ف#ناك عوامل أخر ل#ا تأث:   
واس gh !بصار و!ستماع والنطق �عتمد القراءة عz) استخدام اHI : ,ستعداد اhVس}� �

 gh و�ذه !ستعدادات تتمثل:-  
ـــاح hــــg عمليــــة �علــــم القــــراءة ؛حيـــــث  : ي,ســــتعداد البــــصر ر للنجـ يفالبــــصر الــــسو ضــــر وي

 TBضة ي2و غ 6ة ال2لمات بوضوح ومالحظة ما ]ا من اختالف وأن البصر لدى طفل الر نتتطلب ر و ؤ
 Tوأك�ــ :ßا و�ــذا يرجــع إ(ــ) عامــل النــVــÐنا

ً
م طــو نظــر كمــا تحتــاج Ùــذه املرحلــة لــد� gــh ل!طفــال
6ـة وتـر الـ·�4ء واحـدا  و�ـذا ال يـتم قبـل سـن  ىالقراءة إ() التناسق العـضgz بـBن العينـBن لتم�ـ?ج الر ؤ

ضة ال يمكنھ التعامل بنجاح مع املادة املكتو�ة    .واI امسة أو السادسة ؛ و�التا(g فإن طفل الر
  ),Peterson  (P 223: 2002، )99ص : 2000مخيمر ،    (                              

ف#ــو Îـ�4ء م#ـم لعمليــة القـراءة  أل¦ـا �عتمــد عzـ) سـماع أصــوات   : اسـتعداد ,سـتماع امـا  
ف وال2لمـات وإذا Oانـت �نــاك مـش2لة hـg الــسمع فيـؤثر ذلـك بالـسلب عzــ) �علـيم القـراءة ألنــھ  واHIـر

ة بال2لمات املرئية ، و6ؤثر سلبا gh لغة الطفل وعz) سيجد صعو�ة gh الر�ط بBن %صوات املسموع
ً

رإفادتـــھ مـــن اt IـــTات الـــشفو6ة ، كمــــا أن القـــصو hـــg النطـــق يــــؤدي إ(ـــ) صـــعو�ة عمليـــة القــــراءة ألن 
نب  نب فانھ سوف ير�ط بBن ش2ل ) ألنب (رالطفل إذا Oان ينطق Oلمة أ رثم ªعد ذلك شا�د Oلمة أ

القـــراءة ، ؛ ولـــذلك البـــد مـــن تـــHëيح %خطـــاء اللغو6ـــة حـــرف الـــراء وصـــوت الـــالم ممـــا �عيـــق عمليـــة 
  .   وعيوب النطق والكالم قبل البداية gh عملية القراءة 

،) 28-24ص : 2005اHIسن ، (، )82ص: 2005: رعاشو ، مقدادي (  
 (Akubuilo,  2015  : p38)،  )  ، 31ص : 2014الناشف (  

  -:اGV`_ات السابقة �
تفاعل الطفل مع البµئة اHWيطة بھ فالطفل ير�ط بBن املع¨� تأ�ي اTt Iات السابقة ن�يجة ل

ا املرســومة ن�يجــة Tt Iاتــھ الــسابقة ال�ــ4 مكنتــھ مــن تفــس�TBا واســتدعاء ¥ رالــذ�¨4 ل2لمــة مــا و صــو
اك#ا اية إلدÛال gh ة الذ�نية ملع¨� ال2لمة مما �ساعده رالصو                              )                        Hutchby, 2011:p10.          (ر

رفما يك�سبھ الطفل gh طفولتھ من خTtات لھ دو gh نجاح عملية القراءة من عدم#ا ؛ حيث 
ـــل hــــg معرفتــــھ بأســــماء %شــــياء واســــتخداما¥ا   أن الطفــــل الــــذي يمتلــــك قاموســــا لغو6ــــا واســــعا يتمثـ

ً ً ً

الدالـة ) الرمـز(·�4ء بال2لمة نو6متلك وفرة من معا	ي ال2لمات ي2و من الس#ل عليھ أن ير�ط بBن ال
يعل�ا من الطفل الذي ي2و قاموسھ اللغو محدود    .ن

 ف#ناك البµئة الغنية بـاملثTBات الثقافيـة و�نـاك البµئـة الفقBـTة بـاملثTBات الثقافيـة ، والبµئـة 
ســائل !عـالم املرئيــ ة و%و(ـ) �ـg ال�ــ4 تتـوفر ف�ــا مـصادر الثقافــة واملعرفـة مثـل الكتــب ، اVWـالت ، و

مـــة مـــن �ـــذه املثBـــTات  وواملـــسموعة ، واملناقـــشات العلميـــة والثقافيـــة ، أمـــا البµئـــة الثانيـــة فúـــ4 اHWر
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جـــة كبBـــTة hـــg نمـــوه  hـــg بµئـــة غنيـــة بـــاملثTBات �ـــس#م بد رواملـــصادر وممـــا الشـــك فيـــھ أن تïـــشئة الطفـــل 
  ) 99ص : 2000مخيمر ، .    (ياللغو 

فــــھ  يك�ــــس×ا مــــن خــــالل %	ــــشطة أن خtــــTات الطفــــل %وليــــة ) 2001جــــودة ، ( ىوتــــر  رومعا
ـــة م@?ليــــة غنيــــة وتقــــدم اt IــــTات  ىامل@?ليــــة ، وhــــg �ــــذا الــــسياق نــــر أن  %ســــرة ال�ــــ4 ¥ــــتم  بتــــوفTB بµئـ
يو%	شطة وتوفر الدعم %سر للطفل تؤثر بإيجابية عz) عملية !ستعداد للقراءة لديھ ، و�ذا ما 

ات واملناقشات مع ) 2007 ، اVIبيgz( ، و) 1997كمال ،(أشار إليھ كال من  ر، كما أن الرحالت والز6ا
اســـة  ا �امـــا hـــg ت2ــو6ن خTtاتـــھ ، و�ــذا مـــا أثب�تــھ د رالطفــل والـــرد عzــ) �ـــساؤالتھ ل#ــا دو

َ
 ,Molfese(ر

ات القـــراءة لديـــھ ن�يجـــة )2013 ا �امـــا hـــg تطـــو6ر م#ـــا ر، حيـــث توصـــلت إ(ـــ) أن بµئـــة الطفـــل  ل#ـــا دو
ً ً

ر
   . إلكسابھ خTtات متنوعة

  -:داد  ,نفعاRT أو ال�G~{� أو العاطفي,ستع �
ئµسيا  اسات إ() أن مشكالت الطفل النفسية وال¡ صية ت2و س`با   تؤكد %بحاث والد
ً ً

ر نر
د , hـــg إخفـــاق ªعـــض %طفـــال hـــg �علـــم القـــراءة  وففقـــدان الثقـــة بـــالنفس أو الـــشعو بـــاHIز والـــشر نر

ــــ) ـــوتر !نفعــــــا(O ، gــــــل ذلــــــك يــــــؤثر بالــــــسلب عzــ .                                                            عمليــــــة �علــــــم الطفــــــل القــــــراءةالــــــذ�¨4 وكــــــذلك التـــ
  )136ص :  2004ف#يم ، (

ط وعوامل  �ا إال إذا توافرت الشر و   مما سبق نر أن عملية القراءة ال تنß: وال تأ�ي ثما ر ى
6ب وامل   .ران ر!ستعداد العقلية واVIسدية و!جتماعية باإلضافة إ() التد

  -:مظاAر ,ستعداد  للقراءة
(zما ي gh ضة للقراءة   -:وتتمثل مظا�ر استعداد طفل الر

  .يحسن !ستماع لآلخر6ن  -1
  ). ضعيف-  ثقيل -  صغTB -كبTB (�ستخدم ال2لمات الوصفية  لألشياء وال2ائنات مثل   -2
  .ن�عرف صفات %شياء Oاللو واVüIم والش2ل  -3
  .ة م2ونة من ست Oلمات �ستطيع أن يتحدث gh جمل-4
5- g)لماتھ نطقا سليما% 80 ينطق حواO من

ً ً
.  

  )Lelly, 2001:81.                                                  (ريتل#ف gh النظر إ() الصو-6
ضة ات ,ستعداد للقراءة لطفل الر وأAمية تنمية م�ا     -:ر

ضة  ل# ات !ستعداد للقراءة لطفل الر وتنمية م#ا     -:ا فوائد متعددة نذكر�ا فيما يgz  ر
اك العالقات بBن %شياء، وتنمية حواسھ  � ة الطفل عz) املالحظة والتدقيق، وإد رتنمية قد ر

 .اW تلفة
ضة  � و6ادة اHIصيلة اللغو6ة ألطفال الر  .ز
ة الطفل عz) التميB? بBن %صوات اW تلفة وامل�شا]ة �  .رتنمية قد
ة الطفل عz) الر�ط  � ، وال2لمات واVIمل املكتو�ة الدالة عل�ا، عz) أن رتنمية قد ربBن الصو

 gzرتتدرج �ذه الصو كما ي:- 
 .رصو مفردة يقوم %طفال ب�سمي�ا -
ا ، و6قوم %طفال بجمع#ا ومناقشة ما ]ا  -Ûع TBرصو مركبة للتعب. 
ا -Ûع Ttة، وت2ليف %طفال بح2اية القصة ال�4 �عTBرصو مسلسلة لت2و6ن قصة قص. 
ضة تقو �  .و6ة الذاكرة البصر6ة والسمعية لطفل الر
�و ف�ا عz) استعمال اللغة ف#ما وإف#اما؛ ح�� يمكن تطو6ر  � تبادل %طفال %دوار و6تد

ً ً ن ر
 .وع�م بال2لمات الشفو6ة Oوحدات للغة من خالل تصميم مجموعة من %	شطة اللغو6ة
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سة واVWتمع؛ ح�� �¡Vيع %طفال عz) التحدث عن خTtا¥م، ومشا�دا¥م gh امل � ر@? واملد ل
م عz) تنظيم %ف2ار gh وحدات لغو6ة ¥  .ريمكن تنمية قد

ة عz) التعبTB، وتفسTB الصو من خالل ح2اية القصص املسلية � رتمكBن %طفال من القد  .ر
 ) 80ص  : 2016ابرا�يم ، (، ) 123ص : 2005مردان ، ( ، ) 355ص  : 2004بدير ،  (
  

جة %و(g إ() اعداد بµئة أسـر6ة غنيـة   وجدير بالذكر أن بر دف بالدÙ  g)اHIرنامج البحث ا
 TـــــBضـــــة وغ ات !ســـــتعداد للقـــــراءة  لألطفـــــال الغBـــــT ملتحقـــــBن بالر وومثBـــــTة �ـــــ¡Vع عzـــــ) تنميـــــة م#ـــــا ر
املنتظمــــBن ]ــــا باســــتخدام %	ــــشطة امل@?ليــــة و�اســــتغالل ام2انيــــات امل@ــــ? املناســــبة ل#ــــم ؛ نظــــرا ألن 

ً ل
ت إليھ %	شطة امل@?لية  ضة اTt Iات اW تلفة ، و�ذا ما اشا ا كبTBا gh اكساب طفل الر رتلعب دو و

ً ً
ر

اسـة جــودة  م عيــوب نطــق وكــالم وتحتــاج إ(ــ) ) 2001(ردÙكمــا �ــس�بعد  البحــث %طفــال الـذين لــد ،
 gتدخل عال�. 

  .مراحل oعلم القراءة
!Tشاف�ا : املرحلة �وQعملية القراءة واك� R]داف ملرحلة م( الوAسة أ   ) را قبل املد

  .نgh �ذه املرحلة يك�شف %طفال البµئة اHWيطة ]م و6`نو %ساس لتعلم القراءة
ب RS القراءة : املرحلة الثانية   رتجا

سـو  ن  ينمو gh �ذه املرحلة لدى %طفال املفا�يم %ساسية املرتبطة بالكالم املطبوع و6ما ر
ب hــــg مجــــال القــــراءة وhــــg �ــــذه املر ف امل�ــــشا]ة hــــg الــــش2ل رأ	ــــشطة وتجــــا وحلــــة يتعرفــــوا عzــــ) اHIــــر

  )121-119ص : 2014الناشف ، .         (والصوت و6طابقوا ال2لمة املسموعة باملكتو�ة
و�6ب¨�  برنامج البحث اHIا(g املرحلة %و() من مراحل �علم القراءة عن طر6ق إعداد %سرة 

ات  !ستعداد للقراءة لدى طفل#ا وتثقيف %م بأ�مية توظيف %	شطة امل@?لية لتنمية م ر#ا
ضع %ساس اVIيد لتعلم القراءة   .وو

ات ,ستعداد للقراءة    رم�ا

إن %طفال الذين اعتادوا النظر إ() الكتاب والقصص وشارOوا الكبار gh تقليب صفحا¥ا   
ن من قصص ، واش�OTوا مع الكبار gh اHIديث واملناقشة ن �عدو من وأو اعتادوا !ستماع إ() ما ير

ا  جة أفضل من !ستعداد لتعلم القراءة من %طفـال الـذين لـم يمـر و%طفال الذين ي2ونو عz) د ر ن
فـع  ربمثل �ذه اTt Iات ؛ حيث أن �ـذه %	ـشطة �عمـل عzـ) توسـيع ميـو %طفـال واثـراء خtـTا¥م و ل

  .   مستوا�م gh نوا»g النمو اW تلفة 
                                    )           ، gzبيVI10ص : 2010الطحان ، (، ) 2007ا (  

اسة كال من  ت إليھ د و�ذا ما أشا
ً

ر اسة ) 1997كمال ، (ر اسة ) 2001جودة ، ( ر، ود ر، ود
Suduplessis)  ( 2016,.   

ات الفرعيــــة  ك أفــــراد %ســــرة أن �علــــم القــــراءة بــــدو اك�ــــساب امل#ــــا ـــد أن يــــد ر  ولــــذلك البـ نر
ات املم#ـــدة البـــد أن املم#ـــدة ل#ـــا ســـيؤخرعمل رية القـــراءة وإذا Oـــانوا حر6ـــصBن عzـــ) �علـــم طفل#ـــم امل#ـــا

ن�ـساعدوه لــµس عــن طر6ــق ترديــد ال2لمــات دو تميBــ? حقيقــي ل#ــا بــصر6ا وســمعيا ودو ف#ــم معنا�ــا  ًن

ولكن من خالل �¡Vيع#م عz) الرسم و�قراءة القـصص واتاحـة الفرصـة لـھ للتعبBـT و�ـ¡Vيعھ عzـ) 
اك  نات وإد رعقد املقا   )59ص : 2014الناشف ، .  (املؤتلف واW تلف من %ش2ال و%صوات ر
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ات ,ستعداد للقراءة   :رأ�عاد م�ا

R"ا فيما يAات ,ستعداد للقراءة نذكر    -:رoعددت تص�يفات م�ا

ات !ستعداد للقراءة إ() ) 1977(  حيث صنف برجïس    -:رم#ا
ة التعرف ع"! �لوان � ة الطفل عz) تمي : رم�ا  .B? %لوان ر�و قد
ة التمي�d البصر  � يم�ا ف :ر ة الطفل عz) تميB? اW تلف واملؤتلف من %ش2ال واHIر و�و قد ر

. 
ة  �� �شJال  � ة الطفل ع (z	�ì %ش2ال ال#ندسية :رم�ا  .ر �و قد
ة الذاكرة البصر�ة � ة الطفل عz) تذكر الرمو ال�4 �عرض عليھ  وìï6 #ا  : رم�ا ز�و قد ر

 .بال�Tتµب ذاتھ 
ار : رة التآز اUVر=ي رم�ا � ات حركية مثل قفل %ز ة الطفل عz) أداء م#ا ر�و قد ر  .ر
ة الطفل عz) نطق %صوات %و() لل2لمات :نطق �صوات �  .ر �و قد
ة الذكرة السمعية � ة الطفل عz) تذكر اVIملة ال�4 �سمع#ا وإعاد¥ا ªعد  : رم�ا ر�g قد

 .نسماع#ا بدو أخطاء 
ة اللغو�ة � ة القد رم�ا حة عليھ وإعطاء  �و ق:ر ة الطفل عz) الرد عz) %سئلة املطر ود ر

 .البيانات ال¡ صية الHëيحة 
ف ال�hائية  � ة  اUVر وم�ا ف ال;Vائية بدءا : ر ة الطفل عz) التعرف عz) ذكر اHIر و�و قد ر

 ) 130-124ص : 2006يالصاو ، .                         (من حرف !لف ا(g الياء 
ات ,ستعداد للقراءة إT! )   2001( ، بدير )1991(كما صنفت  ز=ي     -:رم�ا

 ).رالتعرف عz) ال2لمات من خالل مالحظة الصو ومن خالل التضاد( املفردات اللغو�ة  �
، والتوصيل بBن اHIرف )  رتميB? ال�شابھ و!ختالف بBن الصو و%ش2ال ( يالتمي�d البصر  �

 . بBن ال2لمات وال2لمة ال�4 تبدأ بھ ، تميB? ال�شابھ و!ختالف
�  Rالسم� �dعد سماع#ا ( التميª تقليد %صوات ( ?Bوعة وتميVìصوات ال2لمات امل% ?Bتمي ،

ف امل�شا]ة gh أو الكالم  لأصوات اHIر  .و
اك العالقات �   .راختبار املعلومات وإد
 ) .رالتعبTB وتفسTB الصو  ( :رالتعبd_ وتفسd_ الصو �
  . تذكر سلسلة من %ف2ار و%حداث –يبصر  تذكر –تذكر سم~g : ,نQباه والتذكر �

ات ,ستعداد للقراءة إRT ) 2010دمحم ، (     وصنفت    :رم�ا

ة :التعبd_ الشف�� � ة الطفل عz) تطبيق مفردات وتراكيب لغو6ة �عTt عن الصو ر يقصد بھ قد ر
 .املقدمة لھ

ة الطفل عz) تذكر أسماء الصو البصر6ة من خالل :يالتعبd_ البصر � ر �و قد اك ال�شابھ ر رإد
ة عz) التميB? بBن  ة بال2لمة والقد �ط الصو ف والصو مع  رو!ختالف بBن ال2لمات واHIر رر ر و

 .الش2ل والنوع لألشياء
ة الطفل عz) تذكر أسماء الصو البصر6ة ال�4 تم عرض#ا عليھ:الذاكرة البصر�ة � ر �و قد  .ر
�  Rالسم� �dال�شابھ و!ختال:التمي ?Bتمي (zة الطفل ع ف وال2لمات ر �و قد وف gh أصوات اHIر

 ، g~ن�باه السم! gh ة من ج#از ال2است ال�4 تم إعداد�ا ل#ذا الغرض وال�4 تتمثل رالصاد
 .التميB? السم~g ، والتصïيف السم~g ، استخالص الفكرة الرئµسية من %صوات املسموعة 
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� Rاستدعاء أسماء %صوات ال�4 سبق س:التذكر السم� (zة الطفل ع ماع#ا سواء ر �g قد
 .Oانت حرف أو Oلمة أو جملة أو عدد

اك التطابق السم~g والبصر :يالتمي�d السم�R البصر  � ة الطفل عz) تميB? وإد ي �g قد ر ر
ا Ûة عTtف املع وبBن ال2لمات والصو واHIر   .ر

ات ) نداgh وشTBمان ، ديركن ، وOالوجر ، Oولسو ، فلود والب ، و�يلر6ك (  وقد حدد كال من  رم#ا
!  g)النحو التا (zستعداد ع:-  

ة التمي�d البصر � يم�ا ة عz) التميB? بBن 4�Îء وأخر و�Bن Oلمة وأخر و�Bن حرف : ر ى�g القد ر
 .وأخر 

�  Rالسم� �dة التمي ة عz) التميB? الشف4ú والسماgj بBن صوت واخر وOلمة : رم�ا رو�g القد
 .ىوأخر 

ة التمي�d السم�R البصر � يم�ا ة عz) التعرف :ر عz) أسماء %شياء ال�4 يرا�ا الطفل ر �g القد
6ب عz) التحليل الصو�ي �ط ال2لمة املكتو�ة بنطق#ا أثناء التد رو  .ر

ة الذكرة البصر�ة � ة الطفل عz) !حتفاظ باTt Iات املرئية سابقا وما  : رم�ا و6قصد بھ قد
ً

ر
 .يمر بھ من خTtات حالية واستدعاء �ذه اTt Iات 

ة النطق والكالم � ف وال2لمات نطقا �Hيحا تبعا  و�g �ع¨4 :رم�ا ة عz) نطق اHIر القد
ً ً ً

و ر
ج#ا الصوتية  .رW ا

ة اللغة واGV`_ة � ة الطفل عz) التعبTB عن حاجاتھ ومتطلباتھ بدقة وطالقة  : رم�ا ر�g قد
وتتوقف دقة  نطق الطفل وطالقتھ  وس#ولة استعمالھ للغة عz) مدى تنوع اTt Iات ال�4 

�ط#ا باملوقف املراد   .التعبTB عنھ راك�س×ا و
ة التناسق اUVر=ي  � ة عz) قيام الطفل بأ	شطة التآز اHIرOي بBن حركة :رم�ا ر وتتمثل gh القد ر

العBن واليد gh التعامل مع %شياء وكذلك تناسق حرOات العBن من اليمBن إ() الµسار أو من 
 ) .218، 2014اI فاف ، (، ) 61، 2010الطحان ، (أعz) إ() أسفل              

ات و�ناء اسات السابقة ونتائج تحكيم اGV`_اء تم تحديد م�ا ر ع"! تحليل أ�عاد الد ر
 RTعر�ف�ا اجرائيا ع"! النحو التاoستعداد للقراءة  و,

ً
.   

ضة عz) التعرف عz) املؤتلف واW تلف gh  : ي�عد التمي�d البصر -1 ة طفل الر و�و قد ر
م  Ûرالصو و%ش2ال واملطابقة بي. 

ضة عz) التعرف عz) املؤتلف واW تلف من  : سم��Rعد التمي�d ال -2 ة طفل الر و�و قد ر
تھ عz) التعرف عz) أسماء %شياء من خالل سماع صو¥ا   .ر%صوات املسموعة ، وقد

ضة عz) الر�ط بBن أسماء %شياء  :ي�عد التمي�d السم�R البصر -3 ة  طفل الر و�و قد ر
 .رال�4 �سمع#ا و�Bن الصو الدالة عل�ا  

ضة عz) تذكر الصو و%ش2ال ال�4 �عرض عليھ ،   : لذاكرة�عد ا -4 ة طفل الر ر�g قد و ر
تھ عz) تذكر سلسلة من  تھ عz) تذكر عدد من ال2لمات واVIمل  املسموعة  ، وقد روقد ر

 .%ف2ار و%حداث بنفس ال�Tتµب
ا الصو  : �عد النطق والكالم -5Ûع Ttنطق ال2لمات ال�4 �ع (zضة ع ة طفل الر ر�g قد و ر

ج#ا الصوتية نطق اHÐا وتبعا W ا �Hيحا و را 
ً ً ً ً

 .و
ضة عz) التعبTB عن  نفسھ وعن حاجاتھ بطالقة  : �عد اللغة واGV`_ة -6 ة  طفل الر و�g قد ر

( وÑس#ولة ، وتتوقف س#ولة استخدامھ للغة عz) مدى التنوع gh اTt Iات وتقاس ب  
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تھ عz) التعرف عz) ال2لمات من خالل الصو ومن خالل التضاد  رقد تھ عz) ر ر، قد
اك العالقات واملعلومات تھ عz) إد رتفسTB الصو وكذلك قد ر  )  .ر

ضة  عz) القيام بأ	شطة التآز بBن حركة  : التناسق اUVر=ي -7 ة طفل الر روتتمثل gh قد و ر
العBن واليد gh التعامل مع %شياء وكذلك تناسق حرOات العBن من اليمBن إ() الµسار أو 

  .من أعz) إ() أسفل 
ثانيا 
ً

  .و[R �م�ات : 
)1(  R]الو:- 

 R"2ا ما يsناو مQعر�فات متعددة نo R]لللو:-   
 gjدمـــة !جتماعيـــة  الـــو Iاك الـــذ�¨4 أو جـــزء مـــن :    حيـــث �عـــرف قـــاموس ا رعzـــ) أنـــھ !د

   )Borker ,R, 1999: p 32.  (العقل الذي يتوسط بBن البµئة واملشاعر و%ف2ار  
اك      اHIقائق املتعلقة لظا�رة ما وما ف�ا من عالقات تكشف ربµنما �عرف الوgj عz) أنھ إد

  .طبيعة الظا�رة ومن ثم تمكننا من حسن الف#م وتدبTB أ	سب %ساليب للمسا�مة واHIل

  ) 250 ص 2017عمران ،                                                                           (

ــــة مـــــن املفــــــا�يم ) : 2021يVـــــو�ر ،عبــــــداللطيف واI(      ولكـــــن �عـــــرف  ــــھ مجموعــ الــــــوgj بأنـ
اك الفرد لنفسھ وللعالم اHWيط  ف و!تجا�ات واملشاعر ال�4 تؤدي لف#م وإد رواملعا   .ر

وoعرف الباحثة الو[R اجرائيا 
ً

ات ال�4 تمتلك#ا %م#ات  :  ف وامل#ا ربأنھ جميع املفا�يم واملعا ر
ات !ستعداد للقراءة  لطفل ال ضة باستخدام %	شطة امل@?لية  رلتنمية م#ا   .ور

  �م�ات و�سرة) 2 (
 gــشئة !جتماعيــة للطفــل ، و%م  داخــل !ســرة �ــïعــد %ســرة مــن أ�ــم  مؤســسات الت�      
 gغباتـھ ، و�عــد %م �ــ رأ�ـم عنــصر مـن عناصــر�ا أل¦ــا �ـg أو مــن يقــوم بتلبيـة احتياجــات الطفــل و ل

ات لدى الطفل لاملرÑي %و للطفل ف4ú من تضع %س   .راس ملنظومة القيم والسلوكيات وامل#ا
سة %و() gh حياة الطفل لذا كرم#ا هللا سبحانھ و�عا() فجعل م@?ل�ا و�ر�ا  ركما أن %م �g املد

تباطات !جتماعية %خر ملا يقع عz) عاتق#ا من مسئو ىأعz) وأس¶� من جميع ! ليات gh إعداد ر
  ) 60ص : 2018 جاد ،  ( .  الطفل وتر�µتھ 

لو�التــا(g فúــ4 �ــg أو وســيط للتïــشئة !جتماعيــة وأو ممثــل للمجتمــع يقابلــھ الطفــل عــن  ل
  .طر6ق العناية والرعاية ال�4 تمده ]ا

و%ســـــرة �ـــــg البµئـــــة %و(ـــــ) ال�ـــــ4 تحتـــــضن الطفـــــل منـــــذ والدتـــــھ وتطبعـــــھ بطاªع#ـــــا اI ـــــاص ، 
فــــاTt Iات الــــسابقة للطفــــل �عــــد عــــامال م#مــــا hــــg ت2ــــو6ن !

ً ً
ـــن  ســــتعداد للقــــراءة ، فاألطفــــال قبــــل سـ
الـسادسة يجــب أن ي2ونــوا قــد اك�ــسبوا خtــTات متنوعــة hــg عالقــا¥م بالكتــب واملطبوعــات اW تلفــة 

  )37-36ص : 2001جودة ، .  (من خالل بµئ�م %و() و�g %سرة 
 وقبل أن يبدأ الطفل بتعلم القراءة يجب أن ي2و قد استعد استعداد تر�و6ـا Oافيـا
ً ً ً  يµـسر ن

لعليھ عملية �علم القراءة و6ضمن لھ النجاح ف�ا ، وتقع مسئولية إعداد الطفل عz) كال مـن امل@ـ?  ً

ضــة مــسئولة عــن �ــذا !عــداد ، فــان امل@ــ? �ــو امل2ــان الــذي تت2ــو فيــھ  ضــة ، فــاذا Oانــت الر نوالر ل و و
رك بواسط�ا ما خTtة الطفل ال¡ صية ، واTt Iة �g الوسيلة %ساسية ال�4 �ستطيع الطفل أن يد

ه ، وخtــTة الطفـــل �ــg املعــBن الــذي �ـــستمد منــھ مفا�ي مــھ ومعانيـــھ ريقــع تحــت بــصره وســـمعھ وشــعو
فھ %ولية    ) 102ص : 2000بدير ، صادق ،     (. رومعا



 

 جامعة األزهر
تربية بالقاهرةكلية ال  

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يوليو، )4(، الجزء ) 195: (العدد

 

 

125 

فالطفــل مــتعلم 	ــشط يب¨ــ4 معلوماتــھ اVIديــدة مــن خــالل ف#مــھ وتفاعلــھ مــع أفــراد أســرتھ   
Wئة اµالب gh ات املوجودةTBاتھ واملثTtلمة إذا لم تكن لھ صلة بخO يطة بھ فالطفل ال يمكن أن يف#مH

لـذلك يفــضل قبــل �علــم الطفــل القــراءة أن ي2ــو اســتعد اســتعدادا  تر�و6ــا Oافيــا  يµــسر عليــھ ذلــك 
ً ن

  )   .20ص : 1996البطوطي ، (
اسـات أثب�ـت  ضـة ال يجـد صـعو�ة hـg �علـم القـراءة ف#نـاك د ر  والطفـل الـذي ال يلتحـق بالر و

ضة أن ة عz) القراءة دو التحاق#م بالر م القدÙسة ولد ل#م إ() املد و ªعض %طفال يأتو من منا ن رن ر ز
اشـد بــامل@?  لو�ـذا يرجــع إ(ـ) وجــود  تمــو بالطفـل و�رعــاي�م و��ثقــيف#م ) أم – أب – أخـت –أخ ( رÙن

!جابـة و) الطعـام والـشراب ( عن طر6ق القصص واHIوار واملناقشة و!شراك gh %عمال اI اصـة 
اتــھ  وإثــراء حـــصيلتھ  رعzــ) �ــساؤالت الطفــل Oـــل ذلــك مــن شـــأنھ تقو6ــة ç ــصية الطفــل وتنميـــة م#ا

  ) 28ص  : 2010الطحان ، .             (اللغو6ة وتنمية فكره وعقلھ 
اســة  كــال مــن   و�ــذا مــا أكــدت عليــھ د

ً
اســة ) 2008القــضاة ، ( ،Suduplessis,2006 )(ر رود

إ(ــ) أن القـــراءة ال تـــأ�ي  ) PP10:Potter 1990( وhــg �ـــذا الــسياق �ـــشTB، ) 2022(ا�VIــ4 واI الـــدي 
فجأة ولكن البد من  وجود املثTBات ال�4 تدعم#ا و�ـ¡Vع#ا ، فمـثال الفـرد الـذي تتـوفر أمامـھ جر6ـدة 

ً

سـوف يقــرأ %خبــار ، فال#ـدف لــµس التعــرف عzـ) مع¨ــ� القــراءة ، ولكـن معرفــة مــا �ـ¡Vع عzــ) تنميــة 
  .عادة القراءة 

نلذلك Oان من %�مية بم2ان أن تثقف %سرة وخاصة %م  و�عد اعدادا جيدا ل2ي ت2و  و ً

ات !ســــتعداد  ـــبة ،  �ــــسا�م hــــg دعــــم  م#ــــا رمعلمــــة حقيقيــــة و ت2ــــو بµئــــة امل@ــــ? بµئــــة تر�و6ــــة  مناسـ ل ن
اســة  ت إليـھ د رللقـراءة  ، و�ـذا مـا اشـا  ، كمـا أن اسـتقرار البµئـة %سـر6ة واســتقرار) 1997كمـال ، (ر

ت إليھ   تقاء اللغو للطفل  ، و�ذا ما أشا ! gh ئة �سا�مµر%نماط اللغو6ة املتداولة داخل �ذه الب ير
اســة فــرج هللا  ادت املــشكالت hــg املتغBــTات %ســر6ة )  2021( رد نقــص ( زوال�ــ4 أكــدت عzــ) أنــھ Oلمــا 

ات  ) يالدعم !جتماgj %سر ، والبµئة %سر6ة غTB السو6ة واملعاملة الوالدية رأدت إ() ضعف م#ا
ات  6ب الطفـل عzـ) م#ـا ه إ() قصو gh  دو %سرة gh !�تمام بتد رالقراءة والكتابة ألنھ يؤدي بدو ر ر رر

  .القراءة والكتابة 
وقد تمثل �سرة عائقا RS سaيل تنمية استعداد �طفال للقراءة

ً
  -: ، وقد يرجع ذلك إ() 

ج عنھ عدم تواجد القدوة اHIسنة gh ميدان عدم إقبال ªعض %سر عz) القراءة مما يïت �
 .القراءة اHIرة فيما ªعد 

ا  �Ûمعظم املناز وخصوصا ما يفيد %طفال م gh اصة Iة املكتبات ا ند
ً ل  .ر

عدم معرفة %	شطة و%دوات املناسبة واملراحل العمر6ة اW تلفة وال�4 من شأ¦ا مساعدة  �
   )PP10:Potter, 1990 (                               . لالطفل عz) �علم القراءة داخل امل@? 

