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 للقراءةمدى ممارسة أولیاء األمور للمھارات المسبقة 
 والكتابة 

 مع أطفالھم في مرحلة ما قبل المدرسة 
 بدولة اإلمارات العربیة المتحدة

  
 صـــــملخ
لقراءة لمدى ممارسة أولياء األمور للمهارات المسبقة هدفت الدراسة إلى التعرف على 

على عينة من أولياء أمور األطفال  بعد تطبيقهاوالكتابة مع أطفالهم في مرحلة ما قبل المدرسة 
، وذلك تبعاً الملتحقون بمرحلة ما قبل المدرسة في مدينة العين بدولة اإلمارات العربية المتحدة

والتي قامت على ) عمر المستجيب، مشكلة الطفل، المستوى التعليمي للمستجيب(لمتغيرات 
  .أساسها فرضيات الدراسة الثالثة

وقد تم بناء أداة الدراسة من قبل الباحثين، وهي عبارة عن استبانة تم تقنينها باالعتماد 
لية، والتحقق من على صدق المحكمين واستخراج معامالت ارتباط الفقرات مع الدرجة الك

وبعد استخراج ). 0.78(ثباتها باستخراج معامل ثبات االتساق الداخلي للفقرات والذي بلغ 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية الستجابات أولياء األمور، 

ج ، أظهرت النتائ(SPSS)وفحص الفرضيات الصفرية للدراسة باستخدام البرنامج االحصائي 
 والكتابة مع أطفالهم في مرحلة ما قبل المدرسة للقراءةممارسة أولياء األمور للمهارات أن 

هي في مستوى متوسط، وأن هذه الممارسة ليست ذات داللة إحصائية وفقاً لمتغيرات المستوى 
  .التعليمي ومشكلة الطفل، فيما كانت دالة إحصائياً وفق متغير عمر المستجيب

قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها تشجيع جميع أفراد وبناء على ذلك  
األسرة على ممارسة مهارات القراءة والكتابة مع أطفالهم في البيت، وتهيئة البيئة المنزلية 

خاصة  بالمحفزات التي تدفعه للمحاوالت األولى للقراءة والكتابة الثقافية للطفل وإثرائها
  .نطقية وغيرهااألطفال الذين يعانون من مشكالت 
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 دمةــــمق
 

تعتبر األسرة البيئة التعليمية األولى للطفل حيث يكتسب فيها المهارات االجتماعية 
والسلوكية والتعليمية المالئمة والتي تهيؤه لدخول المدرسة، حيث يتم تطوير وصقل تلك 

المهارات وخاصة مهارات وتعتقد بعض األسر أن تزويد األبناء بتلك . المهارات بشكل منظم
القراءة منها، يبدأ مع تعلم أبناءهم األحرف والنطق بها، وذلك على الرغم من أن اكتساب هذه 

  .المهارة يتم قبل ذلك بكثير
. إن تنمية حب القراءة عند األطفال وربطهم بالكتاب ال يعد من مهام المدرسة وحدها

نوات الخمس األولى في بناء شخصية الطفل فقد أظهرت البحوث التربوية والنفسية أهمية الس
وتحديد أنماط سلوكه، مما يجعل أمر تربيته وتوجيهه شأناً يستحق العناية والجهد والتفكير 

التي هدفت إلى  ادراستهمن خالل ) clay (1975 ,كالي  تفقد توصل).  1992الكندري، (
إلى أن هنالك كماً هائالً من معرفة دور البيت والمدرسة في كيفية تعلم األطفال القراءة، 

البحوث العلمية التي تدعم وجهة النظر القائلة بأن اتصال الطفل بالكتب والمواد المطبوعة في 
النصار، (البيت قبل التحاقه بالمدرسة له تأثير كبير على نموه المعرفي بعد التحاقه بها 

لتحقون بالمدرسة وهم بالفعل وتشير العديد من الدراسات إلى أن العديد من األطفال ي). 2004
تعلموا "وبعد دراسة حاالت من هؤالء األطفال، استنتج الباحثون بأنهم قد . يقرؤون ويكتبون

، بمعنى أن قدرتهم على القراءة كانت تتطور بشكل مرادف الكتسابهم "القراءة بشكل طبيعي
أيضاً   (Morrow, 2005) ت مورووقد أوضح (Morrow, 2005)اللغة أو تعلمهم المشي 

باكتساب المعلومات حول القراءة والكتابة منذ لحظة والدتهم، كما أنهم  يبدؤونبأن األطفال 
يستمرون ببناء معلوماتهم عن اللغة المحكية، والمقروءة، والمكتوبة أثناء مرحلة الطفولة 

ابة وبذلك بدأ اهتمام الباحثين ينصب بشكل كبير نحو تطور تعلم الكت. المبكرة وما بعدها
فعلى سبيل المثال، كشفت دراسات . والقراءة في سنوات الطفولة األولى أكثر من ذي قبل

عن أثر القراءة من قبل الوالدين ) Mason and McCormick, 1981(مكورميك و ميسون
  يادينويؤكد على ذلك . والمعانيعلى أطفالهم في إثارة األسئلة والتعليقات المرتبطة بالصور 

 (Yaden, 1985) عقب قراءة القصص عليهم بطرح  يبدؤونإلى أن األطفال  أشارحيث
األسئلة والتعليقات، كما تبدأ لديهم محاوالت لقراءة ولفظ أألحرف والكلمات، ويصبح شكل 

  .المطبوعات أكثر أهمية في االستجابات التي تتولد لديهم فيما بعد
أما مهارات الفهم القرائي فتتعزز لدى األطفال من خالل تآلفهم مع المفردات والبنى 
اللغوية الموجودة في الكتب المقروءة عليهم من قبل الكبار، فاألطفال الذين يتعرضون للقراءة 

بسهولة  يقرؤون، كما أنهم أقرانهمبشكل مستمر ومبكر فإنهم يميلون للقراءة والكتابة أبكر من 
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 ,Mason(، وتتشكل لديهم في نفس الوقت مهارة في ربط المادة المقروءة بالمتعة أكبر

1980.(  
وعلى الرغم أن المدرسة تلعب دوراً حيوياً في تنمية حب القراءة لدى األطفال، إال أن 

فإذا لم يكن البيت غنياً . الوالدين يجب أن يكونوا قدوة ألبنائهم في مرحلة ما قبل المدرسة
ويمكن لألطفال أن يتعلقوا بالقراءة . لقراءة، فإن ارتباط األطفال بها سيكون ضعيفاًومفعماً با

ويتم . ويزداد تعلقهم بها حينما يصبح وقت القراءة مفعماً باللهو والمرح. حتى قبل أن يتعلموها
ذلك عن طريق اللعب مع األطفال وتشجيعهم على طرح األسئلة، واالستماع إلى الحكايات، 

لزيارة معارض الكتب والمكتبات، وكذلك حثهم على الرسم  والتلوين بما ينمي  واصطحابهم
إن البيئة األسرية المحفزة على العلم والمعرفة . مهاراتهم في التعرف على األحرف واألرقام

