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مل ّخص:
هدفت ال ِّدرا�سة �إىل الك�شف عن درجة تقدير معلمات ريا�ض الأطفال ملمار�ساتهن يف
تنمية مهارات اال�ستعداد لتعلّم الكتابة لدى الأطفال ،كما تهدف �إىل ا�ستق�صاء �أثر املتغريات:
العلمي ،و�سنوات اخلربة ،ونوع الرو�ضة) على درجة تقدير معلمات ريا�ض الأطفال
(امل�ؤهل
ّ
طورت ا�ستبانة مكونة
ملمار�ساتهن يف تنمية مهارات اال�ستعداد لتعلّم الكتابة .ولتحقيق ذلك ِّ
متهيدية عامة ،وتنمية الع�ضالت
من ( )42فقرة موزعة على خم�سة جماالت هي( ،مهارات
ّ
اليدوي ،وفهم ت�شكيالت احلروف
الب�رصي
الكربى ،وتنمية الع�ضالت ال�صغرى ،وتنمية الت�آزر
ّ
ّ
واخلطوط)  ،وبعد التحقق من �صدقها وثباتها ،و ِّزعت على عينة ال ِّدرا�سة املكونة من ()158
معلمة من معلمات ريا�ض الأطفال يف مديريات الرتبية والتعليم (�إربد الأوىل والثانية
إح�صائية املنا�سبة� ،أظهرت نتائج ال ِّدرا�سة �أن درجة
والثالثة)  ،وبعد �أن �أُجريت التحليالت ال
ّ
ممار�سة معلمات ريا�ض الأطفال يف تنمية مهارات اال�ستعداد لتعلّم الكتابة لدى الأطفال
إح�صائية متعلقة بدرجة
على الأداة كك ّل كانت متو�سطة ،كما �أظهرت وجود فروق ذات داللة �
ّ
العلمي ،ل�صالح املعلمات من حملة درجة البكالوريو�س
ممار�سة تعزى لأثر متغري امل�ؤهل
ّ
ف�أعلى .و�سنوات اخلربة ل�صالح املعلمات ممن لديهن اخلربة العالية .كما �أظهرت النتائج �أنه
إح�صائية متعلقة بدرجة ممار�سة املعلمات تعزى لأثر متغري نوع
ال توجد فروق ذات داللة �
ّ
الرو�ضة .ويف �ضوء نتائج ال ِّدرا�سة ق َّدم الباحثان جمموعة من التو�صيات.
الكلمات املفتاح ّية :اال�ستعداد للكتابة ،ريا�ض الأطفال ،معلمات ريا�ض الأطفال.
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Abstract:
This study aimed at exploring the degree to which KG female teachers
assess their own practices in developing children being prepared for
learning writing. It is also aimed to investigate the effect of variables such
as qualification, years of experience and KG type on that degree. In order to
have such an objective attained, a questionnaire was developed to consist of
(42) items over five disciplines; general preparation skills, greater muscle
development, lesser muscle development, eye- hand agreement development
and letter- and font- understanding. This questionnaire was affirmed in terms
of both validity and reliability. It was distributed over a subject of (158) KG
female teachers in the Directorates of Education in Irbid First, Second and
Third. As the proper statistical analyses had been made, it was found that the
KG female teachers assess their own practices in developing children being
prepared for learning writing as per the questionnaire was of a mediumleveled degree. As well, statistically significant differences were found to
be referred to qualification in favor of teachers with bachelors and higher
degrees and to years of experience in favor of teachers with high experience
whereas no statistical differences of significance were found to be referred
to KG type. A set of recommendations was provided in light of such major
findings above.
Keywords: Preparation for Writing; Kindergarten; Kindergarten Female
Teachers.
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ُم ِّ
قدمة:
تع ّد الطفولة املبكرة من �أهم املراحل امل�ؤثرة م�ستقب ًال يف حياة الإن�سان ،وحياة
تربوي �سليم ي�ؤ�س�س يف هذه املرحلة (احلوامدة
جمتمعه الذي يعي�ش فيه ،فكل دعامة و�أ�سا�س
ّ
والعدوان . )2009 ،فالطفل ثروة احلا�رض و�أمل امل�ستقبل الذي تعتمد عليه الأمم يف ت�شييد
ح�ضارتها ،وبناء جمدها �إذا ما �أولته عنايتها ورعايتها ،وقامت على �إعداده وتربيته
الرتبية التي ت�ؤهله وتعده للقيام مبا يناط به من م�س�ؤوليات وواجبات جتاه خالقه ،ثم
جتاه جمتمعه وما فيه من �أفراد وجماعات (اجلفري. )14 ،2008 ،
اجتماعي حقيقي ومنظم للأطفال بالعامل اخلارجي ،فمن
كما تع ّد الرو�ضة �أول ات�صال
ّ
يطورون ميو ًال واجتاهات نحو �أنف�سهم وجتاه الرتبية التي يتلقونها فيها ،وبالتايل
خاللها ّ
ي�صبح خلربات النجاح والف�شل دور يف الت�أثري على م�ستقبلهم الأكادميي (النا�شف2004 ،؛
أ�سي�سية تبنى
جوهرية وت�
 . )Kostelink, Soderman and Whiren, 2010فهي مرحلة
ّ
ّ
عليها مراحل النمو التي تليها� ،إذ �إنه خالل هذه املرحلة ينمو الطفل منواً �سليم ًا متكامالً؛
�إذا �أتيحت له الفر�ص لكي ينمو وتتو�سع مداركه وت�صقل مهارته وت�شبع حاجاته املختلفة،
إيجابية
واللغوية ال�سليمة �آثار �
والعقلية
إدراكية
واحلركية وال
واحل�سية
االجتماعية
فللخربات
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وج�سدي ًا وانفعالي ًا
عقلي ًا
ّ
على تكوين �شخ�صية الطفل ومنوه ال�سوي يف خمتلف اجلوانب ّ
ولغوياً( ...قناوي. )19 ،1998 ،
واجتماعي ًا
ّ
ّ
اللغوي مكانة
ومن بني جوانب النمو التي ت�سعى الرو�ضة �إىل تنميتها يحتل النمو
ّ
عالية؛ بالنظر �إىل الوظائف املهمة التي ت�ؤديها اللغة للإن�سان ،فهي و�سيلته لالت�صال
بالآخرين ،وق�ضاء حاجاته ،والتعبري عن �أفكاره وعواطفه ،و�أداته للتفكري والقراءة؛ لذا فقد
التعليمية؛
اهتم الرتبويون قدمي ًا وحديث ًا بتعليم اللغة وتنمية مهاراتها ،يف ك ّل املراحل
ّ
ّ
بحيث ي�صل الطالب يف نهاية هذه املراحل �إىل م�ستوى ميكّنه من ا�ستخدام اللغة ا�ستخدام ًا
ناجح ًا قراءة وكتابة وا�ستماع ًا وحمادثة (عا�شور واحلوامدة. )20 ،2009 ،
اللغوي لدى
وقد �أظهرت كثري من ال ِّدرا�سات �أهمية الطفولة املبكرة يف بناء النمو
ّ
الأطفال (الكيالين2005 ،؛ م�صطفى1999 ،؛  )Share & Blum, 2005بحيث متثل التهيئة
اللغوية يف ريا�ض الأطفال مفتاح التعلّم احلقيقي الذي يبدو �أثره الفعال يف بقية املراحل.
ّ
الرتبوية على �رضورة وجود برنامج متهيدي
ففي هذا املجال ت�ؤكد ال ِّدرا�سات
ّ
تهي�ؤ وا�ستعداد قبل تعلّم اللغة ،وبقدر ما يكون هناك
قبل املدر�سة يعطي للطفل فرتة ّ
من تنوع وابتكار فيما يعر�ض �أو ميار�س من ن�شاطات يف هذا الربنامج ،بقدر ما يكون
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اللغوي (جاب اهلل ومكاوي وعبد الباري55 ،2011 ،؛
النجاح يف م�ستوى اال�ستعداد
ّ
. )Bowey, 2005, 157
يتهي�أ
فاال�ستعداد
ّ
اللغوي عند الطفل يحتاج �إىل تفاعل مكونات ع ّدة ،حتى ي�ستطيع �أن ّ
لتعلّم اللغة املقروءة �أو املكتوبة ،كما �أنه بحاجة �إىل �أن تكون هذه املكونات كلّها �سليمة،
التدريجية حتى ي�صل
حتى يت�سنى للطفل �أن ي�ستوعب خطوات التعلّم بدقة ،ويواكب مراحلها
ّ
اللغوي
بالنتيجة �إىل النجاح يف تعلّم اللغة ،و� ّأي خلل يف � ّأي مكون من مكونات اال�ستعداد
ّ
ي�ؤدي �إىل الت�أخري يف عملية التعلّم� ،أو قد يعوقها (�أبو معال. )33 ،2000 ،
وتع ّد القراءة والكتابة من املهارات التي يحر�ص املربون على تعليمها للأطفال منذ
دخولهم الرو�ضة ،وال �شك �أن هذا االهتمام ي�أتي من �أهمية هذه املهارات .فالقراءة والكتابة
عمليتان متالزمتان ،ت�ؤثر �إحداهما يف االخرى وتقدم الطفل يف �إحداهما و�سيله لتقدمه يف
اللغوية �أ�شارت �إىل طرائق تعلّم القراءة والكتابة معاً،
الأخرى ،لذا جند �أن معظم ال ِّدرا�سات
ّ
فلي�س هناك طريقة مفردة لتعلّم القراءة �أو الكتابة (عبد الرحمن و�أحمد47 ،2002 ،؛ Share
تفكريية راقية
قرائية �أو
 . )& Blum, 2005, 183كما ي�ؤكد بع�ض الرتبويني �أن � ّأية عملية
ّ
ّ
كتابية خالل
كتابي ،ويرى �آخرون �أن ا�ستخدام الأطفال لن�شاطات
الب ّد �أن تتم يف �إطار
ّ
ّ
قراء جيدون (ن�رص وعالونة. )1998 ،
ممار�ستهم الن�شاط
ّ
اللغوي م�ؤ�رش دال على �أنهم ّ
فالكتابة و�سيل ٌة من و�سائلِ االت�صالِ التي بو�ساطتها ميكن للطالب �أن ُيعبرّ عن �أفكا ِره،
و�أن يقف على �أفكا ِر غريه ،وي�سجلَ ما يو ّد ت�سجيلَه من حوادث ووقائع ،فالكتابة ال�صحيحة
عملية مهمة يف التعليم (الفقعاوي. )37 ،2009 ،
ّ
وتع ّد الكتابة �أ�صعب مهارة من القراءة؛ لأنها تتطلب احتياجات �أكرثمن القراءة،
وا�شرتاك �أكرث من حا�سة يف الأداء ،فالعني ترى الكلمات وتالحظ ر�سم احلروف ،وترتيبها،
فرت�سم ال�صورة ال�صحيحة يف الذهن ،والأذن ت�سمع الكلمات ،ومتيز بني �أ�صوات احلروف،
لذا يجب تدري�س الأطفال على �سماع الأ�صوات ،ومتييز بع�ضها من بع�ض ،و�إدراك الفروق
ال�شفوي على
الدقيقة بني احلروف املتقاربة املخارج ،وال�سبيل �إىل ذلك الإكثار من التدريب
ّ
الكتابي ،وجهدها
تهجي بع�ض الكلمات قبل ممار�سة كتابتها ،واليد فهي التي ت�ؤدي العمل
ّ
الع�ضلي ،وتدريب
اليدوي
ع�ضلي ،لذا يجب �أن يتدرب الطفل ال�صغري على االن�ضباط
جهد
ّ
ّ
ّ
ع�ضالت اليد ال�صغرى (خياط2010 ،؛ عا�شور واحلوامدة. )160 ،2009 ،
وت�ؤكد ال ِّدرا�سات �أن الطفل ال ي�ستطيع تعلّم الكتابة قبل �أن ي�سبق هذا التعلّم فرتة �إعداد
وتدريب يف ريا�ض الأطفال بحيث يكت�سب املفاهيم واملهارات التي تنمي لديه اال�ستعداد
لتعلّم الكتابة (مردان143 ،2005 ،؛ عبد الرحمن و�أحمد2002 ،؛ . )Bowey, 2005, 171
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ومن جهة �أخرى ي�شري الباحثون �إىل �أن هناك ثالث مراحل لتعلّم الكتابة ،هي :مرحلة
اال�ستعداد لتعلّم الكتابة ،ومرحلة تعلّم الكتابة ،ومرحلة ال�سيطرة على �أ�سلوب نا�ضج يف
الكتابة (عا�شور واحلوامدة2009 ،؛ عبد الرحمن و�أحمد. )33 ،2002 ،
من هنا �إن تنمية اال�ستعداد لتعلّم الكتابة يجب �أن يكتب كجزء من العملية الطبيعية
اللغوي ،فاال�رساع يف التعلّم ال�شكلي للكتابة دون الت�أكد من جاهزة الطفل لتعلّم
لنمو الطفل
ّ
الكتابة �سي�شكل خطورة ومعوق ًا �أمام النجاح يف اتقان الكتابة يف املراحل الالحقة (مردان،
135 ،2005؛ عبد الرحمن و�أحمد2002 ،؛  . )Kostelink, et. al, 2010وقد �أرجع بع�ض
الباحثني �أ�سباب �إخفاق الأطفال يف تعلّم القراءة والكتابة يف ال�سنة الأوىل من حياتهم
املدر�سية �إىل عدم ا�ستعداد الأطفال للقراءة والكتابة يف مرحلة ريا�ض الأطفال ،من هنا
ينبغي الت�أكد من درجة ا�ستعداد ك ّل طفل ،وحماولة تنمية هذا اال�ستعداد بجميع الو�سائل
الرتبوية املمكنة ،وال يبد�أ ب�أخذ الطفل منهج ًا منظم ًا يف تعلّم القراءة والكتابة� ،إال �إذا بلغ
ّ
درجة اال�ستعداد املنا�سبة (الرتتوري والق�ضاه2006 ،؛ �سعيد1994 ،؛ Alexander, 1988؛
. )Share & Blum, 2005, 187
اللغوية للأطفال يف مرحلة
وت�ؤكد ال ِّدرا�سات على وجود عالقة قوية بني التهيئة
ّ
الرو�ضة وقدرتهم على تعلّم القراءة والكتابة يف ال�صف الأول ،وت�شري �أي�ض ًا �إىل �أن احتماالت
جناحهم يف اكت�ساب القراءة والكتابة يف املدر�سة تكون �أعلى مقارنة ب�أقرانهم الذين مل
لغوي ًا ب�شكل منا�سب يف مرحلة الرو�ضة (& Foulin, 2005; Bowey,2005; Shatil
يهي�ؤوا ّ
ّ
 . )Share, 2003وت�شري درا�سة (� )Shatil, Share and Levin, 2000, 17إىل �أن م�ستوى
كتابة الطفل يف الرو�ضة ُي ْنبىء مبقدرته على القراءة والكتابة يف ال�صفوف الأوىل يف
املدر�سة.
كما حذر املهتمون ب�ش�ؤون منو الطفل من ا�ستعجال الأطفال وح ّثهم على القيام
الطبية �إىل
الطبيعي وا�ستعدادهم للتعلّم ،حيث �أ�شارت التقارير
بوظائف ال تتنا�سب ومنوهم
ّ
ّ
�أن الأطفال الذين يراجعون العيادات ب�سبب ا�ضطرابات تتعلق بال�ضغوط املرتبطة باملهمات
أكادميية داخل الرو�ضة يف ازدياد (. )Kostelink, et. al, 2010
ال
ّ
تهيىء للأطفال �أجواء
من هنا �إن اال�ستعداد لتعلّم الكتابة يتطلب من املعلمة �أن ّ
فنية �سارة ومتارين �سهلة وم�شوقة لأجل اكت�ساب مهارة الكتابة
نف�سية وتوفري م�ستلزمات ّ
ّ
الرئي�سة ،ثم تكوين امليل واحلب التقانها (عا�شور واحلوامدة ، )2009 ،فالأطفال يف �أي
اللغوي ،وهذه املراحل تع ّد
تعليمية مبكرة يخ�ضعون ملراحل خمتلفة من النمو
مرحلة
ّ
ّ
أ�سا�سي ًا يف التعليم وبخا�صة ملهارات التحدث واال�ستماع والقراءة والكتابة .الأمر
مظهراً �
ّ
16

