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 جامعة اإلسراء 

 التفويض 

إلكترونيًا    أو، أفوض جامعة اإلسراء بتزويد نسخة من رسالتي ورقيًا  ختام خضر عزام الجهنيأنا  

 . األشخاص عند طلبها  أو الهيئات،  أوالمؤسسات،  إلى

 ختام خضر عزام الجهني م : ـاالس

  التاريخ :
  التوقيع :
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 إقرار السالمة اللغوية 

التعليم في و دور بيئة الروضــة واســتراتيجيات التعلم "  أقر أنا الموقع أدناه بأن الرســالة

ــتعداد للةراءة من وجهة ن ر معلمات   إكســــاف أطاار الروضــــة بعض مهارات االســ

ــة ة  الروضـــ الـب ا الـط دمتـه ام خضـــــر عزام الجهني"، التي ـق دقيا الليو  خـت د الـت ، وبـع

ذكر  ت ـخالـية من األخـطاء، وبـناء على ـما  واإلمالئي، تـمت مراجعتـها ليوـياً، وأ ـــــب ـ 

 ً  اوقع على هذا الةرار. آناا
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 قرار لجنة المناقشة 

 ختام خضر عزام الجهني : نوقشت رسالة الماجستير للطالبة 

  بتاريخ :

بــ " بيئة الروضة واستراتيجيات التعلم  الموسومة  التعليم في إكساف أطاار الروضة بعض  ودور 

 " معلمات الروضةمهارات االستعداد للةراءة من وجهة ن ر 

 التوقيع   أعضاء لجنة المناقشة 

ً رئيساً و د. هاني الخالد     ......................  مشرفا

ً  د. م مد الداللعة     ......................  عضواً داخليا

ً  د. رضا المواضية    ......................  عضواً خارجيا
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اًلمتنان الشكروعظيم بوافر أتقدم أن الدراسةإًل هذه إعداد اًلنتهاءمن بعد يسعني ًل
يشرفعلىةوالذيتقبلنيطالبهانيالخالديدقمشاعرالتقديرإلىأستاذيالفاضلالدكتوروأص
وقتهوجهدهلماقدمهليمنآراءقيمةوإرشاداتسديدة،ماارسالته منذأنكانتفكرة،وأوًلنيُجلَّ

إلىأنكنتأحصلعليهاوحدي،وبنورعلمهكشفالغموضالذياعترانيأثناءالبحثوالكتابة،
خرجتهذهالدراسةإلىحيزالوجود،فجزاههللاخيرالجزاء،وحفظهمنكلسوء.
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بالشكرأيضاإلىاألساتذةأعضاءلجنةتحكيمأداةالدراسةعلىتوجيهاتهموآرائهمالقيمة.

ويشرفنيأنأتقدمبجزيلالشكروالتقديرإلىأعضاءلجنةالمناقشةالكريمة،علىتفضلهم
بقبولمناقشةهذهالدراسةوتحملهمعناءقراءتهاومراجعتهاوإثرائهابمالحظاتهمالقيمة.
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مجتمعلتمحصرشاملفي،حيثلتحقيقاهدافالدراسةاستخدمتالباحثةالمنهجالوص

،والبالغسحابوالموقرالدراسةمنجميعمعلماتالروضةفيالمدارسالحكوميةفيتربيةلواء
.معلمة125)عددهن)

الروضةبعضمهاراتاًلستعدادللقراءةدوربيئةالروضةفيإكسابأطفالأّنبينتالنتائج
دوراستراتيجياتالتعلمأنّكمابينتالنتائج.بمستوىمرتفعجاءمنوجهةنظرمعلماتالروضة

التعليمفيإكسابأطفالالروضةبعضمهاراتاًلستعدادللقراءةمنوجهةنظرمعلماتالروضةو
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The role of the kindergarten environment and learning and education 

strategies in providing kindergarten children with some reading readiness 

skills from the point of view of kindergarten teachers 

Prepared by: Khitam Khader Azzam Al-Juhani 

ABSTRACT 

This study aimed to identify the role of the kindergarten environment, 

learning and education strategies, in providing kindergarten children with 

some reading readiness skills. The study also aimed to investigate if there 

are statistically significant differences in the role of the kindergarten 

environment and educational learning strategies in providing kindergarten 

children with some reading readiness skills due to variables (teaching 

experience, academic qualification, and directorate). 