في مرحلة ما قبل المدرسة  يعد من أهم العوامل التي تصقل مهارات القراءة والكتابة األولية 
عندما يشعر الطفل في هذه السن المبكرة بأن الكتب والمطبوعات والقصص ف. عند األطفال

موضع اهتمام األسرة، فإنه سيحرص علي اقتنائها والمحافظة عليها، ومحاولة استكشافها، 
وألن األطفال يتعلمون . ومن ثم التعود الحقاً على القراءة باعتبارها أمراً أساسياً في الحياة

نشطة التي ممكن ممارستها من قبل الوالدين سوف تختلف باختالف بطرائق مختلفة، فإن األ
  .ماط تعلم أبنائهمأن

ونظراً ألهمية دور أولياء األمور في تنمية مهارات القراءة لدى أطفالهم في مراحل 
عمرية مبكرة، فقد جاءت هذه الدراسة للتعرف على مدى استخدام أولياء األمور أو الوالدين 

للقراءة والكتابة مع أطفالهم في مرحلة ما قبل المدرسة وعالقة ذلك بعدد للمهارات األساسية 
  .من المتغيرات

  :مشكلة الدراسة وأهميتها
تعتبر المراحل العمرية األولى من حياة الطفل بالغة األهمية نظراً النعكاساتها 

ن الغريب وبناء عليه فليس م. واالجتماعية والسلوكية والتربوية على شخصية الطفل وبنائها
أن تشير الدراسات واألبحاث إلى التأثيرات األسرية على الطفل والتي تمتد حتى تصل إلى 

التعليمي، وخاصة اكتسابه المهارات األولى في القراءة والكتابة،  هبنائاللبنات األساسية في 
  .وذلك عن طريق تأثره بالبيئة المنزلية التي يحياها، وتقليده للوالدين والمحيطين به

فنظراً ألهمية هذا الموضوع وندرة الدراسات التي تناولته في عالمنا العربي وخاصة 
في مجتمع اإلمارات، فقد جاءت هذه الدراسة كإضافة علمية جديدة للتعرف على مدى ممارسة 
 .أولياء األمور للمهارات المسبقة في القراءة والكتابة مع أطفالهم في مرحلة ما قبل المدرسة

ة انتباه أولياء األمور والمهتمين والمختصين والقائمين على البرامج التعليمية وكذلك إثار
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والتربوية في مرحلة ما قبل المدرسة، إلى أهمية استخدام مهارات القراءة والكتابة في تعليم 
 .األطفال وأثرها في إكسابهم الخبرات التعليمية والتربوية الالحقة

  : أهداف الدراسة
  - :إلى تحقيق األهداف التاليةسعت هذه الدراسة 

والكتابة مع  اإلعداد للقراءةالتعرف على مدى ممارسة أولياء األمور لمهارات  -1
 أطفالهم في مرحلة ما قبل المدرسة

 ةمشكلالمستوى التعليمي للمستجيب، (التعرف على أثر كل من المتغيرات التالية  -2
هارات القراءة والكتابة مع في مدى ممارسة أولياء األمور لم) الطفل، عمر المستجيب

  .أطفالهم في مرحلة ما قبل المدرسة
  :فرضيات الدراسة

مدى ممارسة في )  0.05= ألفا (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -1
أولياء األمور لمهارات القراءة والكتابة مع أطفالهم في مرحلة ما قبل المدرسة 

ثانوية عامة فما دون، دبلوم، بكالوريوس، (للمستجيب تعزى إلى متغير المستوى التعليمي 
  ).ماجستير فما فوق

مدى ممارسة في )  0.05= ألفا (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -2
أولياء األمور لمهارات القراءة والكتابة مع أطفالهم في مرحلة ما قبل المدرسة 

ة، بصرية، صعوبة في التعلم، جسمية، في النطق، سمعي(تعزى إلى متغير مشكلة الطفل 
  .)عقلية، انفعالية، عدوانية

في مدى ممارسة أولياء ) 0.05= ألفا (توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال  -3
األمور لمهارات القراءة والكتابة مع أطفالهم في مرحلة ما قبل المدرسة تعزى إلى متغير عمر 

  ).سنة 40سنة، أكثر من  40- 31سنة، من  30-20سنة،  20أقل من (المستجيب 
  
  

  :حدود الدراسة
لقد تم تطبيق إطار هذه الدراسة على عينة من أولياء أمور األطفال الملتحقون بمرحلة ما قبل 

  .المدرسة في مدينة العين بدولة اإلمارات العربية المتحدة
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  الدراسات السابقة
وفي زرع القيم الثقافية واالجتماعية تعتبر األسرة هي المؤثر األول في سلوك الطفل 

وعلى الرغم من أن التعليم سواء كان في المدارس أو رياض األطفال يعتبر بداية تعلم . لديه
، إال أن الخطوات األولى إلتقان تلك ورسمي الطفل لمهارات القراءة والكتابة بشكل نظامي

ومن خالل المالحظات . مدرسةالمهارات تبدأ من المنزل قبل التحاق الطفل بالروضة أو ال
األولية للطفل في بيئتة األسرية يصبح الوالدين المثل األعلى والقدوة األولى للطفل، حيث 
يكتسب منهما السلوكات المالئمة باعتبارهما يشكالن النموذج األول واألهم في حياته 

أن األطفال يبدؤون باكتساب المعلومات المسبقة عن القراءة والكتابة ومن المعلوم  .االجتماعية
منذ لحظة والدتهم، ويستمرون في بناء معلوماتهم عن اللغة المحكية، والمقروءة، والمكتوبة 

ويلعب جميع أفراد األسرة كاآلباء واألخوة واألخوات دوراً . أثناء مراحل نموهم المختلفة
المعلمون األوائل ألطفالهم، فغالباً ما يعتمد نجاح أية  يعتبرونحيوياً في هذا الخصوص حيث 

العديد من األطفال إلى الروضة أو  يلتحقحيث . برامج مدرسية على بيئة التعلم المنزلية
  .القراءة والكتابة إتقانهم للغة أو المشياألساسية في مهارات الالمدرسة وهم بالفعل يتقنون 

ر في العقود القليلة الماضية نحو تطور تعلم الكتابة وقد انصب االنتباه بشكل كبي
فلم يدرك المدرسون وأولياء األمور واإلداريون بأن . والقراءة في سنوات الطفولة األولى

األطفال في سن ما قبل الدراسة هم قراء وكتاب، إال بعد أن أكدت األبحاث المكثفة على 
ففي غضون السنوات القليلة . ة والقراءةضرورة التفكير في توفير التدريب المبكر للكتاب

ولم .  الماضية، ازدهرت األبحاث حول تطور القراءة والكتابة في سنوات الطفولة المبكرة
، وإنما قدمت أيضاً مفاهيم وتوجيهات حديثة عن بعض فقط تقدم هذه األبحاث معلومات جديدة

 ,Morrow) ولة المبكرةأساليب التدريب على مهارات القراءة والكتابة في سنوات الطف
2005). 