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد التاسع والعشرون ( - )1شباط 2013

الذي يتطلب من املعلمات �أن يفهمن طبيعة عملية منو اللغة عند �أطفال هذه املرحلة� ،إذ تع ّد
�رضورية لكي ي�شخ�صن املهارات اخلا�صة بفنون اللغة ،بالإ�ضافة �إىل توفري
هذه املعرفة
ّ
تعليمية غنية لت�شجيع منو وتطور كل املهارات (. )Norton, 1993
بيئة
ّ
ويف احلقيقة �إن التدريب امل�شوق يف م�سك القلم وحتريكه مبرونه ،وحتريك الأ�صابع
والدائرية
واملنحنية
والعمودية
أفقية
ّ
ّ
ّ
بالتنا�سق مع حركة العني ،واالنتباه يف ر�سم اخلطوط ال ّ
الهند�سية القريبة من احلروف ،من العوامل الرئي�سة
والأقوا�س واخلطوط املتعرجة والأ�شكال
ّ
يف اتقان الأطفال مهارات الكتابة (مردان. )144 ،2005 ،
مبا �أن مرحلة ريا�ض الأطفال مرحلة تهي�ؤ للقراءة والكتابة ولي�ست مرحلة تعليم لها،
�إذن الب ّد من حتديد الأ�س�س واملهارات التي ت�سبق الكتابة والقراءة ،فمن الأ�س�س املهمة يف
الرتبوية ،التي ت�ؤكد على �أهمية تنمية
الكتابي لدى الأطفال� ،أو ًال الأ�س�س
تنمية اال�ستعداد
ّ
ّ
امليل �إىل الكتابة لدى الأطفال و�إح�سا�سهم بحاجتهم �إليها ،بالإ�ضافة �إىل �شعور الطفل ب�أنه
النف�سي دوره يف �إتقان الكتابة
النف�سية ،فلال�ستقرار
حر يف تعلّم الكتابة .ثاني ًا الأ�س�س
ّ
ّ
ّ
الع�صبي ال ي�سمح للطفل بال�سيطرة على �أ�صابعه التي مت�سك بالقلم وبالتايل
واال�ضطراب
ّ
ف�إن النتائج الكتابة ي�أتي م�شو�ش ًا وم�ضطرباًّ � .أما الأ�س�س الف�سيولوجية ،فالكتابة تتطلب
ا�ستخدام العني واليد الأ�صابع ،وبني حركة كل منهما تناغم وان�سجام بحيث توافق العني
باليد وترافقها �أثناء الكتابة وال ت�سبق اليد حركة العني ومدى الأب�صار (مردان2005 ،؛ �أبو
عرقوب1990 ،؛ )Shatil, et. al, 2000
فقد �أظهرت الأبحاث وال ِّدرا�سات �أهمية معرفة �أطفال الرو�ضة ت�شكيالت احلروف،
وتتمثل معرفة ت�شكيالت احلروف يف �سن الرو�ضة يف معرفة ر�سم احلروف �أ�سمائها،
الهجائي ،وبالقدرة على الربط بني ر�سم احلرف وال�صوت الذي ميثله (& Worden
وترتيبها
ّ
. )Boettcher, 1990; Bowey, 2005, 172

ويف املقابل لع ّل من �أهم الق�ضايا التي تواجه التعليم يف ريا�ض الأطفال عرب العامل
ق�ضية كفاءة وفاعلية العاملني يف جمال الطفولة املبكرة ()Patricia P. Olmsted, 2000
 ،وهذا ي�شري �إىل �أن �أهم عامل م�ؤثر يف منهاج ريا�ض الأطفال هو املعلمة؛ لأنها املن ّفذ
ملهماتها ت�ستطيع �أن حتقق الأهداف املتعلقة
املبا�رش لأن�شطة املنهاج ،فاملعلمة املدركة َّ
التعليمية
بتنمية اال�ستعداد لتعلّم الكتابة ب�سال�سة وكفاءة ،لذا ينبغي االهتمام باملمار�سات
ّ
ملعلمات ريا�ض الأطفال فهي من �أهم العوامل امل�ؤدية �إىل جناح التعلّم.
إيجابي يتطلب تقدمي خربات
وبالتايل ف�إن ا�ستثمار �سنوات ما قبل املدر�سة على نحو �
ّ
تعليمية منا�سبة للأطفال على �أيدي معلمات يتمتعن بح�سن الكفاية وات�ساع اخلربة
تربوية
ّ
ّ
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ؤولية وجودة
والت�أهيل اجليد ،مبا ميكنهن من ت�أدية عملهن على قدر من ال�شعور بامل�س� ّ
الأداء (مطر و�رشمي والزعبي ، )30 ،2011 ،فمعلمة ريا�ض الأطفال لي�ست معلمة عادية
بالن�سبة للطفل ،فهي رائدة وقدوة و�أم حنون و�أمينة مكتبة وقائدة ورفيقة دربه �إىل العامل
اخلارجي؛ فهي متثل �أوىل املحكات التي يقابلها خارج نطاق الأ�رسة.
ّ

من هنا �إن العمل مع الأطفال يحتاج �إىل مهارات وخربات ومعرفة ،وبخا�صه �أن
لي�س با�ستطاعة �أية معلمة ب�سهولة �أن تنجح يف تعاملها مع الأطفال .وبذلك ت�صبح تنمية
ا�ستعداد الطفل لتعلّم القراءة والكتابة من �أهم ما ينبغي ملعلمة ريا�ض الأطفال �أن تفعله،
تربوية
من هنا يجب االهتمام بربامج �إعدادهن وما يت�صل بها من �أ�س�س و�إجراءات ومفاهيم
ّ
اللغوي.
لعمليات التهيئة واال�ستعداد
ّ
وقد �شهد الأردن تطوراً ملحوظ ًا لل�سيا�سات والربامج اخلا�صة بالطفولة املبكرة يف
أردنية .وبخا�صة
املجاالت املختلفة ،والتو�سع يف برامج تربية الطفل يف اجلامعات ال ّ
يل لريا�ض الأطفال
يف ظ ّل التو�سع الوا�ضح يف ريا�ض الأطفال ،فقد ارتفع العدد الإجما ّ
من ( )545يف عام � 1991إىل ( )1595يف عام2005؛ حيث كان ( )%15من الأطفال
حكومية ،و ( )%70ريا�ض �أطفال
امل�سجلني يف ريا�ض الأطفال ملتحقني بريا�ض �أطفال
ّ
ّ
حكومية ،وب�شكل عام ارتفع معدل
غري
منظمات
تديرها
أطفال
�
ريا�ض
()%15
و
خا�صة،
ّ
االلتحاق بريا�ض الأطفال من ( )%24.5عام � ،1991إىل ( )%29.4عام ،2002و ()%37.9
أردنية للطفولة ( )2004 -2013تو�سيع انت�شار
عام  ،2005وتقرتح اخلطة
الوطنية ال ّ
ّ
إجمالية �إىل ( )%50بحلول عام
احلكومية ،وزيادة معدالت االلتحاق ال
ريا�ض الأطفال
ّ
ّ
( 2012تقرير و�ضع الأطفال يف الأردن . )73 ،2007 ،ك ّل ذلك تطلب من وزارة الرتبية
والتعليم يف الأردن ،و�إدارات ريا�ض الأطفال اخلا�صة التو�سع يف تدريب معلمات ريا�ض
الرتبوية والإفادة
والرتبوية ،والوقوف على �أح�سن الطرائق
املهنية
الأطفال لرفع كفاياتهن
ّ
ّ
ّ
التعليمية ،وم�ساعدتهن على احل ّد من املمار�سات غري
منها يف حت�سني �أدائهن يف العملية
ّ
اللغوية التي غدا تطويرها يف مرحلة
منائي ًا يف جمال تنمية مهارات الأطفال
املالئمة
ّ
ّ
ريا�ض الأطفال على جانب كبري من الأهمية.
وانطالقا من �أهمية تنمية اال�ستعداد لتعلّم الكتابة و�أهمية الدور الذي ت�ؤديه معلمة
ريا�ض الأطفال يف هذا املجال ،جاءت هذه ال ِّدرا�سة للك�شف عن درجة تقدير معلمات
ريا�ض الأطفال ملمار�ساتهن يف تنمية مهارات اال�ستعداد لتعلّم الكتابة لدى الأطفال يف
حمافظة �إربد.
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مشكلة ِّ
الدراسة:
امليدانية لريا�ض الأطفال وال�صفوف الثالثة الأوىل؛
لقد الحظ الباحثان �أثناء الزيارات
ّ
أ�سا�سية
العملية� ،أن بع�ض الطلبة ال يجيدون املهارات ال
للإ�رشاف ومتابعة طالبات الرتبية
ّ
ّ
لتعلّم الكتابة ،كما لوحظ تباين اهتمام املعلمات يف تنمية مهارات اال�ستعداد لتعلّم الكتابة
لدى الأطفال.
وهذا ما �أكدته نتائج م�سح اال�ستعداد -كما �أ�شار تقرير الأطفال يف الأردن ( -)2007؛
لتقومي م�ستوى اال�ستعداد لدى الأطفال الأردنيني يف ال�صف الأول ب�شكل عام يف خم�سة
املنهجية يف التعلّم،
واالجتماعي ،والأ�ساليب
يل
منائية (التطور
حماور
اجل�سدي واالنفعا ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
واللغة ،واملعرفة ،واملعرفة العامة) �أن ( )%38من الأطفال يف ال�صف الأول يف الأردن
م�ستع ّدون للتعلّم ،و ( )%36يتق ّدمون ،يف حني ( )%25غري م�ستع ّدين لدخول ال�صف الأول.
اللغوي لدى
الأمر الذي ي�شكل م�شكلة حقيقية ،ومعوق ًا كبرياً �أمام بناء النمو
ّ
لغوي ًا منا�سب ًا يف ريا�ض الأطفال؛ ف�إنه يعاين يف
الأطفال ،فالطفل �إذا مل يعد �إعداداً ّ
بداية درا�سته االبتدائية جملة من امل�شكالت املتعلقة بتعلّم القراءة والكتابة كما
�أظهرت كثري من ال ِّدرا�سات يف هذا املجال (& Foulin, 2005; Bowey, 2005; Shatil
. )Share, 2003; Shatil, et. al, 2000