لgh ضوء ما سبق يمكن القو بأن !ستعداد عامل م#م gh اي موقف �علي¶4 وما لم يكن املتعلم    
ة جديدة أو مف#وم جديد أو معلومة جديدة فانھ ي2و ªغTB مع¨� ، وتبعا لذلك  مستعد لف#م م#ا

ً ن ر
الستعداد �و ن�يجة التفاعل بBن البµئة والنß: و!ستعداد ني2و غTB مف#وم  بالïسبة لھ ، فا

سة                                              .رللقراءة يتوقع أن يحدث عندما يدخل الطفل املد
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ثالثا 
ً

��� القائم ع"! � شطة امل��لية :    رال`_نامج التد
  

  �عرف ال`_نامج إجرائيا بأنھ  
ً

 :g)?@ات �و برنامج م دف إ() توعية %م#ات لتنمية م#اÙ ر
سات امل@?لية    ضة باستخدام %	شطة واملما ر!ستعداد للقراءة لطفل الر   .و

اسات سابقة   :رد

أوال 
ً

اسات مرتبطة باالستعداد للقراءة :    .رد

اســـات hـــg �ـــذا  ر  حظـــي !ســـتعداد للقـــراءة با�تمـــام البـــاحثBن حيـــث أجر6ـــت الكثBـــT مـــن الد
ا ما يgz اVWال 	ستعرضÛم :-   

اسة كمال  -1 ي�عنوان ,ستعداد للقراءة وعالقتھ بالتدعيم �سر واملشاركة ) : 1997(رد
ضة للقراءة اك طفل الر والوالدية وأفJار وإد اسة إ() التعرف عz) العالقة ر ر ، و�دفت الد

ضة عن اك طفل الر وبBن !ستعداد للقراءة والتدعيم %سر واملشاركة الوالدية ، وإد ر  ي
اسة من  اسة املن;: الوصفي ، وت2ونت عينة الد رالقراءة ، واستخدمت الد طفال ) 200(ر

س للذOاء ، ) 5-4(وطفلة gh عمر  اسة مقياس الذOاء VIودانف �ا رسنوات ، واستخدمت الد ر
، است`يان أف2ار ) 1991(إيمان زOي / اختبار قياس !ستعداد للقراءة عند %طفال إعداد 

،  وأ�م ما توصلت ) اعداد الباحثة ( يءة ، است`يان التدعيم %سر للقراءة %طفال عن القرا
ضة ال �عرف ماذا يوجد gh الكتب ، ال �عرف طفل  اسة �و أن طفل الر واليھ نتائج الد ر
ضة كيف يقرأ الكبار ، ال �عرف الطفل اVIزء الذي ينظر إليھ الكبار، �ناك عالقة  والر

ضة ايجابية قو6ة بBن التدعيم %س اك و!ستعداد للقراءة لطفل الر ور و�Bن !د ر   . ي
اسة  -2 �عنوان �عض العوامل �سر�ة للمساعدة RS تنمية استعداد طفل ) : 2001(جودة  رد

ضة للقراءة ،  اسة إ() التعرف عz) واقع دو %سرة املصر6ة داخل امل@? من والر لو�دفت الد ر ر
ضة  ، تحديد ªعض العوامل %سر6ة املؤثرة gh وأجل تنمية !ستعداد للقراءة لدى طفل الر

رتنمية استعداد الطفل للقراءة ، معرفة %	شطة %ك�T فاعلية لدعم دو %سرة gh تنمية 
ضة معرفة نوع العالقة بBن املستو !جتماgj !قتصادي  ى!ستعداد للقراءة لدى طفل الر و

اسة املن;: الوصفي اسة من رو!ستعداد للقراءة ، واستخدمت الد ر ، وت2ونت عينة الد
ضة gh عمر  اسة مقياس 5.3 ، 4.3ومجموعة من أطفال الر ر سنوات ، واستخدمت الد

ى، مقياس تقدير املستو !جتماgj !قتصادي لألسرة ) اعداد الباحثة ( !ستعداد للقراءة 
سم الرجل VIود انف ، وتوصلت نتائج ) 1995اعداد عبدالعز6ز ال¡ ص ( ر، اختبار 

جات %طفال gh مقياس !ستعداد للقراءة ال ق ذات داللة احصائية gh د اسة إ() وجود فر رد ور
م أ	شطة Ùطفال الذين توفر لد% }Iسة داخل امل@? لصا لترجع ملتغTB نوعية %	شطة املما ر
م �ذه اTt Iات Ùمن %طفال الذين لم تتوفر لد Tة أفضل وأك� روخTtات وأدوات متنوعة بصو

ق ذات داللة احصائية عz) مقياس !ستعداد للقراءة ترجع ملتغTB املستو ، كما تو ىجد فر و
ى!جتماgj !قتصادي لألسرة لصاI{ أطفال املستو املرتفع ثم املتوسط ثم املنخفض ، 
اسة إ() حاجة %سر باختالف مستو6ا¥م إ() معرفة املز6د من %	شطة واTt Iات  ت الد روأشا ر

  . gh تنمية استعداد أطفال#م نحو القراءة و%دوات املساعدة 
اسة بدير  -3 ضة RS ضوء استخدام ) : 2001(رد و�عنوان  ,ستعداد للقراءة لطفل الر

ق gh ، ) الرحالت(الكمبيوتر واGV`_ات املباشرة  اسة إ() التعرف عz) الفر وو�دفت الد ر
سة باستخدام الكم جات اختبار !ستعداد للقراءة لطفل ما قبل املد رد بيوتر كمساعد gh ر

، والتعرف عz) ال2لمات %س#ل gh ) الرحالت(عملية التعلم واستخدام اTt Iات املباشرة 
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النطق لدى  Oل مجموعة باستخدام الكمبيوتر ومجموعة استخدام الرحالت ، واستخدمت 
اسة من  اسة املن;:  شبھ تجر456 ، وت2ونت عينة الد رالد طفال وطفلة مقسمBن إ() ) 46(ر

اسة اختبار املصفوفات املتتالية امللو لرافن ، مؤشرات مجموع نتBن ، واستخدمت الد ر
اعداد الباحثة ، اختبار !ستعداد للقراءة / اHIالة !قتصادية و!جتماعية والثقافية 

اسة �g نجاح برنامج استخدام الكمبيوتر ) ايمان زOي / إعداد ( ر، و Oانت أ�م  نتائج الد
 gh ما و�رنامج الرحالتÛق بي  .وتنمية !ستعداد للقراءة  وعدم وجود فر

اسة شرف  -4 �عنوان فاعلية برنامج مق�_ح لتنمية ,ستعداد للقراءة باستخدام ) : 2003( رد
ضة ،  ات ال�4 يمكن أن ينم�ا والكمبيوتر ألطفال الر اسة إ() تحديد امل#ا رو�دفت الد ر

ضة والتحقق الكمبيوتر من خالل الTtنامج  وÃس#م gh تنمية !س وتعداد القرا�ي ألطفال الر
اسة من  اسة املن;: شبھ التجر456 ، وت2ونت عينة الد رمن فاعليتھ ،  واستخدمت الد ) 60(ر

ة عBن شمس ،  ضة الرسالة اI اصة بإدا رطفل وطفلة  مقسمBن إ() تجر6`ية وضابطة بر و
سم الرجل VIودانف   اسة اختبار  رالقا�رة  ، واستخدمت الد ة ) في فاطمة حن( ر ر، استما

ضة  واملستو !جتماgj !قتصادي والثقاgh لألسرة ، مقياس استعداد للقراءة ألطفال الر ( ى
اسة إ() نجاح الTtنامج ) ايمان زOي / اعداد    .ر،  وتوصلت نتائج الد

اسة خليل  -5 فاعلية برنامج RS � شطة التعبd_ية لتنمية �عض " �عنوان ) : 2003( رد
ات اللغو�ة  ضةرامل�ا و�دفت إ() معرفة فاعلية برنامج gh %	شطة  ، ولدى طفل الر

اسة املن;: شبھ  ات !ستعداد للقراءة ، واستخدمت الد ات اللغو6ة وÑعض م#ا رالتعبTBية مل#ا ر ر
اسة من  ضة gh سن ) 60(رتجر456 ، وت2ونت عينة الد ) 6-5(وطفال َ وطفلة من أطفال الر

gh اسة برنامج سم ) أعداد الباحثة ( !	شطة التعبTBية رسنوات ، واستخدمت الد ر، واختبار 
ات اللغو6ة لدى طفل  ات اللغو6ة ، واختبار نمو امل#ا رالرجل VIودانف وقائمة تحليل امل#ا ر

ضة ،  والTtنامج   اسة إ() نجاح الTtنامج لتنمية ) اعداد الباحثة (والر ر، وتوصلت نتائج الد
ات الطفل gh اللغة و!ستعداد القر ق بBن رم#ا وا�ي ، كما أسفرت النتائج عz) أن �ناك فر

ات اللغو6ة لصاI{ !ناث  رالذOو و!ناث عz) نمو امل#ا   .ر
اسة القضاة  -6 ��� قائم ع"! اس�_اتيجي�r لعب الدو " �عنوان  ) : 2008( رد رأثر برنامج تد ر

سة ات القراءة لدى أطفال ما قبل املد روالقصة RS تنمية م�ا اسة إ( ، ر ) رو�دفت الد
ات  456 قائم عz) اس�Tاتيجي�4 لعب الدو والقصة gh تنمية م#ا رالتحقق من أثر برنامج تد رر
اسة املن;: شبھ تجر456 ، وت2ونت عينة  سة ، واستخدمت الد رالقراءة لدى أطفال ما قبل املد ر

اسة من  طفال وطفلة gh عمر ) 66(رالد
ً

)5-6 ( (zاسة برنامج قائم ع رسنوات ، واستخدمت الد
اعداد (، اختبار !ستعداد للقراءة  ) اعداد الباحث(ريجي�4  لعب الدو والقصة اس�Tات

ات !ستعداد للقراءة وOان ) الباحث اسة إ() نجاح الTtنامج gh تنمية م#ا ر، وتوصلت نتائج الد ر
قا gh التأثTB بBن لعب الدو والقصة لصاI{ لعب الدو  ر�ناك فر ر  .و

اسة  -7 سة RS ," �عنوان  : Majzub )2010(رد رستعداد للقراءة بdن أطفال ما قبل املد
�او ،  ربيJانبار  اسة إ()و 6اض  رو�دفت الد ات !ستعداد للقراءة لدى أطفال  رفحص م#ا ر

6او ر%طفال gh بي2انبار  املفردات ، ) أ(وOانت جوانب !ستعداد للقراءة ال�4 تم فحص#ا �g . و
تم فحص انجاز . القراءة املي2انيكية) د(يالتميB? البصر ، ) ج(التميB? السم~g ، )  ب(

6اض %طفال واI لفية التعليمية للوالدين وت2ونت . ر!ستعداد للقراءة حسب اïVIس ونوع 
اسة من  سة تم اHIصو عل�ا من خالل أخذ ) 450(رعينة  الد لطفال gh مرحلة ما قبل املد ر

ً

اسة أدوات  VIمع . العينات العشوائية الطبقية البيانات �g اختبار رواستخدمت الد
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وكشفت . T و ANOVAتم تحليل البيانات باستخدام اختبار ). RRT(!ستعداد للقراءة 
ق ذات داللة إحصائية gh !ستعداد للقراءة حسب اïVIس ولكن  والنتائج عن عدم وجود فر
6اض %طفال واI لفية التعليمية ألولياء  ق ذات داللة إحصائية حسب نوع  رOانت �ناك فر و

ة %طفال العالية عz) معظم م2ونات . رمو% ات !ستعداد للقراءة قد رأظ#رت نتائج اختبا ر
اسة ب�نفيذ اس�Tاتيجيات فعالة لتعز6ز القراءة من خالل �عليم  ر!ختبار كما أوصت الد

 .الوالدين والتنمية امل#نية للمعلمBن
اسة دمحم  -8 ات ,ستعداد للقراءة لدى ) : 2010( رد ضة وعالق23ا ر�عنوان م�ا وطفل الر

ضة ببعض املتغd_ات ،  ات !ستعداد للقراءة لدى طفل الر اسة إ() التعرف م#ا وو�دفت الد ر ر
اسة من  اسة املن;: الوصفي ، وت2ونت عينة الد روعالق�ا ببعض املتغTBات ، واستخدمت الد ر

)60 (gjة املستو !قتصادي و!جتما اسة استما ىطفال وطفلة ، واستخدمت الد ر ر
ً

 ghوالثقا 
ضة ) الباحثة/ اعداد( ات !ستعداد للقراءة لدى طفل الر و، ومقياس م#ا ، ) إعداد الباحثة(ر

 }Iعاد املقياس لصاªجميع ا (zو و!ناث عOن الذBق ب اسة إ() وجود فر روتوصلت نتائج الد و ر
تباطية موجبة بBن املستو !قتصادي لألسرة واستعداد ال ى!ناث ، كما توجد عالقة ا طفل ر

تباطية موجبة بBن املستو !جتماgj  لألسرة واستعداد الطفل  ىللقراءة ، توجد عالقة ا ر
تباطية للقراءة ،  .  لألسرة واستعداد الطفل للقراءةىموجبة بBن املستو الثقاgh رتوجد عالقة ا

اسة   -9 �ب الصوoي واملوسيقي ع"! ,ستعداد " �عنوان  :  Herrera)2010(ر د رأثار التد
اسة إ()ءة لألطفال الناطقdن باللغة >سبانية و�جنaية  للقرا أن تقييم  ر ، و�دفت الد

6ب عz) املوسيقى gh الوgj الصو�ي لألطفال وسرعة ال�سمية باللغة  رفعالية برنامج التد
اسة  من.  �سبانية اسة املن;: شبھ التجر456 ، ت2ونت عينة الد رواستخدمت الد طفال ) 45(  ر

سة الذين Oانت لغ�م %و() �g �سبانية  ، ألطفال ما قبل Ãغية ، ) 52(ر املد زطفال لغ�م  %ما
اسة اختبار  Ãغية يتم التحدث ]ا gh منطقة الر6ف باملغرب ، واستخدمت الد رو�g ل;Vة أما ز
6با صوتيا مع أو  اسة إ() أن %طفال الذين تلقوا تد ً!ستعداد للقراءة،  توصلت نتائج الد ً ر ر

سيقى Oان أداؤ�م أفضل بكثgh TB اختبار ªعدي لسرعة ال�سمية وسلسلة من م#ام نبدو مو
6ب  6ب متخصص، كما Oان التد راملعاVIة الصوتية من أولئك الذين لم �شارOوا gh تد ر
الصو�ي الذي تضمن %	شطة املوسيقية فعاال ªش2ل خاص gh تنمية الوgj الصو�ي إل¦اء 

ً

  . %صوات وسرعة ال�سمية
اسة  -10 ات ,ستعداد القراpي " �عنوان ) : 2013( نديم رد ردو الو[R الصوoي RS تنمية م�ا ر

ضة م  ، ولدى طفل الر ات !ستعداد القرا�ي الال اسة إ() التعر ف عz) م#ا زو�دفت الد ر ر
ضة والتحقق من فاعلية برنامج قائم عz) أ	شطة الوgj الصو�ي  وتوافر�ا لدى طفل الر

ات !ستعداد ال اسة املن;: شبھ رلتنمية م#ا ضة ، واستخدمت الد رقرا�ي لدى طفل الر و
ضة gh عمر  اسة من مجموعة من أطفال الر وتجر456 ، وت2ونت عينة الد سنوات ، ) 6-5(ر

ضة  اسة اختبار !ستعداد القرا�ي لطفل الر وواستخدمت الد ، وتوصلت ) اعداد الباحثة ( ر
ات  اسة إ() نجاح الTtنامج gh تحسBن م#ا رنتائج الد  .!ستعداد القرا�ي ر

اسة العليمات  -11 ات ,ستعداد القراpي ) : 2013(رد سة ®باء مل�ا جة مما ر�عنوان د ر ر
سة   جة روالكتا¯ي و,نفعاRT لدى أطفال ما قبل املد اسة إ() التعرف عz)  د ر،  و�دفت الد ر

ات !ستعداد القرا�ي والكتاÑي و!نفعا(g لدى أطفال ما قبل سة âباء مل#ا رمما سة  من ر ر املد
اسة من  اسة املن;: الوصفي ، وت2ونت عينة الد روج#ة  نظر âباء ، واستخدمت الد من ) 67(ر

اسة  ضات gh مدينة املفر ، واستخدمت الد سو gh إحدى الر رآباء %طفال الذين يد قر ون
ات !ستعداد للقراءة والكتابة  اسة أ) اعداد الباحث (راس�بانة مل#ا ن ر، وأظ#رت نتائج الد
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ات !ستعداد القرا�ي والكتاÑي و!نفعا(O ،gانت متوسطة سة âباء مل#ا جة مما رد ر كما بيïت . ر
ات !ستعداد  سة âباء مل#ا جة مما ق ذات داللة إحصائية، gh د رالنتائج عدم وجود فر ر ر و
ىالقرا�ي والكتاÑي و!نفعا(g �عز إ() جïس %ب ، وإ() مؤ�لھ العل¶4، باستناء مجال 

ق لصاâ }Iباء ممن يحملو املؤ�ل !س ت النتائج إ() وجود فر نتعداد الكتاÑي، حيث أشا و ر
g~امVIا . 

اسة السكر    -12 يد ات القراءة والكتابة باستخدام ) : 2015(ر ر�عنوان برنامج لتنمية م�ا
ضة ي لدى طفل الر وطر�قة منQسو ات القراءة والكتابة ر اسة إ() تنمية م#ا ر ، و�دفت الد ر

ضة اسة املن;: شبھ التجر456 ، ولطفل الر ي ، استخدمت الد ر باستخدام طر6قة من�سو ر
اسة من  ىطفل وطفلة من أطفال املستو الثا	ي بر6اض %طفال ) 80(روت2ونت عينة الد

اسة بطاقة مالحظة ألدوات  ايد مقسمBن إ() ضابطة وتجر6`ية ، واستخدمت الد ربالشيخ  ز
ضة  اسة ) داد الباحثة اع( و�عليم القراءة والكتابة لطفل الر ر، الTtنامج ، وتوصلت نتائج الد

ي لطفل  ات القراءة والكتابة باستخدام طر6قة من�سو رإ() نجاح الTtنامج gh تنمية م#ا ر
ضة    .والر

اسة  -13 ة الت�بؤ�ة لالنQباه ومتغd_ات ,ستعداد للقراءة  :  Erbaya)2013(رد ر �عنوان  القد
Vات املعا ات التفكd_ السم�R وم�ا روم�ا Oان ال#دف من hة لألطفال RS سن السادسة ، ر

البحث اHIا(g �و وصف العالقة بBن ا�تمام %طفال البالغBن من العمر ست سنوات 
ات !ستعداد للقراءة  مع ) املعرفة العامة ، وف#م ال2لمات ، واVIمل ، واملطابقة(روم#ا

ا¥م gh التفكTB السم~g واملعاVIة اسة كمية �ع. رم#ا تمد عz) نموذج املì{ رOانت �ذه د
�م بBن) 204( ،ت2ونت عينة البحث من 6اض %طفال ت�Tاوح أعما  gh رطفال ر

ً
سنوات،   ) 6( 

اسة VIمع بيانات البحث ،  ات التفكTB واملعاVIة السمعية "راستخدمت الد راختبار م#ا
)TARPS)" (FTF-K ( عمر خمس سنوات  gh عاد  الفرعية "اختبار !ن�باه لألطفالª%و

gh ت نتائج البحث وجود " لالستعداد للقراءةHÐو�وليتان  ، وأوTسة م� راختبار !ستعداد ملد
ات القراءة الفرعية   عالقة إيجابية وذات داللة راحصائية بBن ان�باه %طفال  و�Bن م#ا

ات ( ات ف#م ال2لمات واVIمل، و!ستدالل السم~g وم#ا راملعرفة العامة واملطابقة وم#ا ر
ات  التفكTB السم~g )املعاVIة ر تم التأكد من أن �ذه املتغTBات Oانت م#مة  للتïبؤ بم#ا

ات املعاVIة لدى %طفال    .روم#ا
اسة  -14 �عنوان العوامل ال�r تؤثر ع"! ,ستعداد للقراءة ملتعل}�  :  )Suduplessis )2016رد

ة RS مقاطعة غوتنغ ، Rالصف  �اض �طفال اGbتا  RS ر اسة إ() ار ستكشاف رو�دفت الد
ن للقراءة كما يف#م#ا املعلمو و%م#ات، Rالعوامل ال�4 تؤثر عz) استعداد متعل¶4 الصف 

نوالتعرف عz) من �م %ç اص املشارOو gh استعداد املتعلمBن للقراءة ؛ وكيف �سا�مو  ن
اسة من .  gh !ستعداد للقراءة اسة املن;: الوصفي ، وت2و عينة الد ر،  واستخدمت الد ) 5( نر

اسة اHIالة . Rأم#ات لتالميذ الصف ) 5( وRعلمBن من الصف م اسة من;: د راستخدمت الد ر
راملتعددة ،  تم جمع البيانات gh ستة دو لر6اض أطفال gh جو�ا	سTtغ من خالل مقابالت 

Ñعة من معل¶4 الصف  رشبھ منظمة وج#ا لوجھ  كما تم إجراء مناقشة جماعية مركزة مع أ
ً

R .
اسة  إ() أن �ناك ثمانية عوامل تؤثر عz) !ستعداد للقراءة ملتعل¶4 روتوصلت نتائج  الد

غبة املتعلم gh �علم القراءة ؛ : Rالصف  راملستو التنمو الفردي للمتعلم ؛ نß: املتعلم،  ي ى
ف . وgj املتعلم الصو�ي وحاجة املتعلم للعب وعلم اHIركة ؛ مسا�مات والدي املتعلم ؛ الظر

  .قتصادية للمتعلم ؛ وقراءة القصص للمتعلم املعµشية !جتماعية و!
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اسة النداو  -15 يد ات ,ستعداد القراpي لدى أطفال الر�اض ) : 2019( ر ر�عنوان م�ا
ات !ستعداد للقراءة لدى أطفال ،) التم�يدي ( اسة إ() التعرف عz) م#ا ر و�دفت الد ر

الر6اض تبعا ملتغTB اïVIس 
ً

ات !) رذOو ، واناث(  ستعداد للقراءة لدى ر، التعرف عz) م#ا
اسة من  اسة املن;: شبھ التجر456 ، وت2ونت عينة الد رأطفال الر6اض ، واستخدمت الد ر

طفال وطفلة  gh عمر ) 100(
ً

اسة اختبار !ستعداد القرا�ي  )  5-6(  رسنوات ، واستخدمت الد
اسة أن أطفال الر6اض من كال اïVI) 2014ايمان اI فاف ، (  سBن   ر، وتوصلت نتائج الد

ات !ستعداد القرا�ي عند الذOو أقل مما عليھ  ات !ستعداد للقراءة  ، وأن م#ا م م#اÙرلد ر ر
 .عند !ناث 

اسة كدوا ي  -16 ات ,ستعداد للقراءة ) : 2019(رد ضة وعالق23ا ببعض م�ا ر�عنوان بeئة الر و
ضة ،  ضة ببعض مولدى طفل الر اسة ا() التعرف عz) عالقة بµئة الر وو�دفت الد ات ر ر#ا

اسة من  ر!ستعداد للقراءة لألطفال ، واستخدم البحث املن;: الوصفي ، وت2ونت عينة الد
اسة  اس�بانة موج#ھ ) 6-4(طفل gh عمر ) 50(معلمة ، و) 50( رسنوات ، واستخدمت الد

6اض %طفال ¥دف إ() معرفة دو املعلمة gh استخدام %	شطة لتنمية ªعض  رملعلمات  ر
ات !ستعدا د للقراءة لألطفال ، بطاقة مالحظة للوسائل والتج#B?ات الصفية ، مقياس رم#ا

ضة  اعداد الباحثة  ات !ستعداد للقراءة لطفل الر ومصو لبعض م#ا وOانت أ�م نتائج . رر
ا املادي وال`شر و�Bن Ùضة ببعد تباطية موجبة بBن بµئة الر اسة �g وجود عالقة ا يالد و ر ر

ات !ستعداد للقراءة لدى ضة رم#ا  .و طفل الر
اسة السو�في  -17 ن لالستعداد اللغو ) : 2020(رد ي�عنوان برنامج قائم ع"! نموذج كمبو ر

ات ,ستعداد القراpي لتالميذ الصف �و ,بتداpي غd_ امللتحقdن بر�اض  للتنمية م�ا ر
اسة إ() تصميم برنامج تأ�يgz لألطفال غTB امللتحقBن بر6اض %طفال �طفال ،  رو�دفت الد

اسة املن;: شبھ التجر456 ، وت2ونت ل رتنمية استعداد�م اللغو gh القراءة ، واستخدمت الد ي
اسة من  لطفال من تالميذ الصف %و) 30(رعينة الد ً

اسة   ر!بتدا�ي ، واستخدمت الد
ات اللغو6ة  اسة إ() نجاح الTtنامج gh تحسن ) اعداد الباحث( رمقياس امل#ا ر، وتوصلت الد

ات !ستعدا  املفردات ، الف#م القرا�ي –ل صوت اHIرف %و –الوgj الصو�ي ( د القرا�ي رم#ا
.( 

اسة الطحان  -18  حركية لتحسdن ,ستعداد –�عنوان برنامج أ شطة فنية ) : 2020(رد
ضة ، اسة إ() التعرف عz) فعالية الTtنامج gh وللقراءة والكتابة لطفل الر ر و�دفت الد

اسة املن;: شبھ تحسBن !ستعداد للقراءة والكتابة ضة ، واستخدمت الد ر لطفل الر و
اسة من  ضة ) 30(رالتجر456 ، وت2ونت عينة الد وطفال وطفلة من أطفال املستو الثا	ي بر ى

�م بBن  اسة اختبار !ستعداد ) 6-5(ربالبحTBة تراوحت أعما رسنوات ، واستخدمت الد
ضة  اسة إ() فعالية برنامج ، وتوصلت نت) الباحثة/ اعداد(وللقراءة والكتابة لطفل الر رائج الد

ضة   .و%	شطة الفنية واHIركية gh تحسBن استعداد القراءة والكتابة لطفل الر
 

اسة  ا�ÀhV  واGVالدي  -19 ضة واس�_اتيجيات التعليم " �عنوان ) :   2022(رد ودو بeئة الر ر
ات ,ستعداد للقراءة من وج�ة نظر  ضة �عض م�ا روالتعلم RS إكساب أطفال الر و

ضةم اسة إ() الكشف عن دو البµئة واس�Tاتيجيات التعلم وعلمات الر ر ، و�دفت الد ر
اسة  ات !ستعداد للقراءة ، واستخدمت الد ضة ªعض م#ا روالتعليم gh إكساب أطفال الر ر و

اسة من  اسة  است`يان ) 125(راملن;: الوصفي وت2ونت عينة الد رمعلمة ، واستخدمت الد
ات !ستعداد للقراءة  ضة ) الباحثة/ اعداد ( رم#ا ، ) الباحثة / اعداد (و، واست`يان بµئة الر
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ات  ضة ªعض م#ا ضة gh إكساب أطفال الر اسة إ() أن دو بµئة الر روتوصلت نتائج الد ور و ر
اسة  ضة جاء بمستو مرتفع ، كما بيïت الد ر!ستعداد للقراءة من وج#ة نظر معلمات الر ى و

 gh اتيجيات التعلم والتعليمTات !ستعداد رأن دو اس� ضة ªعض م#ا رإكساب أطفال الر و
ضة جاء بمستو مرتفع  ىللقراءة من وج#ة نظر معلمات الر  . و

  :oعقيب
اســات الــسابقة نــر أن !ســتعداد للقــراءة قــد حظــى با�تمــام البــاحثBن  ى    باســتعراض الد ر

اسـات الـسابقة ب�نميتـھ باسـتخدام اسـ�Tاتيجيا ت متعــددة رو�ـذا يـدل  عzـ) أ�ميتـھ؛ ولـذا قامـت الد
اسـة بـدير  ـا مـن اسـتخدم بـرامج الكمبيـوتر كمـا hـg دÛاسـة أشـرف ) 2001(رفم ـا ) 2003( ر، ودÛوم ،

اسة القضاة  رمن استخدمت لعب الدو والقصة كما gh د ا من استخدمت %	شطة ) 2008(رÛوم ،
اسة خليل  ا من استخدمت أ	شطة الوgj الصو�ي كما ) 2003(رالتعبTBية كما gh دÛاسـة ،  وم رgh د

ات !سـتعداد للقـراءة كمـا hــg ) 2013(نـديم  ي hـg تنميـة م#ـا ـا مـن اسـتخدمت طر6قـة من�ـسوÛر، وم ر
اســة الــسكر  يد اســة ) 2015(ر ن كمــا hــg د ــا مــن اســتخدمت نمــوذج كمبــوÛر، وم ) 2020الــسو6في،(ر

hـــg د ات !ســـتعداد للقـــراءة كمـــا  ر،واخBـــTا اســـتخدمت %	ـــشطة الفنيـــة واHIركيـــة لتنميـــة م#ـــا اســـة ر
  )  .2020(الطحان 

تباطيـة موجبـة بـBن !ســتعداد  اسـات الـسابقة بــأن �نـاك عالقـة ا ركمـا أوÐـHت  نتـائج الد ر
ىللقــراءة واملــستو !قتــصادي والثقــاgh لألســرة ، و�نــاك عالقــة قو6ــة موجبــة بــBن !�تمــام والــدعم 

ية لآلباء و%م#ات تؤدي إ() ي%سر  وتوفTB !م2انيات و�Bن !ستعداد للقراءة ، وأن اI لفية الثقاف
ات !ســـتعداد للقـــراءة للطفـــل ن�يجـــة لعـــدم ا�تمـــام#م بتـــوفTB !م2انيـــات وعـــدم ¥يئــــة  رنقـــص م#ـــا

اســــة كمــــال  ات !ســــتعداد للقــــراءة كمــــا hــــg د رالبµئــــة امل@?ليــــة لتنميــــة م#ــــا اســــة جــــودة ) 1997(ر ر، ود
اســـة دمحم )  2001( اســـة ) 2010(رود اســــات  Susanduplessis (2016)ر، ود ر ، كمـــا أوÐـــHت الد

اسة  ات !ستعداد للقراءة  و�ذا ما أكدت عليھ د ا gh تنمية م#ا رالسابقة أن للقصة دو ر
ً
القضاة ( ر

اسـة ) 2008،  سـة  Susanduplessis (2016)رود جـة مما اسـات الـسابقة أن د ر  ،كمـا أوÐـHت الد ر ر
اســـة ال ات !ســـتعداد القرا�ـــي Oانـــت متوســـطة كمـــا hـــg د رâبـــاء مل#ـــا ت ) 2013(عليمـــات ر ر، كمـــا أشـــا

 gــــh كمــــا gjوجـــس¶4 واجتمــــا gــــzاســـات الــــسابقة إ(ــــ) أن عمليـــة القــــراءة تحتــــاج إ(ـــ) اســــتعداد عق رالد
اســة اســات الــسابقة Susanduplessis (2016) رد ت الد ر، كمــا أشــا ى%خــر إ(ــ) أن !نــاث أك�ــT  ر

اسة  دمحم  راستعداد  للقراءة من الذOو  كما gh د اسة النداو ، واتفقت م) 2010(ر يع#ا د ، ) 2019( ر
تباطيـة  ا املـادي وال`ـشر لـھ عالقـة اÙضـة ببعـد اسات الـسابقة إ(ـ) أن بµئـة الر ت الد رواخTBا أشا ر ير و

ً

اسة كدوا	ي  ات !ستعداد للقراءة كما gh د ربم#ا اسة ا4�VI  واI الدي ) 2019(ر   )  . 2022(رود
  

اسات مرتبطة  ب`_امج � شطة امل��لية : ثانيا    رد

ة  6اض %طفال من املوضوعات ال�4 لم تبحث بصو  gh شطة امل@?لية	ر  يبدو أن موضوع % ر
اســات ال�ــ4  اســات الــسابقة والد ة hــg الد اســات والبحــوث   الــسابقة لــذلك يوجــد نــد رOافيــھ hــg الد ر ر ر

gzما ي gحدود علم الباحثة و� gh ذا املوضوع� gh وجدت:-  
اسة مار فان  .1 يد ن Mary)2000 (ر �عنوان � شطة امل��لية وتأثA_dا ع"! : و وأخر

اسة إ() التعرف عz) العالقة بBن %	شطة التعلم RS الطفولة املبكرة  ر، و�دفت الد
اسة املن;: الوصفي ، وت2ونت  ات %طفال اللغو6ة  ، واستخدمت الد رامل@?لية وتطو م#ا ر ر

اسة من   طفال وطفلة gh املرحلة من ) 66(رعينة الد
ً

-28(أعمار âباء من سنوات و) 5-6(
ات %طفال اللغو6ة ) 46 اسة املالحظة ملالحظة م#ا رسنة ، واستخدمت الد القراءة (ر
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سات %دبية  اسة أن %	شطة امل@?لية والبµئة ) روÑعض املما ر، وقد أسفرت نتائج الد
ف واملعلومات عن  ات اللغو6ة من التعرف عz) اHIر وامل@?لية ل#ا دو gh تدعيم امل#ا ر ر

م و�Bن قراءة النصوص %دبية أو الفقرات أصوÛف والعالقة بي   .وات اHIر
اسة ماجد  .2 ر�عنوان اتجاAات عينة من املعلمات وأولياء �مو نحو ) : 2007(رد

�اض �طفال ،   RS لية��اء معلمات ر� شطة امل اسة ا() التعرف عz) أ رو�دفت الد ر
ل6اض %طفال حو %	شطة امل@?لية ال�4 تقدم ل اء ر ضة ، والتعرف عz) أ رلطفل gh الر و

ضة ،  6اض %طفال حو %	شطة امل@?لية ال�4 تقدم للطفل gh الر ومعلمات  ل ر
اسة من  اسة املن;: الوصفي ، وت2ونت عينة الد رواستخدمت الد 6اض ) 115(ر رمعلمة 

6اض %طفال gh دولة قطر ،  و(g أمر ألطفال ملتحقBن ) 134(ر%طفال من بBن معلمات 
اء Oل من املعلمات وأولياء بم اسة است`يان آل 6اض %طفال ، واستخدمت الد ررحلة  ر ر

ضة  و%مو gh دو %	شطة امل@?لية املقدمة لطفل الر اعداد الباحثة ، وتوصلت نتائج ( رر
اسة  إ() أ�مية %	شطة امل@?لية للطفل وأ¦ا ال تمثل عائق أمام الطفل وقناعة  رالد

رو بالدو ال�4 تؤديھ %	شطة امل@?لية  ، كما أكدت نتائج البحث عz) املعلمات وأولياء %م ر
تفاع مستو التحصيل و!نجاز %Oادي¶4 لألطفال  ىأن %	شطة امل@?لية �ساعد عz) ا  .ر

3.  �}Áاسة مر �عنوان تقييم برنامج اثراء � شطة امل��لية املقدمة لألطفال ) : 2008(رد
املعاقdن عقليا شمال الضفة الغر

ً
اسة إ() تقييم فاعلية برنامج إلثراء �ية  ر، و�دفت الد

%	شطة امل@?لية املقدمة لألطفال املعاقBن عقليا gh شمال الضفة الغر�ية من وج#ة نظر 
ً

اسة املن;: شبھ التجر456 ، وت2ونت عينة  رأولياء %مو والعاملBن ،  واستخدمت الد ر
اسة من  نابلس ، جنBن ، (مال الضفة الغر�ية رمن أولياء %مو gh مناطق ش) 101(رالد

عامال وعاملة gh مراكز ال#الل %حمر، واستخدمت ) 38(و ) قلقيلھ، طو�اس ، طول2وم 
ُ

اسة  است`يان ألولياء %مو للكشف عن فاعلية الTtنامج واست`يان للعاملBن   رالد ر
) داد الباحثة اع( والTtنامج ) اعداد الباحثة (للكشف عن فاعلية الTtنامج وج#ة نظر�م 

ضا أولياء %مو عن الTtنامج من حيث  اسة �و  ر، وأ�م النتائج ال�4 توصلت ال�ا الد ر ر
اgj !م2انيات املادية   رمراعاتھ إلعاقة الطفل وتركB?ه عz) جوانب الضعف لديھ كما 
و6رجع ذلك إ() �عليم الطفل من خالل املواد و%دوات ال�4 توفر�ا البµئة اHWيطة أي 

@? واس�ثمار 	شاطات اHIياة اليومية لتوفTB فرص �علم %طفال املعاقBن عقليا  ، امل
ً ل

ات الطفل !جتماعية واHIسية  ت النتائج إ() فاعلية الTtنامج gh تنمية م#ا ركما أشا ر
ات اI اصة بالعضالت الدقيقة والغليظة ، مع  ات اللغة !س�يعابية وتنمية امل#ا روم#ا ر

ات ا رتد	ي مستو م#ا   .لقراءة والكتابة لقصر ف�Tة الTtنامج ى
اسة الس�باطي  .4 �عنوان  برنامج قائم ع"! تفعيل املق�_حات املوج�ھ ) : 2019(رد

ضة ،  ات قبل �=اديمية لطفل الر وألولياء �مو لتنمية امل�ا اسةرر إ()  رو�دفت الد
ات قبل %Oا رتفعيل التعاو واملشاركة بBن املعلمة و%سرة لتنمية امل#ا ا ( ديمية نÙببعد

ة ال�Tبية ( رباستخدام مق�Tحات أولياء %مو ) القراءة والكتابة  ا دة gh كتاب و رالوا زر
، كما �دفت إ() تدعيم الوالدين و�¡Vيع#م عz) استخدام أنماط مبتكرة ) والتعليم 

ضة ،  ات قبل %Oاديمية لطفل الر تيïية لتنمية امل#ا ومن %	شطة امل@?لية الغTB ر رو
اسة من واست اسة املن;: شبھ التجر456 ، وت2ونت عينة الد رخدمت الد طفال ) 60(ر

ً

اسة اختبار  روطفلة من املستو الثا	ي  مقسمBن إ() ضابطة وتجر6`ية ، واستخدمت الد ى
أي ªعض ) 2007(املصفوفات املتتاªعة لرافن ترجمة دمحم اI طيب  ة استطالع  ر، واستما ر

ضة عن مدى �عاو أوليا نمعلمات الر ات قبل %Oاديمية لطفل و رء %مو gh تنمية امل#ا ر
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ضة  ة است`يان أولياء %مو عن مدى �عاو¦م مع ) الباحثة/ اعداد (والر ر، استما ر
ات قبل %Oاديمية ألطفال#م  ضة gh تنمية امل#ا رالر ات ) الباحثة/ اعداد(و ر، مقياس امل#ا

ضة ، الTtنامج إعداد  وقبل %Oاديمية املصو لطفل الر الباحثة ، وتوصلت نتائج ر
اسة إ() نجاح الTtنامج   .رالد

 :oعقيب
اسات السابقة ال�4 تناولت %	شطة امل@?لية وعالق�ا ببعض  ر  من خالل عرض الد
 gh  شطة امل@?لية وأنا ل#ا دو فعال	سة % اسات أكدت عz) أ�مية مما راملتغTBات نر أن �ناك د ر ر ى

ات اللغو6ة ، وأن قراءة اسة رتدعيم امل#ا ات اللغو6ة  ، كما gh د ر النصوص ل#ا دو gh دعم امل#ا ر ر
ن Maryيمار فان   سة %	شطة ) 2000(و  وأخر اسات السابقة إ(g ان مما ت الد ر، كما أشا ر ر

اسة  تفاع املستو التحصيgz و!نجاز %Oادي¶4 لألطفال  كما gh د رامل@?لية �ساعد عz) ا ىر
اسات السابق) 2007(ماجد ت الد ر، وأشا ات ر سة %	شطة امل@?لية تؤدي إ() تنمية م#ا رة إ() أن مما ر

اسة مر��4  اسات السابقة إ() فعالية تنفيذ ) 2008(راللغة !س�يعابية  كما gh د ت الد ر، كما أشا ر
ات  ة عz) امل#ا ا دة gh كتاب الو ر%	شطة امل@?لية القائمة عz) املق�Tحات املوج#ة ألولياء %مو الوا ر زر ر

اسة السïباطي قبل %Oاديم ضة كما gh د رية لطفل الر   ) .2019(و
ض البحث    :وفر

جات القياسBن القبgz والبعدي  -1 تب د ق ذات داللة إحصائية بBن متوسطي  رتوجد فر ر و
ات !ستعداد للقراءة وتنمي�ا باأل	شطة امل@?لية لدى أم#ات طفل  رgh مقياس الوgj بم#ا

ضة لصاI{ القياس البعدي   .والر
ق  -2 جات القياسBن البعدي وال توجد فر تب د رذات داللھ إحصائية بBن متوسطي  ر

ات !ستعداد للقراءة وتنمي�ا باأل	شطة امل@?لية لدى  روالت�ب~gh g مقياس الوgj بم#ا
ضة   .وأم#ات طفل الر

جات القياسBن القبgz والبعدي  -3 تب د ق ذات داللة إحصائية بBن متوسطي  رتوجد فر ر و
ات !ستعداد لل ضة لصاI{ القياس البعديرgh مقياس م#ا وقراءة املصو لدى طفل الر  .ر

جات القياسBن البعدي  -4 تب د ق ذات داللھ إحصائية بBن متوسطي  رال توجد فر ر و
ضة  ات !ستعداد للقراءة املصو لدى طفل الر ووالت�ب~gh g مقياس م#ا ر  .ر

  :إجراءات البحث

4 تتـضمن وصــف املــن;:، العينــة، لي�نـاو �ــذا اVIــزء !جــراءات املن;Vيـة وامليدانيــة للبحــث وال�ــ
%دوات املـستخدمة، و%سـاليب �حــصائية املـستخدمة ملعاVIـة النتــائج ال�ـ4 تـم التوصــل ال�ـا ªعــد 

  .تطبيق %دوات

أوال
ً

  :من�Â البحث: 

اتبعـــت الباحثـــة hـــg البحـــث اHIـــا(g املـــن;: شـــبھ التجر56ـــ4، وذلـــك ملالئمتـــھ لطبيعـــة البحـــث 
خدام التـصميم التجر56ـVW 4موعـة واحـدة  باسـتخدام القيـاس القبzـg اHIا(g وأ�دافھ ؛ وذلك باست

  .والبعدي للمجموعة عz) متغTBات البحث
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ثانيا
ً

  :عينة البحث: 

  : نتتكو عينة البحث من مجموعتdن أساسeتdن وAما

•  !Tموعة �وhbدين ) 10( نتت2و من : اHIن بقر6ة اBضة القاطن  –ومن أم#ات أطفال الر
   . محافظة البحTBة– مركز Oوم حمادة

طفـال وطفلــة مـن أطفــال  قر6ـة اHIــدين بمركـز Oــوم ) 10(ن تت2ـو مــن :اhbموعـة الثانيــة   •
ً

ضـة واملـVìلBن وغBــT املنتظمـBن ]ــا  وحمـادة ، محافظـة البحBــTة ،  الغBـT امللتحقــBن بالر
ا��4 %  80حيث تصل 	سبة غيا]م إ()   .رgh الفصل الد

ضة  بقر6ة اHIدين  لألسباب âتيةوقع !ختيار عz) أم#ات و أطفال   :والر

 .لس#ولة اHIصو عz) العينة •

لس#ولة الدخو إ() املناز ولقاء %م#ات   •  .ل

•  !Tعند اختيار العينة �و R]  ) �م�ات ( ووقد ر

 . سنة31-25أن ي�Tاوح العمر الزم¨4 ل2ل أفراد العينة من  �
نأال ي2و من أم#ات عينة البحث مما �عانو من إعاقات  �  . �Hيةن
ىأن ي2و �ناك تجا	س بBن املستو !جتماgj و!قتصادي والثقاgh لألم#ات �  .ن
ات  � رت2و أم#ات عينة البحث ذو مستو وgj منخفض عz) است`يان وgj %م#ات بم#ا ى ن

  g)اHIالبحث ا gh شطة امل@?لية املستخدم	ا باألضة وتنمي�  .و!ستعداد للقراءة لطفل الر
� Bس ب	ات !ستعداد للقراءة لطفل نأن ي2و �ناك تجا رن أفراد العينة gh مستو الوgj بم#ا ى

ضة وتنمي�ا باأل	شطة امل@?لية  .والر
[R عند اختيار العينة الثانية  • ضة : ( ووقد ر   )وأطفال الر

  .سنوات) 5-4(أن ي�Tاوح العمر الزم¨4 ل2ل أفراد العينة ما بBن  -1

  .ملتوسطنأن ت2و 	سبة الذOاء بBن جميع أطفال العينة gh ا -2

نأال ي2و من أطفال عينة البحث مما �عانو من إعاقات �Hية -3  . ن

ضـة  -4 ات !سـتعداد للقـراءة لطفـل الر وذو مستو م#ار منخفض عz) مقيـاس م#ـا ر ي ى
  g)اHIالبحث ا gh املستخدم. 