منذ بدايات القرن الماضي، يتضح عدم ومن خالل العودة إلى األدب المتخصص 
فقد  .المدرسةالقراءة والكتابة لدى الطفل قبل دخوله  اهتمام العلماء والمختصين بتطوير تعلم

عند التحاق الطفل  النظاميمع التعليم فقط يبدأ مثل هذا النوع من التعليم أن  ساد في تلك الفترة
) Gesell(علماء النفس التطوريين مثل غيزل  أيد ذلك بعضوقد  .األول االبتدائي بالصف
القراءة لم  فالتدريب على .العوامل تأثيراً في تعلم القراءةالنضج كأكثر  أشار إلى عاملالذي 
تدريب أو تجنبوا  رياض األطفال اتجاهل مدرسو وبذلك ،يصبح مستعداً حتىللطفل  يوفر

زي  عض أساليب التعليم الخاص ببستالوبإال أنهم اتبعوا في نفس الوقت . األطفال على القراءة
لألطفال، ويشجعونهم يقرؤون  حيث كانوا عادة ما ). Pestalozzi and Froebel(وفروبل 

 .حلقات النقاش والحوار واألغاني واألناشيدعلى اللعب، واالكتشاف، وحل المشاكل، ويقودون 
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 حتىتعليق تعليم القراءة )   Morphet and Washbume(د دعم مورفت وواشبورن وق
ممن يصل عمرهم توصلت دراستهم إلى أن األطفال  فقد ."بما يكفي ناضجاً"يصبح الطفل 

مقارنة باألطفال  قد حققوا تقدماً أفضل في إنجاز اختبار القراءة) ست سنوات ونصف( العقلي
  .(Weikle and Hadadian, 2000)األصغر منهم سناً 

 سابقاً؛ تلك الدراسات التي تطرقت إلى كيفية تعلمسجل أول تحد للمواقف السائدة وقد 
فقد خلصت الكثير من  ،اكتساب اللغة أهمية النضج فيعلى الرغم من ف .األطفال اللغة الكالمية

يقلدون لغة الراشدين  حيثاللغة،  دوراً ايجابياً في تعلم يلعبون أنفسهم األبحاث إلى أن األطفال
التي يحتاجونها لتوصيل  الكلماتلغتهم عندما ال يجدون  طورونوي في األسرة والبيئة المحيطة

الذين يتعرضون  كما أن األطفال .األولى عادةً كلمة وظيفية وبذلك تكون مفرداتهم. أفكارهم
الذين  ة باألطفالفي استخدام اللغة مقارنيجدون سهولة أكبر بيئة لغوية غنية بشكل ثابت ل

 ;Chomsky, 1965; Halliday, 1975; McNeil, 1970(يفتقدون لهذه الفرص 

Menyuk, 1977; Bruner, 1975; .( وفي الوقت الذي أظهرت فيه بعض الدراسات أن
األطفال ذوي المشكالت اللغوية لم تتح لهم من قبل أسرهم فرص القراءة والكتابة والتلوين 

، فقد توصلت (Blischak, 1995; Katims, 1991)ع بقية األطفال بشكل كاف بالمقارنة م
إلى أنه على الرغم من أن األطفال في مرحلة ما قبل  (Williams, 1994)دراسة ويليامز 

المدرسة الذين يعانون من إعاقات سمعية قد أظهروا تأخراً في مهارات القراءة والكتابة تأخراً 
لمسبقة في القراءة والكتابة استمرت في التطور نتيجة اهتمام لغوياً واضحاً، إال أن مهاراتهم ا

  .األسرة بهم
التي  وقد تناولت دراسات أخرى أهمية المستوى التعليمي لألم خاصة، والبيئة األسرية

بدون توجيه مباشر قبل التحاقهم بالمدرسة  عامة يتعلم فيها األطفال القراءة والكتابة
)Morrow, 1983; Heath, 1980; Holdaway, 1979;(.   حيث تصبح البيئة األسرية

وكذلك عندما يقدم أفراد األسرة أنفسهم  ،الكتب وأدوات أخرى للقراءة غنية ومثيرة كلما وفرت
أن  (Laosa, 1982)،  وفي حين وجدت دراسة الوسا تعلم القراءة والكتابة كنماذج نشطة في

األمهات األكثر تعليماً يقرأن ألطفالهن أكثر من األمهات غير المتعلمات، فإن دراسة راشد 
أفادت بأن المهارات المسبقة في القراءة والكتابة التي  (Rashid, & et. al.  2005)وآخرون 

  .يكتسبها الطفل من األسرة ليست لها عالقة بالمستوى التعليمي لألم
 لهم عنت أيضاً عن استجابات األطفال حيال قراءة القصص الدراسا بعض قد كشفتو

 Mason and( مكورميكو سوناثية األبعاد الخاصة بمميول تطورية تتبع الصيغة الثال

McCormick, 1981 .(القصص، تكون أسئلة وتعليقات األطفال مرتبطة  ءةخالل قراف
قراءة  أو سماء األحرف،أثم تصبح أسئلتهم وتعليقاتهم موجهة نحو  .بصور ومعاني القصص
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تهيمن وظيفة  وأخيراً،). Yaden, 1985(الكلمات الفردية، أو محاولة لفظ الكلمات 
  .ذ يصبح شكل المطبوعات أكثر أهمية؛ إاالستجاباتتلك المطبوعات على 

وفي هذا السياق فإنه ال يجوز االعتماد أو تعميم مفاهيم قد تكون مفصلة نوعاً ما مـن    
إن مثل هذا االعتقاد قد يصدق فـي بعـض   ". يتعلمون القراءة بشكل طبيعي إن األطفال"مثل 

حاالت األطفال الذين يعيشون في بيئات داعمة وثرية ومحفزة على تعليم القراءة والكتابـة، إال  
أن تعميمه على بقية األطفال يحرمهم من فرص التعليم والتدريب الموجـه علـى المهـارات    

 ,Heath, 1980; Morrow, 1988; Yaden, 1985; Flood(ة المسبقة في القراءة والكتاب

1977;  (.   
  

الطفل يكتسب بعض المعرفة عـن  فقد افترضت بأن  (Clay, 1975)أما ماري كالي 
هناك عالقة ديناميكيـة مـا بـين مهـارات     أن و .اللغة، والقراءة والكتابة قبل دخوله المدرسة

اللغة الشفوية، واإلصغاء إذ أن كل مهارة منها تؤثر فـي  القراءة، الكتابة، المتمثلة في  االتصال
، المنزليـة طفـل  ويحدث التطور في حيـاة ال  .الذي يمر فيه الطفل األخرى في سياق التطور

ذات معنى تتطلب اسـتخدام الـتعلم فـي     توظيف خبرات االجتماعية، والمدرسية، من خاللو
أثنـاء تـداخل   أي علم اجتماعيـة،  وغالباً ما تكون وضعيات اكتسـاب الـت   .وضعيات طبيعية