وبالنظر �إىل ما �سبق ،ف�إن م�شكلة ال ِّدرا�سة تتحدد بال�س�ؤالني الآتيني:

● ●ما درجة تقدير معلمات ريا�ض الأطفال ملمار�ساتهن يف تنمية مهارات اال�ستعداد
لتعلّم الكتابة لدى الأطفال يف حمافظة �إربد.
● ●هل توجد فروق ذات داللة �
إح�صائية عند م�ستوى الداللة ) (α ≤ 0.05بني
ّ
متو�سطات ا�ستجابات معلمات ريا�ض الأطفال حول ممار�ساتهن يف تنمية مهارات
العلمي،
اال�ستعداد لتعلّم الكتابة لدى الأطفال يف حمافظة �إربد تعزى ملتغريات (امل�ؤهل
ّ
و�سنوات اخلربة ،ونوع الرو�ضة) .

أهداف ِّ
الدراسة:
احلالية �إىل الك�شف عن درجة تقدير معلمات ريا�ض الأطفال
● ●تهدف ال ِّدرا�سة
ّ
للممار�سات التي يقمن بها يف امليدان فيما يتعلق بتنمية مهارات اال�ستعداد لتعلّم الكتابة
لدى الأطفال.
العلمي ،و�سنوات
● ●كما تهدف هذه ال ِّدرا�سة �إىل ا�ستق�صاء �أثر املتغريات (امل�ؤهل
ّ
اخلربة ،ونوع الرو�ضة) على درجة تقدير معلمات ريا�ض الأطفال ملمار�ساتهن يف تنمية
مهارات اال�ستعداد لتعلّم الكتابة لدى الأطفال.
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أهمية ِّ
الدراسة:
احلالية �أهميتها من حماولتها �إ�ضافة لبنة جديدة �إىل ما ق ّدمه
● ●ت�ستمد ال ِّدرا�سة
ّ
النمائية
الآخرون ،وهي توجيه اهتمام القائمني على ريا�ض الأطفال يف الأردن �إىل املكانة
ّ
اللغوية املقدمة يف هذه الريا�ض
التي حتتلها مرحلة الطفولة املبكرة ،فنوعية اخلربات
ّ
بهدف تنمية اال�ستعداد لتعلّم القراءة والكتابة ت�سهم يف دعم النمو ب�أبعاده املختلفة ،وت�ؤديه
مهما يف �إعداد الطفل لتعلّم القراءة والكتابة بنجاح يف املراحل الالحقة.
دورا ً
ً
● ●وت�ستمد �أهميتها �أي�ض ًا من �أهمية تنمية اال�ستعداد لتعلّم الكتابة ،حيث ت�شري
ال ِّدرا�سات �إىل �أن اتقان الأطفال وممار�سة الكتابة يف مرحلة الطفولة املبكرة ي�شجعهم على
القراءة املبكرة ،كما �أثبتت ال ِّدرا�سات �أن ( )%63من الأطفال بعد متارين اال�ستعداد لتعلّم
الكتابة قد ا�ستطاعوا كتابة جمل كاملة وقراءة عناوين ق�ص�ص م�صورة (مردان2005 ،؛
)Bowey,2005
● ●كما تنبثق �أهمية ال ِّدرا�سة من خالل م�ساهمتها يف �إبراز �أهمية الدور الذي ت�ؤديه
أ�سا�سية لتنمية اال�ستعداد لتعلّم الكتابة لدى
معلمة ريا�ض الأطفال باعتبارها الركيزة ال
ّ
اللغوية التي ي�سعون نحو
الرتبوية
الأطفال يف هذه املرحلة؛ ليحققوا من خالله الأهداف
ّ
ّ
بلوغها ،والو�صول �إليها.
الرتبوي املت�صل مبرحلة ريا�ض الأطفال لدرا�سة درجة ممار�سة
● ●حاجة امليدان
ّ
معلمات ريا�ض الأطفال للمفاهيم اخلا�صة بتنمية ا�ستعداد الطفل لتعلّم الكتابة بغيه
االرتقاء بها.
الرتبوي باملزيد من املعلومات حول مو�ضوع اال�ستعداد لتعلّم الكتابة
● ●�إثراء الأدب
ّ
وتربوية حديثة.
علمية
ّ
لدى الأطفال ،وت�سليط ال�ضوء جتاه االهتمام بتنميته على �أ�س�س ّ

حدود ِّ
الدراسة:

هناك عدد من املحددات لل ِّدرا�سة وهي:

احلكومية واخلا�صة يف مديريات الرتبية
● ●تقت�رص ال ِّدرا�سة على ريا�ض الأطفال
ّ
را�سي /2011
را�سي الأول من العام ال ِّد ّ
والتعليم لإربد الأوىل والثانية والثالثة للف�صل ال ِّد ّ
.2012
● ●نتائج ال ِّدرا�سة مرتبطة بنوعية الأداة امل�ستخدمة وما حتقق لها من �صدق وثبات.
● ●تعتمد نتائج ال ِّدرا�سة على درجة متثيل عينة ال ِّدرا�سة ملجتمع ال ِّدرا�سة ،وعلى درجة
�صدق ا�ستجابة عينة ال ِّدرا�سة على فقرات �أداة ال ِّدرا�سة.
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مصطلحات ِّ
الدراسة:
وتربوياً ،والتي تكلف ر�سمي ًا
علمي ًا
ّ
◄◄معلمة ريا�ض الأطفال :هي املعلمة امل�ؤهلة ّ
بالعمل يف ريا�ض الأطفال لتقدمي املعرفة وتعليم الأطفال ال�صغار الذين تراوح �أعمارهم
ما بني ثالث �سنوات وثمانية �شهور �إىل �ست �سنوات.
◄◄تطوير مهارات اال�ستعداد لتعلّم الكتابة :هي جمموعة الأن�شطة واخلربات
والألعاب التي تقوم املعلمة بتخطيطها وتنفيذها داخل ال�صف �أو خارجه مل�ساعدة الأطفال
متهيدية
على تطوير مهارات اال�ستعداد لتعلّم الكتابة ،وتتمثل يف املجاالت الآتية( :مهارات
ّ
اليدوي،
الب�رصي
عامة ،وتنمية الع�ضالت الكربى ،وتنمية الع�ضالت ال�صغرى ،وتنمية الت�آزر
ّ
ّ
وفهم ت�شكيالت احلروف واخلطوط) .
◄◄درجة املمار�سة :تعني ال�سلوكيات التي تقوم بها معلمة ريا�ض الأطفال �أثناء
تنمية مهارات اال�ستعداد لتعلّم الكتابة لدى الأطفال ،وتقا�س يف هذه ال ِّدرا�سة بالدرجة التي
حت�صل عليها املعلمة يف �ضوء املقيا�س امل�ستخدم.