 

To achieve the objectives of the study, the researcher used the 

descriptive method by developing a questionnaire. The study population and 

its sample consisted of all kindergarten teachers in public schools in the 

education of the Muwaqqar and the Sahab, the study sample consisted of 

(125) teachers. 

The results showed that the role of the kindergarten environment in 

providing kindergarten children with some reading readiness skills from the 

viewpoint of kindergarten teachers came to a high level. The results also 

showed that the role of educational learning strategies in providing 

kindergarten children with some reading readiness skills from the point of 

view of kindergarten teachers came to a high level. It was also found that 

there were no statistically significant differences at the level of significance 

(α = 0.05) in the estimates of kindergarten teachers of the role of the 

kindergarten environment in providing kindergarten children with some 

reading readiness skills due to variables (teaching experience, academic 

qualification, and directorate), and the results showed no Statistical 

significant differences at the level of significance (α = 0.05) in the estimates 

of kindergarten teachers of the role of learning and teaching strategies in 

providing kindergarten children with some reading readiness skills due to 

variables (teaching experience, academic qualification, and directorate). 

        According to the results study, the study recommended the necessity of 

providing suitable places in the school's garden so that children can 

implement various activities outside the classroom, such as drawing and 

reading stories. 

 

Key Words: Kindergarten Environment, Learning and Education Strategies. 

Reading readiness skills, kindergarten children, kindergarten teachers.
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 الفصل األول 

 خلفية الدراسة 

 المقدمة: 

المعرفيفيتزايااادالمعاااارفاًلنفجاااارقععلىعااااتقاألمموالشااااااااااااااعوبمسااااااااااااااؤولياااةمواجهاااةت

حدثداخلالمؤسااااااساااااااتوالمعلومات،ويتطلبذلكزيادةاًلهتمامبالعمليةالتربويةوالتعليميةالتيت

التربوية؛باعتبارأنالطلبةهمقادةالمسااااتقبلوأساااااستقدمه،وخاصااااةفيمرحلةالروضااااةلتميزها

وأهدافسااالوكيةذاتحسااااسااايةعالية،باقيالمراحلالتعليمية؛لماتختصبهمنفلسااافةتربويةعن

والمتكاملةوالمستمرةللمتعلم.،كيتسهمفيالعمليةالنمائيةالشاملة

انالفلساااااااااااااافاةالتيترتكزعليهااريااضاألطفاالهيإتااحاةالفرصااااااااااااااةللطفالأنينميقادراتاهالاذاتياة

واسااااااااطةبعضاألنشااااااااطةوالفعالياتمنخاللتوجيهتربوييتمعندراسااااااااةوساااااااالوكهاإلجتماعيب

والطرقوالنظريااتالحاديثاةللتعليم.طفالالروضااااااااااااااةوتاههيالعلميجيادياهخاذبااًلعتباارعملياةنمو

 (2014العمراني)

أنمرحلةالروضااااةهياألساااااسالذيتعتمدعليهالمراحلالالحقة؛كونها(2013وتؤكدسااااريوة)

للمساااااتقبلوفقاالفلسااااافةالمجتمعواًلنطالقوالتهيئةلاللتحاقبالمدرساااااة،،عمليةنحواإلعدادبدايةال

فيتحقيقاألهدافالمنشودة.،والتربيةالتيتبذلالجهودالكبيرة

والمبادئ،فقدحددتوزارةالتربيةوالتعليمفيالمملكةاألردنيةالهاشااااميةالسااااياساااااتوألجلذلك

طفلضحاجاتيتعو:مكوناتلمنهاجالتربيةفيمجالالروضااااااااةبثالثةأسااااااااسهيوال،واألهداف

مععالماألطفالطفلالروضااااةتكامليةدورالروضااااةمعدوراألساااارةليتكي والمحروم،الروضااااة



3 
 

منخاللبيئة،تنشائةاجتماييةساليمةطفلالروضاةوالتركيزعلىتنشائةبشاكلصاحيحومتكامل،

(.2008صحيةخاليةمنالعيوبواألخالقالسيئة)الخالدي،

تبلورفي(المنهجباهناهمجموعاةمنالعنااصاااااااااااااارالمترابطاةوالمتفااعلاةت2010وقادعرَّفبادر)

المحتوى،واألهداف،واًلستراتيجيات،والوسائلالتعليمية،والتقويم؛وتؤثرهذهالعناصرفيبعضها