5-  TـBـا وغنأن ي2و %طفال من %طفـال الغBـT ملتحقـBن بر6ـاض %طفـال أو مـVìلBن ]
ا��4 % 80 	سبة غيا]م إ() منتظمBن ]ا؛ حيث  تصل  .رخالل الفصل الد

ات !ســتعداد  -6 رأن ي2ــو %طفــال ألم#ــات �عــانو مــن انخفــاض مــستو الــوgj بم#ــا ى ن ن
  .للقراءة وكيفية تنمي�ا
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  :تJافؤ العينة

 !Tموعة �وhbضة : ا   وأم�ات أطفال الر

جـــات %م#ـــات مـــن حيـــث العمـــر الزم¨ـــ4 با -  ســـتخدام رتـــم إيجـــاد الت2ـــافؤ بـــBن متوســـطات د
 ):1( ل كما يتß{ باVIدو 2اختبار Oا

   )1(لجدو 

جات �م�ات من حيث العمر الزم�l  2=ا   )10= ن (رو متوسط د

  ىمستو الداللة  2=ا  ي,نحراف املعيار  املتوسط اUVسا¯ي

  غd_ دالة  2.000  1.69  28.20

  0.05ى عند مستو O      2 = 9.5ا0.01ى عند مستو O2 =11.5ا

جــات %م#ــات مــن ) 1 (ل يتــß{ مــن جــدو  ق دالــة إحــصائيا hــg متوســط د رأنــھ ال توجــد فــر و
  .حيث العمر الزم¨4، مما �شTB إ() ت2افؤ %م#ات

ــــستو  -  ــــث املــ ـــال مــــــن حيــ جــــــات أم#ــــــات %طفــ ــــBن متوســــــطات د ــــافؤ بـ ىكمـــــا تــــــم إيجــــــاد الت2ــ ر
  ):2(ل كما يتß{ باVIدو 2!قتصادي و!جتماgj والثقاgh لألسرة باستخدام اختبار Oا

   )2(لو جد

جات أم�ات �طفال من حيث املستو ,قتصادي و,جتما[R والثقاRS  2=ا ىو متوسط د ر
  )10= ن (لألسرة 

  ��عاد
املتوسط 
  اUVسا¯ي

,نحراف 
  ياملعيار

  2=ا
ىمستو 
  الداللة

  غd_ دالة  2.000  0.99  17.90  ىاملستو ,قتصادي

R]دالة  1.400  0.74  8.10  ىاملستو ,جتما _dغ  

  غd_ دالة  1.400  0.82  4.30  ىو الثقاRSاملست

جة الJلية   غd_ دالة  6.000  1.25  30.30  رالد

  0.05ى عند مستو O      2 = 9.5ا0.01ى عند مستو O2 =11.5ا

جــــات أم#ــــات ) 2( ل يتـــß{ مــــن جــــدو  ق دالــــة إحــــصائيا hــــg متوســــطات د رأنــــھ ال توجــــد فــــر و
hوالثقا gjى%طفال من حيث املستو !قتصادي و!جتما gـh إ() ت2افؤ %م#ـات TBلألسرة، مما �ش g

TBذا املتغ�.  

جـــات أم#ـــات %طفـــال مـــن حيـــث وjـــg %م#ـــات  -  ركمـــا تـــم إيجـــاد الت2ـــافؤ بـــBن متوســـطات د
ضــة وتنمي�ــا باأل	ــشطة امل@?ليــة باســتخدام اختبــار Oــا ات !ســتعداد للقــراءة لطفــل الر وبم#ــا  2ر

  ):3(لكما يتß{ باVIدو 
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  )3( لجدو 

ات ,ستعداد للقراءة لطفل  رجات أم�ات �طفال من حيث و[R �م�اتو متوسط د 2=ا ربم�ا
ضة وتنمي23ا باأل شطة امل��لية    )10= ن (والر

  ��عاد
املتوسط 
  اUVسا¯ي

,نحراف 
  ياملعيار

  2=ا
ىمستو 
  الداللة

ة التمي�d البصر يم�ا   غd_ دالة  2.600  0.67  7.70  ر

Rالسم� �dة التمي   غd_ دالة  4.200  0.67  7.10  رم�ا

 Rالسم� �dة التمي رم�ا
  يالبصر

  غd_ دالة  2.000  1.18  7.50

ة الذاكرة   غd_ دالة  2.000  0.95  7.30  رم�ا

ة النطق والكالم   غd_ دالة  2.000  0.97  7.40  رم�ا

ة اللغة واGV`_ة   غd_ دالة  4.400  0.84  7.60  رم�ا

ة التناسق اUVر=ي   غd_ دالة  4.400  0.84  7.60  رم�ا

جة الJلي   غd_ دالة  2.600  2.39  52.20  ةرالد

  0.05ى عند مستو O      2 = 9.5ا0.01ى عند مستو O2 =11.5ا

جــــات أم#ــــات ) 3( ل يتـــß{ مــــن جــــدو  ق دالــــة إحــــصائيا hــــg متوســــطات د رأنــــھ ال توجــــد فــــر و
ات !ســتعداد للقــراءة، ممــا �ــشTB إ(ــ) ت2ــافؤ %م#ــات hــg �ــذا  ر%طفــال مــن حيــث وjــg %م#ــات بم#ــا

TBاملتغ.  

bموعة الثانية اh : ضة   وأطفال الر

جـــات %طفـــال مـــن حيـــث العمـــر الزم¨ـــ4 باســـتخدام  - رتـــم إيجـــاد الت2ـــافؤ بـــBن متوســـطات د
    ):4( ل كما يتß{ باVIدو 2اختبار Oا

  )4(لجدو 

جات �طفال من حيث العمر الزم�l  2=ا   )10= ن (رو متوسط د

  ىمستو الداللة  2=ا  ي,نحراف املعيار  املتوسط اUVسا¯ي

  غd_ دالة  0.4000  0.52  4.40

  0.05ى عند مستو O      2 = 9.5ا0.01ى عند مستو O2 =11.5ا

جــات %طفــال مــن  ) 4(ل يتــß{ مــن جــدو  ق دالــة إحــصائيا hــg متوســط د رأنــھ ال توجــد فــر و
  .حيث العمر الزم¨4، مما �شTB إ() ت2افؤ �ؤالء %طفال
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جات %طفال  -  من حيث معامل الذOاء باستخدام ركما تم إيجاد الت2افؤ بBن متوسطات د
   ):5(ل كما يتß{ باVIدو 2إختبار Oا

  )5( لجدو 

جات �طفال من حيث معامل الذ=اء ملقياس إجالل سر  2=ا يو متوسط د   )10= ن (ر

  ىمستو الداللة  2=ا  ي,نحراف املعيار  املتوسط اUVسا¯ي

  غd_ دالة  3.951  0.92  115

  0.05ى عند مستو O      2 = 9.5ا0.01ى عند مستو O2 =11.5ا

جــات %طفــال مــن  ) 5(ل يتــß{ مــن جــدو  ق دالــة إحــصائيا hــg متوســط د رأنــھ ال توجــد فــر و
  .حيث معامل الذOاء، مما �شTB إ() ت2افؤ �ؤالء %طفال

ات !ســــتعداد  -  جــــات %طفــــال مــــن حيــــث م#ــــا ـــاد الت2ــــافؤ بــــBن متوســــطات د ركمــــا تــــم إيجـ ر
  ):6(ل باVIدو  كما يتß{2للقراءة باستخدام اختبار Oا

   )6(لجدو 

ات ,ستعداد للقراءة  2=ا جات �طفال من حيث م�ا رو متوسط د   )10= ن (ر

  ��عاد
املتوسط 
  اUVسا¯ي

,نحراف 
  ياملعيار

  2=ا
ىمستو 
  الداللة

ة التمي�d البصر يم�ا   غd_ دالة  0.200  0.88  11.10  ر

Rالسم� �dة التمي   غd_ دالة  2.000  1.05  12.00  رم�ا

ة ا لتمي�d السم�R رم�ا
  يالبصر

  غd_ دالة  0.200  1.23  11.80

ة الذاكرة   غd_ دالة  1.400  0.92  11.20  رم�ا

ة النطق والكالم   غd_ دالة  1.400  0.92  11.20  رم�ا

ة اللغة واGV`_ة   غd_ دالة  2.000  0.97  13.60  رم�ا

ة التناسق اUVر=ي   غd_ دالة  3.000  1.25  11.70  رم�ا

جة الJلية   غd_ دالة  2.800  2.17  82.60  رالد

  0.05ى عند مستو O      2 = 9.5ا0.01ى عند مستو O2 =11.5ا

جات %طفـال مـن  ) 6(ل يتß{ من جدو  ق دالة إحصائيا gh متوسطات د رأنھ ال توجد فر و
TBذا املتغ� gh إ() ت2افؤ %طفال TBات !ستعداد للقراءة، مما �ش   .رحيث م#ا
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ثالثا
ً

  :أدوات البحث: 

ختيــار وتــصميم أدوات القيــاس املناســبة ال�ــ4 تتفــق مــع أ�ــداف البحــث واملــش2لة �عتtــT عمليــة ا
البحثية، من أ�م اI طوات gh أي بحث عل¶4 وقد استخدمت الباحثة مجموعة من %دوات VIمع 

 g)النحو التا (zع gالبيانات و� :-  

ضة  -1  )  حثة اعداد البا.                   ( واستaيان مفتوح موجھ ألم�ات أطفال الر
 )    .                                      1988(ياختبار الذ=اء إلجالل سر  -2
دمحم /  اعداد ( ىمقياس تقدير املستو ,جتما[R و,قتصادي والثقاRS لألسرة    -3

 )  .2016سعفان ، دعاء خطاب،
ضة وتنمياستaيان  لقياس و[R �م�ات   -4 ات ,ستعداد للقراءة لطفل الر وبم�ا 23ا ر

 ) اعداد الباحثة .                                                           ( باأل شطة امل��لية
ضة    -5 ومقياس ,ستعداد للقراءة املصو لطفل الر  ) اعداد الباحثة .                  ( ر
  )اعداد الباحثة        ( .                                                             ال`_نامج    -6

  : لوسوف تقوم الباحثة ب�ناو �ذ %دوات ªش2ل مفصل و�O gاآل�ي

ضة   ]1[   )  اعداد الباحثة ( واستaيان مفتوح موجھ ألم�ات أطفال الر

ات !ســتعداد " وقـد اشــتمل !ســت`يان عzــ) سـؤال واحــد أسا�ــ�4 و�ــو  ر�ـل تقــومBن ب�نميــة م#ــا
ضة  باستخدام   (  )  (    )   %	شطة امل@?لية  ؟   وللقراءة لطفل الر

ســة %م لأل	ــشطة امل@?ليــة واســتخدام#ا لتنميــة  روOــان ال#ــدف منــھ �ــو التعــرف عzــ) مــستو مما ى
ضة  ات !ستعداد للقراءة لطفل الر وم#ا   .ر

  )                                             1988(ياختبار الذ=اء إلجالل سر ] 2[

  : وصف املقياس -أ

بطاقة ) 45(نو6ت2و من " رمصو" لاVIزء %و : وحدة gh جزئيBن ) 90(نيت2و املقياس من 
ا Ûل مO ا منفصلة، و6ضم ثالث مجموعاتÛل واحدة مO)15 (بطاقة.  

ـــي" واVIــــزء الثــــا	ي  ــــا ) 45(نو6ت2ــــو مــــن " لفظـÛـــل م ) 15(جملــــة و6ــــضم ثــــالث مجموعــــات Oـ
قــة !جابـة فúــ4 منفــصلة، جملـة، وكراســة املقيـاس خاصــة بالفــاحص وال تكتـب ر ف�ــا إجابـات أمــا و

قة إجابـات الطفـل عـن اVIـزء  رو6دو !سم و�اgÚ البيانات اI اصة بالطفل، و�Vìل عz) �ذه الو ن
ة من  قم الصو قام البطاقات وذلك بكتابة  راملصو gh امل2ان اW صص لذلك حسب أ رر اليمBن إ() (ر

  ). الµسار

قة !جابة أيضا إجابات  و�Vìل بو
ً

الطفل عz) اVIزء اللفظي gh امل2ان اW صص لذلك ر
قام اVIمل وذلك بكتابة ال2لمات الناقصة   . رحسب أ

قة !جابة أيضا  وVìÃل بو
ً

جة " ر ج�4 اVIزء املصو واVIزء اللفظي " رالد رو�g مجموع د ر
نمعا، و6دو ]ا العمر العقgz حسب املعايTB ثم تحسب 	سبة الذOاء ً

.  

ت الباحثة أثناء تطبيق املقياس أنھ يطبق ªش2ل فردي، وعـدد ومن الصعو�ات ال�4 واج#
وحداتھ كثTBة، وÃستغر وقتا كبTBا gh تطبيقھ

ً ً
  . ق
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ة عـــن  ه شـــيقة ومناســبھ ل#ـــم، كمـــا أنــھ عبـــا رولكــن مـــن ممB?اتــھ أنـــھ محبـــب لألطفــال وصـــو ر
6ر، والــــدليل عzــــ) ذلــــك أن الباحثــــة لــــم تــــصادف طفــــال يطلــــب اســــ�Tاحة أثنــــاء تطبيــــ ألعــــاب وفــــوا

ً
ق ز

  . املقياس، ولذلك تحقق ال#دف من استخدام �ذا املقياس 

  : اGVصائص السيكوم�_ية املعدة للمقياس  -ب

  :صدق وثبات املقياس  

، (قامـــت  بحـــساب صـــدق وثبـــات املقيـــاس، حيـــث بلـــغ معامـــل ) 5: 1988يإجـــالل ســـر
  ).0,71(، ومعامل الثبات )0,65(الصدق 

ـــــسيكوم� _ية ملقيــــــاس  الــــــذ=اء ع"ــــــ! وقــــــد قامــــــت الباحثــــــة بحــــــساب اGVــــــصائص الـ
RTضة وذلك ع"! الوجھ التا   :وأطفال الر

 )1988(يثبات مقياس اجالل سر 

قامت الباحثة من التحقق من !ختبار بتطبيقھ عz) عينة التحقق من الكفاءة الـسي2وم�Tية وال�ـ4 
يـــق طفـــال بخـــالف العينـــة !ساســـية للبحـــث وOـــان معامـــل الثبـــات بطر6قـــة إعـــادة التطب) 30(قوام#ــا 

نبـــاخ ) 0.891( و�ـــو مرتفــع ممـــا يـــدل ) 0.801(وو�ــو مرتفـــع، وكـــذلك معامــل الثبـــات بطر6قـــة ألفــا كر
 g)اHIالبحث ا gh ثبات املقياس واستخدامھ (zع.  

دمحم ســـــعفان، : إعـــــداد(ىمقيـــــاس املـــــستو ,قتـــــصادي و,جتمـــــا[R والثقـــــاRS لألســـــرة ]  3[
  )2016ودعاء خطاب، 

   :Aدف املقياس

  : Aداف تتمثل RS أنھللمقياس عدد من ,

  .�عكس التحوالت !قتصادية و!جتماعية والثقافية لألسرة املصر6ة والعر�ية - 

!قتصادية و!جتماعية ( �عكس سلوكيات التمدن gh مجاالت اHIياة الثالثة  - 
  ).والثقافية

  �عكس مدى !نفتاح عz) الثقافات الوافدة من تقنيات ومنا�: �عليم وأف2ار واتجا�ات - 

ًف  من خاللھ توج#ات وسلوكيات %سرة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيانص -  ً ً.  
  :مكونات املقياس 

، وOل مقياس )!قتصادي و!جتماgj والثقاgh(نيت2و املقياس من مقايµس فرعية ثالثة 
ة ل#ا بدائل  ات، وOل عبا رفرgj لھ عدة عبا تمثل وجود الظا�رة بمقدار معBن، وتبدأ ) استجابات(ر

جة ضعيفة أو عدم وجود�ا، و�ذا يتوقف بالطبع عz) طبيعة بوجود� را Oامال وتïت4ú بوجود�ا بد
ً

  .الظا�رة املقاسة

ًفردا من ) 50(وقد تم تقنBن املقياس عz) عينة من املرا�قBن والراشدين وقد بلغ VÇم#ا 

اïVIسBن واستخدم gh تقنBن املقياس طر6قة !�ساق الداخgz، وgh حساب الثبات استخدم 
نباخ والتجزئة النصفية وOانت النتائج بالïسبة لال�ساق الداخgz تنحصر بBن أقل  وطر6قة ألفا كر

جة Oاآل�ي جة وأعz) د رد   :ر
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  .).,82-.,65(ى املستو !جتماgj -2.).   ,63 -.,41(ى املستو !قتصادي -1

1-  ghانت جميع القيم دالة إحصائيا عند مستو.),60 -.,32(ىاملستو الثقاOى، و ً0.01 
        0.05ىماعدا حالة واحدة Oانت دالة عند مستو

  :لفاhVدو التاRT يوÌÍ ذلك: و�ال�سبة لثبات املقياس
   )7(لجدو 

نباخ والتجزئة النصفية   وحساب الثبات بطر�قة ألفا كر

  التجزئة النصفية
نباخ  البعد   وألفا كر

  بطر�قة جتمان  بطر�قة سي`_مان

  .63 .63 .61  ىاملستو ,قتصادي

 .79 .80  .82  ىملستو ,جتما[Rا

RS75 .76 .78  ىاملستو الثقا. 

جة الJلية  .86 .86 .85  رالد

نباخ والتجزئة  ) 7(  لgh ضوء نتائج اVIدو  ويتß{ أن جميع القيم اI اصة بألفا كر
 مما يؤكد عz) ثبات املقياس، بمع¨� أن املقايµس الفرعية 0.01ًالنصفية دالة إحصائيا عند 

ستو !قتصادي و!جتماgj والثقاgh �عطي نتائج ثابتة إذا ما أعيد تطبيق#ا أك�T من الثالثة امل
ُ

ى
  . مرة

وÑعد تHëيح املقايµس الثالثة !قتصادي و!جتماgj والثقاgh يلزم معرفة داللة 
جة  تفاع الد اج املفحوص gh فئة من فئات املستو6ات، وا جة عz) املقياس بحيث يمكن إد رالد ر ر ر

Ñع فئات �gعz) املقي راس �شTB إ() انخفاض املستو الذي نقµسھ، وقد تم تحديد أ ندو : ى
جات Oل مقياس من املقايµس  راملتوسط، ومتوسط، وفو املتوسط، ومرتفع، و6فضل معاVIة د ق

جات املقايµس ) !قتصادية و!جتماعية، والثقافية(الفرعية الثالثة  رعz) حدة أوال، ثم تجمع د
ً

نعا ªعد ذلك، و6مكن !عتماد عz) مقياس فرj) ما دو âخر إذا Oانت أ�داف الفرعية الثالثة م ً

  . البحث أو متطلبات حل املش2لة تقت4�ó ذلك

وقد قامت الباحثة بحساب ثبات املقياس عz) عينة التحقق من الكفاءة السي2وم�Tية، 
  :أما، وذلك عz) النحو التا(g) 30(و�g م2ونة من 

  : طر�قة إعادة التطبيق-1

ه  م¨ـــــ� قـــــد رتـــــم ذلـــــك بحـــــساب ثبـــــات املقيـــــاس مـــــن خـــــالل إعـــــادة تطبيـــــق املقيـــــاس بفاصـــــل  ز َّ

تبـاط بـBن  رأسبوعBن وذلك عz) عينة التحقق من الكفاءة السي2وم�Tية، وتـم اسـتخراج معـامالت !
جات العينة باستخدام معامل بTBسو  ند تبـاط مرتفعـة ممـا (Pearson)ر ر، وOانـت جميـع معـامالت !

ف مماثلــة َّ�ـشTB إ(ـ) أن و املقيـاس �عطــي نفـس النتـائج تقر6بـا إذا مــا اسـتخدم أك�ـT مـن مــرة تحـت ظـر َّ ً

   ):8(لو�يان ذلك gh اVIدو 
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  ) 8( لجدو 

  ىالثبات بطر�قة إعادة التطبيق ملقياس املستو ,قتصادي و,جتما[R والثقاRS لألسرة

  أ�عاد املقياس  م
تباط بdن التطبيقdن  رمعامل ,

  ل�و والثا ى
  اUVكم

  مرتفع  0.758  ىاملستو ,قتصادي  1

2  R]مرتفع  0.824  ىاملستو ,جتما  

3  RSمرتفع  0.806  ىاملستو الثقا  

جة الJلية   مرتفع  0.796  رالد

تباطيــة مرتفعــة بــBن التطبيــق %و والتطبيــق ) 8( ليتــß{ مــن خــالل جــدو  لوجــود عالقــة ا ر
gjعـــاد مقيـــاس املـــستو !قتـــصادي و!جتمـــاªي أل	جـــة ال2ليـــة لـــھ، ممـــا ىالثـــا ر والثقـــاgh لألســـرة، والد

  . ُيدل عz) ثبات املقياس، و6ؤكد ذلك صالحية املقياس لقياس السمة ال�� وضع من أجل#ا

نباخ-2   : و طر�قة معامل ألفا ـ كر

ــــاgj والثقـــــــاgh لألســـــــرة  ـــــات ملقيـــــــاس املــــــستو !قتـــــــصادي و!جتمـــ ــــل الثبــ ىتــــــم حـــــــساب معامـــ َّ

نبـا–باسـتخدام معامـل ألفــا  جـة عاليــة و كر رخ ألªعــاد املقيـاس وOانــت Oـل القــيم مرتفعـة، و6تمتــع بد
     ):9(  لمن الثبات، و�يان ذلك gh اVIدو 

  )9( لجدو 

ىمعامالت ثبات مقياس املستو ,قتصادي و,جتما[R والثقاRS لألسرة باستخدام معامل ألفا 
نباخ–   و كر

نباخ–معامل ألفا   أ�عاد املقياس  م   و كر

  0.793  تصاديىاملستو ,ق  1

2  R]0.806  ىاملستو ,جتما  

3  RS0.775  ىاملستو الثقا  

جة الJلية   0.816  رالد

ًأن معــامالت الثبــات مرتفعــة، ممــا �عطــى مؤشــرا جيــدا لثبــات ) 9( ليتــß{ مــن خــالل جــدو  � َّ

 .املقياس، و�ناء عليھ يمكن العمل بھ
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ات ,ستعداد للقراءة لط  استaيان و[R �م�ات]4[ ضة وتنمي23ا باأل شطةربم�ا   وفل الر

  )                                                       اعداد الباحثة .                                                                    (  امل��لية 

  Aدف ,ستaيان : أوال 

ـدف �ـذا !سـت`يان إ(ـ) التعــرف عzـ) مـستو وjـg %م#ــاتÙات !سـتعداد للقـراءة لطفــل  بى رم#ـا
س�ا لأل	شطة امل@?لية لتنمي�ا  ضة ومدى مما رالر   .و

ثانيا 
ً

  خطوات تصميم ,ستaيان: 

 g)التاO gأخذ مراحل مختلفة و� g)اHIالبحث ا gh اعداد وتصميم !ست`يان املستخدم:-   

1.  (zقامت الباحثة باالطالع ع:- 

  .تبطة بموضوع البحث اHIا(g %طر النظر6ة و%دبيات النفسية املر - 
اسات السابقة ال�4 تناولت !ستعداد للقراءة -    .رالبحوث والد
 .املقايµس ال�4 تناولت !ستعداد للقراءة   - 

ات !ســــتعداد للقــــراءة لطفـــــل  ـــد الباحثــــة اســـــت`يان يقــــµس مــــستو وjــــg %م#ـــــات بم#ــــا رولــــم تجـ ى
ضة وتنمي�ا باأل	شطة امل@?لية ، و�ناك عدد من املق ا ghوالرÛا و!ستفادة م ايµس تم الرجوع إل�

ضة ومن �ذه املقايµس  ات !ستعداد للقراءة لطفل الر وإعداد است`يان وgj %م#ات بم#ا   :ر
 ) .1991إيمان زOي ، / إعداد. ( مقياس !ستعداد للقراءة    - 
ضة  -  ات !ستعداد للقراءة لدى طفل الر ومقياس م#ا  ) 2010أما	ي دمحم ، / اعداد. ( ر
ات !ستعداد للقراءة  -   ) .2019ملياء كدوا	ي ، / اعداد . ( رمقياس م#ا
 ) .2020معاطي إبرا�يم ، / إعداد. (مقياس !ستعداد للقراءة  - 
ات !ستعداد القرا�ي  -   ) .2020وائل السو6في ، / إعداد. (رمقياس م#ا
ات القراءة والكتابة  -   ) .2021شيماء فرج هللا ، / إعداد( رمقياس م#ا
ــــم .2 ـــــاح  تــ ــــاو ومفتــ ـــذه اHWــ ـــــود �ــــ �ــــــا الرئµـــــــسية  و�نـ ـــــذه املقــــــايµس وتفرÃـــــــغ محاو ر تجميــــــع �ــ ر

 g)اHIتصميم اس�بانة البحث ا gh اÛيح#ا لالستفادة مHëت. 
ات !ســــتعداد  .3 رومـــن خــــالل التعر6فــــات اI اصــــة باالســــتعداد للقــــراءة وتحليــــل أªعــــاد م#ــــا

اســات الــسابقة ونتـائج تحكــيم الــسادة اHWكمـBن ل ات !ســتعداد رللقـراءة بالد رقائمــة م#ــا
 .للقراءة تم تحديد أªعاد مقياس !ستعداد للقراءة

ات خاصة ب2ل ªعد من أªعاد املقياس .4   .رثم قامت الباحثة بصياغة مجموعة من العبا

ثالثا
ً

تھ �ولية :    رإعداد ,ستaيان RS صو

ات وت2ــو مناســبة ألم#ـات طفــل ا -1 ة عــن عبـا نتـم إعــداد !سـت`يان بحيــث ي2ــو عبـا رن ضــة ر ولر
gzا ما يÛاعت الباحثة عدة أمو م روقد    :ر

ات ªش2ل مناسب من حيث -   :رصياغة العبا
 .نأن ت2و محددة gh معنا�ا بحيث ال تحمل أك�T من مع¨� مما يؤدي إ() �ش�ت !ن�باه - 
 .نأن ت2و مستمدة من حياة الطفل اHIقيقية أثناء حياتھ اليومية ومن بيÈتھ امل@?لية - 
ات !ستعداد للقراءةأن �غطي جميع أªعاد م# -    .را
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ات -2 ة عبـــــــا ــــg صـــــــو ـــــت`يان hـــ ــــياغ�ا  وتـــــــم إخـــــــراج !ســ ات وصـــ ــــة بإعـــــــداد العبـــــــا ــــت الباحثـــ ر قامـــ رر
g)اHIتطبيق البحث ا gh  ضة   .والستخدام#ا مع %م#ات أطفال الر

  . تحديد طر6قة القياس حيث أنھ يتم ªش2ل فردي Oل أم عz) حده -2

   :تحكيم ,ستaيان

تھ %ولية عz) مجموعة من %ساتذة اHWكمـBن ملعرفـة قامت الباحثة ªعرض ! رست`يان gh صو
فـــق باالســـت`يان خطـــاب يبــــBن  رمـــدى تحقيـــق !ســـت`يان لل#ـــدف املنــــوط منـــھ أي بيـــان صـــدقھ وقــــد أ

ة لHÂكم عz) مفرداتھ من حيث    :رال#دف من !ست`يان واستما

ـــــــــــتخدام -أ ـــات الســ ــــــــ ـــــــــg !م#ــ ــ ـــــــــت`يان  بمـــــــــــــستو وjــ ــــــــود !ســــ ــــاط بنـــــ تبـــــــــ ى مـــــــــــــدى ا ـــــــــشطة ر %	ــــ
g)اHIات !ستعداد للقراءة  قيد البحث ا   .رامل@?لية لتنمية م#ا

ات -ب ضة ) الصياغة اللفظية(ر مدى وضوح العبا   .                                                                               وألم#ات أطفال الر

  :نتائج التحكيم

ــــ • ـــ) اســــ ـــBن عzـــــ ـــــــسادة اHWكمــــــ اء الـ ــــت`يان لألم#ــــــــات ليقــــــــµس مـــــــــستو راتفقــــــــت آ ىتخدام اســـــ
ــــة وتنمي�ـــــــــا باأل	ـــــــــشطة  ضـــــ ـــــل الر ــــــراءة لطفــــ ات !ســـــــــتعداد للقـــ ـــــا ن  بم#ــــÙلـــــــــد gjوالـــــــــو ر

ات و�عب�TBا   .رامل@?لية ، كما اتفقت عz) مدى وضوح العبا

•  gـــــــh ــــذت ـــــ4 أخـــ اء الـــــــسادة اHWكمـــــــBن وال�ــ ـــــا آ ـــــت عل�ــ ـــــدة مق�Tحـــــــات اتفقــ ــــت �نـــــــاك عــ روOانـــ
ـــــراء ا إجــــــãـــــــــو ـــــــ) ضـــ ـــم عzــــ ـــــــــار، وتـــــــــ ــــــــض !عتبــ ـــــــª Tعــــ ــــــــة كتغيBــــ مــــ ــــــديالت الال ــــــــــض التعـــــ ز ªعــ

ــــــتعداد  ات !سـ ـــا ـــن أªعـــــــاد م#ــــ ــــT عــــ ــــــأخر أك�ـــــــT مناســـــــبة للتعبBـــ ات بـ ـــــا راملواقـــــــف والعبــ ىر
ـــــــــدو  ـــــــــشTB اVIــــــ ات ، وÃــــــ ــــــــــــا ــــــض العبـــ ــــــــــياغة ªعـــــــــ ـ ـــــــــديل صــــ ــــــــــراءة  ، و�عــــــ لللقـــــ ــــــــ)  ) 10(  ر إ(ـــــــ

ـــل  ـــراءة لطفــــــــ ــــتعداد للقــــــــ ات !ســـــــ ـــــــا ــــــــــت`يان وjـــــــــــg بم#ـــ ــــــg اسـ ــــ4 تمـــــــــــت hــــ ـــــديالت ال�ـــــــ رالتعـــــ
ـــــشط ـــــا باأل	ـــــ ــــــة وتنمي�ـــــ ضــــ ـــــــــ) أن والر ـــــــBن إ(ـ ــــسادة اHWكمـــ اء الــــــ ـــــ) آ ـــــــاء عzـــــ ــــــــة ، بنـــ رة امل@?ليــ

g)النحو التا (zحات عTائية و�ذه املق�Ûتھ ال  :روصل !ست`يان إ() صو
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قم  رجدو     ) 10(  ل

ضة oعديالت السادة اUbكمdن الستaيان  ات ,ستعداد للقراءة لطفل الر وو[R �م�ات بم�ا ر
  وتنمي23ا باأل شطة امل��لية

ات قبل التعديل  اد ,ستaيانا�ع ات �عد التعديل  رالعبا   نوع التعديل  رالعبا

: لالبعد �و 
  يالتمي�d البصر

تطل45 من طفلك -2
استخراج الطبق اW تلف 
gh الش2ل من بBن مجموعة 

  .من %طباق امل�شا]ة 

تطل45 من طفلك  -2
استخراج الطبق اW تلف 

gh اVüIم من بBن مجموعة 
  .�شا]ة من %طباق امل

  اسQبدال

: البعد الثالث 
 Rالسم� �dالتمي

  يالبصر

تطل45 من طفلك أن  -17
ات  ال�4  و�شTB إ() اI ضر

ا ãيتذكر أسما.  

تطل45 من طفلك أن  -17
�شTB إ()  الفواكھ 

ات  ال�4 تذكر  يواI ضر و
ا ãأسما.  