  .الراشدين واألطفال مع بعضهم البعض من خالل العمل الجماعي
 لدى األطفـال  تطور التعلم كيفية عن)  Holdaway, 1979(تقدم نظرية هولداواي و
فعوضاً عن تقديم اإلرشادات الشفهية عن كيفيـة  . كيفية اكتساب القراءة والكتابةحول ملخصاً 
. تستثير رغبة أطفالهم في تقليـدها نماذج تحفيزية  توفيرما، يقوم اآلباء بأنفسهم بارة مهب القيام

وحسـب هـذه   . ثم يتهذب هذا النشاط التقليدي عن طريق المكافأة والنشاط والتشجيع والتوجيه
العمليات التي تمكن الطفل من اكتساب مهارتي القراءة والكتابة تبـدأ بمالحظـة   النظرية، فإن 
، ومن ثـم  ويكتبونيقرؤون وهم ات التعلم، كأن يقرأ له مثالً، أو يشاهد الراشدين الطفل لسلوكي

ـ أشار ليبرمان وليبرمان وقد . االستماع إلى توجيهاتهم حول كيفية إتقان تلك المهارات ى أن إل
بشكل  روف األبجديةر قادرين على اكتساب نظام الحيمن األطفال يعتبرون غ% 52ـ % 20

 مـن  علـى مجموعـة   والكتابةالقراءة  ارتكازإلى ) Tompson(ن تومبسو كما أكدتتلقائي، 
ـ وأن مثل هذه المهـارات ال ت  ،تدريسها بشكل ثابت ومنتظم التي يجدرمهارات ال رك عـادة  ت

بشكل ضمني أن ما يتعلمه األطفال (Formann) كما أوضح فورمان  .صدفةا للطفل كي يتقنه
وقـد حـذر    .باشراً بالنسبة للبعض اآلخـر حاً ومأو من خالل االستنتاج، يجب أن يكون واض

 ,Morrow) لقـراءة ا لفشل في المراحل األولى من تعلمفورمان من تعريض الطفل لخبرات ا

2005).  
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وتشمل أنشطة التعلم األسري التي تزود األطفال بالمهـارات المسـبقة فـي القـراءة     
إلـى العديـد مـن     (Morrow, & Paratore, 1993)والكتابة كما أشارت مورو وباراتور 

ممارسة أولياء األمور تـدريب أطفـالهم علـى    : اإلجراءات منها على سبيل المثال ال الحصر
مهارات القراءة والكتابة بشكل موجه للطفل، كاستخدام الرسوم أو تدوين المالحظات وتبـادل  

ة والقراءة األفكار أو الرسائل، واالحتفاظ بالسجالت أو تبادل القصص واألفكار خالل المحادث
وقد تطبق مثل هذه اإلجراءات وغيرها التـي  . أو الكتابة، أو إتباع إرشادات وتعليمات مكتوبة

تتضمن أفكاراً مبتكرة من قبل الوالدين داخل المنزل أو المكتبة أو الحـدائق العامـة أو أثنـاء    
ـ  . زيارة المحالت التجارية بقة فـي  ويالحظ في السياق أن األطفال يكتسبون المهـارات المس

نشاطات التعلم إذا ما نظروا إلى حيث أنهم يندمجون في ، القراءة والكتابة التي تخدم أغراضهم
 & Mason(أغراضاً محددة لـديهم  تخدم  وحياتية اطات وظيفيةالقراءة والكتابة على أنها نش

McCormick, 1981,(.   
المهـارات  هـم مكونـات تـدعيم    وتعد القراءة لألطفال وخاصة قراءة القصص أحد أ

ووعيهم ببنية القصـة، كمـا    المعلوماتية فقراءة القصة تعزز خلفيتهم. للقراءة والكتابة المسبقة
فلغة الكتب تقدم لألطفال نموذجـاً متميـزاً فـي القـراءة     . لفاً بين األطفال ولغة الكتبآتخلق ت

كتابـة   علـى  ساعد األطفـال يسماع قصص مبنية بشكل جيد إضافة إلى أن . والكتابة السليمة
كما أن القراءة لألطفال تنمي ). Morrow, 1983, Julltan, 1992(وسرد قصصهم الخاصة 

مهارات الفهم من خالل تآلفهم مـع المفـردات   لديهم مهارات التعرف على المطبوعات وكذلك 
تعرضـوا للقـراءة   والبنى اللغوية الموجودة في الكتب التي قرأها الكبار لهم، فاألطفال الذين 

أنهـم  كمـا   أقرانهم اآلخـرين يميلون للقراءة والكتابة في وقت أبكر من  بكر ومستمربشكل م
  ).Mason, 1980(أكبرومتعة ون بسهولة ؤيقر

كمـا أن   .والكتابـة  القراءة مهارتي تدعم تطور المنزليةقد وجد الباحثون أن القراءة و
أفضل طفال تعطيهم فهماً أن القراءة لأل، وإستراتيجية مهمة كذلك يعدفس القصة نتكرار قراءة 

ووضعية من يقومون بعملية القراءة، كما تتشكل لديهم كيفية التعامـل  عن وظائف المطبوعات 
لبداية، والوسـط ، ونهايـة   مع الكتاب ويصبحون مع مرور الوقت أكثر إنتباها أثناء اإلصغاء 

 ,Mason( سونام وقد أكدت). Yaden,1985( المفهوم والمغزى من القصةكذلك ؛ والقصة

ومبادئ المطبوعات، كمـا   شكلو م لوظائفإدراكهفي زيادة أن القراءة لألطفال تسهم ) 1980
مواقـف  كما تتطور لديهم أيضاً . ول كيفية مقاربة مهمات القراءةلديهم معرفة إدراكية ح نميت
القصص من قبل اآلباء يـدوم حتـى بعـد     ةفالدفء الذي يصاحب قراء. لقراءةيجابية حيال اإ

 ركة ليصبح طقساً من طقوس العالقةاء القراءة، فهو يدخل مشاعر جيدة ومتبادلة من المشاانته
   .بعض الكتب معان خاصة بين الراشد والطفلقراءة وتأخذ  .بينهما
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تعزيز وتطوير المهارات المسبقة في تعلـم مهـارتي   العوامل المنزلية المشجعة لومن 
التفاعل بين أفراد األسرة والبيئة الطبيعيـة وكـذلك المنـاخ التحفيـزي      هوالقراءة والكتابة، 

ومن خالل تفاعل هذه العوامل وغيرها، يترتب إتقان األطفال لمهـارات القـراءة   . والعاطفي
إضافة إلى أن قدراتهم العقليـة تتطـور بشـكل تـدريجي     . والكتابة في مراحل عمرية مبكرة

 ,Morrow( سالحسية الوظيفية بشكل أسرع من أقرانهم المهاراتكما تتطور لديهم وملحوظ، 

1983 Teale,1982(.  
أن التداخل االجتمـاعي النشـط بـين    ب المنزليةتجسد الدراسات عن جلسات القراءة و

فقد يهتم األطفـال  . التعلم عمليةفي  اًهام اًأساسي عامالً يعداآلباء واألطفال خالل هذه الجلسات 
بعض المفردات أو التعليق واإلجابـة عـن    المطبوعة أو يكررونبالصور والملصقات  مبدئياً