عالقةديناميكيةمتسقةومتسلسلةودائمة.البعضضمن

فيتحديداألطرالعامةوالنتاجاتوصاااااااااااتوزارةالتربيةوالتعليماألردنيةممثلةبندارةالمناهج

واألهدافالعامةوالخاصاااااااااةلمنهاجرياضاألطفالمنخاللساااااااااتةمجاًلترئيساااااااااةوهيالمجال

اًلجتماعيتمالتركيز-وفيالمجالاًلنفعاليبخالقه،طفلالروضااااااااةاألخالقي؛وبخاصااااااااةعالقة

لمعرفةالذات،وتوكيدها،وتقديرها،وضاابطها،والتعبيرعنها،وبناءطفلالروضااةعلىتنميةقدرات

.والمثمرةالعالقاتاًلجتماييةالمفيدة

افيالمجاالاللغويفتمالتاهكيادعلىتنمياةالمهااراتاللغوياةلتمكين معرفاةمنطفالالروضااااااااااااااةأماَّ

،منحوله،وفيالمجالالجساميوالصاحيمنأجلزيادةالتواصالمع،الحقائقوالمفاهيموالمعاني

والمهاراتالجسااااااااااديةوالحركية،وتمكين،فتمتاإلشااااااااااارةإلىدوررياضاألطفالفيتنميةالقدرات

ميةالقدراتالمعرفيضاارورةتن-األطفالمنالعاداتالصااحيةالوقائية،وجاءضاامنالمجالالعقلي

ميةوتن،لزيادةالشاغفنحوالتعلموالتعليم،بمساتوياتالتفكيرلديهاًلرتقاءمنخالل،العقليةللطفل

والتااذوق،فيالمجااالالجماااليتمالتركيزعلىأهميااةتنميااةمهااارةالااذوقالقاادراتاإلبااداييااة،وأخيراا

(.2007رةالتربيةوالتعليم،االجماليفيكافةالمجاًلتالتعبيريةالفنية)وز

اوكبيرااوتلعابب فيتطبيقالمجااًلتأعالهعلىأرضالواقعمنأجاليئاةالروضااااااااااااااةدوراامهماا

املالماديةإنجاحالعمليةالتربويةوالتعليميةوتحقيقاألهدافالمنشااودة؛وهذايحتمتوافرتنظيمالعو
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واكتساااب،ذلكعلىطبيعةالتفاعلًلنعكاسوالتفاعليالذييجبأنيسااودها،والمناخاًلجتماعي

يئااةللتعليمكلماااوالوجاادانيااة،فكلماااكااانااتالبيئااةمنظمااة،ومتكاااملااةاألركااان،ومه،الخبراتالمعرفيااة

لمهارات،وتفريغالطاقاتبشكلالقصوىمنزيادةالقدراتواواًلستفادة،لدىاألطفالزادتالدافعية

لدىواإلقبالنحوالمدرساااااة،وهناكشااااابهإجماع،إيجابيومناساااااب،وتزيدمنحماساااااهمنحوالتعلم

واآلثاارالمترتباةعليهااسااااااااااااااواءاإليجاابياةأو،نظريااتالتعلمباههمياةالبيئاةفيعملياةالتربياةوالتعليم

(.2004خائيل،يالسلبية)م

فيمرحلةتطورفيهابهساااااااارعماطفلالروضااااااااةلتعليمالمدرسااااااااينتيجةمرورفياوتؤثرالبيئة

وقادتاهثرببيئتاهتاهثرااكبيراا،فانذاتمكنمن،حقفيالمادرسااااااااااااااةلتيمكنأنيكونفيحيااتاهكلهاا؛في

منالفائدةالتيستقدمهاالمدرسيسيتحصلاًلستعدادوالمهاراتالتيُيبنىعليها،اكتسابالخبرات

(.2002)عبدهللا،ويتراجعفيتحصيله،،أّماايرذلكقديجعلهيتهخررسةلهالمد

ونظرااًلتسااااااااااااعمجاًلتاألنشاااااااااااطةوتنوعهافيالروضاااااااااااةفقدأدىذلكإلىصاااااااااااعوبةتحديد

ووجودالفروقالفردياةلادى،والموحادةلتبااينالبيئااتالتعليمياة،المالئماةالتعليمياةاًلسااااااااااااااتراتيجياات

علىوالتعليميااةيعتماادبااالاادرجااةاألولى،لااذلااكفااننأمرتحقيقأفضااااااااااااااالالنتااائجالتربويااةاألطفااال،