  اضافة

: البعد السادس 
  اللغة واGV`_ة

 تقدمي لطفلك -34
انات معلومات عن اHIيو

روالطيو وفوائد�ا 
  .لإل	سان 

 تقدمي لطفلك   -34
معلومات عن ال2ائنات 

اHIية وغTB اHIية  املوجودة 
  لبامل@? وفوائد�ا

حذف 
  واضافة

   :oعليمات تطبيق ,ستaيان

ـــق  -1 ــــــل تطبيــــــــ ـــــرض منـــــــــــھ  قبـــــ ــــــــ{ الغــــــ ـــــــــات وتوÐــ ـــــــــع %م#ــ ــــــدث مــ ــــــــة بالتحـــــ تقــــــــــوم الباحثـــ
  .!ست`يان عل�م 

ــــات hـــــg م2ـــــ -2 ة أن تجلـــــس %م#ـ ـــراءة ورضـــــر ــا بـــــال�TكB? اVIيـــــد hـــــg قــ ــــادئ �ـــــسمح ل#ـــ ان �ـ
  .!ست`يان وف#م#ا ملفردات !ست`يان و�جابة عل�ا

ـــة  %م#ـــــات بــــــأن �ـــــذه املعلومــــــات ســـــر6ة وال يــــــتم اســـــتخدام#ا خــــــارج  -3 �ن الباحثـــ ـــ تطمــ
  .البحث العل¶4 

4-  TBـــــا بــــــدو التـــــــأث ـــبة ل#ــ ـــتجابات املناســـ ــــار !ســــ نت�ــــــTك الباحثــــــة اHIر6ـــــــة لــــــألم hـــــــg اختيــ
 .عل�ا

   :ر�قة تطبيق ,ستaيانط

ة فردية مع Oل أم ، حيث تقوم الباحثة ب�سليم !ست`يان لألم#ات  ريتم تطبيق !ست`يان بصو
ات ل#ــا ثــالث اســتجابات    ات جيــدا  ، والعبــا روعzـ) %م أن تقــرأ العبــا ر

ً
ىو�ــg �عtــT عــن مــستو ) 	عــم (

ىمتوســطة �عtــT عــن مــستو متوســط و�ــg اســتجابة ) أحيانــا(مرتفــع مــن الــوgj  ، !ســتجابة الثانيــة 
 gستجابة الثالثة و�ـ! ، gjوتقـوم الباحثـة ) ال(من الو ، gjعـن مـستو مـنخفض مـن الـو Tـtع� gىو�ـ

ـــ4 تنطبــــق عل�ـــــا ، وعليـــــھ أن يختـــــار مـــــن بـــــBن الـــــثالث  بإعطــــاء الوقـــــت ال2ـــــاgh الختيـــــار !ســـــتجابة ال�ــ
نتقواستجابات ،وÑعد !ن�اء من  !جابة عz) جميع !ستجابات Ûم الباحثة بتجميع !ست`يان م .  
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  :تUÓيح ,ستaيان 

جات   .ريتم تHëيح !ست`يان عz) ثالث د

ت %م !ستجابة  -  جات )  	عم(رإذا اختا  .رتأخذ ثالث د

ت %م !ستجابة  -  أحيانا(رإذا اختا
ً

جتان )    .رتأخذ د

جة واحدة ) ال(اذا اختار %م !ستجابة   -   .رتأخذ د

جة ال2لية    126: للمقياس �gرالد

 -   g� جة العليا   χ 42=126 3رالد

 -  g� جة الصغر ىالد   1χ 42 =42ر

  :زمن التطبيق

ــــــة  ـــــت الباحثـــ ـــــــد أتاحـــ ـــات، فقـ ـــــــ) %م#ـــــ ــــــت`يان  عzـ ــــــق !ســ ـــة وقــــــــت لتطبيــ ـــــــدد الباحثـــــ ــــم تحـ لــــ
ات !ست`يان دو التقيد بزمن محدد نالفرصة لألم#ات  لإلجابة عz) جميع عبا   . ر

ا�عا
ً

  :التجر�ة ,ستطالعية: ر

  . نªعد إجراء التعديالت ال�4 اق�Tح#ا اHWكمBن املتخصصو تم تطبيق !ست`يان

   :إجراء التجر�ة ,ستطالعية

ــــــ) عينــــــــة البحــــــــث  تھ %وليــــــــة قامــــــــت الباحثــــــــة بتطبيقــــــــھ عzــ ـــg صــــــــو ـــت`يان hـــــ ــــصميم !ســـــ رªعـــــــد تــــ
         .           أم من أم#ات قر6ة اHIدين مركز Oوم حمادة البحTBة) 30(!ستطالعية وقوام#ا

  :Aدف تطبيق املقياس Aو

ضة  -  ات !ست`يان، ومالئم�ا ألم#ات طفل الر والتأكد من مدى وضوح عبا  .ر

ات ال�4 تحتاج إ() اHIذف أو !ضافة أو التعديل -    .رتحديد العبا

 .حساب اI صائص السي2وم�Tية لالست`يان  - 

خامسا 
ً

تھ ال2sائية,ستaيان  :    :رRS صو

  -:لتجر�ة !ستطالعية فقد أسفرت نتائج#ا عن %�ي ªعد تطبيق !ست`يان gh ا

ـــا بأªعـــــــــــاد  -  تباط#ــــــــ ـــــا وا ـــــــــدى �عب�TBــــــ ــــا ومــ ــــوح محتوا�ــــــ ــــ ضـــ ـــــــــت`يان ، و ات !ســ ـــا ـــــوح عبــــــــ ــ روضـــ ور
  .!ست`يان  

ـــة ؛  ائيـــــÛتھ ال ـــــو ات !ســـــــتعداد للقـــــــراءة hـــــــg صــ ــــــا ــــــات بم#ـ ـــg %م#ـ ـــــبح اســـــــت`يان وjــــ ر]ـــــــذا أصــ ر
ــــم  ـــاد  �ـــ ـــبعة  أªعــــ ـــــن ســــ ــــ? البـــــــصر ( نحيـــــــث يت2ـــــــو مــ ــــــسم~g  ال–يالتميBـــ ــــــ? الـ  التميBـــــــ? –تميBـ

ـــــالم – الـــــــذاكرة –يالـــــــسم~g البـــــــصر  ــــTة – النطـــــــق والكــ ـــة واt Iـــ ـــــي – اللغــــ ـــــق اHIرOــ )   التناســ
ــــدد ) 6(ول2ـــــل ªعـــــد مــــــن أªعـــــاد !ســــــتعداد للقـــــراءة  ــــا  تقµــــــس#ا؛ ح�ـــــ4 ي2ــــــو إجمـــــا(g عــ نمواقفـ ً
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ــــــ) أªعــــــــــاد  ) 42( مواقــــــــــف املقيــــــــــاس  ـــــع املواقــــــــــف عzــــ Ãـــــ ــــــــا(g تو ـــــ{ اVIــــــــــدو التــ ـــا و6وÐـــــ زموقفـــــــ ل
ً

ـــــــــت`يان  ـــا اســــــ ــــــــ ـــــــة وتنمي�ــــ ضــــــــ ــــل الر ـــــ ــــراءة لطفــــــ ــــــــ ات !ســـــــــــــــتعداد للقـــ ــــــــا ــــــــات بم#ـــــــ ـــــg %م#ـــــــ ـــــــــ ووjـ ر
  .باأل	شطة امل@?لية داخل املقياس

    )11( لجدو 

ات القراءة ألم�ات  ات ,ستعداد للقراءة  الستaيان  الو[R بم�ا Ôع املواقف ع"! أ�عاد م�ا رتو ر ز
ضة    وأطفال الر

ات   ��عاد  م قام العبا رأ   ر

  6-1 يالتمي�d البصر   1

2   Rالسم� �d12-7 التمي  

  18- 13 يالتمي�d السم�R البصر   3

  24- 19  الذاكرة   4

  30- 25  النطق والكالم   5

  36- 31  اللغة واGV`_ة   6

  42- 37  التناسق اUVر=ي   7

   RT42  ,جما  

ــا  ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سادسـ
ً

ات :  ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات بم�ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــR �م�ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتaيان و[ـ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــسيكوم�_ية الســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــصائص الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ راGVـ
ضة وتنمي   :23ا باأل شطة امل��ليةو,ستعداد للقراءة لطفل الر

طفال، ) 30(وذلك من خالل تطبيقھ عz) مجموعة مماثلة للعينة %ساسية للبحث وال�4 بلغت 
g)النحو التا (zوذلك ع:  

أوال
ً

  :حساب الصدق: 

  -:قتم حساب معامالت الصدق باستخدام الطر �تية 

  ن صدق اUbكمو -

ا %وليـــــة عzـــــ)¥ ـــة ªعـــــرض %داة hـــــg صـــــو ـــنفس ) 7 (رقامـــــت الباحثــ ـــم الــ محكمـــــا مـــــن أســـــاتذة علــ
ً

̀يان  ات Oل ªعد من أªعاد است اسة عبا 6اض %طفال، وذلك ]دف د روالHëة النفسية وال�Tبية و ر ر
ات !ستعداد للقراءة  وتنمي�ـا باأل	ـشطة امل@?ليـة hـg ضـوء التعر6ـف �جرا�ـي لـھ،  روgj %م#ات بم#ا

zا وكذلك ال#دف من !ست`يان ، وقد تم !بقاء عات ال�4 جاءت 	سبة اتفاق اHWكمBن عل� ر) العبا
؛ % 80 ات، و�عديل ªعض#ا gh ضوء املالحظات ال�4 أبدا�ا اHWكمو نفأك�T، وتم حذف ªعض العبا ر

ات إ()  عBن عz) سبعة  أªعاد ) 42( رحيث انت�ú عدد العبا ة مو زعبا   .ر

ات !ســـتعداد لو6وÐـــ{ اVIـــدو التـــا(g 	ـــسب اتفـــاق اHWكمـــBن عzـــ) أªعـــاد اســـت`يان الـــو رgj بم#ـــا
  .للقراءة وتنمي�ا باأل	شطة امل@?لية
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  )12(لجدو 
ات ,ستعداد للقراءة لطفل  سب اتفاق اUbكمdن ع"! أ�عاد استaيان و[R  �م�ات  ربم�ا

ضة وتنمي23ا باأل شطة امل��لية   7 =ن  والر

   سبة ,تفاق  عدد املتفقdن  أ�عاد املقياس  م

  %100  7  يالتميB? البصر   1

2   g~السم ?B100  7  التمي%  

  %100  7  يالتميB? السم~g البصر   3

  %85  6  الذاكرة   4

  %100  7  النطق والكالم   5

  %100  7  اللغة واTt Iة   6

  %100  7  التناسق اHIرOي   7

-�dي الصدق التمي:  

ة املقياس عz) التميB? بBن %قو6اء والضعفاء نة الطرفية ملعرفة قد ر  تم استخدام املقا  gh الصفة ر
جات عينة التحقق  ات !ستعداد للقراءة، وذلك ب�Tتµب د رال�4 يقس#ا مقياس وgj %م#ات بم#ا ر
نة  ليا عz) أ¦ا محك داخgz لصدق املقا جة ال2لية للمقياس تنا رمن الكفاءة السي2وم�Tية gh الد ز ر

(zع% gjا� جات ! ق بBن متوسطي د رالطرفية لألªعاد، وتم حساب داللة الفر ر  و�و الطرف و
�اgj %د	ى واVIدو  ، و! لالقو   :يوÐ{ ذلك ) 13(رى

   )13(لجدو 

ضة وتنمي23ا  قياس و[R �م�اتيالصدق التمي�d مل ات ,ستعداد للقراءة لطفل الر وبم�ا ر
  )30= ن (باأل شطة امل��لية 

�اع �ع"! ن  �اع �ع"! ن   8= ر>   8= ر>

سط املتو  ��عاد
  اUVسا¯ي

,نحراف 
  ياملعيار

املتوسط 
  اUVسا¯ي

,نحراف 
  ياملعيار

 قيمة ت
ىمستو 
  الداللة

 �dة التمي رم�ا
  يالبصر

13.63 1.19 8.88 0.64 
9.955  0.01  

 �dة التمي رم�ا
Rالسم�  

15.13 0.99 9.13 0.99 
12.109  0.01  

 �dة التمي رم�ا
 Rالسم�

  يالبصر
15.63 1.06 9.00 1.31 

11.121  0.01  
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�اع �ع"! ن  �اع �ع"! ن   8= ر>   8= ر>

سط املتو  ��عاد
  اUVسا¯ي

,نحراف 
  ياملعيار

املتوسط 
  اUVسا¯ي

,نحراف 
  ياملعيار

 قيمة ت
ىمستو 
  الداللة

ة الذاكرة   0.01  11.884 0.99 8.88 1.07 15.00  رم�ا

ة النطق  رم�ا
  والكالم

15.00 0.76 9.50 1.41 
9.701  0.01  

ة اللغة  رم�ا
  واGV`_ة

15.75 1.28 8.13 0.64 
15.050  0.01  

ة التناسق  رم�ا
  اUVر=ي

15.50 1.07 8.25 0.71 
15.999  0.01  

جة الJلية    0.01  19.504 4.74 61.75 4.24 105.63  رالد

أن الفر بBن املB?انBن القو والضعيف دال إحصائيا عند  ) 13 (ليتß{ من اVIدو
ً ى ق

يوh) اتجاه املستو املB?ا	ي القو مما �ع¨4 تمتع املقياس وأªعاده بصدق تميB? ) 0.01(ىمستو  ى ى
  .يقو

  :حساب ,oساق الداخ"R: ثانيا 

جة الJلية للبعد-1   :ر ,oساق الداخ"R للمفردات مع الد

جــــات ع تبــــاط روذلـــك مــــن خـــالل د ــاءة الـــسي2وم�Tية بإيجــــاد معامـــل ا رينـــة التحقــــق مـــن الكفــ
جة ال2لية ل2ل ªعد واVIدو (Pearson)نبTBسو  جات Oل مفردة والد ل بBن د ر   :يوÐ{ ذلك ) 14(ر

  )14( لجدو 

جة الJلية لJل �عد RS و[R �م�ات  جات =ل مفردة والد تباط بdن د رمعامالت , ر ات ر ربم�ا
  )30= ن (وضة وتنمي23ا باأل شطة امل��لية ,ستعداد للقراءة لطفل الر

ة  رم�ا
 �dالتمي

  يالبصر

ة  رم�ا
 �dالتمي
Rالسم�  

ة  رم�ا
 �dالتمي

 Rالسم�
  يالبصر

ة  رم�ا
  الذاكرة

ة  رم�ا
النطق 
  والكالم

ة  رم�ا
اللغة 
  واGV`_ة

ة  رم�ا
التناسق 

  م  اUVر=ي

معامل 
تباط   ر,

معامل 
تباط   ر,

معامل 
تباط   ر,

معامل 
تباط   ر,

معامل 
  رتباط,

معامل 
تباط   ر,

معامل 
تباط   ر,

1  0.585**  0.645**  0.639**  0.647**  0.483**  0.580**  0.633**  

2  0.614**  0.598**  0.617**  0.625**  0.625**  0.626**  0.625**  

3  0.578**  0.666**  0.528**  0.594**  0.692**  0.558**  0.597**  



 

 جامعة األزهر
تربية بالقاهرةكلية ال  

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يوليو، )4(، الجزء ) 195: (العدد

 

 

149 

ة  رم�ا
 �dالتمي

  يالبصر

ة  رم�ا
 �dالتمي
Rالسم�  

ة  رم�ا
 �dالتمي

 Rالسم�
  يالبصر

ة  رم�ا
  الذاكرة

ة  رم�ا
النطق 
  والكالم

ة  رم�ا
اللغة 
  واGV`_ة

ة  رم�ا
التناسق 

  م  اUVر=ي

معامل 
تباط   ر,

معامل 
تباط   ر,

معامل 
تباط   ر,

معامل 
تباط   ر,

معامل 
  رتباط,

معامل 
تباط   ر,

معامل 
تباط   ر,

4  0.539**  0.554**  0.665**  0.673**  0.641**  0.539**  0.624**  

5  0.695**  0.09**  0.493**  0.649**  0.583**  0.647**  0.617**  

6  0.706**  0.624**  0.573**  0.549**  0.603**  0.571**  0.562**  

  )0.01(ىدال عند مستو داللة ** 

ات !سـتعداد للقـراءة ) 14( ليتß{ من جـدو  رأن Oـل مفـردات  اسـت`يان وjـg %م#ـات بم#ـا
َّ

تباطھ موجبة ودالة إحصائيا، عند مستو ولطفل الر ىضة وتنمي�ا باأل	شطة امل@?لية لھ معامالت ا � ر
)0.01 (gzا تتمتع باال�ساق الداخ  .َّأي أ¦

جة الJلية-2   : ر ,oساق الداخ"R لأل�عاد مع الد

ـــل بTBســـــو  تبـــــاط باســـــتخدام معامــ نتـــــم حـــــساب معـــــامالت ! ُ  بـــــBن وjـــــg %م#ـــــات (Pearson)ر
ات !ســـت جـــة للمقيـــاس مـــن ربم#ــا تبـــاط Oـــل ªعــد بالد رعداد للقـــراءة ببعــض#ا الـــبعض مـــن ناحيــة، وا ر

، واVIدو  لناحية أخر   :يوÐ{ ذلك) 15( ى

   )15(لجدو 
تباطات مقياس  ضة وتنمي23ا  و[R �م�اترمصفوفة ا ات ,ستعداد للقراءة لطفل الر وبم�ا ر

  )30= ن ( باأل شطة امل��لية
  الJلية  7  6  5  4  3  2  1  البعد  م

1  
ة  رم�ا

 �dالتمي
  يالبصر

-                

2  
ة  رم�ا

 �dالتمي
Rالسم�  

0.581**  -              

3  

ة  رم�ا
 �dالتمي

 Rالسم�
  يالبصر

0.614**  0.496**  -            

4  
ة  رم�ا

  الذاكرة
0.647**  0.639**  0.669**  -          
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  الJلية  7  6  5  4  3  2  1  البعد  م

5  
ة  رم�ا

النطق 
  والكالم

0.573**  0.511**  0.624**  0.573**  -        

6  
ة  رم�ا
اللغة 
  واGV`_ة

0.647**  0.532**  0.472**  0.496**  0.557**  -      

7  
ة  رم�ا

التناسق 
  اUVر=ي

0.558**  0.645**  0.531**  0.625**  0.575**  0.596**  -    

جة  رالد
  الJلية

0.597**  0.695**  0.597**  0.642**  0.633**  0.632**  0.614**  -  

  )0.01(ىدال عند مستو داللة ** 

تباط دالة عند مستو داللة َّأن جميع معامال) 15( ليتß{ من جدو  ىت ! مما ) 0.01(ر
ات !ستعداد للقراءة وتنمي�ا باأل	شطة امل@?لية  ي�سم  ريدل عz) أن است`يان وgj %م#ات بم#ا

gzباال�ساق الداخ.  

  :حساب الثبات: ثالثا

  : طر�قة إعادة التطبيق-1

ات باســـتخدام %	ـــشطة امل@?َّتـــم ذلـــك بحـــساب ثبـــات مقيـــاس وjـــg %م#ـــات  رليـــة لتنميـــة م#ـــا
ه أســبوعBن وذلــك عzــ) عينــة  م¨ــ4 قــد ر!سـتعداد للقــراءة مــن خــالل إعــادة تطبيــق املقيــاس بفاصـل  ز
جات %م#ات باستخدام  تباط بBن د رالتحقق من الكفاءة السي2وم�Tية، وتم استخراج معامالت ! ر

تبــاط ألªعــاد املقيــاس (Pearson)نمعامــل بTBســو  مرتفعــة ممــا �ــشTB إ(ــ) ر، وOانــت جميــع معــامالت !
 gـــh ف مماثلـــة و�يـــان ذلـــك وأنـــھ �عطـــى نفـــس النتـــائج تقر6بـــا إذا مـــا اســـتخدم أك�ـــT مـــن مـــرة تحـــت ظـــر َّ ً َّ

  ):16( لاVIدو 
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  ) 16(لجدو 

ات ,ستعداد للقراءة لطفل نتائج الثبات بطر�قة إعادة التطبيق ملقياس و[R �م�ات  ربم�ا
ضة وتنمي23ا باأل شطة امل��ل   يةوالر

  أ�عاد املقياس  م
تباط بdن  رمعامل ,

  لالتطبيقdن �و والثا ى
  القرار

ة التمي�d البصر  1 يم�ا   مرتفعة  0.801  ر

2  Rالسم� �dة التمي   مرتفعة  0.718  رم�ا

ة التمي�d السم�R البصر  3 يم�ا   مرتفعة  0.770  ر

ة الذاكرة  4   مرتفعة  0.792  رم�ا

ة النطق والكالم  5   مرتفعة  0.845  رم�ا

ة اللغة واGV`_ة  6   مرتفعة  0.814  رم�ا

ة التناسق اUVر=ي  7   مرتفعة  0.732  رم�ا

جة الJلية   مرتفعة  0.747  رالد

تباطيـة دالــة إحـصائيا ومرتفعـة بـBن التطبيــق ) 16( ليتـß{ مـن خـالل جــدو  �وجـود عالقـة ا ر
ــــ ، ل%و والتطبيـــــق الثـــــا	ي ألªعـــــاد مقيـــــاس وjـــــg %م#ـــــات ـــة ال2ليـــــة لـــــھ، ممـــــا يـــــدل عzـ جــ ) ثبـــــات روالد

ات !سـتعداد للقـراءة لقيـاس الـسمة ال�ـ�  راملقياس، و6ؤكد ذلك صالحية مقياس وgj %م#ات بم#ـا
  . ُوضع من أجل#ا

نباخ-2   : و طر�قة معامل ألفا ـ كر

ات !ستعداد للقراءة باستخدام معامل  رتم حساب معامل ثبات مقياس وgj %م#ات بم#ا َّ

اسة !�ساق الـدا–ألفا  نباخ لد ر كر جـة و رخz) ألªعـاد املقيـاس وOانـت Oـل القـيم مقبولـة، و6تمتـع بد
  ):17( لمقبولة من الثبات، و�يان ذلك h) اVIدو 

   )17(لجدو 

ات ,ستعداد للقراءة معامالت ثبات   –باستخدام معامل ألفا رمقياس و[R �م�ات بم�ا
نباخ   وكر

نباخ–معامل ألفا   أ�عاد املقياس  م   و كر

ة التمي�d البص  1         0.753  يررم�ا

2  Rالسم� �dة التمي         0.730  رم�ا

ة التمي�d السم�R البصر  3 يم�ا         0.750  ر

ة الذاكرة  4         0.738  رم�ا
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نباخ–معامل ألفا   أ�عاد املقياس  م   و كر

ة النطق والكالم  5         0.739  رم�ا

ة اللغة واGV`_ة  6         0.739  رم�ا

ة التناسق اUVر=ي  7         0.743  رم�ا

جة الJلية         0.743  رالد

ًأن معـامالت الثبـات مقبولـة، ممـا �عطـى مؤشـرا جيـدا لثبـات ) 17( ليتß{ مـن خـالل جـدو  � َّ

  .املقياس، و�ناء عليھ يمكن العمل بھ

  : طر�قة التجزئة النصفية-3

اتتـــم تـــHëيح مقيـــاس وjـــg %م#ـــات   !ســـتعداد رباســـتخدام %	ـــشطة امل@?ليـــة لتنميـــة م#ـــا
لللقراءة، ثم تجزئتھ إ() قسمBن، القسم %و اشـتمل عzـ) املفـردات الفرديـة، والثـا	ي عzـ) املفـردات 

تبــاط بطر6قــة بTBســو  جيــة، وذلــك ل2ــل فــرد عzــ) حــدة، وتــم حــساب معامــل ! نالز ر  بــBن (Pearson)و
جيـــة، ف2انـــت قيمـــة معا جـــات املفحوصـــBن hـــg املفـــردات الفرديـــة، واملفـــردات الز ُد و  –مـــل ســـبTBمان ر

جـة  ، ومعامل جتمان العامة للتجزئة النصفية مرتفعة، حيث تدل عz) أن املقيـاس يتمتـع بد ربراو َّ ن
  ):18( لعالية من الثبات، و�يان ذلك gh اVIدو 

   )18(لجدو 

ات ,ستعداد للقراءة ُمعامالت ثبات    بطر�قة التجزئة النصفيةرمقياس و[R �م�ات بم�ا

  جتمان  ن_مان ـ براوسبd  أ�عاد املقياس  م

ة التمي�d البصر  1 يم�ا   0.676  0.851  ر

2  Rالسم� �dة التمي   0.699  0.878  رم�ا

ة التمي�d السم�R البصر  3 يم�ا   0.705  0.856  ر

ة الذاكرة  4   0.727  0.807  رم�ا

ة النطق والكالم  5   0.682  0.854  رم�ا

ة اللغة واGV`_ة  6   0.701  0.873  رم�ا

ة التناسق اUVر=ي  7   0.714  0.709  رم�ا

جة الJلية   0.729  0.893  رالد

 -َّأن معــامالت ثبـــات املقيــاس بطر6قــة التجزئـــة النــصفية ســـبTBمان ) 18( ليتــß{ مــن جـــدو 
جة عالية من الثبات �ة مع مثيل�ا طر6قة جتمان، مما يدل عz) أن املقياس يتمتع بد ربراو متقا ر   .ن
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ـــــــــــصو ل]4 [ ــــــــراءة املـــ ــــــتعداد للقــــــ ات  ,ســــــــ ـــــــــــا ــــــــــاس م�ـــ ر مقيــــ ــــــــــــة   ر ضــ ـــــــل الر ــــــــــــداد .   ( وطفـــــــ اعــ
 ) الباحثة 

  Aدف املقياس  : أوال 

ضة  ات !ستعداد للقراءة  لدى طفل الر دف �ذا املقياس إ() التعرف عz) مستو م#اÙو ر   .ى

ثانيا 
ً

  خطوات تصميم املقياس : 

 g)التاO gأخذ مراحل مختلفة و� g)اHIالبحث ا gh اعداد وتصميم املقياس املستخدم:-   

 -:حثة باالطالع عz) قامت البا .5

 -  g)اHIطر النظر6ة و%دبيات النفسية املرتبطة بموضوع البحث ا%.  
اسات السابقة ال�4 تناولت !ستعداد للقراءة -    .رالبحوث والد
 .املقايµس ال�4 تناولت !ستعداد للقراءة   - 

ضـــة ، إال أ¦ــــا ال  ة لالســــتعداد للقـــراءة  لطفــــل الر وو�ـــالرغم مــــن وجـــود  مقــــايµس مـــصو ر
 g)اHIالبحث ا gh ااس� ات !ستعداد للقراءة  املراد د رتحتو عz) م#ا ر يالتميB? البصر (ي

– g~ـــ? الـــسمBالبـــصر – التمي g~ـــ? الـــسمBاللغـــة – النطـــق والكـــالم – الـــذاكرة –ي التمي 
ا )   التناسق اHIرOي  –واTt Iة Ûا و!ستفادة مو�ناك عدد من املقايµس تم الرجوع إل�

gــــــh  ــــة إعــــــداد مقيــــــاس ضــ ــــصو لطفــــــل الر ـــراءة  املــ ات  !ســــــتعداد للقـــ ــــا وم#ــ ر ـــــذه ر ومــــــن Aـ
  :املقايeس 

ات !ساسية للقراءة  -    ) . 1977اعداد  الTtت برجïس ، ( رقائمة امل#ا
 ) .1991إيمان زOي ، / إعداد. ( مقياس !ستعداد للقراءة    - 
ضة  -  ات !ستعداد للقراءة لدى طفل الر ومقياس م#ا  ) 2010أما	ي دمحم ، / اعداد. ( ر
ات !ستعداد للقراءة  -   ) .2019ملياء كدوا	ي ، / اعداد . ( رمقياس م#ا
 ) .2020معاطي إبرا�يم ، / إعداد. (مقياس !ستعداد للقراءة  - 
ات !ستعداد القرا�ي  -   ) .2020وائل السو6في ، / إعداد. (رمقياس م#ا
ات القراءة والكتابة  -    .)2021شيماء فرج هللا ، / إعداد( رمقياس م#ا
�ا الرئµسية ل#ا و�نود �ذه اHWاو ومفتاح  � ر تم تجميع �ذه املقايµس وتفرÃغ محاو ر

ا gh تصميم مقياس البحث اHIا(g، وقد استفادت الباحثة من Ûيح#ا لالستفادة مHëت
g)اHIات مقياس البحث ا  .ر�ذه املقايµس gh صياغة عبا

اسات السابقة ونتائج ومن خالل التعر6فات اI اصة باالستعداد للقراءة وتحليل ا .6 رلد
ات !ستعداد للقراءة تم تحديد أªعاد مقياس  رتحكيم السادة اHWكمBن لقائمة م#ا

 .!ستعداد للقراءة

ات خاصة ب2ل ªعد من أªعاد املقياس .7  .رثم قامت الباحثة بصياغة مجموعة من العبا

اHÐة ومعTtة .8 ة و ات gh مواقف مصو وثم قامت الباحثة بوضع �ذه العبا ر   .ر
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ثالثا
ً

تھ �ولية :    رإعداد املقياس RS صو

اعــت الباحثــة -1 ضــة وقــد  ا و26ــو مناســبا لطفــل الر ر تــم إعــداد املقيــاس بحيــث ي2ــو مــصو و ر
ً نً ن

gzا ما يÛرعدة أمو م:  

ضة من حيث -أ/1 و مناسبة الصو والرسومات لÂ صائص النمائية لطفل الر   :ر

 -  gzعن(نموه العق Ttك ما �ع ةربحيث �ستطيع أن �~g و6د   ).رھ الصو

  ).بحيث يتمكن الطفل من أن �عTt و6تحدث(ينموه اللغو  - 

ات ªش2ل مناسب من حيث-ب/1   :ر صياغة العبا

ـــــــاموس الطفــــــــل ونمــــــــوه اللغـــــــــو  -  ات ªــــــــسيطة ومالئمــــــــة لقـ ـــــو مفــــــــردات العبــــــــا يأن ت2ـــ رن
gzوالعق.  

ــا يــــــــؤدي إ(ـــــــــ)  -  ـــ� ممــــــ ــــــن مع¨ــــــ ـــــــT مــ ــــــث ال تحمـــــــــل أك�ـ ــــg معنا�ــــــــا بحيــ ـــــددة hـــــ ـــــو محـــ نأن ت2ـــ
  .�ش�ت !ن�باه

  .نو مستمدة من بيÈتھ امل@?ليةأن ت2 - 

ة بطاقــــات -2 �ــــا وتــــم إخــــراج املقيــــاس hــــg صــــو ر قامــــت الباحثــــة برســــم املواقــــف ال�ــــ4 تــــم اختيا ر
g)اHIتطبيق البحث ا gh الستخدام#ا مع %طفال.  

  . تحديد طر6قة القياس حيث أنھ يتم ªش2ل فردي Oل طفل عz) حده -1

   :تحكيم املقياس

 gــh عــرض املقيـاسª ن ملعرفــة قامـت الباحثـةBكمـHWـ) مجموعــة مـن %ســاتذة اzتھ %وليــة ع رصـو
فـق باملقيـاس خطـاب يبـBن ال#ــدف  رمـدى تحقيـق املقيـاس لل#ـدف املنـوط منـھ أي بيـان صـدقھ وقـد أ

ة لHÂكم عz) مفرداتھ من حيث    :رمن املقياس واستما

ات !ستعداد للقراءة  قيد البحث اHI-أ تباط بنود املقياس املصو بم#ا ر مدى ا   .ا(gرر

ة -ب ضة gh سن ) الصياغة اللفظية(ر مدى مناسبة العبا   .سنوات) 5-4(وألطفال الر

ات اللفظية-ج ر مدى مالئمة صو املقياس املق�Tح مع العبا   .ر

  . ر مدى وضوح صو املقياس بالïسبة للطفل-د

  نتائج التحكيم 

ـــــصو • ــــــراءة املـــ ـــــــاس !ســــــــتعداد للقــ اء الــــــــسادة اHWكمــــــــBن عzــــــــ) اســــــــتخدام مقيـ ر راتفقــــــــت آ
ـــــوان و�عب�TBـــــــا عــــــــن  ـــــوح الـــــــصو و%لــ ــــت عzـــــــ) مــــــــدى وضــ ـــــا اتفقـــ ضـــــــة ، كمــ ـــل الر رلطفــــ و

 .مواقف املقياس

•  gـــــــh ــــذت ـــــ4 أخـــ اء الـــــــسادة اHWكمـــــــBن وال�ــ ـــــا آ ـــــت عل�ــ ـــــدة مق�Tحـــــــات اتفقــ ــــت �نـــــــاك عــ روOانـــ
ــــــــض  ـــــــª Tعــــ ــــــــة كتغيBــــ مــــ ــــــديالت الال ــــــــــض التعـــــ ــــــراء ªعــ ــــ ا إجـãـــــــــو ـــــــ) ضـــ ـــم عzــــ ـــــــــار، وتـــــــــ ز!عتبــ

ــــ ات بـــــــأخر أك�ـــــــT مناســـــــبة للتعبBـــ ـــــا ىاملواقـــــــف والعبــ ـــراءة  ر ـــن أªعـــــــاد !ســـــــتعداد للقــــ ــ T عــ
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ـــدو  ــــردات، وÃــــــــشTB اVIـــــ ـــياغة ªعــــــــض املفــــ ــــديالت ال�ــــــــ4  ) 19(  ل، و�عــــــــديل صـــــ ـــ) التعــــ إ(ـــــ
اء الــــــسادة اHWكمــــــBن إ(ــــــ)  ــــg مقيــــــاس !ســــــتعداد للقــــــراءة  املــــــصو بنــــــاء عzــــــ) آ رتمــــــت hــ ر

g)النحو التا (zحات عTائية و�ذه املق�Ûتھ ال  :رأن وصل املقياس إ() صو

   ) 19(  لجدو 
ضةoعد ات ,ستعداد للقراءة املصو لطفل الر ويالت السادة اUbكمdن ملقياس م�ا ر   ر

ا�عاد 
  املقياس

ات قبل التعديل ات �عد التعديل  رالعبا   نوع التعديل  رالعبا

ما نأOلھ ؟ -60Ûمھ ؟-60  أي مHI لOن بناBاعادة صياغة    م  

 61-(zل الطيو ايھ؟  ت-61  ر تتغذى الطيو عOاعادة صياغة   ........را  

البعد 
: السادس 

  اللغة واGV`_ة 
  اعادة صياغة   .....  نأخذ من البقرة ايھ ؟-62  ...............البقرة �عطينا-62

   :oعليمات تطبيق املقياس

تقــــــوم الباحثــــــة ب�يئــــــة الطفــــــل والتحــــــدث معــــــھ قبــــــل تطبيــــــق املقيــــــاس Oــــــأن �ــــــسألھ  -5
ـــــن ة عــــ ـــــــذا املقيـــــــــاس عبـــــــــا ــــــأن �ـ ـــثال وأن تـــــــــذكر لـــــــــھ بـــ ـــن اســـــــــمھ مــــــ رعـــــ

ً
ـــن  ـــة مــــــ  مجموعــــــ

  .%لعاب سوف تذكر�ا لھ

ــــــد  -6 ــــل باالســــــــتماع اVIيــ ـــادئ �ــــــــسمح للطفــــ ـــان �ـــــ ــــg م2ـــــ ـــــة hــــ ــــس الباحثـــ ة أن تجلــــ ورضــــــــر
  .ملفردات املقياس و�جابة عل�ا

7- }Ðعرض الباحثة املفردة بصوت وا�.  