ثم تصبح اهتمامات الطفل بالقصة أكثر تعقيداً مما يدل  (Yaden, 1985)بعض اإلستفسارات 
التوقـع،  والـربط ،  والتحليل، : على بلوغه إلى مستويات عليا من التفكير خاصة في مهارات

الوضـعية،  والعنـوان،   في أحيـان أخـرى إلـى    كما تتوجه اهتماماته .، والتركيبالمعرفةو
 والكلمـات  األحـرف  بمـا فيهـا   خصـائص المطبوعـات  ، أو شخصيات القصة، وأحداثهاو

وتساعد المداخالت التي يوفرها أولياء األمور فـي إيجـاد   . )Morrow, 1988(واإليقاعات 
اإلسـتجابات  االستجابات في المواقف التي يعجزون فيها عن االسـتجابة بأنفسـهم أو ربـط    

   ).Anderson, 1985(بخبرات واقعية 
  جراءاتالطريقة واإل

  :مجتمع الدراسة وعينتها
جميع أولياء أمور وأسر األطفال الملتحقون برياض األطفال تكون مجتمع الدراسة من 

وقد بلغ عدد مدارس رياض . الحكومية بمدينة العين بدولة اإلمارات العربية المتحدة
ونظراً ). 3226(، في حين بلغ عدد األطفال الملتحقين بها )14(عين األطفال بمدينة ال

لصعوبة تطبيق األداة على جميع أولياء األمور، فقد قرر الباحثون اللجوء إلى اإلختيار 
حيث بلغ عدد أولياء . العشوائي ألولياء األمور والمتمثل في صف واحد من كل مدرسة

أسرة، وافق منهم على المشاركة ) 210(وائياً األمور في جميع هذه الفصول المختارة عش
أسرة ) 139(في إجراءات الدراسة التي تضمنت تطبيق األداة أثناء المقابلة الشخصية 

توزيع أفراد العينة وفق متغيرات ) 1(ويوضح الجدول رقم . شكلوا فيما بعد عينة الدراسة
  :الدراسة

  )1( رقم جدول
  ات عينة الدراسة وفقاً لمتغير أفراد توزيع
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  )المستوى التعليمي للمستجيب، مشكالت الطفل، عمر المستجيب(
  النسبة المئوية  التكرار  المستوى التعليمي للمستجيب

  %71.9  100  ثانوية عامة فما دون
  %8.6  12  دبلوم

  %19.4  27  فما فوق بكالوريوس
  النسبة المئوية  التكرار  الطفل ةمشكل

  %6.5  9  نطقية
  %1.4  2  بصرية

  %2.9  4  صعوبات تعلم
  %9.4  13  انفعالية

  %79.9  111  ال يوجد مشكالت
  النسبة المئوية   التكرار  عمر المستجيب

  %6.5  9  سنة 20من  أقل
  %75.5  105  سنة 20-30
  %15.1  21  سنة 40 -31من 

  %2.9  4  سنة 40أعلى من 
  %100  139  المجموع العام

  :الدراسة اةأد
وقد . فقرة) 14(تشتمل على على استبانة بصورتها النهائية اشتملت أداة الدراسة 

ضافة إلى المعلومات الشخصية جابة عن األسئلة، باإلوكيفية اإل هدف الدراسة تضمنت أيضاً
  .ي تمثل متغيرات الدراسة المستقلةالت

القراءة والكتابة  هذه االستبانة الخاصة بالمهارات المسبقة فيقام الباحثون ببناء وقد 
على  وذلك باالعتمادمرحلة ما قبل المدرسة، في ارسها أولياء األمور مع أطفالهم يم التي

وقد تم . هذا المجالفي واقع خبرة الباحثين و  (weikle, Hadadian, 2000)األدب التربوي 
دائماً : اليالتاستخدم الباحثون المقياس الثالثي صياغة فقرات الدراسة صياغة إيجابية، حيث 

للداللة على مدى استخدام أولياء األمور ) درجة 1(ونادراً ) درجة 2(، غالباً )درجة 3(
  .للمهارات المسبقة في القراءة والكتابة لدى أطفالهم

حملة من ) 5(وللتحقق من صدق أداة الدراسة، فقد عرضت على عدد خمسة 
كما عرضت كذلك على عدد ية وعلم النفس والتربية الخاصة، الدكتوراة في مجاالت الترب

منهم وطُلب  .من ذوي الكفاءة والخبرة الطويلة في رياض األطفال من العاملين) 5(خمسة 
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القتها ستبانة من حيث صياغتها اللغوية ومدى عالحكم على كل فقرة من فقرات اإل جميعاً
 3المحكمين واستجاباتهم تم حذف  ولدى مراجعة ردود. الموضوع الذي صممت لقياسهب

فقرات نظراً لتداخلها مع الفقرات األخرى أو لعدم اتصالها مباشرة بموضوع الدراسة، كما تم 
وعقب هذه التعديالت اقتصرت . فقرات أخرى وصياغتها بطريقة مالئمة 4تنقيح وتجميع عدد 

  .فقرة) 14(فقرات الدراسة على 
الدرجات التي حصل عليها المستجيبون في كل عبارة من  وقد تم إيجاد معامل االرتباط بين

   0.66و  0.31عبارات االستبانة والدرجة الكلية، وتراوحت معامالت االرتباط  بين 
يوضح معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة ) 2(والجدول رقم 

  :الكلية
  )2(جدول رقم 

  كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكليةمعامالت االرتباط بين درجة 
  

معامل   رقم العبارة
  االرتباط

معامل   رقم العبارة
  االرتباط

1  0.54  8  0.36  
2  0.33  9  0.58  
3  0.31  10  0.44  
4  0.54  11  0.66  
5  0.53  12  0.53  
6  0.42  13  0.57  
7  0.47  14  0.42  

االرتباط بين فقرات االستبانة أن جميع معامالت ) 2(ويتضح من الجدول السابق رقم 
  .وتؤكد هذه االرتباطات صدق فقرات االستبانة) 0.01(والدرجة الكلية هي دالة عند مستوى 

عن طريق  االرتباطبحساب معامل  هاتم التأكد من ثباتأما بالنسبة لثبات األداة، فقد 
 اًمناسب والذي يعد) 0.78(بلغ  والذيمعادلة كرونباخ ألفا لالتساق الداخلي بين الفقرات، 

  .ألغراض الدراسة
  :إجراءات الدراسة

جراءات الالزمة من أجل أداة الدراسة، قام الباحثون باإل بعد التأكد من صدق وثبات
  :تطبيقها على عينة الدراسة وذلك على النحو التالي

ما قبل  ممن هم ملتحقون في مرحلة طفالاألعلى أولياء أمور  ةتم توزيع االستبان -1
ومن ثم  .وتوضيح سرية المعلوماتشرح هدف الدراسة لالمدرسة من خالل مقابلتهم 
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وقد بلغ عدد . م أثناء قيامهم باالستجابة على الفقراتاستفساراتهجابة على اإل
 .استبانة)  210(االستبانات الموزعة 