همالمعرفية،وتشاااااااجيعالمبادرةتاخبروكيفيةتنظيماألطفال،خصاااااااائصوقدرتهافيمعرفة،المعلمة

.التعلمحتىًليؤثرفيتدنيمستوىدافعيتهمنحو،واإلبداعلديهم

والتعليمفيمرحلة،التعلمتاسااااااتراتيجياوقدوضااااااعتبعضاألسااااااسوالشااااااروطالرئيسااااااةًلختيار

الموجهةالروضاااةمنهاالطريقةالحواريةإذتعتبرأكثرالطرقشااايوعاا؛فهيتعتمدعلىاًلساااتجواب

منهم،وًلُتلقىوالمعلوماتوتتمبطلبها،منالمعلمةلألطفالمنأجلاساتثارةتفكيرهمحولاألشاياء

؛فتتمثلبدورحقائقوتعلمهامنتلقاءأنفساااااهم،أمَّاالطريقةاإلرشااااااديةالتوجيهيةالًلكتشاااااافعليهم
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المعلمةكموجههومرشدةفيحاللزماألمرذلكوالطريقةاإلنصاتيةالبصريةالمعتمدةعلىاستماع

كترونيةوتهتيفاعليةهذهالطريقة،أورؤيتهلشاااايءمامنالواقع،أوعبروسااااائ إلطفلالروضااااة

والتي،إذامااتبعتبالمناقشاااااااة،وأفضااااااالالطرقالمفضااااااالةلألطفالهيالطريقةالترفيهيةالتعليمية

(.2010والمسابقات،وعرائسالمسرح،واألناشيد،والقصة)بدر،تعتمدعلىاستخداماأللعاب

بعادةالتعليملمرحلاةريااضاألطفاالوالتعلماسااااااااااااااتراتيجيااتفقادحادد(Lash،2000)ًلشوأماَّا

التعلمباللعب،واساااتراتيجيةالقصاااة،واساااتراتيجيةالتعلمالتعاونيمن:اساااتراتيجيةمنهااساااتراتيجيات

خاللالمجموعات،واستراتيجيةلعبالدور.

همنالنواتجالسااااااالبية؛كيتقيفاًلساااااااتراتيجيةالتعليميةتهتمبوصاااااااولالمتعلمإلىأهدافمعينة

مثل:قلةاًلهتمام،وإهمالالدقة،أوالفشااال،أوفقدانالثقة،فاًلساااتراتيجيةتقبالاالتيقدتحدثمسااا

عاماالتعليمموضااااااااااوعدراساااااااااايمحدد،والطريقةالتعليميةهيالعمليةالفعليةلممارسااااااااااة تعدمدخالا

ًلسااااتراتيجياتالتعليميةالمتنوعةفياتساااااعداالمدخلضاااامنموقفتعليميمعين،كماوتطبيقهذ

التعليم؛كونهااتراعيالفروقالفردياةبينالمتعلمينوالتعلماًلبتعاادعنالجمود،وتثيرالادافعياةنحو

(.2011)عبدالكريموعاشوروعبيد،

عمليةمتسّوفيمجالتعليمالقراءةفيالوطنالعربيفقدتهثرتبنتائجالدراساتالغربية،إذقُ

مراحال؛فااألولىتبادأفيالفترةالتيتساااااااااااااابقعملياةتعليمالقراءة،وفيهاايتهياهةإلىثالثاتعليمالقراءة

وتتمهذهالمرحلةفي،رائيلممارسااااةالقراءةوسااااميتهذهالمرحلةبفترةاًلسااااتعدادالقطفلالروضااااة

،وفيالمرحلةعدإنهاءالمرحلةالساااااااااااابقةأّماالمرحلةالثانيةفتبدأفيهافعليااتعلمالقراءةبالروضاااااااااااة

،وهناكمنينظرإلىهذهالمراحلقادرااطفلالروضااةاألخيرةيصاابح علىممارسااةالقراءةمسااتقبالا

(.2003؛إذهيعمليةتتابعيةومستمرة)البجة،بهنهامتداخلةومترابطة
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تتمثالفياللغاةلبااتمحاددةوتماسااااااااااااااتخاداممفهوماًلسااااااااااااااتعادادالقرائيللادًللاةعلىوجودمتط

هذهبمثابةالشاروطالالزمتحقيقهاقبلالولوجفيوتعد؛والتمييزالسامعيوالبصاريوايرها،الشافوية

منإجااادةالمهاااراتاألوليااةاًلنتهاااءفاااًلسااااااااااااااتعاادادالقرائيإذنهوعمليااة،عمليااةالقراءةالفعليااة

 & Snow& Burnsقااللقراءةالسااااابقةفيالمدرسااااة)الالزمةلمهارةالقراءةالتيتعتبرمتطلبااساااااب

Griffin,1998).