ِّ
الدراسات السابقة:
الب َّد من الإ�شارة �إىل �أن ال ِّدرا�سات التي بحثت يف جمال تنمية مهارات اال�ستعداد لتعلّم
الكتابة قليلة جداً ،ومل حتظَ باالهتمام الكايف من قبل الباحثني ،ومن هذه ال ِّدرا�سات:
أ�سا�سية
الرتبوية ال
قام جاب اهلل و�آخرون ( )2011بدرا�سة هدفت حتديد املفاهيم
ّ
ّ
اخلا�صة با�ستعداد الطفل للقراءة والكتابة الالزمة ملعلمات ريا�ض الأطفال ،وتقومي م�ستوى
ه�ؤالء املعلمات الالتي يعملن يف امليدان يف �ضوئها ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،طُ ِّور اختبار
لهذه الغاية ،وبعد التحقق من �صدقه وثباته ،طُ ِّبق على ( )150معلمة يف حمافظة القليوبية،
وقد �أظهرت نتائج ال ِّدرا�سة �أن معلمات ريا�ض الأطفال عينة ال ِّدرا�سة ،كان م�ستوى اكت�سابهن
للمفاهيم اخلا�صة با�ستعداد الطفل للقراءة والكتابة متو�سط ًا ب�صفة عامة ،كما �أظهرت
إح�صائية بني املعلمات يف اكت�سابهن للمفاهيم اخلا�صة
النتائج وجود فروق ذات داللة �
ّ
با�ستعداد الطفل للقراءة والكتابة ل�صالح املعلمات امل�ؤهالت تربوياً ،و�أظهرت النتائج
إح�صائية بني املعلمات يف اكت�سابهن للمفاهيم اخلا�صة
�أي�ض ًا عدم وجود فروق ذات داللة �
ّ
با�ستعداد الطفل للقراءة والكتابة يعزى �إىل �سنوات اخلربة.
و�أجرى احميدة ( )2008درا�سة هدفت �إىل تعرف درجة ممار�سة معلمات ريا�ض
تعليمية لتطوير مهارتي القراءة والكتابة يف ريا�ض الأطفال اخلا�صة
الأطفال لإعداد بيئة
ّ
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يف الأردن .ولتحقيق هدف ال ِّدرا�سة ُ�ص ِّممت ا�ستبانة مكونة من ( )50فقرة موزعة على �أربعة
التعليمية ،ومكتبة ال�صف،
التعليمية الغنية باملواد املطبوعة ،والزوايا
جماالت هي :البيئة
ّ
ّ
اخلارجية .وت�ضمنت عينة ال ِّدرا�سة ( )250معلمة ريا�ض �أطفال من مديرية التعليم
والبيئة
ّ
اخلا�ص يف عمان� ،أظهرت نتائج ال ِّدرا�سة �أن درجة ممار�سة املعلمات لإعداد بيئة تطوير
التعليمية الغنية باملواد املطبوعة،
مهارتي القراءة والكتابة كانت عالية على جمال البيئة
ّ
ومتدنية على جمال �إعداد مكتبة
اخلارجية،
التعليمية والبيئة
ومتو�سطة على جمايل الزوايا
ّ
ّ
ّ
إح�صائي ًا فيما يتعلق بدرجة املمار�سة تعزى
ال�صف .كما �أظهرت النتائج وجود فروق دالة �
ّ
العلمي الأعلى ،و�سنوات اخلربة ل�صالح اخلربة الكبرية ،فيما
العلمي ل�صالح امل�ؤهل
للم�ؤهل
ّ
ّ
إح�صائية تعزى للتخ�ص�ص.
تبني عدم وجود فروق �
ّ
كما قام ال�رسطاوي وطيبي وعبيدات ( )2006بدرا�سة هدفها الك�شف عن مدى
ممار�سة �أولياء الأمور للمهارات امل�سبقة يف القراءة والكتابة مع �أطفالهم يف مرحلة ما
التعليمي
قبل املدر�سة بدولة الإمارات العربية املتحدة ،وذلك تبع ًا ملتغريات (امل�ستوى
ّ
للم�ستجيب ،وم�شكلة الطفل ،وعمر امل�ستجيب)  ،وقد طُ ِّبقت ال ِّدرا�سة على عينة مكونة من
( )139من �أولياء الأمور ،وقد �أظهرت نتائج ال ِّدرا�سة �أن ممار�سة �أولياء الأمور للمهارات
والكتابية مع �أطفالهم يف مرحلة ما قبل املدر�سة كانت يف م�ستوى املتو�سط ،و�أن
القرائية
ّ
ّ
التعليمي للم�ستجيب وم�شكلة
إح�صائي ًا وفق ًا ملتغريات امل�ستوى
هذه املمار�سة لي�ست دالة �
ّ
ّ
إح�صائي ًا وفق متغري عمر امل�ستجيب.
الطفل ،فيما كانت دالة �
ّ
و�أجرت جوهر ( )2005درا�سة بهدف التعرف �إىل اجتاهات معلمات ريا�ض الأطفال
بدولة الكويت نحو ا�ستخدام قراءة كتب الق�ص�ص ك�أ�سلوب للتعلّم املبكر للقراءة والكتابة،
وقد طورت ا�ستبانة لقيا�س اجتاهات املعلمات مكونا من ( )77عبارة موقفية ،موزعة على
( )7حماور رئي�سة ،و�أربعة �أ�سئلة مفتوحة .وتكونت عينة ال ِّدرا�سة من ( )248معلمة �أجنب
عن ا�ستبانة لقيا�س اجتاهاتهن نحو قراءة كتب الق�ص�ص ،وقد �أظهرت نتائج ال ِّدرا�سة �أن
اجتاهات املعلمات نحو قراءة كتب الق�ص�ص كانت �إيجابية دون �أن يتوافر لديهن الوعي
والكتابية ،كما �أ�شارت
القرائية
بالربط بني قراءة الق�ص�ص والتعلّم املبكر ملهارات الأطفال
ّ
ّ
النتائج �إىل �أن املعلمات �أظهرن حاجة حقيقية لتوافر زاوية خا�صة يف �صفوفهن للقراءة
والكتابة.
وهدفت ال ِّدرا�سة التي �أجراها مارتينيز (� )Martinez, 2005إىل تطبيق برنامج يهدف
�إىل تدريب العاملني يف �أق�سام الأطفال امللحقة باملكتبات العامة يف والية مرييالند
أمريكية على تنمية اال�ستعداد للقراءة والكتابة لدى الأطفال ،والتعرف �إىل �أثر هذا الربنامج
ال
ّ
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يف تغيري ممار�سات العاملني يف املكتبة ومعرفة مدى تطبيقهم للأن�شطة واملعلومات التي
اكت�سبوها من الربنامج ،وقد تكونت عينة ال ِّدرا�سة من ( )26من العاملني يف ق�سم الأطفال،
تدريبيي يت�ضمن كيفية �إعداد �أن�شطة م�صاحبة
ولتحقيق هدف ال ِّدرا�سة �أُحلقوا بربنامج
ّ
للق�صة ،وكيفية �إعداد �أن�شطة تدعم مهارات اال�ستعداد للقراءة والكتابة لدى الأطفال ،وكيفية
�إ�رشاك الأهل يف �أن�شطة اال�ستعداد للقراءة والكتابة ،وبعد انتهاء التدريب ،وزع العاملون
يف املكتبة على جمموعات بحيث يكون يف كل جمموعة ثالثة عاملني يطلب �إليهم جتهيز
العمرية للمجموعة حيث ا�ستقبل الأطفال حتى �سن خم�س �سنوات ،وقد
الأن�شطة ح�سب الفئة
ّ
ُز ِّودوا بالو�سائل والأدوات الالزمة ،فقد �أظهرت نتائج ال ِّدرا�سة �أن العاملني يف املكتبة كانوا
يطبقون املعلومات التي ح�صلوا عليها خالل فرتة التدريب مع الأطفال ،كما �أفاد العاملون
زودهم بفهم �أعمق لأهمية دعم اال�ستعداد للقراءة والكتابة لدى
يف املكتبة ب�أن التدريب َّ
التعليمية يف املدر�سة
الأطفال ،و�أكدت نتائج ال ِّدرا�سة على �رضورة �إ�رشاك الأهل يف اخلطط
ّ
حتى يتمكنوا من دعم دور املعلمني يف دعم ا�ستعداد الطفل للمدر�سة.
وهدفت درا�سة ماكوت�شني و�آخرين (� )McCutchen et al, 2002إىل تو�ضيح �أثر تعميق
معرفة معلمي الرو�ضة مبهارات القراءة والكتابة على تغري �أ�ساليبهم يف تعليم الأطفال،
وبالتايل معرفة �أثر ذلك على اكت�ساب �أطفال الرو�ضة ملهارات القراءة والكتابة املبكرة.
مت تق�سيمهم �إىل جمموعتني )20( ،معلم ًا للمجموعة
وتكونت العينة من ( )44معلم رو�ضة َّ
ال�ضابطة و ( )24معلم ًا للمجموعة التجريبية .و�شملت عينة الأطفال على ( )492طفل
رو�ضة و ( )272من �أطفال ال�صف الأول االبتدائي ،حيث ق�سموا �إىل ( )23ف�ص ًال للمجموعة
وطبق برنامج للمعلمني م ّدته �أ�سبوعان تلقوا
التجريبية ،و ( )20ف�ص ًال للمجموعة ال�ضابطةِّ .
من خالله تعليم ًا مكثفًا حول مهارات القراءة والكتابة املبكرة وكيفية �إك�سابها للأطفال،
وقوم
وبعد تطبيق الربنامج ،لُوحظ �أداء املعلمني يف كال املجموعتني ملدة �سنة كاملةِّ ،
الأطفال من خالل اختبارات عدة ،وقد �أظهرت نتائج ال ِّدرا�سة �أثراً �إيجابي ًا للربنامج يف
ال�صوتي و�أهميتها يف تعليم القراءة والكتابة،
تعميق معرفة املعلمني مبهارات الإدراك
ّ
كما �أظهرت �أثراً �إيجابي ًا يف تغيري �أ�ساليب التعليم التي اتبعها املعلمون ،و�أن تغري �أ�ساليب
املعلمني يف التعليم �أدى بالتايل �إىل تطوير مهارات الأطفال.
الرتبوي وال ِّدرا�سات ال�سابقة -يف حدود
يالحظ الباحثان من خالل مراجعة الأدب
ّ
اطالع الباحثني -قلة ال ِّدرا�سات التي تبحث الك�شف عن ممار�سة معلمات ريا�ض الأطفال
يف تنمية مهارات اال�ستعداد لتعلّم الكتابة لدى الأطفال ،فقد تناولت درا�سة جاب اهلل و�آخرين
( )2011ودرا�سة احميدة ( )2008ودرا�سة جوهر ( )2005اكت�ساب املعلمات ملهارات
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خا�صة يف تنمية اال�ستعداد لدى الأطفال لتعلّم القراءة والكتابةّ � ،أما درا�سة ال�رسطاوي
و�آخرون ( )2006مدى ممار�سة �أولياء الأمور للمهارات امل�سبقة يف القراءة والكتابة مع
�أطفالهم يف مرحلة ما قبل املدر�سة ،وهدفت درا�سة مارتينيز (� )Martinez, 2005إىل
تطبيق برنامج يهدف �إىل تدريب العاملني يف �أق�سام الأطفال على تنمية اال�ستعداد للقراءة
والكتابة لدى الأطفال ،والتعرف �إىل �أثر هذا الربنامج يف تغيري ممار�ساتهم ،كما هدفت
درا�سة ماكوت�شني و�آخرين (� )McCutchen et al, 2002إىل تو�ضيح �أثر تعميق معرفة
معلمي الرو�ضة مبهارات القراءة والكتابة على تغري �أ�ساليبهم يف تعليم الأطفال.
وقد �أفادت ال ِّدرا�سة احلالية من هذه ال ِّدرا�سات يف تطوير �أداة ال ِّدرا�سة ،ويف اختيار
جمتمع ال ِّدرا�سة والعينة ،ومقارنة نتائج ال ِّدرا�سة احلالية بنتائجها ،ويرى الباحثان �أن
احلالية قد �أ�ضافت لل ِّدرا�سات ال�سابقة� ،أو ًال الت�أكيد على ما �أكدت عليه ال ِّدرا�سات
ال ِّدرا�سة
ّ
اللغوي ب�شكل عام لدى الأطفال ومهارات
ال�سابقة من �أهمية تنمية مهارات اال�ستعداد
ّ
اال�ستعداد لتعلّم الكتابة ب�شكل خا�ص؛ لنجاحهم يف تعلّم القراءة والكتابة يف املرحلة
احلالية بدرا�سة تقدير معلمات ريا�ض الأطفال ملمار�ساتهن
االبتدائية .وثاني ًا تفردت ال ِّدرا�سة
ّ
يف تنمية مهارات اال�ستعداد لتعلّم الكتابة لدى الأطفال يف حمافظة �إربد.

منهجيّة ِّ
الدراسة وإجراءاتها:
منهج ِّ
الدراسة:
التحليلي ()The Descriptive Analytical Method
الو�صفي
اتبعت ال ِّدرا�سة املنهج
ّ
ّ

 .الذي يقوم فيه الباحث بجمع املعلومات والبيانات ،والعمل على تنظيمها وحتليلها ،ومن
ثم ا�ستخراج اال�ستنتاجات ذات املغزى بالن�سبة للم�شكلة� ،أو املو�ضوع املطروح لل ِّدرا�سة
(جابر و�آخرون. )2002 ،
جمتمع ِّ
الدراسة وعينتها:
تكون جمتمع ال ِّدرا�سة من ( )557معلمة من معلمات ريا�ض الأطفال يف مديريات
َّ
را�سي  2012/2011وفق
الرتبية والتعليم (�إربد الأوىل والثانية والثالثة) يف العام ال ِّد ّ
(التقرير الإح�صائي لوزارة الرتبية والتعليم  ، )2010/2009حيث اختريت عينة ال ِّدرا�سة
وتكونت من ( )158معلمة� ،شكلت العينة ( )%28.3من جمتمع
بالطريقة الع�شوائية الب�سيطةّ .
املئوية لعينة ال ِّدرا�سة ح�سب متغريات امل�ؤهل
ال ِّدرا�سة ،واجلدول ( )1يبينّ التكرارات والن�سب
ّ
العلمي ،و�سنوات اخلربة ،نوع الرو�ضة.
ّ
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الجدول ()1
التكرارات والنسب المئويّة لعينة ِّ
العلمي ،سنوات الخبرة ،نوع الروضة).
الدراسة حسب متغيرات (المؤهل
ّ