افقوا على من بين أفراد العينة ممن و بعد جمع االستبانات الموزعة وفرزها، تبين أن -2
قد أتموا االستجابة على جميع ) 139(المشاركة في إجراءات الدراسة والبالغ عددهم 

 .وبذلك تم احتسابهم جميعاً كأفراد عينة الدراسة. الفقرات

البيانات  ومن ثم عولجت .لها إلى الحاسوباتم تبويب البيانات وترميزها وإدخ -3
 Statisticalلوم االجتماعية حصائية للعباستخدام برنامج الرزم اإلإحصائياً 

Packages for Social Sciences (SPSS)   والتي تمثلت بإجراء اختباراتT 

test    وتحليل التباين األحاديOne way ANOVA    واختبارLSD  للمقارنات
البعدية، واستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والتكرارات والنسب 

  .المئوية
  دراسة ومناقشتهانتائج ال

  :ين التاليينعلى الجزأ اشتملت نتائج الدراسة ومناقشتها
يقتصر التحليل في هذا الجزء على التحقق من هدف الدراسة األول والمتمثل في  :الجزء األول

مدى ممارسة أولياء األمور لمهارات القراءة والكتابة مع أطفالهم في مرحلة رياض األطفال، 
عينة الدراسة أفراد جابات ستلحسابية واالنحرافات المعيارية التم استخراج المتوسطات ا فقد

  .ذلك )3( رقم الجدوليوضح و .على االستبانة والدرجة الكلية لإلجابات
  :ومن أجل تفسير النتائج اعتمدت الدراسة على التقدير التالي

  يمثل استخداماً بشكل بسيط) 1(المتوسط الحسابي أقل من  -
 يمثل استخداماً بشكل متوسط)  1.99-1(المتوسط الحسابي من  -

  يمثل استخداماً بشكل مرتفع) فما فوق 2(المتوسط الحسابي من  -
  )3(الجدول 

  عينة الدراسة  الستجابات أفرادالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
  فقراتال كل فقرة من على 

ترتيب 
  الفقرة

المتوسط   ات حسب الترتيبالفقر  
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  التقدير

  مرتفع  0.50  2.74  يستعير طفلي كتباً من المكتبة   1
  مرتفع  0.53  2.64  أصطحب طفلي إلى معارض الكتب   2
أسمح لطفلي بمساعدتي في الكتابة في أنشطة كتابية سواء    3

  .الخ..في وضع قائمة التسوق أو كتابة بطاقات تهنئة 
  مرتفع  0.66  2.54
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أخصص ميزانية لشراء القصص وكتب أدب األطفال    4
  لطفلي

  مرتفع  0.67  2.30

  مرتفع  0.78  2.12  أغني لطفلي أهازيج شعبية مسجوعة   5
أكافئ طفلي وأعززه بشراء كتب وقصص األطفال التي    6

  يحبها 
  متوسط  0.75  1.96

  متوسط  0.71  1.75  أغير في نبرة صوتي عند قراءة قصة بصوت عالٍ   7
طفلي ألعاباً لغوية كثل سؤاله عن اسم حيوان أو ألعب مع    8

  نبات يبدأ بحرف ما
  متوسط  0.71  1.74

  متوسط  0.74  1.72  أحكي لطفلي قصصاً من القرآن الكريم   9

أشجع طفلي على ممارسة كتابة األحرف أو اسمه أو أية    10
أنشطة كتابية أخرى، مثل االطالع على دليل الهاتف أو 

  أو قراءة الفواتير قراءة اليافطات في الشارع

  متوسط  0.79  1.71

  متوسط  0.75  1.69  أشجع طفلي على أن يسأل أسئلة عند قراءتي له قصصاً   11

  متوسط  0.72  1.54  أقرأ لطفلي بصوت عالٍ   12

  متوسط  0.40  1.15  أشجع طفلي على قراءة أو حفظ اآليات القرآنية   13

والتلوين يستعمل طفلي أقالماً وألواناً لمحاولة الكتابة    14
  والخربشة

  متوسط  0.30  1.08

  متوسط  0.31  1.91  الدرجة الكلية

عينة  الستجابات أفرادأن المتوسطات الحسابية ) 3( رقم يتضح من الجدول السابق
في استخدامهم تراوحت بين التقدير المتوسط والتقدير المرتفع  قد الدراسة على فقرات االستبانة

ظهرت  وقد .ما قبل المدرسةفي مرحلة  همالمسبقة في القراءة والكتابة مع أطفال للمهارات
ظهرت المتوسطات  في حينبمستوى متوسط، ) 13- 6من (المتوسطات الحسابية للفقرات 

وخاصة تلك المتعلقة باستعارة الكتب من المكتبة  ى مرتفعبمستو) 5-1من (الحسابية للفقرات 
عينة  أفراد الدرجة الكلية للمتوسطات الحسابية ألداء أما .واصطحاب الطفل إلى المعارض

استخدام المهارات المسبقة للقراءة والكتابة بشكل  فقد أظهرتالدراسة على فقرات االستبانة 
بشكل كبير من  لمتوسط يعد قريباًوهذا ا .)1.91(متوسط حيث بلغ المتوسط الحسابي 

  .والذي تم اعتماده من قبل الباحثين راتاالستخدام المرتفع لهذه المها
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 ;Morrow, 1983 ; Heath, 1980(وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات 

Holdaway, 1979;  ( التي أظهرت أهمية  توافر بيئات غنية مساعدة على القراءة بما فيها
ات أخرى للقراءة واإلجابة عن أسئلة الطفل كمساعد في تعليم األطفال توفر الكتب وأدو

  .المهارات األساسية للقراءة والكتابة
  :فحص الفرضيات الصفرية: الجزء الثاني

  :الفرضية الصفرية األولى
في مدى استخدام المهـارات  )  0.05= ألفا (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

ءة والكتابة مع أطفال ما قبل المدرسة تعزى إلى متغيـر المسـتوى التعليمـي    المسبقة في القرا
  ).ثانوية عامة فما دون، دبلوم، بكالوريوس، ماجستير فما فوق(للمستجيب 
حـادي لداللـة   تم استخدام اختبار تحليل التباين األفقد  ،ختبار صحة هذه الفرضيةالو

عينة الدراسـة حسـب متغيـر المسـتوى التعليمـي       أفراد جاباتاستالفروق بين متوسطات 
  )4جدول رقم ( حو التاليللمستجيب، وكانت النتائج على الن

  
  )4( رقم جدول

  عينة الدراسة  الستجابات أفرادالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
  حسب متغير المستوى التعليمي للمستجيب

  االنحرافات المعيارية  الحسابيةالمتوسطات   المستوى التعليمي للمستجيب
  0.31  1.90  ثانوية عامة فما دون

  0.25  1.82  دبلوم 
  0.36  1.98  بكالوريوس

  0.31  1.91  الدرجة الكلية
 كانتعينة الدراسة  أفراد جاباتالستأن المتوسطات الحسابية  )4(رقم يظهر الجدول 

ما أكثر ارتفاعاً كل كانت المتوسطات إال أن هذه .مستوى مرتفع عند جميع المستجيبينفي 
المستوى التعليمي لألب واألم أو  يدل على أنه كلما كان وهذا .ارتفع المؤهل العلمي للمستجيب