أناًلساااااااتعدادالقرائيهومرحلةالتهيؤللقراءة،وهذهالمرحلةتتطلبتوفيربيئةترىالباحثةو

كساابإل،وطرقوأسااليبتعليميةذاتمواصافاتخاصاة،ساتخدمفيهااساتراتيجياتتعليميةتُتعلمية

.مهاراتاًلستعدادللقراءةأطفالالروضة

 مشكلة الدراسة: 

ايلدىعددكبيرمنطلبةالمدارسإنضاااعفاًلساااتعدادالقرائ اوأمرااواضاااحا باتواقعااملموساااا

تمنه،وقدًلحظتالباحثةهذاالضااااعف،وتهكدمنالمهتمينفيالمجالالتربويللعيانعندكثير

إلىالبيئةضاعفاًلساتعدادالقرائيقديعزىو،للصافوفاألسااسايةاألولوالثالثمنخاللتدريساها

،وكذلكمنخاللتواصاااااااااالهامعالسااااااااااائدةتعليميةالسااااااااااتراتيجياتأوإلىاًل،ومافيهامنمكونات

طفالوخاصاااااااةفي،اللواتيأكدنبهنهناكضاااااااعفاالدىاألميالتهاالمعلماتللمرحلةاألسااااااااسااااااايةز

.الصفاألولأساسي

شااااااااااكلعام؛والبيئةالصاااااااااافيةبشااااااااااكلخا وشااااااااااعوراامنالباحثةأنذلكقديعودإلىالبيئةب

أظهرتدراساااااااااااااااةإذباااإلضاااااااااااااااافااةإلىاعتماااداااالبيااةالمعلماااتعلىالطرقالتقليااديااةفيالتعليم،

(فيسااااياقالدراساااااتالسااااابقةعلىأنمسااااتوىاًلسااااتعدادالقرائيلدى2017)المومنيوآخرون،

.أطفالالروضةكانمتوسطاا
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دورلذافننتحقيقمساااتوىعالمناًلساااتعدادالقرائيلدىأطفالالروضاااةيتطلبالتعرفإلى

بعضمهاراتاًلستعدادفيإكسابأطفالالروضةالتعليموالتعلماستراتيجياتدورو،بيئةالروضة

دوربيئةالروضاااااااااااةالقرائي،ومنهناجاءتمشاااااااااااكلةالبحثباإلجابةعنالساااااااااااؤالاآلتي:ماهو

فيإكساااابأطفالالروضاااةبعضمهاراتاًلساااتعدادللقراءةمنوجهةالتعليموالتعلمواساااتراتيجيات

؟نظرمعلماتالروضة

 الدراسة: أسئلة 

:اآلتيةاألسئلةويتفرعمنالتساؤلالرئيسي

_هليوجدعالقةذاتدًللةإحصاااااااائيةبينبيئةالروضاااااااةواساااااااتراتيجياتالتعلموالتعليموبعض1

مهاراتاًلستعدادللقراءة؟

)البيئاةالغنياةباالمطبوعاات،األركاانالتعليمياة،ركنالمكتباة،البيئاةمااهودوربيئاةالروضااااااااااااااة_2

فيإكساااااااااابأطفالالروضاااااااااةبعضمهاراتاًلساااااااااتعدادللقراءةمنوجهةنظرمعلماتارجية(الخ

؟الروضة

)التعلمباللعب،التعلمبالقصاااااااااااااة،لعبالدور،التعلمالتعليموالتعلماساااااااااااااتراتيجياتماهودور_3

فيإكساااااااااابأطفالالروضاااااااااةبعضمهاراتاًلساااااااااتعدادللقراءةمنوجهةنظرمعلماتالتعاوني(

 الروضة؟

معلمااتتقاديراتفي(α=0.05)هالتوجادفروقذاتدًللاةإحصااااااااااااااائياةعنادمسااااااااااااااتوىدًللاة_4

ُتعزىفيإكسااااااابأطفالالروضااااااةبعضمهاراتاًلسااااااتعدادللقراءة،ةدوربيئةالروضاااااالالروضااااااة