الفئات

املتغري
العلمي
امل�ؤهل
ّ
�سنوات اخلربة

نوع الرو�ضة

التكرارات الن�سبة املئوية

بكالوريو�س ف�أعلى

99

62.7

دبلوم

59

37.3

�أقل من � 5سنوات

62

39.2

من 10 -5

48

30.4

�أكرث من 10

48

30.4

حكومية
ّ

29

18.4

خا�صة

129

81.6

158

%100

املجموع

أداة ِّ
الدراسة:
طور الباحثان �أداة ال ِّدرا�سة من خالل مراجعة الأدبيات ذات ال�صلة وال ِّدرا�سات ال�سابقة
َّ
املتعلقة مبهارات اال�ستعداد لتعلّم الكتابة لدى الأطفال ،كدرا�سة جاب اهلل و�آخرين ()2011
 ،ودرا�سة احميدة ( ، )2008ودرا�سة ( ، )Bowey, 2005ودرا�سة ()Shatil, et. al, 2000
�شخ�صية تت�ضمن متغريات
 .وقد تكونت �أداة ال ِّدرا�سة من جز�أين ،اجلزء الأول :معلومات
ّ
العلمي ،و�سنوات اخلربة ،ونوع الرو�ضة)  ،واجلزء الثاين :درجة ممار�سة
ال ِّدرا�سة (امل�ؤهل
ّ
معلمات ريا�ض الأطفال يف تنمية مهارات اال�ستعداد لتعلّم الكتابة ( )42فقرة موزعة على
خم�سة جماالت .وقد �أعطي لك ّل فقرة يف درجة ممار�سة معلمات ريا�ض الأطفال يف تنمية
مهارات اال�ستعداد لتعلّم الكتابة وزن مدرج وفق نظام ليكرت ()Likert
اخلما�سي ،كما يظهر
ّ
يف اجلدول الآتي:
درجة التوافر بالن�سبة بدرجة كبرية
لدرجة املمار�سة
جدا ً
املقيا�س

5

بدرجة كبرية

بدرجة
متو�سطة

بدرجة
�ضعيفة

بدرجة
�ضعيفة جدا ً

4

3

2

1

� ّأما املعيار العتبار درجة املمار�سة بدرجة كبرية� ،أو متو�سطة� ،أو منخف�ضة و�ضعيفة،
احل�سابية لكل فقرة ،فقد ع ّدت املتو�سطات بني ( )3.67 -5متثل
بناء على املتو�سطات
ّ
املمار�سة بدرجة كبرية ،واملتو�سطات بني ( )2.34 -3.66متثل املمار�سة بدرجة متو�سطة،
� ّأما املتو�سطات بني ( )1 -2.33متثل املمار�سة بدرجة منخف�ضة و�ضعيفة.
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صدق األداة “صدق احملكمني”:
التدري�سية
بعد تطوير الأداة ب�صورتها الأوليةُ ،عر�ضت على �سبعة من �أع�ضاء الهيئة
ّ
إبتدائية ،وذلك للت�أكد من �صدق
العربية والرتبية ال
تخ�ص�ص مناهج و�أ�ساليب تدري�س اللغة
ّ
ّ
الأداة.وبعد معرفة �آرائهم ومالحظاتهم �أجرى الباحثان التعديالت ال�رضورية على الأداة،
وقد اعتمد الباحثان يف ذلك على �إجماع  %80من املحكمني ،ومن �أبرز التعديالت التي
بناء على �آراء املحكمني ما ي�أتي :حذف فقرة من فقرات املجال
�أجريت على فقرات الأداةً ،
الأول ،وحذف فقرتني من فقرات املجال الثالث ،وحذف فقرة من فقرات املجال الرابع،
و�إ�ضافة فقرة يف كال املجالني الثالث واخلام�س ،حيث ظهرت الأداة ب�صورتها النهائية،
بعد �إجراءات �صدق املحتوى ،مكونة من ( )42فقرة موزعة على جماالت مهارات اال�ستعداد
لتعلّم الكتابة التي ت�ضمنتها الأداة.
ثبات األداة:
ُح�سب الثبات بطريقة التجان�س الداخلي (معامل كرونباخ �ألفا)  ،واجلدول ( )2يبني
معامل ثبات الأداة كرونباخ �ألفا.
الجدول ()2
معامل ثبات األداة كرونباخ ألفا

عدد الفقرات

معامل كرونباخ �ألفا

املهارات
متهيدية عامة
ّ
تنمية الع�ضالت الكربى

8
5

0.73
0.71

تنمية الع�ضالت ال�صغرى

7

0.76

اليدوي
الب�رصي
تنمية الت�آزر
ّ
ّ
فهم ت�شكيالت احلروف واخلطوط

7

0.74

15

0.71

42

0.75

الأداة جم ّمعة

وهذا يدلّ على �أن قيمة ثبات الأداة مرتفعة ،هذه القيمة تطمئن الباحثني لتطبيق الأداة
على عينة ال ِّدرا�سة.

نتائج ِّ
الدراسة ومناقشتها:

◄◄�أوالً :عر�ض نتائج الإجابة عن ال�س�ؤال الأول ومناق�شتها:

للإجابة عن ال�س�ؤال الأول «ما درجة تقدير معلمات ريا�ض الأطفال
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ملمار�ساتهن يف تنمية مهارات اال�ستعداد لتعلّم الكتابة لدى الأطفال يف
املعيارية لفقرات الأداة.
احل�سابية واالنحرافات
حمافظة �إربد» ،ا�ستخرجت املتو�سطات
ّ
ّ
واجلدول ( )3يبينّ التقديرات تبع ًا للمهارات جمتمعة ولكل جمال من جماالتها.
الجدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تقدير معلمات رياض األطفال لممارساتهن
في تنمية مهارات االستعداد لتعلّم الكتابة تبعاً للمهارات مجتمعة

الرتبة

املعياري
احل�سابي االنحراف
املتو�سط
ّ
ّ

املهارات

3

متهيدية عامة
�أوالً :مهارات
ّ

3.70

0.99253

5

ثانياً :تنمية الع�ضالت الكربى

3.19

0.80206

2

ثالثاً :تنمية الع�ضالت ال�صغرى

3.71

0.75850

4

اليدوي
الب�رصي
رابعاً :تنمية الت�آزر
ّ
ّ
خام�ساً :فهم ت�شكيالت احلروف واخلطوط

3.48

0.80288

3.77

0.65577

3.63

0.55814

1

الأداة جم ّمعة

احل�سابي لدرجة تقدير معلمات ريا�ض الأطفال
ي�شري اجلدول (� )3إىل �أن املتو�سط
ّ
جممعة كانت
ملمار�ساتهن يف تنمية مهارات اال�ستعداد لتعلّم الكتابة على جماالت املهارات ّ
متو�سطة �إذ بلغ املتو�سط احل�سابي ( ، )3.63حيث تتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سة جاب
اهلل و�آخرين ( )2011التي �أظهرت �أن م�ستوى اكت�ساب معلمات ريا�ض الأطفال للمفاهيم
اخلا�صة با�ستعداد الطفل للقراءة والكتابة متو�سط ًا ب�صفة عامة.كما تتفق مع نتائج درا�سة
والكتابية مع
القرائية
ال�رسطاوي و�آخرون (� )2006أن ممار�سة �أولياء االمور للمهارات
ّ
ّ
�أطفالهم يف مرحلة ما قبل املدر�سة كانت يف م�ستوى متو�سط.وقد جاءت درجة املمار�سة
يف جمال مهارات فهم ت�شكيالت احلروف واخلطوط بدرجة كبرية� ،إذ بلغ املتو�سط احل�سابي
( ، )3.77وهذه النتيجة طبيعية فهي من العوامل الرئي�سة يف اتقان الأطفال مهارات الكتابة.
متهيدية
وجاءت املتو�سطات احل�سابية يف املجالني (تنمية الع�ضالت ال�صغرى ،مهارات
ّ
عامة) بدرجة كبرية �أي�ض ًا حيث بلغ املتو�سط احل�سابي ( )3.70( ، )3.71على التوايل� ،أما
احل�سابي بدرجة متو�سطة ،حيث بلغ
اليدوي فقد جاء املتو�سط
الب�رصي
جمال تنمية الت�آزر
ّ
ّ
ّ
املتو�سط احل�سابي ( ، )3.48يف حني جاءت املتو�سطات احل�سابية يف جمال تنمية الع�ضالت
الكربى بدرجة متو�سطة ،حيث بلغ املتو�سط احل�سابي ( . )3.19ويرى الباحثان �أن هذه
النتيجة تتفق مع طبيعة عملية الكتابة التي ترتبط باجلانب الف�سيولوجي واكتمال الن�ضج
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ّ
لتعلم الكتابة لدى األطفال
االستعداد

د .محمد فؤاد احلوامدة
د .راتب قاسم عاشور

الع�صبي يف �أنامل الطفل وع�ضالته من �أجل التحكم مب�سكة القلم ،وهذا الن�ضج يختلف من
طفل �إىل �آخر .لذلك على املعلمة �أن تراقب الطفل حني يقب�ض على الأ�شياء وحني ي�ستخدمها؛
ب�رصي
لأن الكتابة تدريب حركي لتعميق مفهوم ال�شكل ،وهو حتكم يف الأع�صاب وتنا�سق
ّ
يدوي ،ودقة يف حركة اليد مع الذراع والأ�صابع ،لك�سب القدرة على ر�سم الأ�شياء .واجلدول
ّ
( )4يبينّ درجة تقدير معلمات ريا�ض الأطفال ملمار�ساتهن يف تنمية مهارات اال�ستعداد
لتعلّم الكتابة لدى الأطفال يف كل جمال من جماالت املهارات ،مرتبة تنازلي ًا ح�سب
املتو�سطات احل�سابية.
الجدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تقدير معلمات رياض األطفال لممارساتهن
في تنمية مهارات االستعداد لتعلّم الكتابة لدى األطفال ،مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية لكل مجال

الرتبة

املتو�سط االنحراف
املعياري
احل�سابي
ّ
ّ

الفقرات

�أوالً :مهارات متهيد ّية عامة
1

الكتابية
�أحر�ص على اك�ساب الأطفال قيمة املحافظة على النظافة �أثناء ممار�سة الأن�شطة
ّ

4.01

1.145

2

الكتابية باللعب واملرح
�أحر�ص على ربط الأن�شطة
ّ

3.98

1.159

3

الكتابية
�أع ّزز الأطفال �أثناء ممار�ستهم الأن�شطة
ّ

3.83

1.327

�أجتول بني الأطفال للت�أكد من �أنهم يجل�سون اجلل�سة ال�صحيحة �أثناء ممار�سة الأن�شطة
الكتابية ب�إ�سناد ظهورهم على املقاعد
ّ
�أ�شعر الطفل �أثناء ممار�سته الأن�شطة
الكتابية �أن امتالكه مهارة الكتابة جتعله فرداً متميزاً
ّ

3.77

1.124

3.73

1.085

6

�أحر�ص على تعريف الأطفال ب�أدوات الكتابة

3.63

1.249

7

�أجتول بني الأطفال للت�أكد من �أنهم مي�سكون القلم ب�شكل �صحيح

3.61

1.320

8

أ�شجع الطفل الأي�رس على ا�ستخدام اليد اليمنى
� ّ

3.11

1.335

4
5

ثانياً :تنمية الع�ضالت الكربى
1

أدرب الطفل على االم�ساك باملكعبات الكبرية وو�ضعها فوق بع�ض
� ّ

3.46

1.127

2

أدرب الطفل على �إلتقاط الكرة بكلتا يديه من م�سافة قريبة
� ّ

3.35

1.034

3

�أكلّف الطفل امل�شي على خطوط م�ستقيمة ومتعرجة يف اجتاهات خمتلفة

3.11

1.088

4

�أطلب من الأطفال ر�سم دائرة على الأر�ض وال�سري على خط الدائرة حاملني ملعقة بها كرة
�صغرية

3.04

0.957

5

أدرب الطفل على رمي الكرة من فوق الكتف نحو �أهداف متنوعة بكلتا يديه ثم بيد واحدة
� ّ

3.02

0.848
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الرتبة

املتو�سط االنحراف
املعياري
احل�سابي
ّ
ّ

الفقرات

ثالثاً :تنمية الع�ضالت ال�صغرى
1

�أطلب من الأطفال تلوين ال�صور بالورق امللون من خالل عمليتي الق�ص والل�صق

4.05

1.075

2

أ�شجع الأطفال على ا�ستخدام ال�صل�صال يف ت�شكيل �أ�شياء خمتلفة
� ّ

3.83

1.029

3

�أوظّ ف اللعب ب�صندوق الرمال والكتابة بالأ�صابع يف الرمل

3.78

1.020

4

�أكلّف الأطفال ال�ضغط بالأ�صابع على كرات من اال�سفنج

3.75

1.198

5

أدرب الأطفال على ق�ص ومتزيق �أوراق اجلرائد واملجالت القدمية بالإبهام وال�سبابة
� ّ