أما اآلباء  .أطفالهممهارات القراءة والكتابة المسبقة مع المعلمة أعلى كلما كانوا أكثر ممارسة ل
لمتوسط فقد ظهر ا الثانوية العامة فما دون،ممن يحملون مؤهالت علمية تنحصر في واألمهات 

وهذا يدل على أن مدى وعيهم ألهمية استخدام مهارات القراءة  .اًمتوسطالحسابي الستجاباتهم 
بينهم وبين أطفالهم لتعليمهم فعال يسمح بالتواصل المثمر  والكتابة مع أطفالهم لم يصل لمستوى

 ,Laosa)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الوسا  .هذه المهارات في مرحلة ما قبل المدرسة

  .في أن األمهات األكثر تعليماً يقرأن ألطفالهن أكثر من األمهات غير المتعلمات (1982
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 ، فقدومن أجل معرفة فيما إذا كانت هذه الفروق بين المستجيبين دالة إحصائياً أم ال   
  ).5(دول رقم الموضح في جتم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي 

  
  )5( رقم جدول

 الدراسة عينة استجابات أفرادنتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات 
  حسب متغير المستوى التعليمي للمستجيب

مجموع   مصدر التباين
مربعات 
  االنحراف

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  مستوى الداللة  )ف(قيمة 

  0.526  0.746  7.66  3  0.230  بين المجموعات
  0.103  135  13.87  لمجموعاتا داخل

  138  14.10  الكلي
  )0.05= ألفا(مستوى الداللة  •
  

أن الفروق ) 5(المبين في جدول رقم يتضح من نتائج تحليل التباين األحادي السابق 
المدرسة والتي تعزى في مدى استخدام المهارات المسبقة في القراءة والكتابة مع أطفال ما قبل 

وقد  .) 0.05= ألفا (صائياً عند مستوى متغير المستوى التعليمي للمستجيب ليست دالة إح إلى
بسيطة لذوي المؤهالت  ةحصائييرجع السبب في ذلك إلى أنه على الرغم من وجود فروق إ

قة في القراءة في استخدام المهارات المسبال تنحصر فقط ، إال أن هذه الفروق قد علياالعلمية ال
إلى جانب  ،همالتقنيات الحديثة في تعليم أطفال إنهم قد يلجأون إلى توظيفوالكتابة، بل 

إضافة إلى ذلك، فإن عدد أفراد عينة  .رات المسبقة في القراءة والكتابةاستخدامهم للمها
قد ) ونحملة الشهادات الجامعية وحملة الثانوية العامة فما د(الدراسة في كلتا المجموعتين 

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة راشد . شكل عائقاً في سبيل تحقيق الداللة اإلحصائية المنشودة
بأن المهارات المسبقة في القراءة والكتابة التي  (Rashid, & et. al.  2005)وآخرون 

  .يكتسبها الطفل من األسرة ليست لها عالقة بالمستوى التعليمي لألم
  

  :يةنالفرضية الصفرية الثا
مدى استخدام المهـارات  في )  0.05= ألفا (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

فـي  (تعزى إلى متغير مشكلة الطفـل  المسبقة في القراءة والكتابة مع أطفال ما قبل المدرسة 
  .)النطق، سمعية، بصرية، صعوبة في التعلم، جسمية، عقلية، انفعالية، عدوانية
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تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي لداللـة  فقد  ،صحة هذه الفرضية وللتحقق من
ويوضـح   .حسب متغير مشكلة الطفـل عينة الدراسة  استجابات أفرادالفروق بين متوسطات 

  .هذه النتائج) 6(جدول رقم 
  )6( رقم جدول

  عينة الدراسة  الستجابات أفرادالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
  سب متغير مشكلة الطفلح

  االنحرافات المعيارية  المتوسطات الحسابية  مشكلة الطفل
  0.33  2.01  نطقية
  0.30  1.71  بصرية

  0.23  1.87  صعوبات تعلم
  0.44  2.00    انفعالية

  0.30  1.89  ال توجد مشكالت
  0.31  1.91  الدرجة الكلية
عينة الدراسة قد  أفرادالستجابات أن المتوسطات الحسابية ب )6(رقم  جدوليظهر 

تراوحت بين المستوى المتوسط والمرتفع في استخدام المستجيبين للمهارات المسبقة في القراءة 
الحظ أن وي .يعانون من مشكالت مختلفة ممنقبل المدرسة  ما في مرحلة طفالاألوالكتابة مع 

نون من مشكالت استخدام هذه المهارات قد ظهر بشكل مرتفع أكثر عند األطفال الذين يعا
ذوي المشكالت وقد يرجع السبب في ذلك إلى أن  .)2.01(نطقية حيث كان المتوسط الحسابي 

طرح  وأالتشجيع على القراءة ببحاجة إلى استماع أكثر للقصص والحكايات سواء  النطقية
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ويليامز . التدريب أكثر على التواصل اللفظي وأاألسئلة 

(Williams, 1994)  بأن األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة الذين يعانون من إعاقات سمعية
ونطقية قد استمرت مهاراتهم المسبقة في القراءة والكتابة بالتطور نتيجة اهتمام األسرة بهم 

 ;Blischak, 1995)فيما اختلفت هذه النتيجة مع دراسة . بالمقارنة مع غيرهم من األطفال

Katims, 1991) بأن األطفال ذوي المشكالت النطقية لم تتح لهم من قبل أسرهم فرص ،
القراءة والكتابة والتلوين بشكل كاف بالمقارنة مع األطفال الذين ليس لديهم مشكالت، وقد 

  . يرجع السبب في هذا االختالف إلى االختالف في منهجية البحث أو حجم العينة
فقد  ،فروق بين المستجيبين دالة إحصائياً أم الومن أجل معرفة فيما إذا كانت هذه ال 

  ).7(والذي يبينه جدول رقم تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي 
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  )7( رقم جدول
 الدراسة عينة استجابات أفرادنتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات 

  حسب متغير مشكلة الطفل
مربعات مجموع   مصدر التباين

  االنحراف
درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

مستوى   )ف(قيمة 
  الداللة

  0.557  0.753  7.75  4  0.310  بين المجموعات
  0.103  134  13.79  داخل المجموعات

  138  14.10  الكلي
  )0.05= ألفا(مستوى الداللة  •
  

أن ) 7( الموضحة في جدول رقمنتائج جدول تحليل التباين األحادي يتضح من 
الفروق في مدى استخدام المهارات المسبقة في القراءة والكتابة مع أطفال ما قبل المدرسة 

وقد  .) 0.05= ألفا (صائياً عند مستوى والتي تعزى إلى متغير مشكلة الطفل ليست دالة إح
مشكالت  يعانون منل ايرجع السبب في ذلك إلى أن عدد المستجيبين الذين يتعاملون مع أطف

الذين  حيث يمثل المستجيبين ،مقارنة مع إجمالي عينة الدراسةيعد محدوداً جداً مختلفة 
  .فقط من إجمالي عينة الدراسة%) 6.5(يتعاملون مع ذوي المشكالت النطقية 