؟والمديرية،لمتغيرات،الخبرةالتدريسية،والمؤهلالعلمي
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معلمااتتقاديراتفي(α=0.05)هالتوجادفروقذاتدًللاةإحصااااااااااااااائياةعنادمسااااااااااااااتوىدًللاة_5

فيإكسااااااابأطفالالروضااااااةبعضمهاراتاًلسااااااتعدادالتعليموالتعلماسااااااتراتيجياتدورلالروضااااااة

؟والمديرية،الخبرةالتدريسية،والمؤهلالعلميُتعزىلمتغيرات،للقراءة

   أهداف الدراسة:

 :ىالدارسةالحاليةإلتهدف    

العرففيماإذاكانهناكعالقةذاتدًللةإحصائيةبينبيئةالروضةواستراتيجياتالتعلم -1

 والتعليم،وبعضمهاراتاًلستعدادللقراءة.

.لقراءةدوربيئةالروضةفيإكسابأطفالالروضةبعضمهاراتاًلستعدادلإلىتعرفال -2

استراتيجياتإلىتعرفال -3 مهاراتوالتعلمدور بعض الروضة أطفال إكساب في التعليم

 .اًلستعدادللقراءة

بيئة -4 لدور الروضة تقديراتمعلمات دالةإحصائياافي إذاكانهناكفروق فيما التعرف

لمتغيرات)الخبرةاراتاًلستعدادالقرائيتعزىالروضةفيإكسابأطفالالروضةبعضمه

 المديرية(.العلمي،،المؤهلالتدريسية

لدور -5 الروضة معلمات تقديرات في إحصائياا دالة فروق هناك كان إذا فيما التعرف

التعلموالتعليمفيإكسابأطفالالروضةبعضمهاراتاًلستعدادالقرائيتعزىتاستراتيجيا

 المديرية(.،المؤهلالعلمي،التدريسيةلمتغيرات)الخبرة

أهمية الدراسة:

والمعنيينفيهذا،ساااااسااااااتالتربويةلخدماتالتيتقدمهاالنتائجللمؤأهميةالدراساااااةفياتتجلى

.وقادةتربويينفيمديرياتالتربيةوالتعليم،المجالمنمعلمين،ومشرفينتربويين
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 أواًل األهمية النظرية:

اًلساااااااتعدادزيادةالمعرفةلدىمعلماتالروضاااااااةإلكساااااااابأطفالالروضاااااااةبعضمنمهارات-1

للقراءة.

إضافةللمكتبةالعربيةفيمجالرياضاألطفال.-2

 ثانيًا األهمية التطبيقية:

دةالمسااااااؤولينفيوزارةالتربيةلوضااااااعبرامجتدريبيةلمعلماتمنخاللنتائجالدراسااااااةمساااااااع-1

مهاراتاًلستعدادالقرائي.تساعدطفلالروضةفيإكسابهالروضة

أطفالالتعلموالتعليم،مثلالتعلمباللعب،أوالقصاااااااة،إلكساااااااابراتيجياتاساااااااتالتركيزعلى-2

الروضةمهاراتاًلستعدادللقراءة.

واساااتراتيجياتالتعلم،دورالبيئةنطلقمنهايبالمبادئواألساااسالتياتالروضاااةزيادةوعيمعلمو

العملياةأهمياةتطبيقهاافيواًلسااااااااااااااتعادادالقرائيلادىاألطفاالفيزياادةاكساااااااااااااااابمهااراتوالتعليم

.يةالتدريس

 التعريفات اإلجرائية: 

طفلوالتجهيزاتالماديةالمتوفرةفيبيئةتعلمالوساائلمجموعةمن"  هي:  ااصةطالحً  بيئة الروضةة

هلوفإنإدراكالمإذ،طفلالروضاااااااةلدىالتمييزالبااااااااااااااااااااااصاااااااريةتنميتعملعلىالتيوالروضاااااااة

أساسيةمنالقدراتالتيتعتمدعليهاممقدرةاألشااااااااااياءواألشكالواأللوانواألحجاموالمختلفماااااااااان

.(٢٠٠١،والحموزوالشناويوالبكري)ساليمان"القاراءة

ارفةالصفمجموعالعناصرالموجودةداخل:إجرائًيا بأنهاسة  بيئة الروضة في هذه الدراتعّرف  و 