ـــــــة  -8 ــــــر خاطئــ ــــــHيحة وآخـــ ــــھ ال توجـــــــــد مواقـــــــــف �ـــ ــــــ) الطفـــــــــل أنـــــ ـــــة عzـــ يتؤكـــــــــد الباحثــــ
  .استجابتھ للموقفولكن �جابة الHëيحة �g ال�4 �عTt عن 

9-  TBـــــــأث ـــــg اختيــــــــار اســــــــتجابتھ للمواقــــــــف بــــــــدو التــ ــــــل hـــ ــــــة للطفــ نت�ــــــــTك الباحثــــــــة اHIر6ــ
  .عليھ

   :طر�قة تطبيق املقياس

ة فردية مع Oل طفل، حيث تقوم الباحثة ªعرض بطاقات Oل موقف  ريتم تطبيق املقياس بصو
ات !سـتعداد ىعـن مـستو مرتفـع مـن  اسـتجابة �عtـT) أ(عzـ) الطفـل، واملوقـف لـھ اسـتجابتان  رم#ـا

ات !ســـتعداد للقـــراءة  ، ثـــم تقــــوم ) ب(للقـــراءة  ،   راســـتجابة �عtـــT عـــن مـــستو مــــنخفض مـــن م#ـــا ى
ـــاؤه الوقــــــت ال2ــــــاgh الختيــــــار  ـــــاملوقف للطفــــــل وإعطـــ ـــة بـ ــــئلة الــــــشفو6ة املرتبطـــ ـــھ %ســ الباحثــــــة بتوجيـــ

ار الطفـل !جابـة !ستجابة ال�4 تنطبق عليھ، وعليھ أن يختار مـن بـBن !سـتجابتان ، وعنـدما يختـ
قــــة  �ــــا hــــg و راملناســــبة لــــھ ، تقــــوم الباحثــــة بوضــــع عالمــــة أمــــام !ســــتجابة ال�ــــ4 قــــام الطفــــل باختيا ر
 gــــh املواقــــف gÚــــسبة لبــــاïو�كــــذا بال g)ــــ) املوقــــف التــــاzتقــــل الباحثــــة عïــــا، ثــــم ت!جابــــات اI اصــــة ]

  . املقياس

  

  



 
فاعلية برنامج تدريبي قائم على األنشطة المنزلية لتوعية األمهات 

  وفاء دمحم سليمان عزالدين/ د  وتنميتها لدى طفل الروضة بمهارات االستعداد للقراءة

 

 

156 

  :تUÓيح املقياس

جتان    .ريتم تHëيح املقياس عz) د

 . !جابة �Hيحة تأخذ اثنان  إذا Oانت - 

  .إذا Oانت !جابة خاطئة تأخذ واحد  - 

g� جة ال2لية للمقياس   144= 72× 2: رالد

 g� جة الصغر للمقياس ىالد   72= 72× 1: ر

   :زمن التطبيق

ــــــة  ــــت الباحثــــ ـــــد أتاحــــــ ـــال، فقـــــ ــــــــ) %طفـــــــ ـــــــاس عzــ ــــق املقيـــ ــ ــــــــت لتطبيــــ ـــــــة وقــ ـــــدد الباحثـــ ـــــم تحـــــ لـــــ
  . ناملقياس دو التقيد بزمن محددالفرصة لألطفال لإلجابة عz) جميع مواقف 

ا�عا
ً

  :التجر�ة ,ستطالعية: ر

  . نªعد إجراء التعديالت ال�4 اق�Tح#ا اHWكمBن املتخصصو تم تطبيق املقياس

  :إجراء التجر�ة ,ستطالعية

تھ %ولية قامت الباحثة بتطبيقھ عzـ) عينـة البحـث !سـتطالعية  رªعد تصميم املقياس gh صو
طفال) 30(وقوام#ا

ً
6ـاض %طفـال hـg عمـر  ضـة  ، مـن املـستو %و بمرحلـة  ر وطفلة من أطفال الر ل ى و

    .     سنوات) 4-5(

  :Aدف تطبيق املقياس Aو

ضة  -   .والتأكد من مدى وضوح مفردات املقياس، ومالئم�ا لطفل الر

  .رمدى وضوح الصو اI اصة باملقياس وألوا¦ا بالïسبة للطفل - 

  . اHIذف أو !ضافة أو التعديلتحديد املواقف ال�4 تحتاج إ() - 

 .حساب اI صائص السي2وم�Tية للمقياس - 

خامسا
ً

تھ ال2sائية  :   راملقياس RS صو

  -:ªعد تطبيق املقياس gh التجر�ة !ستطالعية فقد أسفرت نتائج#ا عن !�ي 

ضـــــــة  -  ـــــف املعر ـــا عـــــــن املواقــ ــــوح محتوا�ـــــــا ومـــــــدى �عب�TBــــ ضـــ ــــوح الـــــــصو وألوا¦ـــــــا، و ووضـــ و ر
  .عz) الطفل

ـــ ـــة ؛ ]ــــــذا أصــــ ائيــــÛتھ ال ضـــــــة hــــــg صـــــــو ـــــراءة  املــــــصو لطفـــــــل الر ـــــتعداد للقــ ربح مقيــــــاس !ســ و ر
ـــم  ـــاد  �ــــ ـــبعة  أªعــــ ــــن ســــ ــــصر ، التميBـــــــ? الـــــــسم~g  ، التميBـــــــ? (   نحيـــــــث يت2ـــــــو مـــ ـــــ? البـــ يالتميBــ

ـــــــق اHIرOـــــــــي   ــــــالم  ،اللغـــــــــة واt IـــــــــTة ، التناســ ـــــــق والكـــ ــــــصر ، الـــــــــذاكرة  ، النطــ ) يالــــــــسم~g البـــ
ــــراءة  ــــاد !ســــــتعداد للقــ ـــدا ªعــــــد اللغــــــة ول2ــــــل ªعــــــد مــــــن أªعــ  عــــــشرة   موقفــــــا  تقµــــــس#ا؛ مــــــا عـــ

ً

ـــــــــاس  ــــــــف املقيـ ــــــدد مواقــ ـــا(g عــــ ـــو إجمـــــــ ـــــــ4 ي2ـــــــ ــا ً ح�ـــ ـــــ ــــــشر موقفـــ ــــــــا عــــ ـــــــھ اثïتــ ــــTة فلـــ  ) 72( نواt Iــــــ
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ـــــصو  Ãـــــــع املواقــــــف عzـــــــ) أªعــــــاد !ســـــــتعداد للقــــــراءة  املــ ــــا(g تو ــــ{ اVIـــــــدو التــ رموقفــــــا و6وÐــ ز ل ً

ضة داخل املقياس   .ولطفل الر

  )20(لجدو 

ات  Ôع املواقف ع"! أ�عاد م�ا رتو ات ,ستعداد للقراءة  ز ر,ستعداد للقراءة  ملقياس م�ا
ضة واملصو لطفل الر    ر

ات   ��عاد  م قام العبا رأ   ر

  10- 1 يالتمي�d البصر   1

2   Rالسم� �d20-11 التمي  

  30-21 يالتمي�d السم�R البصر   3

  40-31 الذاكرة   4

  50-41 النطق والكالم   5

  62-51 اللغة واGV`_ة   6

  72-63  اUVر=ي التناسق   7

   RT72  ,جما  

ـــــــــــا  سادسـ
ً

ــــــــــل :  ـــــــصو لطفـــ ــــــراءة املـــــ ـــــ ـــــتعداد للقــ ــــــــاس ,ســـــــ ــــــــــسيكوم�_ية ملقيـــــ ــــــــصائص الــ راGVـــــ
ضـــــــة ــــــك مـــــــن خـــــــالل تطبيقـــــــھ عzـــــــ) مجموعـــــــة مماثلـــــــة للعينـــــــة %ساســـــــية للبحـــــــث وال�ـــــــ4   :والر وذلـ

  :طفال وطفلة، وذلك عz) النحو التا(g) 30(بلغت 

أوال 
ً

  :حساب الصدق: 

  ن صدق اUbكمو  -

ا %وليـــــة عzـــــ) قامـــــ¥ ـــة ªعـــــرض %داة hـــــg صـــــو ـــنفس ) 7(رت الباحثــ ـــم الــ محكمـــــا مـــــن أســـــاتذة علــ
ً

ات Oـل ªعـد مـن أªعـاد مقيـاس  اسة عبـا 6اض %طفال، وذلك ]دف د روالHëة النفسية وال�Tبية و ر ر
ضـــة hـــg ضـــوء التعر6ـــف �جرا�ـــي لـــھ، وكـــذلك ال#ـــدف مــــن  و!ســـتعداد للقـــراءة  املـــصو ألطفـــال الر ر

ات ال�ــ4 جــاءت 	ــسبة اتفــاق اHWكمــBن عل�ــا املقيــاس، وقــد تــ فــأك�T، وتــم % 80رم !بقــاء عzــ) العبــا
؛ حيث انت�ú عدد  ات، و�عديل ªعض#ا gh ضوء املالحظات ال�4 أبدا�ا اHWكمو نحذف ªعض العبا ر

ات إ()  عBن عz) سبعة  أªعاد) 72(  رالعبا ة مو زعبا   .ر

ات !ســـتعداد للقـــراءة  لو6وÐـــ{ اVIـــدو التـــا(g 	ـــسب اتفـــاق اHWكمـــBن عzـــ) أªعـــاد ر مقيـــاس م#ـــا
ضة  واملصو لطفل الر   .ر
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    )21( لجدو   
ات ,ستعداد للقراءة املصو    ر سب اتفاق اUbكمdن ع"! أ�عاد مقياس م�ا   ر

ضة  ن    7= وألطفال الر
   سبة ,تفاق  عدد املتفقdن  أ�عاد املقياس  م
  %100  7 يالتمي�d البصر   1
2   Rالسم� �d100  7 التمي%  
  %100  7 يالتمي�d السم�R البصر   3
  %85  6 الذاكرة   4
  %100  7 النطق والكالم   5
  %100  7 اللغة واGV`_ة   6
  %100  7  التناسق اUVر=ي   7

-�dي الصدق التمي:  

ة املقياس عz) التميB? بBن %قو6اء والضعفاء  نة الطرفية ملعرفة قد رتم استخدام املقا ر
ضة، وذلك ب�Tتµب gh الصفة ال�4 يقس#ا مقياس م ات !ستعداد للقراءة املصو لطفل الر و#ا ر ر

ليا عz) أ¦ا محك  جة ال2لية للمقياس تنا جات عينة التحقق من الكفاءة السي2وم�Tية h) الد زد ر ر
 gjا� جات ! ق بBن متوسطي د نة الطرفية لألªعاد، وتم حساب داللة الفر رداخgz لصدق املقا ر ور

، و! ل�اgj %د	ى و�و الطرف %ضعف واVIدو ى%عz) و�و الطرف القو   :يوÐ{ ذلك ) 22(ر

   )22(لجدو 

ضة يالصدق التمي�d مل ات ,ستعداد للقراءة املصو لطفل الر وقياس م�ا ر   )30= ن (ر

�اع �ع"! ن  �اع �ع"! ن   8= ر>   8= ر>

املتوسط   ��عاد
  اUVسا¯ي

,نحراف 
  ياملعيار

املتوسط 
  UVسا¯يا

,نحراف 
  ياملعيار

 قيمة ت
ىمستو 
  الداللة

ة التمي�d البصر يم�ا   0.01  8.789 0.92 12.63 1.07 17.00  ر

Rالسم� �dة التمي   0.01  3.991 1.31 12.50 0.74 14.63  رم�ا

 Rالسم� �dة التمي رم�ا
  يالبصر

15.50 1.41 11.38 0.92 6.924  0.01  

ة الذاكرة   0.01  5.682 1.06 12.38 1.69 16.38  رم�ا

ة ال   0.01  5.814 0.93 12.50 1.28 15.75  نطق والكالمرم�ا

ة اللغة واGV`_ة   0.01  8.317 0.83 13.13 1.91 19.25  رم�ا

ة التناسق اUVر=ي   0.01  7.985 1.19 12.38 1.49 17.75  رم�ا

جة الJلية   0.01  15.529 3.00 86.88 4.43 116.25  رالد

ىأن الفر بBن املB?انBن القو و ) 22(ليتß{ من اVIدو  الضعيف دال إحصائيا عند ق
ً

يوh) اتجاه املستو املB?ا	ي القو مما �ع¨4 تمتع املقياس وأªعاده بصدق تميB? ) 0.01(ىمستو  ى ى
  .يقو
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ثانيا 
ً

 :R"ساق الداخo, حساب:  

جة الJلية للبعد-1   :ر ,oساق الداخ"R للمفردات مع الد

جــــات عينـــة التحقــــق مـــن الكفــــاءة الـــسي2وم�Tية بإ تبــــاط روذلـــك مــــن خـــالل د ريجــــاد معامـــل ا
جة ال2لية ل2ل ªعد واVIدو (Pearson)نبTBسو  جات Oل مفردة والد ل بBن د ر   :يوÐ{ ذلك ) 23(ر

   )23(لجدو 

ات ,ستعداد  جة الJلية لJل �عد RS  مقياس م�ا جات =ل مفردة والد تباط بdن د رمعامالت , ر ر ر
ضة  وللقراءة املصو لطفل الر   )30= ن (ر

ة  رم�ا
 �dالتمي

  يالبصر

ة  رم�ا
 �dالتمي
Rالسم�  

ة  رم�ا
 �dالتمي

 Rالسم�
  يالبصر

ة  رم�ا
  الذاكرة

ة  رم�ا
النطق 
  والكالم

ة  رم�ا
اللغة 
  واGV`_ة

ة  رم�ا
التناسق 

  م  اUVر=ي

معامل 
تباط   ر,

معامل 
تباط   ر,

معامل 
تباط   ر,

معامل 
تباط   ر,

معامل 
تباط   ر,

معامل 
تباط   ر,

معامل 
تباط   ر,

1  0.480**  0.762**  0.625**  0.612**  0.816**  0.669**  0.709**  

2  0.866**  0.824**  0.358**  0.585**  0.871**  0.560**  0.524**  

3  0.457**  0.691**  0.677**  0.635**  0.729**  0.789**  0.596**  

4  0.734**  0.805**  0.530**  0.545**  0.632**  0.729**  0.548**  

5  0.688**  0.798**  0.778**  0.680**  0.764**  0.726**  0.602**  

6  0.682**  0.738**  0.646**  0.608**  0.871**  0.789**  0.545**  

7  0.660**  0.667**  0.775**  0.354**  0.770**  0.784**  0.689**  

8  0.377**  0.899**  0.755**  0.627**  0.562**  0.708**  0.552**  

9  0.704**  0.664**  0.410**  0.618**  0.571**  0.743**  0.594**  

10  0.549**  0.779**  0.572**  0.675**  0.621**  0.779**  0.761**  

11            0.644**    

12            0.595**    

  )0.01(ىدال عند مستو داللة ** 

ضـة ) 23( ليتـß{ مـن جـدو  ات !سـتعداد للقـراءة املـصو لطفـل الر وأن Oـل مفـردات م#ـا ر ر
َّ

تباطھ موجبة ودالة إحصائيا، عند مستو  ىمعامالت ا �   .َّأى أ¦ا تتمتع باال�ساق الداخgz) 0.01(ر
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جة الJلية-2   : ر ,oساق الداخ"R لأل�عاد مع الد

تباط باستخدام معامل بTBسو  نتم حساب معامالت ! ُ ات !سـتعداد (Pearson)ر ر بBن م#ـا
جـة للمقيـاس مـن  تباط Oـل ªعـد بالد ضة ببعض#ا البعض من ناحية، وا رللقراءة املصو لطفل الر ر و ر

 ،   :يوÐ{ ذلك) 24( لواVIدو ىناحية أخر

  )24( لجدو 

تباطات مقياس  ضة رمصفوفة ا ات ,ستعداد للقراءة املصو لطفل الر وم�ا ر   )30= ن (ر

  الJلية  7  6  5  4  3  2  1  البعد  م

1  
ة  رم�ا

 �dالتمي
  يالبصر

-                

2  
ة  رم�ا

 �dالتمي
Rالسم�  

0.835**  -              

3  

ة  رم�ا
 �dالتمي

 Rالسم�
  يالبصر

0.744**  0.782**  -            

4  
ة  رم�ا

  الذاكرة
0.687**  0.858**  0.878**  -          

5  
ة  رم�ا

النطق 
  والكالم

0.611**  0.741**  0.887**  0.867**  -        

6  
ة  رم�ا
اللغة 
  واGV`_ة

0.694**  0.773**  0.654**  0.826**  0.733**  -      

7  
ة  رم�ا

التناسق 
  اUVر=ي

0.664**  0.771**  0.603**  0.878**  0.516**  0.684**  -    

جة  رالد
  الJلية

0.715**  0.683**  0.772**  0.794**  0.627**  0.665**  0.634**  -  

  )0.01(ىدال عند مستو داللة ** 

تباط دالة عند مستو داللة ) 24( ليتß{ من جدو  ىأن جميع معامالت ! ر مما ) 0.01(َّ
ضة  باال�س ات !ستعداد للقراءة املصو لطفل الر ويدل عz) تمتع  مقياس م#ا ر   .اق الداخgzر

  



 

 جامعة األزهر
تربية بالقاهرةكلية ال  

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يوليو، )4(، الجزء ) 195: (العدد

 

 

161 

  :حساب الثبات: ثالثا

  : طر�قة إعادة التطبيق-1

ضـة مـن خـالل  ات !ستعداد للقراءة املصو لطفـل الر وتم ذلك بحساب ثبات مقياس م#ا ر ر َّ

ـــن الكفـــــــاءة  ــــة التحقــــــق مـــ ــــك عzـــــــ) عينــ ه أســــــبوعBن وذلــ ــــ4 قــــــد م¨ـــ ــــاس بفاصــــــل  ـــــق املقيــ ـــادة تطبيـ رإعـــ ز
تبـــاط بـــBن جـــات %طفـــال باســـتخدام معامـــل بTBســـو رالـــسي2وم�Tية، وتـــم اســـتخراج معـــامالت ! ن د ر

(Pearson) إ(ــ) أنــھ �عطــى نفــس TBعـاد املقيــاس مرتفعــة ممــا �ـشªتبــاط أل َّ، وOانـت جميــع معــامالت !
ر

ف مماثلة و�يان ذلك gh اVIدو  لالنتائج تقر6با إذا ما استخدم أك�T من مرة تحت ظر و َّ ً
 )25:(  

   ) 25(لجدو 

ضةنتائج الثبات بطر�قة إعادة التطب ات ,ستعداد للقراءة املصو لطفل الر ويق ملقياس م�ا ر   ر

  أ�عاد املقياس  م
تباط بdن التطبيقdن  رمعامل ,

  ل�و والثا ى
  القرار

ة التمي�d البصر  1 يم�ا   مرتفعة  0.814  ر

2  Rالسم� �dة التمي   مرتفعة  0.795  رم�ا

ة التمي�d السم�R البصر  3 يم�ا   مرتفعة  0.819  ر

ة الذاكرة  4   مرتفعة  0.832  رم�ا

ة النطق والكالم  5   مرتفعة  0.809  رم�ا

ة اللغة واGV`_ة  6   مرتفعة  0.793  رم�ا

ة التناسق اUVر=ي  7   مرتفعة  0.824  رم�ا

جة الJلية   مرتفعة  0.832  رالد

تباطيـة دالــة إحـصائيا ومرتفعـة بـBن التطبيــق ) 25( ليتـß{ مـن خـالل جــدو  �وجـود عالقـة ا ر
جــة ل%و والتطبيـق الثــا	ي ألªعـا ضــة، والد ات !سـتعداد للقــراءة املــصو لطفـل الر رد مقيــاس م#ــا ور ر

ات !ســتعداد للقـــراءة  رال2ليــة لــھ، ممـــا يــدل عzــ) ثبـــات املقيــاس، و6ؤكــد ذلـــك صــالحية مقيــاس م#ـــا
ضة لقياس السمة ال�4 وضع من أجل#ا ُاملصو لطفل الر و   . ر

نباخ-2   : و طر�قة معامل ألفا ـ كر

ـــل ثبــــــات مقيــــــاس ضـــــــة َّتــــــم حــــــساب معامـــ ات !ســــــتعداد للقــــــراءة املــــــصو لطفــــــل الر ـــــا و م#ــ ر ر
اســــة !�ــــساق الــــداخgz ألªعــــاد املقيــــاس وOانــــت Oــــل القــــيم –باســــتخدام معامــــل ألفــــا  نبــــاخ لد ر كر و

جة مقبولة من الثبات، و�يان ذلك gh اVIدو  لمقبولة، و6تمتع بد   ):26( ر
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   )26(لجدو 

ات ,ستعداد للقراءة املصمعامالت ثبات  ضة رمقياس م�ا وو لطفل الر باستخدام معامل ر
نباخ–ألفا    و كر

نباخ–معامل ألفا   أ�عاد املقياس  م   و كر

ة التمي�d البصر  1 يم�ا         0.779  ر

2  Rالسم� �dة التمي         0.765  رم�ا

ة التمي�d السم�R البصر  3 يم�ا         0.755  ر

ة الذاكرة  4         0.759  رم�ا

ة النطق والكالم  5         0.762  رم�ا

ة اللغة واGV`_ة  6         0.772  رم�ا

ة التناسق اUVر=ي  7         0.757  رم�ا

جة الJلية   0.782  رالد

ًأن معـامالت الثبـات مقبولـة، ممـا �عطـى مؤشـرا جيـدا لثبـات ) 26( ليتß{ مـن خـالل جـدو  � َّ

  .املقياس، و�ناء عليھ يمكن العمل بھ

  : طر�قة التجزئة النصفية-3

ضــــة، ثــــم تجزئتــــھ إ(ــــ) تــــم تــــHëيح  ـــراءة املــــصو لطفــــل الر ات !ســــتعداد للقـ ومقيــــاس م#ــــا ر ر
جيــة، وذلــك ل2ــل  وقــسمBن، القــسم %و اشــتمل عzــ) املفــردات الفرديــة، والثــا	ي عzــ) املفــردات الز ل

تباط بطر6قـة بTBسـو  نفرد عz) حدة، وتم حساب معامل ! جـات املفحوصـBن hـ) (Pearson)ر ر بـBن د
جيـــة، ف2انـــت قيمـــة معامـــل ســـبTBمان املفـــردات الفرديـــة، وامل ُفـــردات الز ، ومعامـــل جتمـــان –و ن بـــراو

جـــة عاليـــة مـــن الثبـــات،  رالعامـــة للتجزئـــة النـــصفية مرتفعـــة، حيـــث تـــدل عzـــ) أن املقيـــاس يتمتـــع بد َّ

   ):27(لو�يان ذلك gh اVIدو 

   )27(لدو ج

ضة ُمعامالت ثبات  ات ,ستعداد للقراءة املصو لطفل الر ومقياس م�ا ر ة التجزئة بطر�قر
  النصفية

  جتمان  نسبd_مان ـ براو  أ�عاد املقياس  م

ة التمي�d البصر  1 يم�ا   0.717  0.801  ر

2  Rالسم� �dة التمي   0.696  0.793  رم�ا

ة التمي�d السم�R البصر  3 يم�ا   0.639  0.784  ر

ة الذاكرة  4   0.732  0.811  رم�ا
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  جتمان  نسبd_مان ـ براو  أ�عاد املقياس  م

ة النطق والكالم  5   0.654  0.776  رم�ا

6  _`GVة اللغة وا   0.682  0.793  ةرم�ا

ة التناسق اUVر=ي  7   0.762  0.816  رم�ا

جة الJلية   0.771  0.827  رالد

 -َّأن معــامالت ثبـــات املقيــاس بطر6قــة التجزئـــة النــصفية ســـبTBمان ) 27( ليتــß{ مــن جـــدو 
جة عالية من الثبات �ة مع مثيل�ا طر6قة جتمان، مما يدل عz) أن املقياس يتمتع بد ربراو متقا ر   .ن

���                                                                      ال`_ن] 5 [   )  إعداد الباحثة(رامج  التد

  ���   :رالتعر�ف >جراpي لل`_نامج التد

ضة  وغTB املنتظمBن ]ا   ]دف  و  �و برنامج م@?(g �س�دف %م#ات وأطفال#م الغTB ملتحقBن بالر
ات !س ضة باستخدام %	شطة امل@?لية رتوعية %م#ات بم#ا   .وتعداد للقراءة وتنمي�ا لطفل الر

  :فلسفة ال`_نامج

   تم اشتقاق فلسفة الTtنامج من فلسفة اVWتمع الذي �عµش فيھ الطفل ومن أ�داف 
ضة إ() تنمي�ا لدى أطفال#ا ، النمو  و6اض %طفال حيث أن من بBن جوانب النمو ال�4 �س~) الر ر

ضة ياللغو عz) اعت ا¥ا �عد من أ�م %�داف ال�4 �س~) الر وبار أن تمكBن الطفل من اللغة وم#ا ر
ه  رإ() تحقيق#ا ، فاللغة وسيلة الطفل لالتصال باألخر6ن وقضاء حاجاتھ ، والتعبTB عن أف2ا

   )11ص  : 2009رعاشو واHIوامدة ،      ( .وأداتھ للتفكTB والقراءة وعواطفھ ، 

جال    كما �شتق فلسفة الTtنا رمج من عدة فلسفات تر�و6ة وذلك استجابة ملا نادي بھ 
�ل الذين ا�تموا باTt Iة املباشرة Oأسلوب من  سو وفر وال�Tبية مثل ªستالوتز وجان جاك ر و ي
اك %شياء املادية وأن �علم %شياء gh اHIياة عن طر6ق العمل  راساليب ال�Tبية  وأن  يبدأ التعلم بإد

ت إليھ أفضل بكثgh TB نمو الطف رل وتنميتھ وتقو6تھ عما لو �علم عن طر6ق %لفاظ و�ذا  ما أشا
اسة  سة %م  ) 2001بدير ،( رد ر، وكذلك �شتق فلسفتھ من فلسفة Oوميïيوس حيث !�تمام بمد

سة  �ا خTB معلم وخTB جلµس للطفل gh مرحلة ما قبل املد رباعتبا   .ر

gh بأن يتعلم الطفل g)اHIسمح برنامج البحث اÃتھ %سر6ة وتقوم %م بدو املعلمة  وÈر بي
؛ حيث �سا�م gh تنمية ç صية الطفل من خالل توظيف %	شطة امل@?لية املتعددة واW تلفة  
ات !ستعداد للقراءة و�g من اHIاجات العقلية ، مما �سا�م ذلك gh انتاج مواطن  رلتنمية م#ا

 gh ه   .رتطو اVWتمع الذي �عµش فيھ رصاI{ مثقف محب للقراءة واملعرفة وÃسا�م بدو

  :سس ال`_نامجأ

 -:راعت الباحثة عند تصميم الTtنامج %سس التالية 

ية ، أدوات مطبخ ، اثاثات أج#زة ك#ر�ائ( لأن �شتمل الTtنامج عz) أ	شطة من امل@? وم2وناتھ  �
، مالªس ات و�قوللامل@? ر، طيو وحيوانات وال�4 ¥دف  ياتو، أطعمة من فواكھ وخضر
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ضة وتنمي�ا باأل	شطة جميع ات !ستعداد للقراءة لطفل الر و#ا إ() تنمية وgj %م#ات بم#ا ر
 .امل@?لية  

ضة  � ات !ستعداد للقراءة لطفل الر وأن �غطي %	شطة امل@?لية جميع أªعاد م#ا التميB? ( ر
يالبصر ، التميB? السم~g ، التميB? السم~g البصر ، الذاكرة ، النطق والكالم ، اللغ ة ي

 ) .واTt Iة ، التناسق اHIرOي 
 .أن تحقق محتو6ات الTtنامج الغرض منھ �
من أ	شطة  �  gh نامج مع خصائص %م#ات؛ حيث تم مراعاة التدرجTtزأن ت�ناسب محتو6ات ال

نة توقيت اVIلسات ل#ن  .وجلسات الTtنامج باإلضافة إ() مر
لا O ghل م@?يأن يحتو الTtنامج عz) أ	شطة م@?لية غTB م2لفة وموجودة فعلي �

ً
. 

 .يأن يحتو الTtنامج عz) أ	شطة م@?لية س#لة التطبيق �
  .أن تتوافر gh %	شطة امل@?لية عوامل %من والسالمة �

  :تنقسم املراحل ال�4 اتبع�ا الباحثة gh إعداد وتطبيق الTtنامج إ() قسمBن �ما 

  .بناء وإعداد الTtنامج) أ

  .تجر6ب وتطبيق الTtنامج) ب

  .د ال`_نامجبناء وإعدا) أ

   -:إن عملية بناء الTtنامج تمر بمراحل عدة، و�) Oاال�ي

  . تحديد %�داف العامة-1

 . تحديد %�داف !جرائية -2

 .ى تحديد محتو الTtنامج-3

 ى تصميم محتو الTtنامج -4

 . التقو6م-5

   -:وفيما ي"R شرح ل�ذه املراحل بالتفصيل

 -: تحديد �Aداف العامة لل`_نامج-1

ضــوح �ــو أ�ــم وأو اI طــوات العمليــة hــg بنــاء الTtنــامج، � لعــد تحديــد أ�ــداف الTtنــامج بدقــة و و
ىحيث �ساعد تحديد %�داف عz) تحديد واختيار اHWتو املناسب، وعليھ قد تم تحديد %�داف 

g)النحو التا (zنامج عTtالعامة لل :  

ــدف برنــامج البحــث اHIــا(g  إ(ــ)  توعيــة %م#ــات  -Ù ات ضــة ربم#ــا و!ســتعداد للقــراءة لطفــل الر
  -:، وOانت %�داف العامة لTtنامج البحث �)وتنمي�ا باأل	شطة امل@?لية 

ضة  � ة التميB? البصر وتنمي�ا باأل	شطة امل@?لية لطفل الر وتوعية %م#ات بم#ا ي  .ر

ضة   � ة التميB? السم~g وتنمي�ا باأل	شطة امل@?لية لطفل الر وتوعية %م#ات بم#ا  .ر

ــــل تو � ـــا باأل	ــــــــشطة امل@?ليـــــــة لطفــــ ــ ــــــ? الــــــــسم~g البـــــــصر وتنمي�ــ ة التميBـ ــــة %م#ـــــــات بم#ــــــــا يعيـــ ر
ضة    . والر
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ة الـــــــــذاكرة  � ـــــا ـــات بم#ــــ ـــــة %م#ــــــ ــــــن %ف2ـــــــــار ( رتوعيــــ ـــــذكر سلـــــــــسلة مـــ البـــــــــصر6ة، الـــــــــسمعية، تــــ
 . وتنمي�ا باأل	شطة امل@?لية) املتتالية 

ة النطق والكالم  وتنمي�ا باأل	شطة امل@?ل � ضة رتوعية %م#ات بم#ا  .وية  لطفل الر

ضة  � ة اللغة واTt Iة وتنمي�ا باأل	شطة امل@?لية لطفل الر وتوعية %م#ات بم#ا  . ر

ة التناسق اHIرOي وتنمي�ا  � ضة رتوعية %م#ات بم#ا  .وباأل	شطة امل@?لية لطفل الر

  :تحديد �Aداف السلوكية لل`_نامج -2

ـــامج كمرحلــــــة الحقــــــة مل ـــأ�ي تحديــــــد %�ــــــداف الـــــسلوكية للTtنـــ رحلـــــة تحديــــــد %�ــــــداف العامــــــة يــ
  . للTtنامج

وقـــد قامـــت الباحثـــة بـــصياغة مجموعـــة مـــن %�ـــداف !جرائيـــة  املن`ثقـــة مـــن %�ـــداف العامـــة 
  : للTtنامج، وتم عرض#ا عz) عدد من السادة اHWكمBن، وذلك ªغرض تحديد

 .مدى مالئمة %�داف !جرائية  gh تحقيق ال#دف العام  �

ضوح الصيا �  .غة لأل�دافومدى دقة و

ــــــد  ـــل ªعـــ ــــــت Oــــــ ــــبعة أªعـــــــــاد و6نـــــــــدرج تحـــ ـــــــامج إ(ـــــــــg ســـــ ــــسيم الTtنــ ـــــــة بتقـــــ ـــــت الباحثــ ــــــد قامــــ وقـــ
  . مجموعة من اVIلسات املناسبة ل#ا

  : وفيما ي"R نماذج لألAداف ,جرائية  لل`_نامج  

   RSانب املعرhVاصة باGVداف اA�: -  

ة التميB? البصر .1 ي�عرف %م#ات م#ا  .ر
ة التميB? البصر تتعرف %م#ات عz) %	شطة .2 ي امل@?لية ال�4 تن¶4 م#ا  ) املؤتلف واW تلف( ر
ة التميB? البصر  .3 يتذكر %م#ات %	شطة امل@?لية ال�4 تن¶4 م#ا  ) .املؤتلف واW تلف( ر
ضة  .4 ة التميB? البصر  لطفل الر وتق�Tح %م#ات أ	شطة م@?لية جديدة لتنمية م#ا ي املؤتلف ( ر

 ) .واW تلف 
ة التميB? السم~�gعرف %م#ات م .5  .ر#ا
6.  g~السم ?Bة التمي التعرف عz) الصوت .( رتذكر %م#ات %	شطة امل@?لية ال�4 تن¶4 م#ا

 )اW تلف
ضة  .7 ة التميB? السم~g لطفل الر و�عطي %م#ات أمثلة  أل	شطة م@?لية جديدة لتنمية م#ا ر

 ) التعرف عz) الصوت اW تلف.(
ة التميB? السم~g  ا .8  .يلبصر  ر�عرف %م#ات م#ا
ة التميB? السم~g البصر  .9 ي�شرح %م#ات  %	شطة امل@?لية ال�4 تن¶4 م#ا  .  ر

ضة  .10 ة التميB? السم~g البصر  لطفل الر وت`تكر %م#ات أ	شطة م@?لية جديدة لتنمية م#ا ي  .ر
ة    .11  ) .الذاكرة البصر6ة (ر�عرف %م#ات م#ا
ضة) البصر6ة ( الذاكرة رة  �عطي %م#ات أمثلة أل	شطة م@?لية جديدة لتنمية م#ا .12  . ولطفل الر
ة  الذاكرة  .13 ضة)  البصر6ة (رتوÐ{ %م#ات %	شطة امل@?لية ال�4 تن¶4 م#ا  ولطفل الر
ة النطق والكالم    .14  .ر�عرف %م#ات م#ا
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ة النطق والكالم  .15  .  ر�عدد %م#ات %	شطة امل@?لية ال�4 تن¶4  م#ا
ضة ت`تكر %م#ات أ	شطة م@?لية جديدة لتنم .16 ة النطق والكالم  لطفل الر وية م#ا  .ر
ة اللغة واTt Iة  .17 اك املفردات عن طر6ق الصو وعن طر6ق التضاد( ر�عرف %م#ات م#ا رإد  ).ر
ة اللغة واTt Iة  .18 اك املفردات عن (ر�عطي %م#ات أمثلة أل	شطة م@?لية جديدة لتنمية م#ا رإد

ضة ) رطر6ق الصو أوعن طر6ق التضاد   .ولطفل الر
ة اللغة واTt Iة تذكر % .19 اك املفردات عن طر6ق ( رم#ات %	شطة امل@?لية ال�4 تن¶4 م#ا رإد

ضة ) رالصو أو عن طر6ق التضاد   .ولطفل الر
ة التناسق اHIرOي .20  .ر�عرف %م#ات م#ا
ضة  .21 ة  التناسق اHIرOي لطفل الر وت`تكر %م#ات أ	شطة م@?لية جديدة لتنمية م#ا  .ر
ة التناسق اHIرOيتبBن %م#ات %	شطة امل@?ل .22   .رية ال�4 تن¶4 م#ا
   -:%�داف اI اصة باVIانب الوجدا	ي   .23
ضة  .24 ة التميB? البصر لطفل الر و �شعر %م#ات بأ�مية %	شطة امل@?لية ال�4 تن¶4 م#ا ي  .ر
ضة .25 ة التميB? السم~g  لطفل الر و¥تم %م#ات باستخدام %	شطة امل@?لية ال�4 تن¶4 م#ا  ر
ة التميB? السم~g البصر تحرص %م#ات عz) ا .26 يستخدام %	شطة امل@?لية ال�4 تن¶4 م#ا ر

ضة   .ولطفل الر
ة الذاكرة  .27  – السمعية –البصر6ة ( ر¥تم %م#ات باستخدام %	شطة امل@?لية ال�4 تن¶4 م#ا

ضة  ) تذكر سلسلة من %ف2ار املتتالية   .ولطفل الر
ة  .28 ضة رتقدر %م#ات %	شطة امل@?لية ال�4 تن¶4 م#ا  . والنطق والكالم  لطفل الر
ة اللغة واTt Iة   .29 اك املفردات عن طر6ق ( رتقدر %م#ات %	شطة امل@?لية ال�4 تن¶4 م#ا رإد

اك العالقات  واملعلومات  ة عz) تفسTB الصو ، إد رالصو أو عن طر6ق التضاد ، القد رر )    ر
ضة   .ولطفل الر

ة التناسق اHIرOيتحرص %م#ات عz) استخدام %	شطة امل@?لية ا .30  .رل�4 تن¶4 م#ا
  -:�Aداف اGVاصة باhVانب السلو=ي         

ضة  .31 ة التميB? البصر لطفل الر وتنفذ %م#ات %	شطة امل@?لية ال�4 تن¶4 م#ا ي التعرف عz) ( ر
 .)املؤتلف واW تلف 

ضة  .32 ة التميB? البصر لطفل الر و�ستخدم %م#ات %	شطة امل@?لية ال�4 تن¶4 م#ا ي التطابق ( ر
 ).بBن %ش2ال 

ضة  .33 ة التميB? السم~g  لطفل الر و�ستخدم %م#ات %	شطة امل@?لية ال�4 تن¶4 م#ا التعرف ( ر
 ) .عz) الصوت اW تلف

ضة  .34 ة التميB? السم~g البصر لطفل الر وتنفذ %م#ات %	شطة امل@?لية ال�4 تن¶4 م#ا ي  .ر
ضة �ستخدم %م#ات %	شطة امل@?لية ال�4 تن¶4 م#ا .35 وة الذاكرة البصر6ة لدى طفل الر  .ر
ضة  .36 ة الذاكرة السمعية  لطفل الر و�ستخدم %م#ات %	شطة امل@?لية ال�4 تن¶4 م#ا  .ر
ة تذكر سلسلة من %ف2ار املتتالية لطفل  .37 رتنفذ %م#ات %	شطة امل@?لية ال�4 تن¶4 م#ا

ضة   .والر
ة ا .38 ضة ر�ستخدم %م#ات %	شطة امل@?لية ال�4 تن¶4 م#ا  .ولنطق والكالم  لطفل الر
ة اللغة واTt Iة   .39 اك املفردات عن طر6ق ( رتنفذ %م#ات %	شطة امل@?لية ال�4 تن¶4 م#ا رإد

ضة ) رالصو أو عن طر6ق التضاد   .ولطفل الر
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ة اللغة واTt Iة  .40 ة عz) تفسTB الصو(ر �ستخدم %م#ات %	شطة امل@?لية ال�4 تن¶4 م#ا رالقد ) ر
ضة   .ولطفل الر

ة اللغة واTt Iة  .41 اك العالقات ( ر �ستخدم %م#ات %	شطة امل@?لية ال�4 تن¶4 م#ا رإد
ضة ) واملعلومات   .ولطفل الر

ضة  .42 ة التناسق اHIرOي لطفل الر و�ستخدم %م#ات %	شطة امل@?لية ال�4 تن¶4 م#ا اعz) إ() (ر
  )  .أسفل

  :ىتحديد اUbتو العل}� لل`_نامج-3

اسـات الــسابقة املرتبطـة بموضــوع البحـث hــg مجــا(h gـg ضــوء اطـالع الباحثــة ع رzـ) %دبيــات والد
ـــو موضــــــوعا¥ا  ـــار جلـــــسات الTtنــــــامج أن ي2ــ ــــت الباحثـــــة  hـــــg اختيـــ اعــ ــــة وعلـــــم الــــــنفس، فقـــــد  نال�Tبيـ ر
ات !ســــتعداد  رومحتوا�ــــا قــــائم عzــــ) %	ــــشطة  امل@?ليــــة  وال�ــــ4 ¥ــــدف إ(ــــ) تنميــــة وjــــg %م#ــــات بم#ــــا

اعــت hــg إعــداد أ	ــشطة الTtنــامج  أن ي2ــو �نــاك  تــرابط للقــراءة  وتنمي�ــا باأل	ــشطة ن امل@?ليــة ، كمــا  ر
م ، بحيث �س#م بفعالية gh الوصو لل#دف املïشود من الTtنامج Ûلوت2امل بي.  