3.61

1.040

6

�أعطي الأطفال الفر�صة لغم�س �أيديهم يف املاء وهي مقبو�ضة ثم فتحها وقب�ضها عدة مرات

3.53

0.942

7

�أكلّف الأطفال العزف على بع�ض الآالت املو�سيقية كالبيانو والأورق

3.47

1.098

اليدوي
الب�رصي
رابعاً :تنمية الت�آزر
ّ
ّ
1

�أكلّف الأطفال الإعادة بالقلم فوق اخلطوط امل�ستقيمة املتعرجة

3.65

1.174

2

ثم يلونه
أدرب الأطفال على ر�سم جزء ناق�ص من �شكل ّ
� ّ

3.65

1.321

3

أدرب الأطفال على غلق الزرائر يف القمي�ص وفكها
� ّ

3.57

1.243

4

أدرب الأطفال على ر�سم وتلوين ر�سومات �أكرث دقة وفيها تفا�صيل كثرية
� ّ

3.46

1.032

5

�أكلّف الأطفال تتبع طريق الرجل �إىل امل�سجد بالقلم كما يبدو يف ال�صورة

3.40

1.349

6

عمودية بني الألعاب املعرو�ضة يف ال�صورة
�أطلب من الأطفال ر�سم فوا�صل بخطوط
ّ

3.36

1.158

7

�أكلّف الأطفال قطع احللوى �أو الكعك وو�ضعها يف طبق

3.27

1.091

خام�ساً :فهم ت�شكيالت احلروف واخلطوط
1

�أحر�ص على تعريف الأطفال �أن اجتاه الكتابة من اليمني �إىل الي�سار ومن الأعلى �إىل
الأ�سفل ومن �أ�سفل �إىل �أعلى

3.93

1.107

2

�أكلّف الأطفال بالنظر �إىل احلرف املكتوب على ال�سبورة وحماكاة كتابته باليد يف الهواء

3.93

1.184

3

�أ�شارك الأطفال �صنع بطاقات بارزة للحروف وتدريبهم على حت�س�سها ب�أ�صابعهم

3.92

0.952

4

الدائرية متهيد�أ لكتابة احلروف (ج ح خ ع غ)
أدرب يد الطفل على احلركة
ّ
� ّ

3.91

1.094

3.91

1.037

3.87

1.071

5
6

دائري عك�س اجتاه عقارب ال�ساعة متهيداً لكتابة
أدرب يد الطفل على احلركة فوق �شكل
ّ
� ّ
احلروف (ع غ ي)
دائري يف اجتاه عقارب ال�ساعة متهيداً لكتابة
أدرب يد الطفل على احلركة فوق �شكل ن�صف
ّ
� ّ
احلروف (ب ت ث ن)
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ّ
لتعلم الكتابة لدى األطفال
االستعداد

الرتبة
7
8

د .محمد فؤاد احلوامدة
د .راتب قاسم عاشور

الفقرات
أفقية والر�أ�سية
أدرب الأطفال على الإعادة بالقلم فوق �شكل مركّ ب من اخلطوط ال ّ
� ّ

�أكلّف الأطفال ر�سم �شكل على هيئة قو�س يف اجتاه عقارب ال�ساعة متهيداً لكتابة احلروف
(د ذ ر ز)
دائري متهيداً لكتابة احلروف (ط ظ ف ق م
الدائرية فوق �شكل
أدرب يد الطفل على احلركة
ّ
ّ
� ّ
هـ و)
�أكلّف الأطفال ر�سم �شكل مكون من دائرة يف اجتاه عقارب ال�ساعة مت�صلة بخط م�ستقيم
عمودي متهيداً لكتابة احلروف (م)
ّ
مكون من ن�صف دائرة مت�صل بدائرة �صغرية يف اجتاه عقارب
�شكل
ر�سم
أطفال
ل
�أكلّف ا
ّ
ال�ساعة متهيداً لكتابة احلرف (هـ)

املتو�سط االنحراف
املعياري
احل�سابي
ّ
ّ
1.165 3.80
3.72

1.095

3.70

1.014

3.70

0.974

3.66

1.062

12

�أكلّف الأطفال ر�سم �شكل مكون من �أقوا�س �صغرية وكبرية متهيداً لكتابة احلروف (�س �ش)

3.64

0.966

13

دائري متهيداً لكتابة احلروف
�أكلّف الأطفال ر�سم �شكل مكون من خط بي�ضاوي وخط ن�صف
ّ
(�ص �ض)

3.64

0.952

14

أ�شجع الأطفال على حماكاة �أ�شكال دون اال�ستعانة باالعادة فوق اخلط املتقطع
� ّ

3.64

1.017

3.58

1.042

3.63

55814.

9
10
11

15

�أكلّف الأطفال ر�سم خطوط متعرجة يف متاهة من نقطة بداية �إىل نقطة نهاية متهيداً
لكتابة احلرف (ي)
الأداة جم ّمعة

ُيظهر اجلدول ( )4املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجة تقدير معلمات
ريا�ض الأطفال ملمار�ساتهن يف تنمية مهارات اال�ستعداد لتعلّم الكتابة لدى الأطفال على
جماالت مهارات ال ِّدرا�سة ،والتي جاءت على النحو والآتي:
�Ú Úأوالً -مهارات متهيد ّية عامة :يبينّ اجلدول �أن درجة ممار�سات املعلمات يف
التمهيدية العامة لتنمية مهارات اال�ستعداد لتعلّم الكتابة لدى الأطفال
جمال املهارات
ّ
تراوحت بني ممار�سات بدرجة كبرية ومتو�سطة ،فقد حققت املمار�سة (�« )1أحر�ص على
الكتابية» �أعلى درجة
�إك�ساب الأطفال قيمة املحافظة على النظافة� ،أثناء ممار�سة الأن�شطة
ّ
ممار�سة مبتو�سط ح�سابي ( ، )4.01تلتها بفارق ب�سيط جداً املمار�سة (�« )2أحر�ص على ربط
الكتابية باللعب واملرح» مبتو�سط ح�سابي ( ، )3.98وتتفق هذه النتيجة مع طبيعة
الأن�شطة
ّ
حركي وتدريب للج�سم ومترين للع�ضالت،
النمو يف هذه املرحلة حيث �إنها مرحلة ن�شاط
ّ
احلركي ،بالإ�ضافة
احل�سي
حركية جديدة كالتوازن والت�آزر
ومتكني الطفل من تعلّم مهارات
ّ
ّ
ّ
�إىل �أن هناك عالقة وثيقة بني اللعب ومنهاج ريا�ض الأطفال.ثم جاءت املمار�سة (�« )3أع ّزز
30
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الكتابية» مبتو�سط ح�سابي ( ، )3.83وهذا يتفق مع
الأطفال يف �أثناء ممار�ستهم الأن�شطة
ّ
�أهمية التعزيز ،فهو ي�ؤدي دوراً م�ؤثراً يف �سلوك الطفل ،ويثري دوافعه للعمل يحفزه لإحراز
مزي ٍد من التفوق ،كما ي�ساعد على حدوث التعلّم كما ت�ؤكد ال ِّدرا�سات يف هذا املجالّ �.أما
املمار�سات ( )8 ،7 ،6 ،4واملتعلقة بالتهيئة العامة للطفل للكتابة كاجلل�سة ال�صحيحة �أثناء
الكتابية ،وم�سك القلم ب�شكل �صحيح با�ستخدام اليد اليمنى ،فهي ت�شكل
ممار�سة الأن�شطة
ّ
�أ�سا�س ًا مهم ًا جداً لإتقان الطفل للكتابة م�ستقبالً.ويعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل حر�ص
معلمات ريا�ض الأطفال يف الأردن �أن تظهر �صفوفهن مبظهر نظيف وجذاب ،بالإ�ضافة �إىل
حر�صهن على �إر�ضاء �أولياء الأمور ،فمعظم ريا�ض الأطفال يف الأردن تتبع القطاع اخلا�ص،
جو من الفرح واللعب على معظم الأن�شطة التي يقمن بها ،وتقدمي التعزيز
وذلك خالل �إ�ضفاء ّ
للأطفال �أثناء ممار�ستهم لهذه الأن�شطة ،فاال�ستعداد لتعلّم الكتابة يتطلب من املعلمة �أن
فنية �سارة ومتارين �سهلة وم�شوقة
تهيىء للأطفال �أجواء
نف�سية وتوفر لهم م�ستلزمات ّ
ّ
ّ
لأجل اكت�ساب مهارة الكتابة الرئي�سة ،ثم تكوين امليل واحلب التقانها.
Ú Úثانياً -تنمية الع�ضالت الكربى :يبينّ اجلدول �أن درجة ممار�سات املعلمات يف
جمال تنمية الع�ضالت الكربى لتنمية مهارات اال�ستعداد لتعلّم الكتابة لدى الأطفال جاءت
بدرجة متو�سطة ،وتراوحت املتو�سطات احل�سابية لها بني ( 3.46و ، )3.02وهي ترتبط
ب�شكل مبا�رش باملجال الثالث التايل.
Ú Úثالثاً -تنمية الع�ضالت ال�صغرى :يبينّ اجلدول �أن درجة ممار�سات املعلمات
يف جمال تنمية الع�ضالت ال�صغرى لتنمية مهارات اال�ستعداد لتعلّم الكتابة لدى الأطفال
تراوحت بني ممار�سات بدرجة كبرية ومتو�سطة ،فقد حققت املمار�سة «�أطلب من الأطفال
تلوين ال�صور بالورق امللون من خالل عمليتي الق�ص والل�صق» �أعلى متو�سط ح�سابي ()4.05
أ�شجع الأطفال على ا�ستخدام ال�صل�صال يف ت�شكيل �أ�شياء خمتلفة» مبتو�سط
 ،تلتها املمار�سة «� ّ
ح�سابي ( ، )3.83ثم «�أوظّ ف اللعب ب�صندوق الرمال والكتابة بالأ�صابع يف الرمل» مبتو�سط
ح�سابي ( ، )3.78تلتها بقارق ب�سيط جداً املمار�سة «�أكلّف الأطفال ال�ضغط بالأ�صابع
على كرات من اال�سفنج»ّ � ،أما �أقل املمار�سات يف هذا املجال فكانت املمار�سة املتعلقة بـِ
«�أكلّف الأطفال العزف على بع�ض الآالت املو�سيقية كالبيانو والأورق» ،ويعزو الباحثان
هذه النتيجة �إىل �أن �إملام املعلمات -عينة ال ّدرا�سة -للأهداف املرجو حتقيقها واخلربات
واملهارات املطلوب �إك�سابها للأطفال ،وحر�صهن على تنظيم بيئة ال�صف على �شكل �أركان
إيجابي ًا يف ممار�ساتهن
تعليمية ،و�إثراء الأركان بالو�سائل والألعاب والأدوات ،مما انعك�س �
ّ
يف تخطيط الأن�شطة و�إعدادها وتنفيذها ،التي ت�ساعد يف تنمية الع�ضالت الكربى وال�صغرى،
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والتي جتعل ع�ضالت الطفل تكت�سب مرونة وقوة ،لت�سهيل خفة حركة اليد وان�سيابها بنعومة
على الورق ،فمن الأ�س�س الفيزيولوجية املهمة يف تنمية اال�ستعداد لتعلّم الكتابة ،ا�ستخدام
العني واليد والأ�صابع ،وبني حركة كل منهما تناغم وان�سجام بحيث توافق العني اليد
وترافقها يف �أثناء الكتابة ،وال ت�سبق اليد حركة العني ومدى الأب�صار (مردان2005 ،؛ �أبو
الكتابي ،وجهدها جهد
عرقوب1990 ،؛  ، )Shatil, et.al, 2000واليد هي التي ت�ؤدي العمل
ّ
الع�ضلي ،وتدريب ع�ضالت
اليدوي
ع�ضلي ،لذا يجب �أن يتدرب الطفل ال�صغري على االن�ضباط
ّ
ّ
ّ
اليد ال�صغرى (خياط2010 ،؛ عا�شور واحلوامدة ، )2009 ،باال�ضافة �إىل �أن الأطفال الذين
طوروا مهارات حركية ماهرة تزداد ثقتهم ب�أنف�سهم ،وهذا ي�ؤدي �إىل زيادة امل�شاركة يف
ّ
الأن�شطة ،الأمر الذي ينعك�س �إيجاب ًا على تعلّم الكتابة (. )Romance, 1985وتتفق هذه
إيجابي ًا
النتيجة مع ما �أظهرته نتائج درا�سة مارتينيز ( )Martinez, 2005التي �أظهرت �أثراً �
ّ
لكفاءة العاملني يف �أق�سام الأطفال ،يف حت�سني ممار�ساتهم يف تنمية اال�ستعداد للقراءة
والكتابة لدى الأطفال ،كما تتفق من نتائج درا�سة ماكوت�شني و�آخرين (McCutchen et al,
 )2002التي �أظهرت �أثراً �إيجابي ًا لتعميق معرفة معلمي الرو�ضة مبهارات القراءة والكتابة
على تغري �أ�ساليبهم ،مما �أدى �إىل تطوير مهارات الأطفال.
اليدوي :يبينّ اجلدول �أن درجة ممار�سات املعلمات
الب�رصي
Ú Úرابعاً -تنمية الت�آزر
ّ
ّ
اليدوي لتنمية مهارات اال�ستعداد لتعلّم الكتابة لدى الأطفال
الب�رصي
يف جمال تنمية الت�آزر
ّ
ّ
جاءت بدرجة متو�سطة ،فقد حققت املمار�ستان (�« )2 ،1أكلّف الأطفال الإعادة بالقلم فوق
ثم يلونه»
أدرب الأطفال على ر�سم جزء ناق�ص من �شكل ّ
اخلطوط امل�ستقيمة املتعرجة» و «� ّ
أدرب الأطفال على غلق الزرائر يف
مبتو�سط ح�سابي ( )3.65لكل منهما ،تلتهما املمار�سة «� ّ
أدرب الأطفال على ر�سم وتلوين ر�سومات
القمي�ص وفكها» مبتو�سط ح�سابي ( ، )3.57ثم «� ّ
�أكرث دقة ،وفيها تفا�صيل كثرية» مبتو�سط ح�سابي (ّ � ، )3.46أما �أقل املمار�سات يف هذا
املجال جاءت «�أكلّف الأطفال قطع احللوى �أو الكعك وو�ضعها يف طبق» مبتو�سط ح�سابي
(. )3.27ويعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل �أن ن�سبة كبرية من �أولياء الأمور يف الأردن،
مما ي�ؤثر على ممار�سات املعلمات
يقومون �أطفالهم مبدى قدراتهم على الكتابة ال�سليمةّ ،
ّ
وتركيزهن على تفعيل الأ�ساليب والو�سائل والأن�شطة التي تدعم تنمية مهارات اال�ستعداد
أ�سا�سية
لتعلّم الكتابة لدى الأطفال ،بالإ�ضافة �إىل قيام �إدارة الرو�ضة بتقليد املدار�س ال
ّ
املعرفية
بحث املعلمات على االهتمام باجلوانب
يف تنفيذ املنهاج �إر�ضاء لأولياء الأمورّ ،
ّ
واملهارية يف بع�ض الأحيان ،مما ي�ؤدي
واحلركية
اجل�سمية
للطفل على ح�ساب اجلوانب
ّ
ّ
ّ
�إىل زيادة ممار�سات املعلمات يف حماولتهن اك�ساب الأطفال جمموعة من مهارات القراءة
والكتابة واحل�ساب.
32