اًلستعدادللقراءة،وتشملوتساهمفيإكسابهمهارات،معهاالروضةطفلوالتييتفاعل،فيالروضة
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والمتمثلةفي،والوسائل،والعناصرايرالماديةوالمتمثلةفيالتجهيزاتالصفية،العناصرالمادية

،وهيتقاسبالدرجةالكليةالتييحصلعليهاالمستجيبلألطفالمعلمةالروضةاألنشطةالتيتقدمها

.بيئةالروضةستبانةاعلىفقرات

ال":هيااصطالحً   التعليمو   التعلم  تاستراتيجيا المحكممجموعةمن التخطي  تشمل التي عمليات

طرقمناسبةمنأجلتحقيقالكفاءةوالمرونةفيالتنفيذ،وتستخدمجميعاألساليبوالوسائلالمتاحةب

وتتضمنعدةأشكالمنالتفاعلبينالمعلموالمتعلم،والمعرفةالجديدة،فنجاحاًلستراتيجيةيعتمد

نظامية عالقة المعرفةضمن موضوع وخصائص والمعلمين، المتعلمين تتطابقخصائص "على

(.2016)قطامي،

خططهاتإجراءاتالتدريسالتي:أنهاإجرائًيا  في هذه الدراسة  التعليم  و   التعلم  تيجياتاوتعّرف استر 

ضوءاإلمكاناتالمتاحةلتحقيقاألهدافالتدريسيةفيالتعليمتنفيذىعلا،بحيثتعينهمسبقااالمعلمة

وهيتقاسبالدرجةالكليةالتييحصل،ة،وبهقصىفاعليةممكننيهاتبالتيالتعليموالتعلملمنظومة

.يجياتالتعلموالتعليماستراتاستبانةعليهاالمستجيبعلىفقرات

الروضةمقدرة:ااصطالحً   المهارات يتكونمنمجموعةطفل العمل أداءعملمحدد،وهذا على

الشكل،والمهاراتهيمهلوفةتتموفقخطواتمتسلسلةومتناسقةتبدوأداءاتأوعملياتصفيرة

تتطلبمنالمعلمينتعليمهللمتعلمين)أبوهاشم،إحدىأركانالتعلمالتييحتاجهاالمتعلم،ولذلك

2004.)

،واًلستماعالتحدثبعلىالقيامالروضةطفلمقدرة:اأنهفي هذه الدراسة إجرائًيا    المهاراتعّرف  تو 

و والبصر،الفهموالتمييز السمعية الدقيقةيةوالذاكرة للعضالت الحركي البصري والتآزر وتشكيل،،

إلتمامعمليةالقراءةبسهولةونجاح.،رموزالكتابةبدرجةعاليةمناإلتقان
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جديدةلالسااااتجابةأشااااكاًلاأوتعلمه،معلوماتهوالمتعلمزيادةفيأفكارا:كسةةةاب اصةةةطالحً إل مفهوم ا

اأوكالهمامعامهارةالتعلمأوالنضاااااااااجتنميةعنييكمالديه،اًلساااااااااتجابةالقديمةشاااااااااكالأوتغيرأ

الخبرةالمتعلمعنطريقواًلساااااتجاباتايرالفطريةالتييتعلمهاللساااااماتوالمكتسااااابهووصاااااف

يتمالحصااااااااااولعلىإذوالتعليممنعمليةالتعلماجزءاُيعدساااااااااااباًلكو،(2003،وشااااااااااحاتة)النجار

للمتعلمالسااااالوكيةالمنظومةامنوتصااااابححينإذناًلساااااتجابةجزءا،األسااااائلةمنخاللالمعلومات

(.2004)إبراهيم،

يتمنمابينالثالثةوالسادسة،والذيمرهاعمأتراوحتنالذيالالصغارفاألط: ااصطالحً   أطفال الروضة

منمحاجاتهوتلبيةتنميةوإكسابماقبلالمدرسةبهدفهمالتربويةالخاصةباتبالمؤسسمإلحاقه

(.2018)العناني،أنشطةمتنوعة،ممارسةخالل

القرائي السابقة:ا اصطالحً   االستعداد  والمتطلبات والقدرات المهارات من أنمجموعة يجب التي

قبلالبدءبالقراءةالفعلية،مثل:المهاراتالبصرية،والسمعية،والعقلية،والتيطفلالروضةيمتلكها