  :تصميم ال`_نامج-4

ة  ضعھ gh صو رªعد مرحلة تحديد اHWتو العل¶4 للTtنامج تأ�ى مرحلة تصميم الTtنامج و و ى
ة املبدئية للTtنامج، ومن أجل ذلك VIأت الباحثة إ() عدد من قابلة للتطبيق، أي تصم ريم الصو

مة لتصميم الTtامج، ومن ة الال Ãس لHÂصو عz) الصو زاملصادر اI اصة بمنا�: وطر التد رر ل   ق

   ) .    2008الناشف ، ( ،)2008حطيبة ، (  ، ) 2003]ادر  . (�ذه املصادر

ة املبدئية لل`_نامج-5     .ر مرحلة تقو�م الصو

ــــصBن hــــــg مجــــــال علــــــم  ـــBن املتخصــ ـــن الــــــسادة اHWكمـــ ــــدد مـــ ــــرض الTtنــــــامج عzــــــ) عــ قامــــــت الباحثــــــة ªعــ
 gzم فيما يãا Ãس وال�Tبية إلبداء آ رالنفس واملنا�: وطر التد ر   -:ق

 .ىمدى تحقيق محتو الTtنامج لأل�داف �جرائية  -
  .إضافات جديدة من وج#ة نظر اHWكمBن  -

، �ــذا وقــد أثمــر التحكــيم عــن صــدق اHWتـــ اء والتوج�ــات ال�ــ4 أخــذت hـــg ىو â رومجموعــة مــن
ائيـة، Ûتھ ال مة إ(ـ) أن وصـل الTtنـامج إ(ـ) صـو ا إجراء ªعض التعديالت الالãضو (zر!عتبار، وتم ع ز

    ) : 28(  لو�و ما يمكن توضيحھ gh اVIدو 
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    )28(  لجدو 

  التعديالت ال�r تمت RS برنامج البحث

نوع   �عد التعديل    قبل التعديل  اhVلسات 
  التعديل 

 oستخدم � شطة -2  اhVلسة الثانية  
ة  رامل��لية لتنمية م�ا
يالتمي�d البصر ألطفال 

ضة    ) والر

oستخدم � شطة امل��لية -2
ة التمي�d البصر  يلتنمية م�ا ر

ضة  التعرف ع"! ( وألطفال الر
املؤتلف واGbتلف من �شJال 

  . )روالصو 

  إضافة 

oستخدم � شطة -1  الثة اhVلسة الث
ة  رامل��لية لتنمية م�ا

يالتمي�d البصر ألطفال 
ضة     .والر

oستخدم � شطة امل��لية -1
ة التمي�d البصر  يلتنمية م�ا ر

ضة  التطابق بdن ( وألطفال الر
  .)  �شJال 

  إضافة 

اء الــــسادة اHWكمـــBن ، و�ــــذلك  أصــــبح رتـــم اجــــراء التعـــديالت عzــــg جلـــسات الTtنــــامج  بنــــاء عzـــ) آ
ائية وصاI{ للتطبيق gh البحث %سا��4Ûتھ ال   .رالTtنامج gh صو

 :لواhVدو التاRT يوÌÍ التخطيط العام hVلسات ال`_نامج

   )29( لجدو 

  التخطيط العام hVلسات ال`_نامج  

  م
عنوان 
  اhVلسة

الفنيات   ال�دف  
  املستخدمة

  التقنيات
زمن 

  اhVلسة

اhVلسة 
RTأألو  

ف   رالتعا

والتعر�ف 
  `_نامجبال

أن تتعــــرف الباحثـــــة ع"ـــــ!  �
ضـة  وأم�ـات أطفـال الر

 وع"! أسما2Ùن 

تكـــو�ن عالقـــة طيبـــة بـــdن - �
 . الباحثة و�م�ات 

ــــات ع"ـــــ!  � أن تتعـــــرف �م�ـ
 .�عض�ن البعض 

أن تتعــرف أم�ــات أطفــال  �
ــــ! ال�ــــــدف  ضــــــة ع"ــ والر
ـــسبة  مـــــن ال`_نـــــامج بال�ــ

 .للبحث و�ال�سب ل�ن 

ــــــــال  � ـــــات أطفـــــ ـــــــــة أم�ـــــــ 2Úيئـــ
ـــــــــامج  ــــــــ ـــــــة  لل`_نـ ــــــــ ضـــ والر

 .م اhVلسات  ولنظا

  
  

اHIوار 
  واملناقشة

  التعز6ز

   دقيقة60  ---
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  م
عنوان 
  اhVلسة

الفنيات   ال�دف  
  املستخدمة

  التقنيات
زمن 

  اhVلسة

اhVلسة 
  الثانية

 �dة التمي رم�ا
  يالبصر

التعرف ع"! (
املؤتلف 
  )واGbتلف 

ة التميdــ�  � رoعـرف �م�ـات م�ـا
 .يالبصر 

ـــــــــ!  � ــــــــ ــــــــات ع"ـ ــــــــ ــرف �م�ــ ــــــــ تتعــــــــ
ـــة الrــــــــ�  ـــشطة امل��ليـــــ � ـــــ
ــــــــــ�  ة التميdـــــ ـــا ــــــــ ـــ� م�ــــ ـــ ـــــ رتن}ــــ

 .يالبصر 

ـــــشطة  � ـــــات  � ــــــ تنفـــــــــــذ �م�ــــــ
ة امل��ليـــة  رالrـــ� تن}ـــ�  م�ـــا

يالتميdـــ� البـــصر ألطفـــال 
ضـــــة  التعـــــرف ع"ـــــ! ( والر

ــــن  ـــــف واGbتلــــــف مـــ املؤتلـ
  ) .ر�شJال والصو 

اHIوار 
 –واملناقشة 

 –التعز6ز 
العصف 

  الذ�¨4

  دقيقة120  أدوات املطبخ

اhVلسة 
  الثالثة

 �dة التمي رم�ا
  يالبصر

  )التطابق (

oــستخدم  �م�ــات � ــشطة  �
ة امل��ليــة الrــ� تن}ــ�  م�ــ را

يالتميdــ� البــصر ألطفــال 
ضــــة  التطــــابق بــــdن ( والر
 )  .�شJال 

ــــــشطة  � ــــــــات � ــــــ ـــــذكر �م�ــــ ــــــ تـ
ة  رامل��ليــة الrــ� تن}ــ�  م�ــا

 .يالتمي�d البصر  

ـــــشطة  � ــــــات  أ ـــــــ ــــ_ح �م�ــــــ  تق�ــــــــ
ـــدة لتنميـــــــة  م��ليـــــــة جديــــ

ة التمي�d البصر  يم�ا  .ر

ــــــــة   � ــــــات  بأAميـــــ ــــــشعر �م�ـــــــ oـــــــ
ــــة الrـــــــ�  ـــــشطة امل��ليـــ � ــ
ــــــــــ�  ة التميdــــ ــــا ــــــــ ـــــ� م�ــ ـــ رتن}ــــــ

  .يصر الب

اHIوار 
 –واملناقشة 

 –التعز6ز 
العصف 

 -الذ�¨4
اTt Iة 
  املباشرة

أدوات م@?لية 
 –من شماعات 

از –مخدة  و بر
 – مفرش –

  رغيف عµش

اش2ال 
  �ندسية

  دقيقة120

اhVلسة 
  الرا�عة

 �dة التمي رم�ا
Rالسم�  

التعرف ع"! (
أسماء 

�شياء من 
خالل سماع  

الصوت 
  )الدال عل2Ûا 

رة التميdــ� oعـرف �م�ـات م�ـا �
  Rالسم�. 

ــــــشطة  � ــــــــات � ــــــ ـــــذكر �م�ــــ ــــــ تـ
ة  رامل��ليـــة الrـــ� تن}ـــ�  م�ـــا

  Rالسم� �dالتمي.  

oـــستخدم �م�ـــات � ــــشطة  �
ة  ــــــا ـــــــــة م�ــــ رامل��ليــــــــــة لتنميـ
التميdـــــ� الـــــسم�R  لطفـــــل 
ــــــــــالل  ـــــــــــن خــــ ــــــة  مـــ ضــــــــ والر
ـــماء  ــــــــ ــــــــــ! أسـ ــــرف ع"ــ التعــــــــ

ياء مـــن خــالل ســـماع   �شــ

اHIوار 
 –واملناقشة 

 –التعز6ز 
العصف 

 -الذ�¨4
اTt Iة 
  املباشرة

�Vìيل 
ألصوات ألشياء 

( لموجود بامل@? 
 –غسالة 

 صوت –خالط 
أدوات )+ املياه 

  مطبخ

  دقيقة120
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  م
عنوان 
  اhVلسة

الفنيات   ال�دف  
  املستخدمة

  التقنيات
زمن 

  اhVلسة

 .الصوت الدالة عل2Ûا  

ــــــــة  � ــــــــ ــــــــات أمثلـ ــــــــ ـــي �م�ـ ــــ ــــــــ oعطــ
ــــشطة م ــــة جديــــــدة أل ـ ��ليـ

ـــ�  ة التميdــــــــ ــــــــا رلتنميـــــــــــة م�ـــ
ضة   والسم�R لطفل الر

اhVلسة 
  اGVامسة

 �dة التمي رم�ا
Rالسم�  

التعرف ع"! (
الصوت 

  )لفاGbت

ة  � ــــــا ــــــات م�ـــــ ــــــرف �م�ـــــ رoعـــــ
  Rالسم� �dالتمي.  

ـــــات  � ــــــــ ــــــــ ـــستخدم �م�ـــــ ــــــــ ــ ـــــــ oــــــ
� شطة امل��لية الrـ� 
ة التميdــــــــ�  ــا رتن}ـــــــ� م�ـــــ
ـــــل  ــــــــ ــــــــــسم�R  لطفــــــ ــــــــ الـ

ـــــــة  والر التعـــــــــرف ( ضــ
ــــــــــصوت  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ! الـــ ـــــ ـــ ــــــــ ع"ـــ

  ) .اGbتلف 

ــــــــة  � ـــــات أمثلـــ oعطـــــــــــي �م�ــــــ
ــــــــة  ــــــــ ــــــــشطة م��ليـــــ ـــــــــ ــ أل ــ
ة  رجديــدة لتنميـــة م�ـــا
 Rــــــــسم� ـــــــــ ـــ� الــ ــــــــ التميdــــــــ

ــــــــة  ــــــــ ضـ ــــــــل الر . ولطفـــــــــ
ـــــــــ! ا( ــــــــ ــــــــ ــــــرف ع"ـ ــــــــ ــــ ــــ لتعــــ

   )الصوت اGbتلف 

اHIوار 
 –واملناقشة 

 –التعز6ز 
العصف 

 -الذ�¨4
اTt Iة 
  املباشرة

أدوات مطبخ 
من Oوب 

زجا�g وحلة 
وطبق بالس�يك 

  ومعلقة

  دقيقة120

اhVلسة 
  السادسة

 �dة التمي رم�ا
Rالسم�  

التعرف ( 
! الصوت ع"

املQشابھ مع 
الصوت 

 )ل�و

  

ـــــشطة  � ــــــــات � ــــــ ـــــدد �م�ـــ oعــــــ
ة  ـــ� تن}ـــــ� م�ـــــا رامل��ليـــــة الrــ

 �dالتمي Rالسم�. 

oـــستخدم �م�ـــات � ــــشطة  �
ة  ـــ� تن}ـــــ� م�ـــــا رامل��ليـــــة الrــ
ــــــل  ــــــسم�R  لطفـ ــــ� الـ التميdـــ

ضـــــــة  التعـــــــرف ع"ـــــــ! ( والر
ـــــــع  ــــــــشابھ مـــــ ـــــــصوت املQــــ الـــــ

 )لالصوت �و 

ــــــــة   � ــــــــ ــــــــات أمثلـ ــــــــ ـــــــي �م�ـ ــــــــ oعطــ
أل ـــــــشطة م��ليــــــــة جديــــــــدة 
ـــ�  ــــــــ ة التميdــ ــــــا ــــــة م�ـــــــ ــــ رلتنميـــ

ضـــة  .  والــسم�R لطفــل الر
ــــ! الــــــــصوت (  ـــرف ع"ــــ التعــــ

ــــــــــصوت  ــــــــع الــ ــــــــشابھ مــــ املQــــ
   )لو�

ـــــــتخدام  � ـــــــات باســـ ــــــــتم �م�ــ 2Úـ
� شطة امل��لية ال�r تن}� 

اHIوار 
 –واملناقشة 

 –التعز6ز 
العصف 

 -الذ�¨4
اTt Iة 
  املباشرة

أدوات مطبخ 
من Oوب 

زجا�g وحلة 
وطبق بالس�يك 

  ومعلقة

  دقيقة120
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  م
عنوان 
  اhVلسة

الفنيات   ال�دف  
  املستخدمة

  التقنيات
زمن 

  اhVلسة

 Rالسم� �dة التمي   .رم�ا

اhVلسة 
  السا�عة

 �dة التمي رم�ا
 Rالسم�

  يالبصر

ة ا � لتميdــ� رoعـرف �م�ـات م�ـا
 يالسم�R  البصر  

ـــــشطة  � ـــــــات  � ــــ oـــــــــشرح �م�ــ
ة  رامل��ليـــة الrـــ� تن}ـــ� م�ـــا
يالتمي�d السم�R البصر 

  .  

ــــــشطة  � ــــــــات � ــــــ ـــذ �م�ــــ ــــــــ تنفـ
ة  رامل��ليـــة الrـــ� تن}ـــ� م�ـــا
يالتمي�d السم�R البصر 

ضة    ولطفل الر

تaتكر �م�ات أ شطة م��لية  �
ة  ــــــا ـــــدة لتنميـــــــــة م�ـــ رجديــــ

يالتمي�d السم�R البصر  
 .ضة ولطفل الر

ـــــــــ!  � ــــــــات ع"ـــــــــ ـــــرص �م�ــــــــــ ـــــــــ تحــــ
ــــــشطة  ــــــــ ــــتخدام � ـــ ـــــــــ اســـ
ة  رامل��ليـــة الrـــ� تن}ـــ� م�ـــا
يالتمي�d السم�R البصر 

ضة    .ولطفل الر

اHIوار 
 –واملناقشة 

 –التعز6ز 
العصف 

 -الذ�¨4
اTt Iة 
  املباشرة

أدوات مطبخ ، 
لأثاثات امل@?  

ر طيو –مالªس 
  ج

حيوانات 
وفواكھ 

ات   ووخضر

  دقيقة120

اhVلسة 
  الثامنة

 ( الذاكرة
الذكرة 
  )البصر�ة 

ة   � ــــــا ـــــــــ ــــــــات م�ـــ ــــــــ ـــــــــــرف �م�ـ رoعــــــ
 ) .الذاكرة البصر�ة (

oـــستخدم �م�ـــات � ــــشطة  �
ة  رامل��ليــة الrــ� تن}ــ�  م�ــا
الذاكرة البصر�ة  لطفل 

ضة    .والر

ــــــــة  � ــــــــ ــــــــات أمثلـ ــــــــ ـــي �م�ـ ــــ ــــــــ oعطــ
أل ــــشطة م��ليــــة جديـــــدة 
ـــذاكرة  ة  الــــ ـــا رلتنميــــــة م�ــــ

ـــــــــــصر�ة ( ـــــل )  البــــــــ ــــــــ لطفــــــ
ضة    . والر

اHIوار 
 –واملناقشة 

 –التعز6ز 
العصف 

 -الذ�¨4
اTt Iة 
  املباشرة

الفواكھ 
ات   وواI ضر

ادوات م@?لية 
 -و�الونات 

أدوات النظافة  
   أدوا ت مطبخ-

  دقيقة120

اhVلسة 
  التاسعة

( الذاكرة 
  )السمعية 

ة الذاكرة  � رoعرف �م�ات م�ا
 ) . السمعية ( 

ـــــشطة   � ــــات � ــ  توÍــــــÌ �م�ــ
ة  رامل��ليـــة الrـــ� تن}ـــ� م�ـــا

 .) السمعية(الذاكرة 

oـــستخدم �م�ـــات � ــــشطة  �

اHIوار 
 –واملناقشة 

 –التعز6ز 
العصف 

 -الذ�¨4
اTt Iة 

  قيقةد120  أدوات مطبخ
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  م
عنوان 
  اhVلسة

الفنيات   ال�دف  
  املستخدمة

  التقنيات
زمن 

  اhVلسة

ة  رامل��ليـــة الrـــ� تن}ـــ� م�ـــا
ـــــــــــسمعية   ــــــــ ــــــــــذاكرة الــــ ـــ ــــــ الـــ

  لطفل

ضة    . و الر

ــــــــة  � ــــــــ ــــــــات أمثلـ ــــــــ ـــي �م�ـ ــــ ــــــــ oعطــ
أل ــــشطة م��ليــــة جديـــــدة 
ـــذاكرة  ة  الــــ ـــا             رلتنميــــــة م�ــــ

ـــــل (  ــــــــ ـــسمعية لطفــــــــــ ـــــــــ ـــــ ـــ الــ
ضة    . .والر

  املباشرة

اhVلسة 
  العاشرة

( الذاكرة 
تذكر سلسلة 

من �فJار 
  )املتتالية 

ة الذاكرة   � رoعرف �م�ات م�ا
ــــن (  ــــــــ ــــــــسلة مــ ــــــذكر سلـــــ ـــــ تــ

  )�فJار املتتالية   

ــــــشطة  � ــــــــات � ــــــ ـــذ �م�ــــ ــــــــ تنفـ
ة  رامل��ليـــة الrـــ� تن}ـــ� م�ـــا
تـذكر سلــسلة مــن �فJــار 
ضة  واملتتالية  لطفل الر

.  

ــــــــة  � ــــــــ ــــــــات أمثلـ ــــــــ ـــي �م�ـ ــــ ــــــــ oعطــ
 جديـــــدة أل ــــشطة م��ليــــة

ة  الـــذاكرة      .رلتنميـــة م�ـــا
ــــن (  ــــــــ ــــــــسلة مــ ــــــذكر سلـــــ ـــــ تــ

لطفـل )  �فJـار املتتاليـة 
ضة    . والر

2Úـــتم �م�ـــات باســـتخدام    �
� ــشطة امل��ليــة لتنميــة 
ـــذاكرة ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ة  الـــــ ـــــــا ــ ــــــــ ـــــــــ                        رم�ـــــــ

 –السمعية –البصر�ة ( 
تـذكر سلــسلة مــن �فJــار 

  ).املتتالية 

اHIوار 
 –واملناقشة 

 –التعز6ز 
العصف 

 -الذ�¨4
اTt Iة 
 املباشرة

  القصة

الفواكھ 
ات   وواI ضر

ادوات م@?لية 
 -و�الونات 

أدوات النظافة  
 أدوا ت مطبخ -

 بطاقات –
 –لقصة 

بطاقات 
ة  رل�سلسل دو

اHIياة  
  لHÂيوانات

  دقيقة120

اhVلسة 
اUVادي 

  عشر

ة النطق  رم�ا
  والكالم

ة النطــق  � رoعـرف �م�ــات م�ــا
 .والكالم   

ــــــــا � ـــــدد �م�ـــ ـــــشطة oعــــــ ت � ــــــ
ة  رامل��ليــة الrــ� تن}ــ�  م�ــا

  .النطق والكالم 

oـــستخدم �م�ـــات � ــــشطة  �
ة  رامل��ليـــة الrـــ� تن}ـــ� م�ـــا
ــــل  ـــالم  لطفــ النطــــــق والكـــ

ضة   .والر

اHIوار 
 –واملناقشة 

 –التعز6ز 
العصف 

 -الذ�¨4
اTt Iة 
  املباشرة

أدوات م@?لية 
روطيو 

وحيوانات 
وفواكھ 

ات    .ووخضر

  دقيقة120
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  م
عنوان 
  اhVلسة

الفنيات   ال�دف  
  املستخدمة

  التقنيات
زمن 

  اhVلسة

تaتكر �م�ات أ شطة م��لية  �
ة  ــــــا ـــــدة لتنميـــــــــة م�ـــ رجديــــ
ــــل  ـــالم  لطفــ النطــــــق والكـــ

ض  والر

ــــــشطة  � ـــــــات � ـــــــ ـــــدر �م�ــــــ ـــــ تقــ
ة  ــــــا ــــة لتنميـــــــــة م�ـــ رامل��ليـــــ

ـــال ــــل النطــــــق والكـــ م  لطفــ
ضة    .والر

اhVلسة 
الثانية 

  عشر

ة اللغة  رم�ا
  واGV`_ة

اك (  رإد
املفردات عن 
رطر�ق الصو 
أو عن طر�ق 

  )التضاد 

ة اللغــــة  � رoعـــرف �م�ــــات م�ـــا
ـــــ_ة   ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـ اك (واGV`ـــــ ر إد

ــــق  ــــن طر�ـــــــ املفـــــــــــردات عـــــــ
ـــــق  ـــــن طر�ــــــ ــــــصو أو عــــــ رالــــ

 ) .التضاد  

ــــــشطة  � ــــــــات � ــــــ ـــــذكر �م�ــــ ــــــ تـ
ة  رامل��ليـــة الrـــ� تن}ـــ� م�ـــا

ـــة واGV`ــــــــ_ة  اك ( اللغـــــ رإد
ــــق  ــــن طر�ـــــــ املفـــــــــــردات عـــــــ
ـــــق  ـــــن طر�ــــــ ــــــصو أو عــــــ رالــــ

ــــــــــضاد  ـــــــــ ـــــل )   التـــــ ــــــــ ـــــــــ لطفــ
ضة  والر

ـــذ  � ــــــــ ــــــشطة تنفـ ــــــــات � ــــــ �م�ــــ
ة  رامل��ليـــة الrـــ� تن}ـــ� م�ـــا

اك . ( اللغــــة واGV`ــــ_ة  رإد
ــــق املفـــــــــــردات ــــن طر�ـــــــ  عـــــــ

ـــــق  ـــــن طر�ــــــ ــــــصو أو عــــــ رالــــ
ــــــــــضاد  ـــــــــ ـــــل )   التـــــ ــــــــ ـــــــــ لطفــ

ضة    .والر

اHIوار 
 –واملناقشة 

 –التعز6ز 
العصف 

 -الذ�¨4
اTt Iة 
  املباشرة

  أدوات م@?لية

من اثاثات  
وأج#زة 
ومالªس 

  وأدوات املطبخ

  دقيقة120

اhVلسة 
الثالثة 

  عشر

ة اللغة  رم�ا
  واGV`_ة

ة ع"! ( رالقد
 _dتفس

  )رالصو

ة ا � للغــــة رoعـــرف �م�ــــات م�ـــا
ـــ_ة   ة ع"ــــــــ! (واGV`ـــــ رالقــــــــد

  )   .رتفسd_ الصو 

ــــــشطة  � ــــــــات � ــــــ ـــذ �م�ــــ ــــــــ تنفـ
ة  رامل��ليـــة الrـــ� تن}ـــ� م�ـــا

ة (اللغـــــة واGV`ـــــ_ة   رالقـــــد
ـــصو   ـــــسd_ الــــــ ـــ! تفــــ ) رع"ــــــ

ضة    .ولطفل الر

اHIوار 
 –واملناقشة 

 –التعز6ز 
العصف 

 -الذ�¨4
اTt Iة 
  املباشرة

از  وصو gh بر ر
روصو gh كتب 

  بطاقات+ 
  دقيقة120

اhVلسة 
االرا�عة 

  عشر

ة اللغة  رم�ا
  واGV`_ة

اك (  رإد

ـــــشطة  � ــــــــات � ــــــ تنفـــــــــــذ  �م�ـــ
ة  رامل��ليـــة الrـــ� تن}ـــ� م�ـــا

ـــة واGV`ـــــــــ_ة   اك (اللغـــــ رإد
ـــات  )   العالقـــــات واملعلومــ

اHIوار 
 –واملناقشة 

 –التعز6ز 
العصف 

  قفص

HIيوانات 
  روالطيو

  دقيقة120
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  م
عنوان 
  اhVلسة

الفنيات   ال�دف  
  املستخدمة

  التقنيات
زمن 

  اhVلسة

العالقات 
  )واملعلومات  

ضة    .ولطفل الر

ــــــــة  � ــــــــ ــــــــات أمثلـ ــــــــ ـــي �م�ـ ــــ ــــــــ oعطــ
أل ــــشطة م��ليــــة جديـــــدة 
ــــــــة  ة اللغـــــ ــــــا ـــــــة م�ـــــــ رلتنميـــــ

ــــ_ة  ــــــــ ـــــات ( واGV`ـــــ ــــــــ معلومـــــ
اك ال ـــات روإد ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ) عالقــــــــ

ضة    .ولطفل الر

ــــــشطة  � ـــــــات � ـــــــ ـــــدر �م�ــــــ ـــــ تقــ
ة  ــــــا ــــة لتنميـــــــــة م�ـــ رامل��ليـــــ

ـــ_ة ـــــة واGV`ـــــــ اك  (اللغـــــ رإد
ــــق  ــــن طر�ـــــــ املفـــــــــــردات عـــــــ
ـــــق  ـــــن طر�ــــــ ــــــصو أو عــــــ رالــــ
ة ع"ــــــــ!  رالتـــــــضاد ، القــــــــد
اك  ــــصو ، إد رتفــــــــسd_ الــــ ر

) العالقــــات  واملعلومــــات 
ضة    .ولطفل الر

 -الذ�¨4
اTt Iة 
  املباشرة

!غا	ي 
  و!ناشيد

الفواكھ 
ات   وواI ضر

  و�طاقات ل#م

أغنية أنا 
  الديك

اhVلسة 
اGVامسة 

  عشر

ة  رم�ا
التناسق 

  اUVر=ي

  )يمdن وÔسار(

ة   � ــــــا ـــــــــ ــــــــات م�ـــ ــــــــ ـــــــــــرف �م�ـ رoعــــــ
  .التناسق اUVر=ي 

oــستخدم  �م�ــات � ــشطة  �
ة  رامل��ليـــة الrـــ� تن}ـــ� م�ـــا
التناســـق اUVر=ـــي لطفـــل 

ضـــة ا )  يمـــdن وÔـــسار ( ولر
.  

تaتكر �م�ات أ شطة م��لية  �
ة   ــــــا ـــــدة لتنميـــــــــة م�ـــ رجديــــ
التناســـق اUVر=ـــي لطفـــل 

ضة    والر

اHIوار 
 –واملناقشة 

 –التعز6ز 
العصف 

 -الذ�¨4
اTt Iة 
  املباشرة

 –دقيق 
ق –مشابك  ر و

 – مقص –
 مضرب –رمل 

�BVن–بيض    

   ملقاط–زخر 

  دقيقة120

اhVلسة 
السادسة 

  عشر

التناسق 
  اUVر=ي

) !Tأع"! إ
  )أسفل

ـــــشطة  � ــــــات � ــــــــ ـــdن �م�ـــــــ تبــــــــــ
ة  رامل��ليـــة الrـــ� تن}ـــ� م�ـــا

 التناسق اUVر=ي 

oــستخدم  �م�ــات � ــشطة  �
ة  رامل��ليــة الrــ� تن}ــ�  م�ــا
التناســـق اUVر=ـــي لطفـــل 

ــــــــة  ضـــــ ــــــــ! ( والر ــــــــ! إTـــــ أع"ـــــ
 )  .أسفل  

تaتكر �م�ات أ شطة م��لية  �
ة   ــــــا ـــــدة لتنميـــــــــة م�ـــ رجديــــ
التناســـق اUVر=ـــي لطفـــل 

ـــــــــ ضـــــ ــــــــ! (ة والر ــــــ! إTــــــ أع"ــــــــ

اHIوار 
 –واملناقشة 

 –التعز6ز 
العصف 

 -الذ�¨4
اTt Iة 
  املباشرة

  –  دقيق -زخر 

  -رمل 
  دقيقة120
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  م
عنوان 
  اhVلسة

الفنيات   ال�دف  
  املستخدمة

  التقنيات
زمن 

  اhVلسة

 )أسفل  

ـــــــــ!  � ــــــــات ع"ـــــــــ ـــــرص �م�ــــــــــ ـــــــــ تحــــ
ــــــشطة  ــــــــ ــــتخدام � ـــ ـــــــــ اســـ
ة  رامل��ليـــة الrـــ� تن}ـــ� م�ـــا

  .  التناسق اUVر=ي 

اhVلسة 
السا�عة 

  عشر

اhVلسة 
  اGVتامية

ـــدي ألدوات  � ــــــــق البعــــــــ التطبيـــ
 .البحث 

ــــع � Ôــ ــــدايا ع"ـــــــ! زتو ــــض ال�ــ  �عــ
  .�م�ات

اHIوار 
 –واملناقشة 

  –التعز6ز 

Ãع ال#دايا  زتو
  عz) %م#ات

  دقيقة120

اhVلسة 
الثامنة 

  عشر
  املتا�عة

التحقـــق مـــن وجـــود  �
ــــر لل`_نـــــــامج ع"ـــــــ!  أثـــ
متغdـــــــــ_ات البحــــــــــث 
ر شــ�ر مــن  و�عــد مــر

  .لالتطبيق �و 

اHIوار 
 –واملناقشة 

  –التعز6ز 

 (zع عÃ زتو
  %طفال

  دقيقة120

  

- R"التطبيق القب:  

ــــم تطبيــــــق   ـــا "تــ ـــة  وتنمي�ـــ ضـــ ــــتعداد للقــــــراءة  لطفــــــل الر ات !ســ ــــا ــــg %م#ــــــات بم#ــ واســــــت`يان وjــ ر
ة فرديـة ل2ـل أم عzـ) حـده والبـالغ عـدد�م "باأل	شطة امل@?لية  رعz) جميـع أم#ـات عينـة البحـث بـصو

ات !ســـتعداد للقـــراءة عzــ) أطفـــال#ن والبـــا) 30( رأمــا ، كمـــا تـــم تطبيـــق مقيــاس م#ـــا
ً

) 30(لغ عـــدد�م 
طفال وطفلة gh عمر 

ً
سنوات ، وÑعد ان�اء تطبيق %دوات تـم تحديـد عينـة البحـث التجر6`يـة ) 4-5(

ات !سـتعداد ) 10(وقوام#ا  رأم#ات من %م#ات الال�ي  �عانو من انخفاض gh مستو الـوgj بم#ـا ى ن
ضـة وتنمي�ـا باأل	ـشطة امل@?ليـة ، شـرطا أن ي2ـو أط نللقراءة لطفـل الر ً

نفـال#ن �عـانو مـن انخفـاض و
ات !ســــتعداد للقـــراءة  وقوام#ــــا  رhـــg مــــستو م#ــــا ضــــة hــــg عمــــر ) 10(ى ) 5-4(وأطفــــال مــــن أطفـــال الر

  .قسنوات ، واستغر التطبيق القبgz للمقايµس ستة أيام 

  : التطبيق امليدا ي ل`_نامج البحث -

�Vل وكسر بدأت الباحثة أ	شطة الTtنامج بجلسة التعرف عz) %م#ات وال�Tحيب ]Iالة ا زم وإ
ا و�Bن %م#ـات، وكـذلك تـألف %م#ـات بـBن ªعـض#م الـبعض، كمـا تـضمنت �ـذه Û4 بي�Äاجز النفHIا

 g)اHIذلك جلسات برنامج البحث ا gzنامج، ثم تTtلسات التم#يد للVIا  

جلـــسة، حيـــث تـــم تقـــسيم مـــدة الTtنـــامج إ(ـــ) شـــ#ران بواقـــع ) 18(وOانـــت عـــدد جلـــسات الTtنـــامج 
hــg %ســبوع ، أي مــا �ــساو حــوا(g ثمانيــة جلــسة hــg الــش#ر ، و�واقــع �ــسعة  أســاب ) 35(ىيع ، بمــرتBن  

6`ية ، وتم تطبيق جلسات الTtنامج داخل م@ـ?  لساعة تد الباحثـة بقر6ـة اHIـدين ، محافظـة ) والـد(ر
  .البحTBة 

ــــــg أداء أ	ـــــــــــشطة جلـــــــــــسات  ــــا hـــــ ـــــــــشارك�ن جميعـــــــ ــــات ملــ ـــــ ـــــــد لألم#ــ ـــــة والتم#يــــ ــــــــسات بال�يئــــــ وتبـــــــــــدأ اVIلـــ
ً

tايـــــــة ال¦ gــــ ـــــك %	ــــــشطة التطبيقيـــــــة، ثــــــم التقـــــــو6م، وتتــــــß{ أ�ميــــــة املناقـــــــشة hــ ــــg ذلـ Tنــــــامج، ثــــــم يzـــ
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ــــوع اVIلــــــسة ،  وÑعـــــد !ن�ــــــاء مــــــن Oــــــل جلــــــسة  ــــسة للتعــــــرف عzــــــ) مـــــدى ف#ــــــم %م#ــــــات ملوضــ Oـــــل جلــ
ــــــتعداد  ات !ســ ـــا ـــــة م#ـــــ ــــال#ن بــــــــامل@? لتنميـــ ـــ) أطفــــ ـــة عzـــــ ـــــف %م#ــــــــات بتطبيــــــــق %	ــــــــشطة امل@?ليـــــ رت2لـــ ل

ـــــــــتخدمت ــــــــا اســـ م ، كمــــÙـــــد ــــ ـــــــــــسات لـــ ـــــــg جلـ ـــات hـــــ ـــ�Tاتيجيات والفنيـــــــــ ــــــــ ــــــــن !سـ ـــــة مــــ ــ ــــــة مجموعـــــ  الباحثــــــ
ـــــامج  ـــــــشة(الTtنـــــــ ـــــوار واملناقـــــ ـــــــــــب %دوار –-اHIـــــــ ــــــــــز – لعـ ــــــــذ�¨4 – التعز6ــ ــــــصف الــــ ــــة –العــــــ  – التجر�ـــــــــ

  ).  الواجب امل@?(g  – اTt Iة املباشرة –القصة 

  :التطبيق البعدي

ات ! ستعداد للقراءة لطفل ر   اس�دف التطبيق البعدي إعادة تطبيق مقياس وgj %م#ات بم#ا
سة  ضة وتنمي�ا باأل	شطة امل@?لية عz) أم#ات اVWموعة التجر6`ية للتعرف عz) نتائج مما رالر و
ضة وتنمي�ا باأل	شطة  ات !ستعداد للقراءة  لطفل الر وبرنامج البحث gh توعية %م#ات بم#ا ر

ات !ستعدا رد للقراءة املصو عz) أطفال رامل@?لية  ، كما تضمن القياس البعدي تطبيق مقياس م#ا
ضة  من   ات لدى طفل الر ضة  لعينة البحث اHIا(g  للتعرف عz) أثره gh تنمية �ذه امل#ا والر  -4(رو

5.  (  

Rب�Qالتطبيق الت :  

ات !ستعداد للقراءة لطفل  ر  اس�دف التطبيق الت�ب~g إعادة تطبيق است`يان وgj %م#ات بم#ا
ضة وتنمي�ا باأل	شطة امل @?لية عz) أم#ات اVWموعة التجر6`ية ªعد حوا(g ش#ر من تطبيق والر

الTtنامج  للتعرف عz) مدى استمرار أثر برنامج البحث، ومعرفة ما إذا Oان �ناك اختالف بBن 
لالتطبيقBن البعدي والت�ب~g ألم#ات اVWموعة التجر6`ية، كما تناو التطبيق الت�ب~g إعادة تطبيق 

ات !ستعدا جات اI ام رمقياس م#ا صد الد ضة عgz عينة %طفال ، ثم  رد املصو لطفل الر ر و ر
ا إحصائيا �VIملعا
ً

.  