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد التاسع والعشرون ( - )1شباط 2013

اليدوي من �أهم
الب�رصي
ويف هذا ال�سياق يرى الباحثان �أن جمال تنمية الت�آزر
ّ
ّ
املهارات الالزمة لتنمية مهارات اال�ستعداد لتعلّم الكتابة لدى الأطفال ،فهو ي�ؤدي دوراً
ال�شبكية ،التي تقوم بنقلها عرب
مهم ًا يف كتابة الطفل ،يب�رص الطفل فتنتقل ال�صورة �إىل
ّ
الب�رصي �إىل مراكز الإب�صار ،ثم تنتقل من هذه املراكز �إىل املراكز احلركية باملخ،
الع�صب
ّ
في�صدر تعليماته �إىل الأع�صاب املت�صلة باليد لتتم الكتابة �أو الأع�صاب املت�صلة بجهاز
النطق ليتم الكالم.فالعيون تب�رص وترتجم ما وقع عليه الإب�صار من ر�سومات وجمل
هند�سية ،واليد تكتب ،و� ّأي �ضعف يف التنا�سق بني هذه العمليات �سي�ؤدي
وعبارات و�أ�شكال
ّ
كتابية.
�إىل �أخطاء
ّ
Ú Úخام�ساً -فهم ت�شكيالت احلروف واخلطوط :يبينّ اجلدول �أن درجة ممار�سات
املعلمات يف جمال فهم ت�شكيالت احلروف واخلطوط لتنمية مهارات اال�ستعداد لتعلّم الكتابة
لدى الأطفال تراوحت بني ممار�سات بدرجة كبرية ومتو�سطة ،فقد حققت املمار�ستان
(�« )2 ،1أحر�ص على تعريف الأطفال �أن اجتاه الكتابة من اليمني �إىل الي�سار ومن الأعلى
�إىل الأ�سفل ومن �أ�سفل �إىل �أعلى» و «�أكلّف الأطفال بالنظر �إىل احلرف املكتوب على ال�سبورة
وحماكاة كتابته باليد يف الهواء» مبتو�سط ح�سابي ( )3.93لكل منهما ،فهي من املمار�سات
املهمة جداً يف تنمية اال�ستعداد لتعلّم الكتابة ،ثم جاءت املمار�سة «�أ�شارك الأطفال �صنع
بطاقات بارزة للحروف وتدريبهم على حت�س�سها ب�أ�صابعهم» مبتو�سط ح�سابي (، )3.92
تالها بقية املمار�سات التي تهدف �إىل اك�ساب الأطفال القدرة على ت�شكيل احلروف ور�سمها
متيزها عن غريها من اللغات،
ب�شكل �صحيح ،فللغة العربية �سماتها وخ�صائ�صها التي ّ
من ذلك ت�شابه كثري من احلروف العربية يف ر�سمها ب�شكل متقارب ،ولهذا ا�ستعملت النقط
للتمييز بني احلروف املت�شابهة ،فانق�سمت احلروف �إىل ق�سمني منقوط وغري منقوط ،وكذلك
اختالف طريقة كتابة احلرف الواحد ح�سب موقعه يف الكلمة ،فا ّتخذ احلرف �أ�شكا ًال خمتلفة
يف الكتابة ،وذلك تبع ًا ملوقعه من الكلمة والت�صاله ببقية احلروف ،وغريها من ال�سمات
املميزة للحرف العربي ،فمن ال�رضوري �أن يكون لهذه ال�سمات انعكا�سها على عمليات الكتابة
أ�سا�سية� ،أو ًال
للأطفال.فاملعلمة تعتمد يف �إك�ساب الأطفال هذه ال�سمات على ثالثة عمليات �
ّ
النمذجة ،حيث تر�سم املعلمة �أ�شكا ًال وخطوط ًا ت�شبه ر�سم احلروف ،ويالحظها الأطفال من
حيث ال�شكل والرتتيب واجتاه اخلطوط ،ثاني ًا من خالل الن�سخ ،حيث ين�سخ الطفل احلرف
على قطعة من الورق ،و�أخرياً من خالل التتبع ،حيث يقوم الطفل عن طريق ر�سم مناذج
منقطة بالتو�صيل ما بني نقطة و�أخرى� ،أو التتبع بحركة اليد يف الهواء �أو على جم�سمات
للحرف؛ لكي يتهي�أ الطفل للكتابة ،ويجب �أي�ض ًا تدريبه على كتابة تلك الأ�شكال املختلفة من
اخلطوط مع ا�ستعمال �أدوات منا�سبة.
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حيث ت�شري ال ِّدرا�سات �إىل �أن اخلطوط غري املنظمة تبد�أ
بالتطور حتى ت�أخذ مظهراً
ّ
ج�سمية
ع�ضلية
أفقية �أو ر�أ�سية �أو مائلة ،وذلك يعك�س �إح�سا�سات
ّ
ّ
نظامي ًا خا�صاًّ � ،إما خطوطا � ّ
وقدرة الطفل على �إدراك البيئة اخلارجية ك�شيء منف�صل عنه ،ويف حوايل الثالثة من العمر
دائرية ،ويرجع ذلك �إىل قدرة الطفل على التحكم يف
تتطور اخلطوط املنظمة �إىل خطوط
ّ
الع�ضالت وال�سيطرة على حركاته املختلفة� ،أما يف �سن الرابعة فتتحول خطوط الطفل من
وج�سمية �إىل اخليال الذي يعتمد على التفكري ،ويرى العلماء �أن
ع�ضلية
جمرد �إح�سا�سات
ّ
ّ
الكتابي من خطوط الر�سم التعبريي للأطفال تت�ضح يف �سن
اخلطوط التي متيز التعبري
ّ
الرابعة (عا�شور واحلوامدة2009 ،؛ مردان2005 ،؛ عبد الرحمن وفائقة. )2002 ،من هنا
َ�ضل �أن ميار�س ملدة كافية �سل�سلة من التمارين
قبل �أن نبد�أَ بتدريب الطفل على الكتابةُ ،يف َّ
امل�ساعدة له ،وهي مبثابة التهيئة.

◄◄ثانياً -عر�ض نتائج الإجابة عن ال�س�ؤال الثاين ومناق�شتها:

للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين» هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ) (α ≤ 0.05بني متو�سطات ا�ستجابات معلمات ريا�ض الأطفال
حول ممار�ساتهن يف تنمية مهارات اال�ستعداد لتعلّم الكتابة لدى الأطفال يف
العلمي� ،سنوات اخلربة ،نوع الرو�ضة) .اُ�ستخدم
حمافظة �إربد تعزى ملتغريات( :امل�ؤهل
ّ

اختبار حتليل التباين املتعدد ( ، )MANOVAالختبار م�ستوى داللة الفروق بني متو�سطات
العلمي (دبلوم ،بكالوريو�س ف�أعلى)  ،و�سنوات اخلربة
درجة ممار�سة املعلمات ح�سب امل�ؤهل
ّ
(حكومية،
(�أقل من � 5سنوات ،من � 10 -5سنوات� ،أكرث من � 10سنوات)  ،ونوع الرو�ضة
ّ
خا�صة)  ،على الأداة جممعة ،وجاءت النتائج كما يو�ضحها اجلدول (. )5
الجدول ()5
نتائج تحليل التباين المتعدد ( )MANOVAلداللة الفروق في درجة ممارسة المعلمات في تنمية مهارات
العلمي ،وسنوات الخبرة ،ونوع الروضة) .
االستعداد لتعلّم الكتابة لدى األطفال حسب متغيرات (المؤهل
ّ