  :ثالثةالفرضية الصفرية ال
في مدى ممارسة أولياء األمور ) 0.05= ألفا (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

لمهارات القراءة والكتابة باستخدام التقنيات الحديثة مع أطفالهم بمرحلة ما قبل المدرسة تعـزى  
 40سنة، أكثر مـن   40-31سنة، من  30-20سنة،  20أقل من (إلى متغير عمر المستجيب 

  ).سنة
حـادي لداللـة   تم استخدام اختبار تحليل التبـاين األ  ، فقدصحة هذه الفرضية وللتحقق من

جابات عينة الدراسة على االستبانة حسب متغير عمـر المسـتجيب،   إبين متوسطات الفروق 
لتحديد لصالح من ترجع الفروق بين المتوسـطات،   للمقارنات البعدية LSDإضافة إلى اختبار 

  ).9، 8(وذلك كما تظهرها الجداول ذوات األرقام 
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  )8( رقم جدول

  عينة الدراسة  الستجابات أفرادالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
  حسب متغير عمر المستجيب

  االنحرافات المعيارية  المتوسطات الحسابية  عمر المستجيب
  0.30  2.03  سنة 20أدنى من 

  0.31  1.91  سنة 20-30
  0.31  1.78  سنة 40-31من 

  0.39  2.19  سنة 40أعلى من 
  0.31  1.91  الكليةالدرجة 
قد عينة الدراسة  الستجابات أفرادأن المتوسطات الحسابية ب )8(رقم  جدوليظهر 

 بين المستوى المتوسط والمستوى المرتفع الستخدام المستجيبين للمهارات المسبقة في تتراوح
أكثر  قد كانت المتوسطات ن هذهإال أ .ما قبل المدرسة هم في مرحلةلقراءة والكتابة مع أطفالا

 وكذلك المستجيبين الذين) سنة 40أعلى من (أعمارهم  ممن تراوحتارتفاعاً لدى المستجيبين 
ومن أجل معرفة فيما إذا كانت هذه الفروق بين  .)سنة 20أدنى من (أعمارهم  بلغت

الذي يوضحه تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي فقد  ،المستجيبين دالة إحصائياً أم ال
  ).9(قم جدول ر

  )9(الجدول 
 الدراسة عينة استجابات أفرادنتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات 

  حسب متغير عمر المستجيب
مجموع مربعات   مصدر التباين

  االنحراف
درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

مستوى   )ف(قيمة 
  الداللة

*0.047  2.72  0.269  3  0.806  بين المجموعات  

  9.85  135  13.30  المجموعات داخل
  138  14.10  الكلي

  )0.05= ألفا(مستوى الداللة * 
وجود فـروق دالـة    )9(الموضح في جدول رقم يظهر اختيار تحليل التباين األحادي 

. وفقاً لمتغير عمر المسـتجيب  في استجابات أفراد عينة الدراسة) 0.05(عند مستوى إحصائياً 
 LSDتم استخدام اختبـار  فقد  ،الفروق بين المتوسطات هذه لصالح من ترجعومن أجل التأكد 
  :حيث تبين أن هذه الفروق هي على النحو التالي ،للمقارنات البعدية
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وبـين  ) سـنة  20 دون(أعمارهم  ممن تقعتوجد فروق دالة إحصائياً بين المستجيبين  -
فـي  ح المستجيبين لصالذلك و) سنة 40-31(من أعمارهم  ممن تراوحتالمستجيبين 

السبب في ذلك إلى أن هؤالء المستجيبين قد يمثلـون   يرجعقد و .)سنة 20 دون( فئة
مـع أخـوتهم   والذين يميلون إلى اللعب  سنة 20ن عأعمارهم  ممن تقلأخوة األطفال 

الصور والقصص والغنـاء والتلـوين وإعـارتهم القصـص      الصغار وذلك باستخدام
وهذه الممارسة المتبعة من قبل األخـوة األكبـر سـناً     .أكثر من الوالدين الخاصة بهم

تجعل من أخوتهم الصغار يميلون إلى تقليدهم ومحاولة مجاراتهم في مهارات القـراءة  
فـي أن  ) Holdaway, 1986(وتتفق هذه النتيجة مع نظريـة هولـداواي   .والكتابة

العمليات التي تمكن الطفل من اكتساب مهارتي القراءة والكتابة تبدأ بمالحظة الطفـل  
ويكتبـون   يقرؤونلمن هم أكبر منه سناً في بيئته المحيطة، كأن يشاهد الراشدين وهم 

 .بأنفسهم

) سـنة  40-31( من أعمارهم تتراوح توجد فروق دالة إحصائياً بين المستجيبين الذين -
لصالح المسـتجيبين  وذلك ) سنة 40أعلى من (أعمارهم  ممن بلغت تجيبينوبين المس
السبب في ذلك إلى أن هؤالء المستجيبين فـي   يرجعقد و .)سنة 40أعلى من ( من فئة

هذه المرحلة العمرية قد يكونون من األجداد الذين يميلون إلـى اسـتخدام األسـلوب    
على حفظ وقـراءة   جيع والحثستخدمون أسلوب التشالقصصي مع أحفادهم، والذين ي

إضافة إلى استخدامهم لألهازيج الشعبية المسـجوعة والتـي يسـهل    اآليات القرآنية، 
 .حفظها وقراءتها وكتابتها في مراحل الحقة
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  :التوصيات
  :بناء على نتائج الدراسة يوصي الباحثون بما يلي

أولياء األمور لممارسـة  تتولى الهيئات التعليمية واإلدارية في رياض األطفال توجيه  -
لقراءة والكتابة في مرحلة ما قبـل المدرسـة،   المسبقة ل مهاراتال دورهم في استخدام

بل يتعداه كي يشمل األخوة واألخـوات  ، فقط وأن ال يقتصر ذلك الدور على الوالدين
وكذلك األجداد، ويمكن ألولياء األمور تحقيق دورهم هذا باستخدام مختلف األسـاليب  

ل المتابعة كقراءة القصص المصورة، واللعب المشترك مع أطفالهم والتشـجيع  والوسائ
 .على طرح األسئلة واستخدام األلوان والرسوم واألهازيج واألغاني الشعبية

بالمحفزات التي  تشجيع أولياء األمور على تهيئة البيئة الثقافية المالئمة للطفل وإثرائها -
 .كتابةتدفعه للمحاوالت األولى للقراءة وال

ضرورة استخدام المهارات المسبقة في القراءة والكتابة مع األطفال الذين يعانون مـن   -
نطقية وذلك من أجل تطـوير   شكالتمن م منهم يعانون منمشكالت مختلفة، وخاصة 

قدراتهم اللغوية، وتنمية حاسة االستماع لديهم وطرح األسئلة والتواصل اللفظـي مـع   
 . بهم المحيطين

وسائل اإلعالم في توضيح دور األسرة الحيوي والهام في تعليم األطفـال   تفعيل دور  -
  .والكتابةلقراءة المهارات المسبقة ل
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