  :النتائج

  :لنتائج الفرض �والتحقق من 

جــات  "يــنص الفــرض عzــ) أنــھ  تــب د ق ذات داللــة إحــصائية بــdن متوســطي  رتوجــد فــر ر و
ات ,ســتعداد للقــراءة و تنمي23ــا باأل ـــشطة رالقياســdن القب"ــR والبعــدي ع"ــ! مقيــاس الـــو[R بم�ــا

ضــــة لـــصاÌV القيــــاس البعـــدي ــار �ــــHة �ـــذا الفــــرض ثــــم "وامل��ليـــة لــــدى أم�ـــات طفــــل الر  والختبــ
  .نتائج �ذا الفرض) 30( لو6وÐ{ اVIدو  " W" ناستخدام اختبار و6ل2وكسو 
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   )30(لجدو 

جات القياسdن القب"! zناختبار و�لكوكسو وقيمة  تب د ر ودالل23ا للفر بdن متوسطي  ر ق
ات ,ستعداد للقراءة وتنمي23ا  ضة ع"! مقياس الو[R بم�ا روالبعدى لدى أم�ات طفل الر و

  )10=ن (باأل شطة امل��لية  

  القياس  ��عاد
املتوسط 
  اUVسا¯ي

,نحراف 
  ياملعيار

ات   العدد  ر>شا
  متوسط

  الرتب

مجموع 
  الرتب

  الداللة  zقيمة 
ع  م̄ر

  إيتا
hÝم 
_dالتأث  

 0.67 7.70  قب"Rال
 �dة التمي رم�ا

 1.03 16.20  البعدي  يالبصر

-  

+  

=  

0  

10  

0  

0.00  

5.50  

0.00  

55.00  
  يقو  0.899  0.01  2.844

R"0.57 7.10  القب 
 �dة التمي رم�ا

R1.43 14.50  البعدي  السم� 

-  

+  

=  

0  

10  

0  

0.00  

5.50  

0.00  

55.00  
  يقو  0.895  0.01  2.831

R"1.18 7.50  القب  �dة التمي رم�ا
 Rالسم�

 1.58 13.60  البعدي  يالبصر

-  

+  

=  

0  

10  

0  

0.00  

5.50  

0.00  

55.00  
  يقو  0.890  0.01  2.814

R"0.95 7.30  القب 

ة الذاكرة   رم�ا
 1.57 13.30  البعدي

-  

+  

=  

0  

10  

0  

0.00  

5.50  

0.00  

55.00  
  يقو  0.889  0.01  2.812

R"0.97 7.40  القب 
ة النطق  رم�ا

 1.87 13.80  البعدي  والكالم

-  

+  

=  

0  

10  

0  

0.00  

5.50  

0.00  

55.00  
  يقو  0.890  0.01  2.814

R"0.84 7.60  القب 
ة اللغة  رم�ا

 1.35 13.60  البعدي  واGV`_ة

-  

+  

=  

0  

10  

0  

0.00  

5.50  

0.00  

55.00  
  يقو  0.893  0.01  2.825

R"0.84 7.60  القب 
ة التناسق  رم�ا

 0.84 14.60  البعدي  اUVر=ي

-  

+  

=  

0  

10  

0  

0.00  

5.50  

0.00  

55.00  
  يقو  0.893  0.01  2.825

R"2.39 52.20  القب 

جة الJلية   رالد
 4.79 99.60  البعدي

-  

+  

=  

0  

10  

0  

0.00  

5.50  

0.00  

55.00  
  يقو  0.888  0.01  2.807
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ق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستو داللــة ) 30( ليتــß{ مــن اVIــدو  يوجــود فــر ) 0.01(و
ضـــة عzـــ) مقيـــاس الـــوgjبـــBن متو جـــات أم#ـــات طفـــل الر تـــب د وســـطي  ر ات !ســـتعداد للقـــراءة  ر ربم#ـــا

جات القياس البعدي، و�ذا يحقق �Hة الفرض  تب د روتنمي�ا باأل	شطة امل@?لية لصاI{ متوسط  ر
  . ل%و

  :يوÐ{ ذلك) 1(والش2ل البيا	ي 

  

  )1(شJل 

جات القياسيdن القب"R والبعدي لدى أم�ات طفل  ضة ع"! مقياس الو[R رمتوسطي د والر
ات ,ستعداد للقراءة وتنمي23ا باأل شطة امل��لية    ربم�ا

ات !ســـتعداد للقــــراءة  ) 1(يتـــß{ مـــن الـــش2ل البيــــا	ي  جـــات مقيـــاس الــــوgj بم#ـــا تفـــاع د را ر ر
جا¥ن hـــ)  نـــة بـــد ضـــة hـــg القيـــاس البعـــدي باملقا روتنمي�ـــا باأل	ـــشطة امل@?ليـــة لـــدى أم#ـــات طفـــل الر ر و

gzالقياس القب.  

ق ذات داللـة إحـصائية ) 1(ومن الش2ل البيـا	ي  ) 30(ليتß{ من اVIدو  وإTـ! وجـود فـر
ضــة ع"ـ! اســتaيان و[ــR ) 0.01(يعنـد مــستو داللـة  جــات أم�ـات طفــل الر تـب د وبــdن متوســطي  ر ر

ضـة وتنمي23ـا باأل ـشطة امل��ليـة لـصاÌV متوسـط  ات ,ستعداد للقراءة لطفل الر و�م�ات بم�ا ر
جات القياس ا رتب د   . للبعدي، وAذا يحقق Ußة الفرض �ور

O 456ان لھ  )  1( والش2ل البيان ) 30(لو�استقراء النتائج املسقاة من جدو  رإ() أن الTtنامج التد
ن ×6 ضة ، وتد ات !ستعداد للقراءة لطفل الر رفعالية وسا�م ªش2ل فعال gh توعية %م#ات بم#ا ور

ضة ،ونجاح رعz) استخدام %	شطة امل@?لية لتنمية م#ا وات !ستعداد للقراءة لدى طفل الر
ات  مرتبطة  ف ومعلومات وم#ا رالTtنامج  يرجع إ() طبيعة جلسات الTtنامج وما قدمتھ من معا ر

ات !ستعداد للقراءة  يالتميB? البصر ، التميB? السم~g ، التميB? السم~g البصر ، ( ربم#ا ي
ضة ،  وكذلك )  لتناسق اHIرOي الذاكرة ، النطق والكالم ، اللغة واTt Iة ، ا وألم#ات أطفال الر

ات !ستعداد للقراءة باستخدام %	شطة امل@?لية تلك  6ب %م#ات عz) كيفية تنمية م#ا رتد ر
ل%	شطة ال�4 �عتمد أدوا¥ا عz) م2ونات امل@? من %ج#زة الك#ر�ائية ، أثاثات امل@? ، أدوات  ل
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،     و�التا(g ) وات والفواكھ والبقولياتاI ضر( املطبخ ، املالªس ، %طعمة  ر، اHIيوانات والطيو
 (zاشباع احتياجات %سرة وخاصة %م ، حيث ساعد�ا ع gh ا O 456ان لھ دو فان الTtنامج التد

ً
ر ر

 gh ات !ستعداد للقراءة ، وكيفية املشاركة !يجابية والفاعلة �ا وعz) أ�مية م#ا رالتعرف عz) دو ر
اسة كال من ردعم تطو ونماء ط فل#ا ، و�ذا ما أوصت بھ د

ً
اسة ) 2001جودة ،( ر ر، ود

Majzub,2010) ( ات القراءة والكتابة ، كما ة �علم الوالدان لتعز6ز م#ا ت إ() ضر ر وال�4 أشا ر ور
ات !ستعداد للقراءة للطفل و�ذا يتفق  رأقنع الTtنامج %م#ات بأ�مية %	شطة امل@?لية لتنمية م#ا

اسة  )  .2007ماجد ،  (رمع نتائج د

 TBشطة متوفرة لألم#ات داخل امل@? وغ	456 إ() استخدامھ أل ل    كما ترجع فعالية الTtنامج  التد ر
ات !ستعداد للقراءة ألطفال#ن  رم2لفة ماديا ، مما  يجعل#ا متاحة ل#ن الستخدام#ا gh تنمية م#ا

ً

اسة  وحماي�م من خطر الوقوع gh مش2لة صعو�ات التعلم و�ذا ما أش ت إليھ نتائج د را بدير ، (ر
لو�التا(g يحو الTtنامج %م#ات ) . 2017عHon( ،)Reutz, 2010 ( ،) ، (z   )(2001 ,2000صادق ، 

ضة  ات !ستعداد للقراءة لدى طفل الر وإ(g شرOاء فاعلBن gh تنمية م#ا   . ر

ات !ستعد gh 456 تنمية وgj %م#ات بم#ا ر  و6رجع نجاح الTtنامج التد ضة  إ() ر واد للقراءة لطفل الر
ك  ا مدا[ Tشطة امل@?لية املستخدمة وال�4 �عد فرصة جيدة لألم أن �ستخدم#ا لتوسع وت�	ر% ي
طفل#ا و�ساعده عz) تحمل املسئولية وتز6د من نموه املعرgh ، باإلضافة إ() أ¦ا �عمل عz) تحقيق 

  .  ي%سر !جتماgjلمتعة التعلم gh امل@? ومع الوالدين وتز6د من ال�Tابط 

 )                                                             ،   ).2004قنديل ، (،  ) 2003يالقنالو

تفاع املستو التحصيgz و!نجاز  ضة �و ا ات !ستعداد للقراءة لطفل الر ىومن فوائد  تنمية م#ا ر ور
اسة  ت د ر%Oادي¶4 كما اشا   ) . 2007ماجد، (ر

ات !ستعداد    ونجا 456 القائم عz) %	شطة امل@?لية  gh تنمية وgj %م#ات بم#ا رح الTtنامج التد ر
اسة كال من   ضة تتفق مع#ا نتائج د للقراءة لطفل الر

ً
ر ال�4 أكدت عz) أن %	شطة (Mary,2000) و

اسة  ات اللغو6ة، ود رامل@?لية ن Hت gh  تدعيم امل#ا شطة ال�4 وHÐت أن %	)  2007ماجد ،(ر
اسة  فع مستو التحصيل و!نجاز %Oادي¶4 لألطفال ، بµنما أكدت د  gh ان ل#ا دوO رامل@?لية ىر ( ر

ات القراءة والكتابة للطفل ، واختلفت مع#م نتائج ) 2019السïباطي ،  رعz) فعالي�ا gh تنمية م#ا
اسة   ا gh )  2008مر��4 ، (رد ال�4 وHÐت أن %	شطة امل@?لية لم تكن ل#ا دو

َ
ات القراءة ر رتنمية م#ا

HÐت س`ب ذلك بأن الTtنامج Oانت مدة تطبيقھ صغTBة     .ووالكتابة و

  : التحقق من نتائج الفرض الثا ي

جــات  "يــنص الفــرض عzــ) أنــھ  تــب د ق ذات داللــھ إحــصائية بــdن متوســطي  رال توجــد فــر ر و
ات ,ســـتعداد للقـــراءة وتنمي 23ـــا باأل ـــشطة رالقياســـdن البعـــدي والتQب�ـــS RـــR مقيـــاس الـــو[R بم�ـــا

ضة نوالختبار �Hة �ذا الفرض تم استخدام اختبـار و6ل2وكـسو " وامل��لية  لدى أم�ات طفل الر
 "W "  دوVIنتائج �ذا الفرض ) 31(لوا }Ðيو:  
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  )31( لجدو 

جات القياسdن البعدي zناختبار و�لكوكسو وقيمة  تب د ر ودالل23ا للفر بdن متوسطي  ر ق
ات ,ستعداد للقراءة ووالتQب�R لدى أم�ات طفل الر   )10=ن (رضة ع"! مقياس الو[R بم�ا

  القياس  ��عاد
املتوسط 
  اUVسا¯ي

,نحراف 
  ياملعيار

ات   العدد  ر>شا
  متوسط

  الرتب

مجموع 
  الرتب

  الداللة  zقيمة 

 1.03 16.20  البعدي
 �dة التمي رم�ا

 1.26 16.40  التQب�R  يالبصر

-  

+  

=  

5  

5  

0  

4.50  

6.50  

22.50  

32.50  
  غd_ دالة  0.540

 1.43 14.50  البعدي
 �dة التمي رم�ا

Rالسم�  Rب�Q1.84 14.40  الت 

-  

+  

=  

5  

4  

1  

5.00  

5.00  

25.00  

20.00  
  غd_ دالة  0.333

 1.58 13.60  البعدي
 �dة التمي رم�ا
 2.04 13.80  التQب�R  يالسم�R البصر

-  

+  

=  

5  

5  

0  

4.50  

6.50  

22.50  

32.50  
  غd_ دالة  0.540

 1.57 13.30  البعدي

ة الذاكرة   رم�ا
Rب�Q1.35 13.50  الت 

-  

+  

=  

5  

5  

0  

4.50  

6.50  

22.50  

32.50  
  غd_ دالة  0.540

 1.87 13.80  البعدي
ة النطق  رم�ا

 2.50 13.60  التQب�R  والكالم

-  

+  

=  

6  

4  

0  

5.50  

5.50  

33.00  

22.00  
  غd_ دالة  0.632

 1.35 13.60  البعدي
ة اللغة  رم�ا

 2.22 13.50  التQب�R  واGV`_ة

-  

+  

=  

5  

5  

0  

6.00  

5.00  

30.00  

25.00  
  غd_ دالة  0.277

 0.84 14.60  البعدي
ة التناسق  رم�ا

 1.62 14.80  التQب�R  اUVر=ي

-  

+  

=  

5  

5  

0  

4.50  

6.50  

22.50  

32.50  
  غd_ دالة  0.540

 4.79 99.60  البعدي

جة الJلية   رالد
Rب�Q10.73 100.00  الت 

-  

+  

=  

5  

5  

0  

5.10  

5.90  

25.50  

29.50  
  غd_ دالة  0.205

جات  ) 31(ليتß{ من اVIدو  تب د ق ذات داللة إحصائية بBن متوسطي  رأنھ ال توجد فر ر و
ات !سـتعداد للقـراءة  ضة gh القياسBن البعدي والت�ب~g عzـ) مقيـاس الـوgj بم#ـا رأم#ات طفل الر و
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جات تب د ب بBن متوسطي  رأي أنھ يوجد تقا ر ضة gh القياسBن البعدي والت�ب~g، ر و أم#ات طفل الر
  . و�ذا يحقق �Hة الفرض الثا	ي

  :يوÌÍ ذلك) 2(والشJل البيا ي                                   

  

  )2(شJل 
 R]ضة ع"! مقياس الو جات القياسdن البعدي والتQب�R لدى أم�ات طفل الر ومتوسطي د ر

ات ,ستعداد للقراءة وتنمي3   2ا باأل شطة امل��ليةربم�ا
ق ذات داللـــة إحـــصائية  )2(و الــشJل البيـــا ي ) 31( ليتــÌà مـــن جـــدو  وأنـــھ ال توجــد فـــر

ات ,ستعداد للقراءة، مما يدل ع"! بقاء أثر  ضة ع"! مقياس الو[R بم�ا رلدى أم�ات طفل الر و
  .ال`_نامج

gh 456 تنمية  ات !ستعداد ر  وترجع الباحثة �ذه الن�يجة إ() فاعلية الTtنامج التد روgj %م#ات بم#ا
ات ال�4 جعلت من  ف واملعلومات وامل#ا رللقراءة إ() طبيعة اVIلسات ال�4 قدمت مجموعة من املعا ر
 gh شطة امل@?لية	كيفية استخدام % (zا ع×6 ات !ستعداد للقراءة  وتد ر%م مر�ية واعية بم#ا ر

ضة ، كم ات !ستعداد للقراءة لطفل الر وتنمية م#ا ا ترجع فعالية الTtنامج إ() اعتماده عz) البµئة ر
نامل@?لية حيث أنھ امل2ان الذي تت2و فيھ خTtة الطفل ال¡ صية واTt Iة �g الوسيلة %ساسية ال�4 
ه و�g املعBن الذي �ستمد  ك بواسط�ا ما يقع تحت بصره وسمعھ وشعو ر�ستطيع الطفل أن يد ر

فة %ولية    ) .102ص : 2000بدير ، صادق ، (. رمنھ مفا�يمھ ومعانيھ ومعا

ات !ستعداد للقراءة وتنمي�ا إ() طبيعة  روترجع فعالية الTtنامج gh تنمية وgj %م#ات بم#ا
%	شطة امل@?لية ال�4 اعتمدت عz) أسلوب اTt Iة املباشرة واستخدام %شياء اHIقيقة واك�ساب 

Bسة الفعلية  ومن مم ن?ا¥ا أ¦ا ت2و مفا�يم واقعية ل#ا أªعاد راTt Iات اW تلفة عن طر6ق املما ً

 ) .168 -167ص : 2000جاد ، (مت2املة 

ومن أسباب نجاح الTtنامج �و استخدام أسلوب ال�¡Vيع والتعز6ز املستمر، و6تم التعز6ز من   
 (zميد عHIيع لھ أثره اV¡خالل املدح والثناء ومن خالل تقديم ال#دايا ال`سيطة ، حيث أن ال�

ات وتبقى ذكراه gh نفوس#م و26و دافعا لألم#ات لالستمرار و!ل�?ام باVIلسات نفس %م#
ً ن

و!ل�?ام gh تطبيق %	شطة امل@?لية مع طفل#ا بامل@? ودافعا ل#ن لبذل املز6د من اVI#د 
ً   .ل

                                                                                                                             )     ، g)81ص  : 2018متو (  
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ىباإلضافة إ() الفنيات %خر املستخدمة من اHWاضرة والتعز6ز !يجاÑي واHIوار واملناقشة 
  .والعصف الذ�¨4  

ف  رواخTBا ترجع فعالية الTtنامج إ() محتو الTtنامج الذى أشبع احتياجات %م#ات بإكسا]م معا ى ً

ضة وكيفية تنمي�ا باأل	شطة امل@?لية  ، تلك ومعل ات !ستعداد للقراءة لطفل الر وومات عن م#ا ر
اسة   ات القراءة ، واتفقت مع#ا نتائج  د �ا gh تنمية م#ا ر%	شطة ال�O 4ان ل#ا أ�مي�ا ودو ر ر

، كما أ¦ا ساعدت %م#ات عz) استغالل وقت فراغ أطفال#م فيما ينفع#م ) 2019السïباطي ،(
اسة  )  2007ماجد ، (لوتمنح#م متعة التعلم gh امل@? ومع الوالدين  ر، و�ذا ما يتفق من نتائج د

2016)( Suduplessis  ات ت إ() أن �عليم الوالدين  لھ عالقة ايجابية ب�نمية م#ا ر وال�4 أشا ر
  .!ستعداد للقراءة 

  :نتائج الفرض الثالثالتحقق من 

ق ذ "يــنص الفــرض عzــ) أنــھ  جــات وتوجــد فــر تــب د رات داللــة إحــصائية بــdن متوســطي  ر
ضـــة  ات ,ســـتعداد للقــراءة املـــصو لــدى طفـــل الر والقياســdن القب"ـــR والبعــدي SـــR مقيــاس م�ـــا ر ر

 " W" ن والختبــــار �ـــHة �ـــذا الفـــرض ثــــم اســـتخدام اختبـــار و6ل2وكــــسو "لـــصاÌV القيـــاس البعـــدي
  .نتائج �ذا الفرض ) 32(لو6وÐ{ اVIدو 

  )32( لجدو 

جات القياسيdن القب"! zنسو وقيمة اختبار و�لكوك تب د ر ودالل23ا للفر بdن متوسطي  ر ق
ات ,ستعداد للقراءة املصو  ضة ع"! مقياس م�ا روالبعدى لدى طفل الر   )10=ن (رو

  القياس  ��عاد
املتوسط 
  اUVسا¯ي

,نحراف 
  ياملعيار

ات   العدد  ر>شا
  متوسط

  الرتب

مجموع 
  الرتب

  الداللة  zقيمة 
ع  م̄ر

  إيتا
hÝم 

  لتأثd_ا

R"0.88 11.10  القب 
 �dة التمي رم�ا

 1.58 16.60  البعدي  يالبصر

-  

+  

=  

0  

10  

0  

0.00  

5.50  

0.00  

55.00  
  يقو  0.889  0.01  2.812

R"1.05 12.00  القب 
 �dة التمي رم�ا

R1.26 15.60  البعدي  السم� 

-  

+  

=  

0  

10  

0  

0.00  

5.50  

0.00  

55.00  
  يقو  0.892  0.01  2.820

R"1.23 11.80  القب 
ة التمي�d م� را

 Rالسم�
 1.58 16.40  البعدي  يالبصر

-  

+  

=  

0  

10  

0  

0.00  

5.50  

0.00  

55.00  
  يقو  0.895  0.01  2.831

R"0.92 11.20  القب 

ة الذاكرة   رم�ا
 1.20 15.90  البعدي

-  

+  

=  

0  

10  

0  

0.00  

5.50  

0.00  

55.00  
  يقو  0.891  0.01  2.818

ة النطق    يقو  0.892  0.01  2.821  0.00  0.00  0  - 0.92 11.20  القب"Rرم�ا
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  القياس  ��عاد
املتوسط 
  اUVسا¯ي

,نحراف 
  ياملعيار

ات   العدد  ر>شا
  متوسط

  الرتب

مجموع 
  الرتب

  الداللة  zقيمة 
ع  م̄ر

  إيتا
hÝم 

  لتأثd_ا

  والكالم
 1.17 16.40  البعدي

+  

=  

10  

0  

5.50  55.00  

R"0.97 13.60  القب 
ة اللغة  رم�ا

 0.94 21.00  البعدي  واGV`_ة

-  

+  

=  

0  

10  

0  

0.00  

5.50  

0.00  

55.00  
  يقو  0.893  0.01  2.825

 1.25 11.70  ب"Rالق
ة التناسق  رم�ا

 0.99 16.90  البعدي  اUVر=ي

-  

+  

=  

0  

10  

0  

0.00  

5.50  

0.00  

55.00  
  يقو  0.901  0.01  2.848

R"2.17 82.60  القب 

جة الJلية   رالد
 3.82 118.80  البعدي

-  

+  

=  

0  

10  

0  

0.00  

5.50  

0.00  

55.00  
  يقو  0.889  0.01  2.812

ق ذات داللــة) 32( ليتــß{ مــن اVIــدو  ) 0.01(ي إحــصائية عنــد مــستو داللــة ووجــود فــر
 }Iات !ســتعداد للقـــراءة املــصو لـــصا ضـــة عzــ) مقيـــاس م#ــا جــات طفــل الر تـــب د ربــBن متوســطي  رو ر ر

جات القياس البعدي، و�ذا يحقق �Hة الفرض الثالث تب د رمتوسط    . ر

  :يوÌÍ ذلك) 3(والشJل البيا ي                              

  

  )3(شJل 

جات الق ات رمتوسطي د ضة ع"! مقياس م�ا رياسيdن القب"R والبعدي لدى طفل الر و
  ر,ستعداد للقراءة املصو



 
فاعلية برنامج تدريبي قائم على األنشطة المنزلية لتوعية األمهات 

  وفاء دمحم سليمان عزالدين/ د  وتنميتها لدى طفل الروضة بمهارات االستعداد للقراءة

 

 

184 

ات !ستعداد للقراءة املصو لدى ) 3(يتß{ من الش2ل البيا	ي  جات مقياس م#ا تفاع د را ر ر ر
gzالقياس القب gh مجا¥ نة بد ضة gh القياس البعدي باملقا رطفل الر ر   .و

جود ) 3( وش2ل  ) 32( لمما سبق يتß{ من خالل اVIدو  وUßة الفرض الثالث وAو و
ق دالة إحصائيا عند مستو داللة  ىفر

ً
جات أطفال  ) 0.01(و تب د ربdن متوسطات  ر

ات ,ستعداد للقراءة املصو  ضة RS القياسيdن القب"R والبعدي ع"! مقياس م�ا رالر رو
ضة   .ولطفل الر

���  لألم�ات  و=ان لھ أثر إيجا¯ي ع"! تنمية ر وAذه النQيجة تدل ع"! نجاح ال`_نامج التد
ضة  ات ,ستعداد للقراءة لطفل الر وم�ا   ر

456 الذي يحتو عz) جلسات لألم#ات وال�4  ىوترجع الباحثة �ذه الن�يجة إ() طبيعة الTtنامج التد ر
ات !ستعداد للقراءة لطفل  ن عz) استخدام %	شطة امل@?لية لتنمية م#ا×6 ر�عتمد عz) تد ر

ضة داخل امل@ ل?  ، و%	شطة امل@?لية ال�4 طبق�ا %م مع طفل#ا بامل@? ، Oانت أدوا¥ا �g والر ل
ات ( ل%ج#زة الك#ر�ائية ، أثاثات امل@? ، أدوات املطبخ ، املالªس ، %طعمة ( لم2ونات امل@?  واI ضر

ة عن أ	شطة محببة) ر، واHIيوانات والطيو ) والفواكھ والبقوليات   للطفل ر، كما أن الTtنامج عبا
لوغTB م2لفھ ماديا لألسرة واملواد متوفرة gh امل@? و�و بذلك يحو أسر %طفال إ() شرOاء فاعلBن  ل ً

ات أطفال#م و6حو البµئة امل@?لية إ() بµئة تر�و6ة  مناسبة وغنية باملثTBات ،  ات وم#ا لgh تنمية قد ر ر
ات !ستعدا ضة ، ركما ان %	شطة امل@?لية سا�مت gh �عز6ز وتنمية م#ا ود للقراءة لطفل الر

وإتاحة الفرصة لھ للتعلم الذا�ي و!بت2ار فضال من أ¦ا �سمح بالتعلم الفردي املوائم ل2ل طفل  
ً

  .gh جو �سوده اHIب و%مان 

 456 ات ) لألم#ات(ر�ذا اجماال اما تفصيال فأن نجاح الTtنامج التد روأثره !يجاÑي عz) تنمية م#ا
ضة يرجع إ() تطبيق %م لأل	شطة امل@?لية بامل@? وال�4 تنوعت ما !ستعداد للقراءة لطفل ل الر و

ضة  ة التميB? البصر وال�4 قامت %م بتطبيق#ا مع طفل الر وبBن أ	شطة ¥دف إ() تنمية م#ا ي ر
Oاستخراج الطفل ال2وب اW تلف gh الش2ل من بBن مجموعة من %Oواب امل�شا]ة ، كما قدم 

ة التميB? السم~O gأن يقوم الطفل بتحديد مجموعة من %	شطة امل ر@?لية ¥دف إ() تنمية م#ا
اسم ال·�4ء من خالل سماع اسمھ Oاالستماع إ() صوت اI الط مثال ، كما قدم الTtنامج مجموعة  
ة التميB? السم~g البصر  Oأن تقوم %م بذكر أسماء  ي%	شطة امل@?لية ال�4 ¥دف إ() تنمية م#ا ر

 وعz) الطفل أن �شTB إل�ا ، كما قدم الTtنامج مجموعة من %	شطة امل@?لية ال�4 ل%شياء بامل@?
ة الذاكرة  فمثال ) البصر6ة ، السمعية ، تذكر سلسلة من %ف2ار املتتالية ( ر¥دف إ() تنمية م#ا

 نتقوم %م بتخبأة بلونھ حمراء من بBن مجموعة من البالونات اW تلفة gh اللو وتطلب من الطفل
( ى، وكذلك استماع الطفل VIملة وعليھ اعادة ذكر�ا مرة أخر ) الذاكرة البصر6ة ( تذكر�ا  

، باإلضافة إ() أن تقوم %م ب�Tتµب املالªس ªش2ل معBن وÑعد أن �شا�د�ا ) الذاكرة السمعية
 ، )تذكر %ف2ار املتتالية( الطفل تقوم بتغيTB ترتي×ا وعz) الطفل تذكر�ا بال�سلسل السابق 

ة النطق والكالم  رواستكماال أل	شطة الTtنامج فقد قدم مجموعة من %	شطة امل@?لية لتنمية م#ا
6ب الطفل عz) نطق ال2لمات ال�4 ي2و ]ا مشاOل شا�عة gh �ذه املرحلة  Oال2لمات ال�4  نكتد ر

ن ، باإلضافة إ() إعطاء %م مجموعة م)  كر��4 ، شمس( يتحتو عz) حرف الراء والسBن مثل 
التوج�ات Oالنطق الHëيح عند التحدث مع الطفل ، كما قدم الTtنامج مجموعة من %	شطة 
تباطا وثيقا بتعلم  ة اللغة واTt Iة ، وذلك ألن اTt Iات ترتبط ا امل@?لية ال�4 سا�مت gh تنمية م#ا

ً ً
ر ر

ية القراءة أسرع القراءة gh مراحل#ا %و()  وOلما Oانت خTtة الطفل أكO Ttلما Oانت استجابتھ لعمل
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، وخTtات الطفل تتأثر وتنمو تبعا لبيÈتھ امل@?لية ال�4 �عµش ف�ا والفرص ال�4 تتاح لھ gh حياتھ  
ً

اسة  ت إليھ د رو�ذا ما أشا اسة ) 1997كمال ، (ر اسة (Adams, 2014) ر، ود  ,Andersonر  ود
2017)  ( ،  g� ات الطفلTtومن مظا�ر خ )ر طر6ق الصو أو عن معرفتھ باملفردات اللغو6ة عن

اكھ للعالقات واملعلومات  تھ عz) تفسTB الصو بجمل تامة ، وإد رطر6ق التضاد ، وقد ، وOل ) رر
ضة للقراءة حيث أن  �ا gh إعداد طفل الر ة اللغة واTt Iة  ل#ا دو ات الفرعية مل#ا و�ذه امل#ا ر ر ر

Bالتعب (zة ع ة من املفردات اللغو6ة يمتلك القد رالطفل الذي يمتلك ثر T عن نفسھ وعن و
ك الTtنامج بمجموعة من %	شطة  راحتياجاتھ ªس#ولة وÃسرعن الطفل الفقTB لغو6ا  ، وقد شا

ً

6ب الطفل  من  ضة حيث تم  تد ة اللغة واTt Iة لدى طفل الر رامل@?لية سا�مت gh تنمية م#ا ور
Ttال·�4ء من خالل الصو أومن خالل التضاد ،كما قدم ال (zالتعرف ع (zنامج رخالل %م ع

 456 مجموعة من %	شطة امل@?لية ال�Vç 4عت الطفل عz) التعبTB عن نفسھ وعن ) لألم#ات(رالتد
از عz) اHIائط ، كما قدم  ة gh بر والصو املوجودة بامل@? Oأن تطلب %م من طفل#ا وصف صو ر لر

ة  اك العالقات(رالTtنامج مجموعة من %	شطة امل@?لية  لتنمية م#ا ا ال�4  تجعل ال) رإد طفل قاد
ً
ر

قة جزء من ال¡Vرة و�كذا  ضة بأن الو اك عالقة اVIزء بال2ل Oأن تذكر %م لطفل الر رعz) اد و ر
اك عالقة اHIرف بال2لمة وعالقة ال2لمة باVIملة و�g عالقة اVIزء من Oل  ر، مما يؤ�لھ  ذلك إلد

اك العالقات امل2انية Oأن تقو %م للطفل اللمبة فو و قالحقا  ، وكذلك إد ل ر
ً

 (zة  ؟ وع ر%باجو
ة م#مة إلعداد الطفل للقراءة  Oي  يتعرف عz) أماكن ... الطفل أن يذكر نقاط (رتحت ،  و�ذه امل#ا

ف  456 مجموعة من %	شطة ) ب( كما gh وتحت)  ثُ) مثل ق فو) واHIر ركما قدم الTtنامج  التد
رامل@?لية ال�4 وظفت م2ونات امل@? واHIيوانات والطيو املوجودة بھ  gh إثراء حصيلة الطفل ل

عن خصائص#م Oأن تذكر %م لطفل#ا بأن )معلومات (اللغو6ة وتنمية خTtاتھ عن طر6ق اعطاؤه  
معلومات (باإلضافة إ() أن ...رالطيو تتغذي عz) اHIبوب ، والقطة تتغذي عz) الHÂوم والفأر

مز %شياء �ساعده عz) الر�ط ب) الطفل بأسماء  %شياء وال2ائنات اHIية وخصائص#ا ( رBن 
ا ) ال2لمة ¥  .روصو

ضة إ() استخدام %م  ات !ستعداد للقراءة لطفل الر وكما يرجع نجاح الTtنامج gh تنمية م#ا ر
6ادة حصيلتھ اللغو6ة مثل قصة  ، ) حفظ اVIميل ( زلأل	شطة القصصية gh إثراء خTtات الطفل و

اسة  وأن قراءة القصص �سا�م gh إعداد الطفل للقراءة و�ذا  ت إليھ د رما اشا القضاة (كال من    ر
 ،2008   () Zhou,Zhi (2000( A kubuilo , 2015)   ((Susanduplessis, 2016) كما أكدت   

ت إليھ  ات اللغو6ة و�ذا ما اشا اسات السابقة أن %	شطة امل@?لية ل#ا دو gh تدعيم امل#ا رالد ر رر
اسة  ن  (رد وفان  مار وأخر    ) . Mary,2000ي

ضة إ()   كم ات !ستعداد للقراءة لطفل الر 456 عz) تنمية م#ا وا يرجع %ثر !يجاÑي للTtنامج التد ر ر
طبيعة %	شطة امل@?لية ال�4 اعتمدت عz) أسلوب اTt Iة املباشرة الذي �عتمد عz) قيام %طفال 

سة الفعلية أي الïشاط  !يجاÑي العمgz فالطفل يك�سب اTt Iات اW تلفة ع ن طر6ق رباملما
سة الفعلية و�التا(g ت2و لديھ مفا�يم واقعية ل#ا أªعاد مت2املة  ناملما  -167ص : 2000جاد ، (ر

�ل بان  يبدأ ) 168 سو وفر جال ال�Tبية مثل ªستالوتز وجان جاك ر ووذلك استجابة ملا نادي بھ  و ي ر
اك %شياء املادية وأن �علم %شياء gh اHIياة عن طر6ق العمل أف ضل بكثgh TB نمو رالتعلم بإد

اسة  ت إليھ د رالطفل وتنميتھ وتقو6تھ عما لو �علم عن طر6ق %لفاظ و�ذا  ما أشا ) 2001بدير،(ر
.  
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 456 س#ا ) لألم#ات( رومن اسباب نجاح الTtنامج التد رأنھ قدم مجموعة من %	شطة امل@?لية ال�4 تما
O ن واليدBن  العBي بOرHIة التآز ا ر%م مع طفل#ا لتمية م#ا أن تقوم %م بإحضار طبق ومجموعة ر

ضع الطبق عz) مسافة مناسبة من الطفل وعz) الطفل تصو6ب املشابك نحو  ومن املشابك و
الطبق و 	شاط أخر عندما تقوم %م بال"BVن �عطي %م قطعة من ال"BVن للطفل ليقوم 

أسية وأش2ال حلز ونية ، باإلضافة رب�شكيل#ا وكذلك الرسم عz) الدقيق عz) ش2ل أعمدة أفقية و
  .زإ() أ	شطة لضم اI ر

ات !ستعداد للقراءة يرجع  إ() أن من تقوم  456 لألم#ات gh تنمية م#ا رو%ثر !يجاÑي للTtنامج التد ر
بتطبيق الTtنامج �g أم الطفل  ال�4 �عد خTB جلµس للطفل من عمر يوم إ() ست سنوات كما أشار 

لفل وأو من �عتمد و6تواصل معھ الطفل من أفراد أسرتھ لOوميïيوس إ() أن %م �g أو معلم للط
جاد ، (و�ذا يجعل الطفل أك�T استجابة ألنھ يتعلم gh جو �سوده اHIب و%مان والدعم العاطفي 

،  وكذلك اعتماد الTtنامج عz) بµئة التعلم امل@?لية  واستخدام م2وناتھ ، و�التا(g )60ص  : 2018
�عد غTB م2لف ماديا لألم ، و

ً
اسة البµئات  ت إليھ معظم البحوث ال�4 ا�تمت بد ر�ذا ما أشا ر

ضة   Ãش ، السيد ، ب (وال�Tبو6ة ألطفال الر   ) .126ص : 2014الناشف ، (، ) 121ص ص : ودر

م و6ف#مو املفا�يم ) Lora  ,2003 (وgh �ذا الصدد فقد أشارãن إ() أن %طفال يتعلمو من أخطا ن
باإلضافة إ() أن  شارك#م âباء gh حل امل#ام ال�4 تقدم ل#م  ،نالصعبة  و6حلو مشاOل#م عندما �

تصميم امل#ام و%	شطة امل@?لية ال�4 �عتمد عz) التفاعل واملشاركة الوالدية �ساعد عz) تنمية 
ات التفكTB الناقد    .رم#ا

56 4؛  رومن أسباب نجاح الTtنامج أنھ استخدم  لألغا	ي و%ناشيد ª ghعض جلسات الTtنامج التد
جة فالطفل �سمع#ا من لسان أمھ و6ت2امل  رحيث أن أغا	ي %طفال جزءا حيو6ا من اللغة الدا

ً ً

احساس الطفل بالدفء العاطفي ولذة !ستماع لتلك ال2لمات ، و�سا�م %غا	ي gh تحسBن نطق 
ات !س تعداد رالطفل واكسابھ مفردات لغو6ة جديدة و�ذا �سا�م ªش2ل إيجاÑي gh تنمية م#ا

ضة ل   ) 128ص : 1991س`ي¨4 ،    ( . ولقراءة لطفل الر

6ادة وترسيخ معلوما¥م وتنمية   (zشطة امل@?لية دافعا ملساعدة %طفال ع	% Ttا �عتTBزوأخ
ً

ا¥م  gh بµئة م@?لية تقدم ل#م التحفB? والدعم العاطفي ، وÑش2ل عام فان أ�مية %	شطة  رم#ا
ضة عz) امل@?لية �ساعد عz) �عز6ز التعلم وت وث`ت اHIقائق واملعلومات و�ساعد أطفال الر

لاستغالل وقت فراغ#م gh امل@? وتمنح#م متعة التعلم gh امل@? ومع الوالدين و�األخص %م  كما  ل
  )  .26ص : 2007ماجد  ، .(�ساعد�م عz) تقدير ذوا¥م  

456 القائم عz) %	شطة امل@ ات رو%ثر !يجاÑي الذي أحدثھ الTtنامج التد ر?لية لألم#ات gh تنمية م#ا
!ستعداد للقراءة تتفق مع#ا ن�يجة كال من  

ً
 (Mary,2000) شطة امل@?لية	أن % (zال�4 أكدت ع

اسة  ات اللغو6ة ، ود رن Hت gh  تدعيم امل#ا ت إ() أن %	شطة امل@?لية ) 2007ماجد ،(ر رال�4 أشا
فع مستو التحصيل و!نجاز %Oادي  gh ان ل#ا دوOى ر اسة ر السïباطي ( ر¶4 لألطفال ، بµنما أكدت د

اسة  ) 2019،  ات القراءة والكتابة للطفل ، واختلفت مع#م نتائج د رعz) فعالي�ا gh تنمية م#ا ر
ات القراءة )  2008مر��4 ، ( ا gh تنمية م#ا رال�4 وHÐت أن %	شطة امل@?لية لم تكن ل#ا دو

َ
ر

HÐت س`ب ذلك بأن الTtنامج Oانت    .مدة تطبيقھ صغTBة  ووالكتابة و
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  : التحقق من نتائج الفرض الرا�ع

جــات  "يــنص الفــرض عzــ) أنــھ  تــب د ق ذات داللــھ إحــصائية بــdن متوســطي  رال توجــد فــر ر و
ضـة ات ,سـتعداد للقـراءة املـصو لـدى طفـل الر والقياسـdن البعـدي والتQب�ـS RـR مقيـاس م�ـا ر " ر

يوÐــ{ نتــائج  ) 33(لواVIــدو  " W" ن والختبــار �ــHة �ــذا الفــرض تــم اســتخدام اختبــار و6ل2وكــسو
  :�ذا الفرض

   )33(لجدو 

جات القياسdن البعدي zناختبار و�لكوكسو وقيمة  تب د ر ودالل23ا للفر بdن متوسطي  ر ق
ات ,ستعداد للقراءة املصو  ضة ع"! مقياس م�ا روالتQب�R لدى طفل الر   )10=ن (رو

  القياس  ��عاد
املتوسط 
  اUVسا¯ي

,نحراف 
  ياملعيار

ات>   العدد  رشا
  متوسط

  الرتب

مجموع 
  الرتب

قيمة 
z  

  الداللة

 1.58 16.60  البعدي
ة  رم�ا

 �dالتمي
 1.51 16.50  التQب�R  يالبصر

-  

+  

=  

5  

5  

0  

6.00  

5.00  

30.00  

25.00  0.277  
 _dغ
  دالة

 1.26 15.60  البعدي
ة  رم�ا

 �dالتمي
Rالسم�  Rب�Q1.03 15.80  الت 

-  

+  

=  

5  

5  

0  

4.50  

6.50  

22.50  

32.50  0.540  
 _dغ

  ةدال

ة  1.58 16.40  البعدي رم�ا
 �dالتمي

 Rالسم�
  يالبصر

Rب�Q2.46 16.50  الت 

-  

+  

=  

5  

5  

0  

5.00  

6.00  

25.00  

30.00  0.277  
 _dغ
  دالة

 1.20 15.90  البعدي
ة  رم�ا

 2.02 16.10  التQب�R  الذاكرة

-  

+  

=  

5  

5  

0  

4.50  

6.50  

22.50  

32.50  0.540  
 _dغ
  دالة

 1.17 16.40  البعدي
ة  رم�ا

النطق 
 1.83 16.30  التQب�R  والكالم

-  

+  

=  

5  

5  

0  

6.00  

5.00  

30.00  

25.00  0.277  
 _dغ
  دالة

 0.94 21.00  البعدي
ة  رم�ا
اللغة 
 1.48 20.80  التQب�R  واGV`_ة

-  

+  

=  

5  

5  

0  

6.50  

4.50  

32.50  

22.50  0.540  
 _dغ
  دالة

ة  0.99 16.90  البعدي رم�ا
التناسق 

 1.29 17.10  التQب�R  اUVر=ي

-  

+  

5  

5  

4.50  

6.50  

22.50  

32.50  
0.540  

 _dغ
  دالة
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  القياس  ��عاد
املتوسط 
  اUVسا¯ي

,نحراف 
  ياملعيار

ات>   العدد  رشا
  متوسط

  الرتب

مجموع 
  الرتب

قيمة 
z  

  الداللة

=  0  

 3.82 118.80  البعدي
جة  رالد

 9.16 119.10  التQب�R  الJلية

-  

+  

=  

5  

5  

0  

4.60  

6.40  

23.00  

32.00  0.463  
 _dغ
  دالة

ق ذات داللة إ) 33( ليتß{ من اVIدو  جات وأنھ ال توجد فر تب د رحصائية بBن متوسطي  ر
ات !ستعداد للقراءة املصو  ضة gh القياسBن البعدي والت�ب~g عz) مقياس م#ا رأفراد أطفال الر رو
ضة gh القياسBن البعدي والت�ب~g، و�ذا  جات أطفال الر تب د ب بBن متوسطي  وأي أنھ يوجد تقا ر ر ر

  . يحقق �Hة الفرض الراªع

  :يوÐ{ ذلك) 4(والش2ل البيا	ي 

  

  )4(شJل 

ات  ضة ع"! مقياس م�ا جات القياسdن البعدي والتQب�R لدى طفل الر رمتوسطي د ور
  ر,ستعداد للقراءة املصو

ضــة ) 4(يتـß{ مـن الـش2ل البيــا	ي  ق ذات داللــة إحـصائية لـدى طفـل الر وأنـھ ال توجـد فـر و
ضة ، مما يدل عz) بقاء أث ات !ستعداد للقراءة املصو لطفل الر وعz) مقياس م#ا ر   .ر الTtنامجر

ق   )  4( والشJل البيا ي  ) 33( لمن خالل استقراء النQيجة املسقاة من اhVدو  وأنھ ال توجد فر
، مما  ات ,ستعداد للقراءة املصو ضة ع"! مقياس م�ا رذات داللة إحصائية لدى طفل الر رو

  .يدل ع"! بقاء أثر ال`_نامج

456   وترجع الباحثة �ذه الن�يجة إ() أن أ	شطة الTtنام �g أ	شطة تطبق داخل ) لألم#ات ( رج  التد
سة الطفل لأل	شطة وما  رامل@? ، و�سا�م �ذه %	شطة gh دعم العملية التعليمية  وأن مما ل
يحدث ف�ا من مناقشات وطرح %سئلة وغ�TBا �ستطيع الطفل التعرف عz) نفسھ والتعبTB عن 
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�ساب معلومات وخTtات متنوعة و�ذا ما اتجا�اتھ والتنفµس عن عواطفھ وتلبية احتياجاتھ واك
اسة  ات )Molfese, 2013(رأثب�تھ د ا �اما gh تطو6ر م#ا ر، حيث توصلت إ() أن بµئة الطفل ل#ا دو ر

اسة  اVIبيgz ، ( ، ) 1997كمال ، ( رالقراءة لديھ ن�يجة إلكسابھ خTtات متنوعة، واتفقت مع#ا د
  ) .2022ا4�VI واI الدي،(

سة %	شط رة امل@?لية �عمل عz) اس�ثمار وقت الفراغ والشعو بالسعادة ركما أن مما
اسة  ت إليھ نتائج د ر ، وتنمية التفكTB !يجاÑي و�عز الثقة بالنفس و�ذا ما أشا روالسر ر ز ابرا�يم (و

،2021 )  ( ، gÚنامج إ() ، ) 8ص : 2010ال#اشمية ، (، ) 35ص : 2001الطو6رTtكما ترجع فعالية ال
، وترجع أ�مي�ا gh أن التفاعل بBن %سرة والطفل ªش2ل عام و�Bن الطفل و%م !عتماد عz) %م 

منيا من اVI#ات %خر املتفاعلة مع الطفل وأ¦ا %ك�T دوما ً  ىªش2ل خاص ي2و مكثفا وأطو  ل ًن ً
ز

نا من باgÚ املؤسسات %خر وخاصة gh مرحلة م#مة �) مرحلة الطفولة املبكرة مما  ىوأثقل و
ً

ز
  ) .160ص : 2000جاد ، .  (أك�T تأثTBا من %قران واTBVIان وأك�T تأثTBا من املعلمBن أنفس#م يجعل#ا 

   -:توصيات البحث 

ا البحث اHIا(g فانھ يو#�4 ببعض التوصيات و�O gاآل�ي Ûاس�نادا إ() النتائج ال�4 أسفر ع:-  

ات !ستعداد لطفل  -  ضة ر!ستفادة من برنامج البحث اHIا(gh g تنمية م#ا   والر
6اض  -  ضة بالقر والنجوع وتوعي�م بأ�مية مرحلة  ر!�تمام بأسر أطفال الر ى و

 .%طفال 
ضة   -  ات طفل الر ات وقد وتصميم برامج �عو6ضية م@?لية �سا�م gh تنمية م#ا ر  ر
 -  (z6ب أم#ات %طفال ع ضة gh اI دمة العامة بتد ر�¡Vيع معلمات الر و

ات !ستعداد للقراءة لطفل الTtنامج لتأ�يل#ن كمشارOات gh تنمية م# را
ضة   .   والر

ضة وأ�مية التدعيم %سر ألطفال  -  يلفت النظر اعالميا إ() أ�مية مرحلة الر و
ضة    .والر

  .البحوث املق�_حة

6ة لدى طفل  -  ات !بت2ا رفاعلية برنامج قائم عz) %	شطة امل@?لية لتنمية القد ر
ضة   .والر

ضة  السلوك العدوا	ي وعالقتھ باالستعداد ل -   .ولقراءة لدى طفل الر
ضة  -   .وفاعلية برنامج قائم عz) %	شطة امل@?لية لتنمية الثقة بالنفس لطفل الر
ات !ستعداد للقراءة لدى  -  رفاعلية برنامج قائم عz) القصة اHIركية لتنمية م#ا

ضة   .وطفل الر
ات !ستعداد للقراء -  ة رفاعلية برنامج قائم عz) %لغاز و%حا�gh g تنمية م#ا

ضة   .ولدى طفل الر
ات !ستعداد للقراءة لدى طفل  -  رفاعلية القصص التفاعلية gh تنمية م#ا

ضة   .والر
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  قائمة املراجع

أوال 
ً

 املراجع العر�ية : 

 gÚــا بال#ز6مــة النفــسية جــراء ). 2021(ابــرا�يم ، أحمــد دمحم شــو%	ــشطة ال�Tو6حيــة امل@?ليــة وعالق�
Tليــة ال�O ونــا لــدى طــالب  ، اVWلــة العلميــة لعلــوم بيــة الر6اضــية جامعــة طنطــارجائحــة Oو

                            .207-169ص ص ) 4 (1الر6اضة ، جامعة كفر الشيخ ، 
فاعليــة برنـــامج قــائم عzــ) مناشـــط اt IــTة املت2املـــة hــg تنميـــة ) .2016(ابــرا�يم ، صــفاء دمحم محمـــود 

ضـــة معــــة عـــBن شــــمس ، مجلـــة القــــراءة  ،  جاو!ســـتعداد لـــتعلم القــــراءة لـــدى أطفــــال الر
 )  .171 (1واملعرفة ، 

ضة والبµئة ،). 1999( ابرا�يم ، عواطف   .مكتبة !نجلو املصر6ة :  القا�رةوطفل الر
 }Iبو) . 2008(أبو جادوا ، صاTة :  ، عمان يعلم النفس ال�TBدار املس. 

ئم عz) نظر6ة الذOاءات املتعددة فاعلية برنامج مق�Tح قا) : 2008( أبو لtن ، وجيھ  ، سن$g ، سيد 
ات !ستماع للقراءة لدى أطفال الر6اض )   73 ( 1 ، مجلة القراءة واملعرفة ، رgh تنمية م#ا

 . 
 ) .109 (34 ، مجلة الرافدين ، %نماط القيادية. 2012( نأحمد ، مµسو ، دمحم ، مناف 

�را أن  ï6ت ، با ، شيال و با رإلµسو ر  ، اململكة العر�ية لتïشئة  أطفال واثقBن طر6قة 265 ). 2018(  ن
 .مكتبة جر6ر : السعودية 

ضــــة) . 1991(أمــــBن ، إيمــــان زOــــي دمحم  ـــراءة لــــدى أطفــــال الر  ، وبرنــــامج مق�ــــTح لتنميــــة !ســــتعداد للقـ
ة ، جامعة عBن شمس  رسالة ماجستTB غTB مïشو  .Oلية البنات : ر

ات ) .2003( البجــة، عبـــدالفتاح  دار الفكـــر :  ، عمـــان 2 طالقرائيـــة والكتابيــة ،ر�علـــم %طفــال امل#ـــا
Ãع   .زللطباعة والïشر والتو

hـــــg ضــــــوء اســـــتخدام الكمبيــــــوتر ) .2001(بـــــدير ، كر6مـــــان دمحم  ــــة  ضـ ــــراءة لطفــــــل الر ــــتعداد للقـ و!ســ
ل، املؤتمر العل¶4 %و لVÂمعية املصر6ة للقراءة واملعرفـة ،  ) الرحالت(واTt Iات املباشرة 

 .192 -149، ص ص )  1 (1
  gzات اللغو6ة للطفل) . 2000(بدير، كر6مان  و صادق ، إيم  .عالم الكتب :  ، القا�رة رتنمية امل#ا

 عالم الكتب :  ، القا�رة اس�Tاتيجيات �علم اللغة بر6اض %طفال). 2004( بدير، كر6مان دمحم  
6قــــات ،ابــــرا�يم عبـــــدهللا   ر، جــــو أن ، ترجمــــة  الز ربــــر ــ) .2005(و ـــيم الطفولـــــة مقدمــــة hــــg تر�يــ ة و�علـ

دن املبكر  .دار الفكر : رة ، %
ات اللغو6ـــة لــــدى أطفـــال مـــا قبــــل ) .1996(البطـــوطي ، �الـــة دمحم أحمــــد  ربرنـــامج مق�ـــTح لتنميــــة امل#ـــا

سة  سالة ماجستTB ، جامعة عBن شمس راملد اسات الطفولة : ر،   .رمع#د د
Oليـــة ال�Tبيـــة :  ، جامعـــة القـــا�رة رســـةال�Tبيـــة الوالديـــة لطفـــل مـــا قبـــل املد) . 2018(جـــاد ، م¨ـــ� دمحم 

 للطفولة املبكرة 
ـــاض :  ، جامعـــــة القــــا�رة قطـــــر التعلــــيم hـــــg الطفولـــــة املبكــــرة). 2000( جــــاد ، م¨ـــــ� دمحم عzــــ)  6ــ رOليـــــة 

 .%طفال 
 g%أحمد ي ،gzبيVIسـة ). 2007(ا رتفعيل دو %سرة gh تر�ية الطفل و�عليمھ gh مراحل مـا قبـل املد ر
  .لل�Tبية العرÑي لدو اI ليج مكتب ا: ، الر6اض 
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ضـة واسـ�Tاتيجيات التعلـيم ) . 2022(ا4�VI ، ختام خضر و اI الدي ، �ا	ي سليمان  ودو بµئة الر ر
ات !ســـتعداد للقــــراءة مـــن وج#ــــة نظــــر  ضـــة ªعــــض م#ــــا روالـــتعلم hــــg إكـــساب أطفــــال الر و

ضـــــة ـــات الر ـــالم وثقافـــــة الطفـــــل ، املؤســـــسة العر�يـــــومعلمــ ـــة العــ ة لل�Tبيـــــة  ، اVWلـــــة العر�يــ
  .118 -91ص ص )   21 (  5والعلوم  و!عالم ،  

ªعـــض العوامـــل %ســـر6ة للمـــساعدة hـــg تنميـــة اســـتعداد طفـــل ) . 2001(جـــودة، ج�ـــان محمـــود دمحم 
ضة للقراءة سالة ماجستTB ، جامعة القا�رة والر اسات والبحوث ال�Tبو6ة : ر ،  رمع#د الد

6اض %طفال والتعليم !بتدا�ي   .ر،قسم 
ــــة ، عمــــــان) . 2005(اHIــــــسن ، �ــــــشام  ــــيم %طفــــــال القــــــراءة والكتابــ دار الثقافــــــة للïــــــشر : قطــــــر �علــ

Ãع   .زوالتو
%	شطة البدنية امل@?لية وعالق�ا بالضيق النف4�Ä لدى ) . 2021( اHIسBن ،أسماء بïت عبدالعز6ز 

ونــا ر6ة  ، اVWلــة املـــصرعينــة مــن %م#ــات الـــسعوديات hــg ظــل اVüIــر الـــص%VI gائحــة Oو
اسات النفسية ،    . 102-60ص ص ) 113 (31رللد

مكتبـة : ، عمـان التنمية اللغو6ة لألسرة واملعلم والباحث اVIـام~g ). 2014(اI فاف ، ايمان عباس 
Ãع   .زاVWتمع العرÑي للïشر والتو

ات اللغو6ــة) .2003(خليــل ، إيمــان أحمــد   رفاعليــة برنــامج hــg %	ــشطة التعبTBيــة لتنميــة ªعــض امل#ــا
ضة  ة ، جامعة عBن شمس ولدى طفل الر اه غTB مïشو سالة دكتو ر،  ر  .Oلية ال�Tبية : ر

شاد والسو6في، وائل صالح  راو ، وفاء  ��4 قـائم ). 2019(ير رتصو لTtنامج مق�Tح gh !ستعداد املد ر
 gـــــzالتحلي TـــــBات التفك ــــة !ســـــتعداد القرا�ـــــي وÑعـــــض م#ـــــا ـــ) %	ـــــشطة املت2املـــــة لتنميـ رعzــ

ـــةلألطفــــال غBــــT امل ضـ ــة وثقافــــة الطفــــل عــــدد خــــاص ببحــــوث ولتحقــــBن بالر  ، مجلــــة ال�Tبيــ
  .803 -789ص ص  ) 13 (2املؤتمر الثالث ل2لية ال�Tبية للطفولة املبكرة ، 

ات !ستعداد للقراءة والكتابة لدى طفل ) .2007(زمزمي ،فضيلة أحمد  رفاعلية برنامج لتنمية م#ا
سة  اسات عر�ية gh ارما قبل املد ابطـة ال�TبـوB6ن ) 1 (1ل�Tبية وعلـم الـنفس ، ر، مجلة د ر، 

 .العرب السعودية 
6¨ــ4 ، ف#ـــد  6ـــة وال¡ ــصية). 2005( والز ات !دا رامل#ــا ســـالة ماجــستTB ، جامعـــة نــايف العر�يـــة ر : ر ، 

 .الر6اض 
ا  سـة ) . 2005( يف .ف .رساند ر!ستعداد لدخو املد تر�يـة وتوجيـھ طفلـك خـالل مرحلـة مـا قبـل ( ل

سة وال ضة ، ترجمة ض%) اI طيبراملد  . مكتبة العبي2ان :  ، الر6اض ور
ي و حــسن ، عبــدالفتاح ، ال�Tبيــة اللغو6ــة للطفــل) . 1991(ســ`ي¨4 ، ســرجيو  ز ، ترجمــة عµــ��Ä ، فــو

 .دار الفكر العرÑي : القا�رة 
. ىمقياس املستو !قتـصادي !جتمـاgj الثقـاgh). 2016(سعفان ، دمحم أحمد ، وخطاب ، دعاء دمحم 

 .دار الكتاب اHIديث: القا�رة
ي ) . 2015(يالسكر ، شيماء دمحم  ات القراءة والكتابة باستخدام طر6قة من�سو ربرنامج لتنمية م#ا ر

ضـــة   اه  ، جامعـــة القـــا�رة ولـــدى طفـــل الر ســـالة دكتـــو ر،  6ـــاض %طفـــال ، قـــسم : ر رOليـــة 
 .العلوم ال�Tبو6ة 

 . دار الفكر العرÑي :  ، القا�رة وضةال�Tبية البيÈية لطفل الر). 1998( سالمة، وفاء 
فاعلية %لعاب اللغو6ـة hـg تنميـة !سـتعداد للقـراءة ) . 2018(السليم ، خولة بïت سليمان بن دمحم 

سة  سالة ماجستTB ، جامعة القصيم روالكتابة لدى أطفال مرحلة ما قبل املد  .ر، 
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ائم عz) تفعيل املق�Tحات املوج#ـة ألوليـاء برنامج ق) . 2019(السïباطي ،أما	ي عبد الظا�ر دمحم دمحم  
ضة ات قبل %Oاديمية لطفل الر و%مو لتنمية امل#ا سالة ماجستTB ، جامعة القا�رة رر ر ، 

 . Oلية ال�Tبية للطفولة املبكرة ، قسم العلوم !ساسية  : 
ــــد دمحم  ـــق النفــــــ4�Ä). 2001(شــــــاذ(g عبداHIميــ ســــــية والتوافـــ 6ة رالواجبــــــات املد ــــكند  املكتبـــــــة :ر ، !ســ

 .اVIامعية 
اسات و�حوث ( أدب الطفل العرÑي ). Hç)1995اتھ ،حسن  الدار املصر6ة اللبنانية :   ، القا�رة )رد

. 
ىالصاو ، نجو   دار !يمان للطباعة :  ، القا�رة اعداد الطفل للقراءة والكتابة). 2006(ي

حاب Oامل  !ستعداد للقراءة والكتابة  حركية لتحسBن –رنامج أ	شطة فنية ب) .2020(رالطحان ، 
ضة ، مجلة البحوث العلمية gh الطفولة    .20-1ص ص ) 2(1 ، ولطفل الر

ات !ســــتماع والتحــــدث hــــg الطفولــــة املبكــــرة) . 2003( الطحـــان ، طــــا�رة أحمــــد  دن رم#ــــا دار : ر ، %
 .الفكر العرÑي 
ات !ســتعداد للقـراءة hـg الطفو) . 2010(الطحـان ، طـا�رة أحمــد  دار :  عمــان 2 ، طلــة املبكـرةرم#ـا

Ãع   .زالفكر للïشر والتو
ظائفـــــھ) . 2001( الطــــو6رgÚ ، ســـــالم بـــــن عبـــــدهللا  �ـــــ�4 ما�يتـــــھ ومحاوالتـــــھ و والïـــــشاط املد ـــاء ر  ، اللقــ

: يالــسنو التاســـع لVÂمعيــة الـــسعودية للعلــوم ال�Tبو6ـــة والنفــسية ، جامعـــة امللــك ســـعود 
 .الر6اض 

اتـــــب و اHIوامـــــدة ، دمحم  رعاشـــــو ،  ـــس#ا بـــــBن النظر6ـــــة ). 2009(ر Ãــ ـــاليب تد رفنـــــو اللغـــــة العر�يـــــة وأســ ن
دن والتطبيق ،  .عالم الكتب اHIديث : ر %

اتب و مقدادي ، دمحم   ، رعاشو ات القرائية والكتابية ،) . 2005(ر  .دار املسTBة :  القا�رة رامل#ا
6بBن باســتخدام Oــل مــن %) . 2016(قعبــدالراز ، دمحم مــصطفى  ج#ــزة اللوحيــة رفاعليــة برنــامجBن تــد

ات !ســـــتعداد للقـــــراءة لـــــدى %طفـــــال ذو !عاقـــــة العقليـــــة  hـــــg تنميـــــة م#ـــــا يوالكمبيـــــوتر  ر
ابطة ال�TبوB6ن العرب ، ال`سيطة اسات عر�ية gh ال�Tبية وعلم النفس ،  ر ، د  ) .72 (1ر

ن   ي ، وأخــر �ــران ، ســماح واملــذكز وعبــدالرحمن، ســعد و  ر ســي2ولوجية البµئــة %ســر6ة ) . 2016( ز
Ãع :  ، ال2و6ت واHIياة  .زمكتبة الفالح للïشر والتو

ـــادي ) . 2021(يعبــــداللطيف ، أســــماء ممــــدوح واVIــــو�ر ، شــــيماء عبدالــــسالم  شـ رفاعليــــة برنــــامج إ
يلتنميـة وjـg %م#ــات باملالئمـة الوظيفيــة VüIـرة %طفـال ذو اضــطراب التوحـد وعالق�ــا 

gjات تفاعل#م !جتما : ت ال�Tبيـة النوعيـة ، جامعـة املنيـا  ، مجلـة البحـوث hـg مجـاالربم#ا
  .1252 -1181ص ص ) O7)37لية ال�Tبية النوعية ، 

برنامج مق�Tح لتنمية !ستعداد للقراءة باستخدام الكمبيوتر ). 2003( عبدهللا ، ايمان عبدهللا دمحم 
ضــــة  ســــالة ماجــــستTB ، جامعــــة عــــBن شــــمس وألطفــــال الر Oليــــة البنــــات ، قــــسم تر�يــــة : ر، 

  .الطفل 
Ãع :  ، عمانيعلم النفس ال�Tبو). 2000( عبدال#ادي ، جودت    .زالدار العلمية الدولية للïشر والتو
 TB6اض %طفال ، دمياط ) . 2010(عبدالو�اب ، سم  gh ا .مكتبة نا	4�Ä : راملفا�يم وتنمي�

قــا�رة ، دار ، الق طــر �علـيم القـراءة والكتابـة ،) 1996( عطيـة  ،دمحم عطيـة و اHIـش2ي، يوسـف دمحم 
 .الفكر للïشر 

ات !ســتعداد للقـراءة لــدى ). 2017(عzـ) ، خـضر  6ـاض %طفــال hـg تنميـة ªعــض م#ـا ردو معلمــات  ر ر
ضـــة  6ـــاض %طفـــال hـــg مدينـــة الالذقيـــة"وأطفـــال الر  gـــh اســـة ميدانيـــة رد  ، مجلـــة جامعـــة ر

 ) .33 (1دمشق ، 
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ات). 2013(العليمات ، حمـود دمحم  سـة âبـاء مل#ـا جـة مما رد ر  !سـتعداد القرا�ـي والكتـاÑي و!نفعـا(g ر
سة اسات ،  :جامعة البµت   ،رلدى أطفال ما قبل املد ة للبحوث والد رمجلة املنا  ) 1 ( 19ر

 .94-52،  ص ص 
ه hــg ترشــيد !ســ�الك امليــاه  ). 2017(  عمــران ، أمنــھ  مــصطفى  ، مجلــة العلــوم رالــوgj البي&ــ4 ودو

   .262-249 ص ص) 31 (1!	سانية والتطبيقية ، 
Ãس اللغة العر�ية وال�Tبية !سالمية)  . 2002(  عوض ، فايزة  رطر تد  .القا�رة: ، دار طيبة ق
Ãس اللغة العر�ية وال�Tبية !سالميةقطر ) .2002( عوض ، فايزة   .دار طيبة  :  ،  القا�رة رتد

ات اللغو6ـــة ألطفـــال مـــا قبـــل ) .2006( عµـــ��Ä ،دمحم أحمـــد  ســـةراملفـــا�يم وامل#ـــا دار :  ، الدق#ليـــة راملد
'ي للطباعة والïشر   .راHIا

ات القـراءة والكتابــة وعالقتـھ بـبعض املتغBـTات الـسر6ة لتالميــذ ). 2021( فـرج ، شـيماء  رضـعف م#ـا
سالة ماجستTB ، جامعة القا�رة املرحلة !بتدائية اسات العليـا للطفولـة ، : ر ،  رOلية الد

اسات الطفولة   . رقسم د
Ãع : عمانيعلم النفس ال�Tبو ، ). 2009( القاسم ،جمال   .زدار صفاء للïشر والتو

456 قــائم عzــ) اســ�Tاتيجي�4 لعــب الــدو والقــصة hــg ) .2008( القــضاة ، دمحم  فرحــان   رأثــر برنــامج تــد ر
سة ات القراءة لدى أطفال ما قبل املد رتنمية م#ا  1 ، جامعة ال2و6ت ، اVWلة ال�Tبو6ـة ، ر

)86  . ( 
 .مكتبة !نجلو املصر6ة :  ، القا�رة الطفل تïشÈتھ وحاجاتھ) . 2005 (يالقناو ، �دى

g)س ). 2004(قنديل ،دمحم متوÃ دن راملدخل إ() التد  .قدار الشر : ر، %
سة وأولياء %مو ،). 2003(يالقنالو ، س#يلة دمحم  ات التواصل بBن املد رم#ا ر  . دار الفكر ر

ات !ستعداد للقراءة لدى ب) . 2019(كدوا	ي ، ملياء أحمد محمود  ضة وعالق�ا ببعض م#ا رµئة الر و
ضـــة 6ـــاض %طفــــال ، ص ص وطفـــل الر ر ، املـــؤتمر الـــدو(g الثــــا	ي جامعـــة اســـيوط ، Oليـــة 

517-515 .  
 (zكرم الدين ، لي)سة ، القا�رة ) . 2012  دار الفكر العرÑي : راللغة عند طفل ما قبل املد

ال عبـــــدالرحيم  يســـــتعداد للقـــــراءة وعالقتـــــھ بالتـــــدعيم %ســـــر واملـــــشاركة !) . 1997(زكمـــــال ، جـــــو
ضــــة للقـــــراءة اك طفـــــل الر ـــار وإد والوالديــــة وأف2ــ ابطـــــة ر اســــات !	ـــــسانية ،  ر ، مجلـــــة الد ر

 . 112-67، ص ص ) 7 (1!خصائيBن النفسيBن املصر6ة ، 
عرفيــة hـــg م"Vــم املــصطHÂات ال�Tبو6ــة امل) . 2013(  اللقــا	ي ، أحمــد حــسBن ،  اVIمــل ، عzــ) أحمــد 

Ãس راملنا�: وطر التد  .عالم الكتب :  ، القا�رة 3 ، طق
6ــاض ). 2007(ماجـد ، مــر6م    gــh ـشطة امل@?ليــة	راتجا�ــات عينـة مــن املعلمــات واوليـاء %مــو نحــو % ر

6ة ، %طفال   58 -22ص ص  ) 3 (17ر ، مجلة Oلية ال�Tبية جامعة �سكند
ن !ســالمية ، يعثقافـة ال�ــ¡V) . 2018( متـو() ، دمحم عطيــة  ة %وقــاف والـشؤ ا ؤ ، مجلـة و ر ) 641(1ز
 .82-80ص ص 

 gــــzـــدالفتاح ع ـــا ) .2010(  دمحم ، أمــــا	ي عبــ ضـــــة وعالق�ــ ات !ســـــتعداد للقــــراءة لـــــدى طفــــل الر وم#ـــــا ر
- 36ص ص  ) 110 (1 ، جامعـة عـBن شـمس ، مجلـة القـراءة واملعرفــة ، بـبعض املتغBـTات

64.  
فعـــــت أحمـــــد  ـــان  ـــال امل�ـــــTددين عzـــــ) مكتبـــــات ) .1995( رمحمــــود ، حنــ القيمـــــة %خالقيــــة لـــــدى %طفــ

نة (%طفال وغTB امل�Tددين  اسة مقا رد سـالة ماجـستTB ،  جامعـة عـBن شـمس )ر مع#ـد : ر ، 
اسات الطفولة   .رد
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 .مكتبة إش`يليا : علم نفس النمو للطفولة واملرا�قة ، السعودية ) .2000(مخيمر ، �شام دمحم 
ي دمحم تقيــيم برنــامج اثــراء %	ــشطة امل@?ليــة املقدمــة لألطفــال املعــاقBن ).2008( ز مر�ــ�4 ، خالــدة فــو

عقليا شمال الضفة الغر�ية ،
ً

سالة ماجستTB ، جامعة الTBموك    .Oلية ال�Tبية : ر 
ان ، نجــم الــدين  مكتبــة :يالنمــو اللغــو وتطــو6ره hــg مرحلــة الطفولــة املبكــرة ، ال2و6ــت ). 2005(ومــر

 .الفالح 
مكتبــة الـــدار العر�يـــة :  ، القـــا�رة ¥يئــة الطفـــل للقـــراءة بر6ــاض %طفـــال) : 2004 (مــصطفى ، ف#ـــيم

 .للكتاب 
ن لالســــتعداد اللغــــو ). 2020(الــــسو6في ، وائــــل صــــالح دمحم ســــيد  يبرنــــامج قــــائم عzــــ) نمــــوذج كمبــــو ر

ات !سـتعداد القرا�ـي لتالميـذ الـصف %و !بتـدا�ي غBـT امللتحقـBن للتنميـة م#ـا بر6ــاض  ر
 .2192 -2162، ص ص ) 77( اVWلة ال�Tبو6ة ، Oلية ال�Tبية ،  ،%طفال

6ـــة دمحم  اســـ�Tاتيجيات حديثـــة hـــg بـــرامج تنميـــة اللغـــة و!بـــداع لطفـــل مـــا قبـــل ). 2008( زالنـــا�g ، فو
سة  .دار الكتاب اHIديث :  ، القا�رة راملد

 .دار الفكر العرÑي :  ، القا�رة اعداد الطفل للقراءة والكتابة). 2014(الناشف ، �دى محمود 
سـة) . 2008(الناشف ، �دى محمود دار :  ، القـا�رة رتصميم الTtامج التعليمية ألطفال ما قبل املد

 .الكتاب اHIديث 
ات !ستعداد للقراءة) . 2007( ناصر ،)Hر بïت  ضة gh اكساب %طفال ªعض م#ا ردو بµئة الر و  ر

ة ، جامعة امللك سعود سالة ماجستTB غTB مïشو ر،   .ل Oلية ال�Tبية ، قسم أصو ال�Tبية :ر
د سالم   والنداو ،استTt داو ق ات !ستعداد القرا�ي لدى أطفال الر6اض ). 2019( ي التم#يدي (رم#ا

 .51-29ص ص ) 3 ( 30 جامعة ªغداد ، مجلة Oلية ال�Tبية للبنات ، ،) 
ا) . 2013(نـديم ، أمBــTة محــسن عبــداHIليم  ردو الــوgj الـصو�ي hــg تنميــة م#ــا ت !ســتعداد القرا�ــي ر

ضة   .17-1ص ص  ) 65 ( 1 ، جامعة دمياط ، مجلة Oلية ال�Tبية ، ولدى طفل الر
ن   ضة لتعلم القراءة gh ) .2020(ونصر ، معاطي دمحم ابرا�يم وأخر وبناء مقياس استعداد طفل الر

ghالثقا gjن شمس ضوء متطلبات الوBمعية املصر6: ، جامعة عVIبية ، مجلة اTلية ال�O ة
  .160-125للقراءة واملعرفة ، ص ص 

ســالة ) . 2010( ال#اشــمية ، �نــد  �ــا hــg العمليــة التعليميــة ، مجلــة  ر%	ــشطة العلميــة أ�مي�ــا ودو ر
  .50-10ص ص ) 27 (1، سلطنة عمان ، ال�Tبية 

 ، جا�ـــات حديثـــة وقـــضايا أساســـية hـــg �علـــم القـــراءة و�نـــاء املـــن;:ات) . 2014( يـــو	س ، فت%ـــg عzـــ) 
 .مكتبة و�بة : �رة القا

ثانيا 
ُ
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