م�صدر التباين

جمموع املربعات درجة احلرية متو�سط املربعات قيمة ف م�ستوى الداللة

العلمي
امل�ؤهل
ّ
�سنوات اخلربة

0.154

1

0.154

0.518

0.000

0.292

2

0.146

0.491

0.000

نوع الرو�ضة

0.004

1

0.004

0.014

0.905

اخلط�أ

43.498

146

0.298

2136.968

158

املجموع

ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ()α ≥ 0.05
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إح�صائية عند م�ستوى الداللة
يظهر اجلدول (� )5أن قيم (ف) املح�سوبة داللة �
ّ
) (α ≤ 0.05بني تقديرات املعلمات لدرجة ممار�ستهن يف تنمية مهارات اال�ستعداد لتعلّم
العلمي ،و�سنوات اخلربة.كما يظهر اجلدول
متغريي امل�ؤهل
الكتابة لدى الأطفال تعزى �إىل
ْ
ّ
إح�صائية عند م�ستوى الداللة ) (α ≤ 0.05بني تقديرات
�أن قيم (ف) املح�سوبة غري داللة �
ّ
املعلمات لدرجة ممار�ستهن يف تنمية مهارات اال�ستعداد لتعلّم الكتابة لدى الأطفال تعزى
�إىل متغري نوع الرو�ضة.ويرى الباحثان �أن ال�سبب قد يعود �إىل �أنه مل تختلف وجهات نظر
املادية ،والو�سائل
�أفراد جمتمع ال ِّدرا�سة باختالف نوع الرو�ضة نظراً لت�شابه الت�سهيالت
ّ
واالقت�صادية ،وبخا�صة و�أن
واالجتماعية
الثقافية
التعليمية املتاحة ،كما تت�شابه الظروف
ّ
ّ
ّ
ّ
احلكومية
عينة ال ِّدرا�سة من املنطقة اجلغرافية نف�سها ،باال�ضافة �إىل �أن عدد ريا�ض الأطفال
ّ
ما يزال قلي ًال مقارنة بريا�ض الأطفال اخلا�صة ،وهذا ما �أكدته البيانات ال�شخ�صية لعينة
ال ِّدرا�سة كما �أظهرها اجلدول ( )1ال�سابق.
العلمي على تقديرات املعلمات لدرجة
وللك�شف عن م�صدر الفروق يف امل�ؤهل
ّ
ممار�ستهن يف تنمية مهارات اال�ستعداد لتعلّم الكتابة لدى الأطفال ،اُ�ستخرجت املتو�سطات
العلمي ،واجلدول ( )6يظهر ذلك.
احل�سابية ملتغري امل�ؤهل
ّ
الجدول ()6

العلمي
المتوسطات الحسابية لمتغير المؤهل
ّ

احل�سابي
العدد الو�سط
ّ

العلمي
امل�ؤهل
ّ
دبلوم

59

3.66

بكالويو�س ف�أعلى

99

3.77

يظهر اجلدول (� )6أن املتو�سط احل�سابي لتقديرات املعلمات لدرجة ممار�ستهن يف تنمية
مهارات اال�ستعداد لتعلّم الكتابة لدى الأطفال من حملة البكالوريو�س ف�أعلى بلغ ()3.77
يف حني كان املتو�سط احل�سابي لتقديرات املعلمات من حملة الدبلوم ( ، )3.66الأمر الذي
يبينّ �أن الفروق يف تقديرات املعلمات لدرجة ممار�ستهن يف تنمية مهارات اال�ستعداد لتعلّم
الكتابة لدى الأطفال ،ل�صالح املعلمات من حملة درجة البكالوريو�س ف�أعلى.
وميكن للباحثني عزو هذه النتيجة �إىل �أن تنمية مهارات اال�ستعداد لتعلّم الكتابة
يف مقبول ،و�إىل وقت كاف يف متابعة
لدى الأطفال حتتاج �إىل م�ستوى ت�أهيل
علمي وثقا ّ
ّ
علمي «البكالوريو�س ف�أعلى»؛
الأطفال ،الأمر الذي متثل يف املعلمات الالتي لديهن م�ؤهل
ّ
املعرفية املنا�سبة يف تنمية مهارات اال�ستعداد لتعلّم الكتابة
مما مينح �صاحبته الثقافة
ّ
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اللغوية تتطلب من املعلمات �أن يفهمن طبيعة عملية منو اللغة
لدى الأطفال.فاملهارات
ّ
عند �أطفال هذه املرحلة� ،إذ تع ّد هذه املعرفة �رضورية لكي ي�شخ�صن املهارات اخلا�صة
تعليمية غنية لت�شجيع منو وتطور كل املهارات
بفنون اللغة ،بالإ�ضافة �إىل توفري بيئة
ّ
(. )Norton, 1993وقد اتفقت هذه النتيجة مع ما تو�صلت �إليه درا�سة جاب اهلل و�آخرين
( ، )2011ودرا�سة احميدة (. )2008
� ّأما فيما يتعلق ب�أثر متغري �سنوات اخلربة ،فقد �أظهرت النتائج وجود فروق داللة
إح�صائية على تقديرات املعلمات لدرجة ممار�ستهن يف تنمية مهارات اال�ستعداد لتعلّم
�
ّ
الكتابة لدى الأطفال ،وللك�شف عن م�صدر الفروق يف �سنوات اخلربة اُ�ستخدم اختبار �شفيه
للمقارنات البعدية ،واجلدول ( )7يظهر م�صدر الفروق.
الجدول ()7
نتائج اختبار شفيه للمقارنات البعدية لمعرفة الفروق في سنوات الخبرة على تقديرات المعلمات
لدرجة ممارستهن في تنمية مهارات االستعداد لتعلّم الكتابة لدى األطفال

احل�سابي
الو�سط
ّ

�سنوات اخلربة

3.61

�أقل من 5

3.62

من10 -5

3.68

� 10سنوات ف�أكرث

�أقل من  5من� 10 10 -5سنوات ف�أكرث

دال إحصائيّا عند مستوى داللة )(α < 0.05

يت�ضح من اجلدول ( )7نتائج اختبار �شفيه للمقارنات البعدية التي �أظهرت �أن الفروق
يف �سنوات اخلربة على تقديرات املعلمات لدرجة ممار�ستهن يف تنمية مهارات اال�ستعداد
إح�صائيا ل�صالح املعلمات ممن لديهن اخلربة العالية
لتعلّم الكتابة لدى الأطفال كانت دالة �
ّ
(� 10سنوات ف�أكرث)  ،مقارنة ب�أ�صحاب اخلربة الأقل (�أقل من � 5سنوات)  ،وكانت �أي�ض ًا
إح�صائيا ل�صالح املعلمات ممن لديهن اخلربة (من� 10 -5سنوات)  ،مقارنة ب�أ�صحاب
دالة �
ّ
اخلربة الأقل (�أقل من � 5سنوات) .
عملية التدري�س
ويعزو الباحثان ذلك �إىل �أن املعلمات ممن لديهن خربة طويلة يف
ّ
يكن �أكرث ثقة وطم�أنينة من زميالتهن ممن لديهن �سنوات خربة ق�صرية ،الأمر الذي
عادة ما َّ
ميكنهن من �إ�ضافة وتعديل العديد من اخلربات والأن�شطة والألعاب التي ت�سهم يف تنمية
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التدريبية وحلقات
مهارات اال�ستعداد لتعلّم الكتابة لدى الأطفال� ،إ�ضافة �إىل �أن الدورات
ّ
البحث وور�ش العمل التي ت�شرتك فيها معلمات ريا�ض الأطفال ت�سهم يف تطوير ممار�ستهن
اللغوي لدى الأطفال.
يف جمال تنمية اال�ستعداد
ّ
فقد اتفقت هذه النتيجة مع ما تو�صلت �إليه درا�سة احميدة ( )2008التي �أظهرت النتائج
إح�صائي ًا فيما يتعلق بدرجة ممار�سة معلمات ريا�ض الأطفال لإعداد بيئة
وجود فروق دالة �
ّ
تعليمية لتطوير مهارتي القراءة والكتابة تعزى ل�سنوات اخلربة ل�صالح املعلمات ممن لديهن
ّ
خربة كبرية�.إال �أنها يف الوقت ذاته جاءت متعار�ضة مع ما �أ�سفرت عنه درا�سة جاب اهلل
و�آخرين (، )2011

التوصيات:
العربية
�1 .1رضورة ا�ست�ضافة اخلرباء الرتبويني يف جمال مناهج تدري�س اللغة
ّ
و�أ�ساليبها وامل�رشفني الرتبويني على برامج ريا�ض الأطفال؛ لتدريب املعلمات على
اللغوي
أ�سا�سية واال�سرتاتيجيات والأ�ساليب والأن�شطة اخلا�صة بتنمية اال�ستعداد
املفاهيم ال
ّ
ّ
لدى الأطفال ب�شكل عام ،واال�ستعداد لتعلّم الكتابة ب�شكل خا�ص.
�2 .2رضورة زيادة عدد الأن�شطة املوجهة لتنمية مهارات اال�ستعداد لتعلّم الكتابة لدى
اليومي لريا�ض الأطفال.
الأطفال يف الربنامج
ّ
إعطائهن مواد
�3 .3رضورة االهتمام بربامج �إعداد معلِّمات ريا�ض الأطفال من خالل �
ّ
درا�سية ذات عالقة مبا�رشة بتنمية اال�ستعداد لتعلّم القراءة والكتابة يف �أثناء درا�ستهم
ّ
اجلامعية.
الرتبوية
بالكليات
ّ
ّ
4 .4يقرتح الباحثان من خالل النتائج التي �أظهرتها الدرا�سة� ،إجراء درا�سات مماثلة
اللغوي لدى الأطفال كاال�ستعداد لتعلم القراءة ،وعلى
على جماالت �أخرى لتنمية اال�ستعداد
ّ
عينات خمتلفة ،واعتماد �أدوات بحثية كاملالحظة واملقابلة.كما يقرتح الباحثان �إجراء
درا�سات تتناول دور بيئة الرو�ضة و�أولياء الأمور يف تنمية مهارات اال�ستعداد لتعلم القراءة
والكتابة عند الأطفال.
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وعلم النف�س ،القاهرة :دار النه�ضة العربية.
بالق�صة يف الإ�سالم وتطبيقاتها يف ريا�ض الأطفال،
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ّ
ر�سالة ماج�ستري (غري من�شورة)  ،جامعة �أم القرى ،مكة مكرمة.
8 .8جوهر� ،سلوى ( )2005اجتاهات معلمات ريا�ض الأطفال بدولة الكويت نحو ا�ستخدام
الرتبوية،
قراءة كتب الق�ص�ص للأطفال ك�أ�سلوب للتعلّم املبكّر للقراءة والكتابة ،املجلة
ّ
جامعة الكويت.95 -5 ، )77( 20 ،
9 .9احلوامدة ،حممد والعدوان ،زيد ( . )2009مناهج ريا�ض الأطفال �أ�س�س تنمية الطفولة
املبكرة� ،إربد :دار عامل الكتب احلديث.
إبتدائية،
1010خياط� ،أفنان (� . )2010إ�سهام مرحلة ريا�ض الأطفال يف الإعداد للمرحلة ال
ّ
ر�سالة ماج�ستري (غري من�شورة)  ،جامعة �أم القرى ،مكة مكرمة.
1111ال�رسطاوي ،عبدالعزيز و طيبي� ،سناء و عبيدات ،روحي ( . )2006مدى ممار�سة �أولياء
الأمور للمهارات امل�سبقة يف القراءة والكتابة مع �أطفالهم يف مرحلة ما قبل املدر�سة
38

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد التاسع والعشرون ( - )1شباط 2013

بدولة الإمارات العربية املتحدة ،امل�ؤمتر الدويل ل�صعوبات التعلّم ،الريا�ض ،اململكة
العربية ال�سعودية.
�1212سعيد ،فوزية ( . )1994برنامج مقرتح لال�ستعداد للقراءة لأطفال الريا�ض بدولة
الإمارات العربية� ،أطروحة دكتوراه (غري من�شورة)  ،جامعة عني �شم�س ،القاهرة.
العربية و�أ�ساليب تدري�سها بني
1313عا�شور ،راتب واحلوامدة ،حممد ( . )2009فنون اللغة
ّ
النظرية والتطبيق� ،إربد :دار عامل الكتب احلديث.
ّ
1414عبد الرحمن� ،سعد و�أحمد ،فائقة ( . )2002اال�ستعداد لتعلّم الكتابة تنميته وقيا�سه يف
مرحلة ريا�ض الأطفال ،الكويت :مكتبة الفالح.
1515الفقعاوي ،جمال ( . )2009فعالية برنامج مقرتح يف عالج �صعوبات تعلّم الإمالء لدى
أ�سا�سي يف حمافظة خان يون�س ،ر�سالة ماج�ستري (غري من�شورة)
طلبة ال�صف ال�سابع ال
ّ
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