أوبالتدريبعليهاأوبهماتمكنهمنالنجاحفيالقراءة،وإتقانهاسواءبفعلعواملالنضجالطبيعية

(.2006)القضاةوالترتوري،معاا

القرائي عّرف  وي إجرائًيا    االستعداد  الدراسة  هذه  واستخدام  :نهأ في  تعليمية تعلمية بيئة توفير

بال األطفال تزود تعليمية والومعلوماتاستراتيجيات منتمكنهالتيخبراتالمهارات لتعلمالتهيؤم

 .القراءة

 حدود الدراسة:  

فيةبهاالباحثتتمإجراءهذهالدراسةفيضوءمجموعةمنالحدودوالمحدداتالتيالتزم

وهي:ادراسته
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البشرية:  - الدراسةعلىالحدود  المدارسالحكوميةاقتصرت التابعةلوزارةمعلماتالروضةفي

.لوائيالموقروسحابالتربيةوالتعليمفيمديرياتالتربيةوالتعليملمنطقة

المكانية:- والتعليمالحدود  التربية مديريات في والتعليم التربية لوزارة التابعة الحكومية المدارس

.تربيةلوائيالموقروسحابلمنطقة

.2020/2021الدراسيمنالعاماألولالفصلالدراسيالحدود الزمانية:-

منجميعمعلماتالروضةفيالمدارسالحكوميةفيتربيةلواءوعينتهاوتكَونمجتمعالدراسة

.معلمة(125الموقرولواءسحابوالبالغعددهن)
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 الفصل الثاني

 النظري والدراسات السابقة  اإلطار

لةبمتغيراتالدراساةاألسااساية دوربيئةوهييشاتملهذاالفصالعرضالموضاوعاتذاتالصاّ

يضاافإلىذلكالدراسااتالساابقةومهاراتاًلساتعدادللقراءةوالتعليموالروضاةواساتراتيجياتالتعلم

المتعلقةبموضوعالدراسةومتغيراتها.

 : دور بيئة الروضةالنظري المتعلق ب طاراأل -أ

 : دور بيئة الروضةمفهوم 

بيئةماديةتتضمنمبنىوحديقةومرافقمتعددة،وتهوية؛وتتسمكلهاأنها:تعَرفالبيئةالتعليمية

أجواء في والطلبة والمعلمين اإلدارة بين المتبادلة العالقات على قائمة اجتمايية وبيئة بالنظافة،

(.2006رحمة،)صحيةمريحة

مجموعةضمنعليميةوتتمدخالتالعمليةالتأنها:اإلطارالعامالذيتندمجفيهجميعكماُعرِّفت

نواتجالتعلمورفعالتيتؤديإلىزيادةفاعليةجتمايية،واألكاديمية،والنفسية،ًلاوالماديةالخصائص

(.2014أبوشقة)كفاءتها

ويرىفراسيرأنالبيئةالتعليميةهي:مجموعةمنالسياقاتالنفسيةوالتربويةواًلجتماييةَتحُدث

والت التعلم واتجاهاتهفيهاعملية الدراسيوميولهم المتعلمين وتؤثرفيتحصيل الموادمعليم، نحو

(.Fraser,2012الدراسية)
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المادية،بمافيذلكمنموارد البيئة بهنها: للتربيةوالعلوموالثقافة وعرَّفتهامنظمةاألممالمتحدة

(.2014 ،اليونسكوالتعلُّمالصفيللدروس،والبيئةالنفسيةواًلجتمايية)

هنها:مجموعةأدواتووسائلتمكنالمعلممنتقديمالمحتوىبأماالغامديوعافشيفقدعرفاها

إلى والمعلومات الروضةالدراسي الراجعةأطفال بالتغذية ذلك بعد وتزويدهم استجاباتهم وتلّقي

(،2018)الغامديوعافشي

البيئةالتعليميةأنها:كلمايحي بعمليةتعلموتعليمالطلبةسواءأكانتماديةُعرِّفتوكذلك

هاماالتكوينالمفاهيمأمبشرية،وتقومبزيادةفاعليةالتعلموالتعليم وسرعتهالدىالطلبة؛إذتعدمجاًلا

ال العمليات تفعيل منخالل التعليمية العملية نحو واًلتجاهات المهارات، وإثارتهاواكتساب عقلية

دورالبيئةالتعليميةبقوله:صيلختكومبزفيليبحاولو(،2018لعمليةالتعلموالتعليم")أبوحليمة،

ه تشكلنا ثم ، أوًلا أبنيتنا ُنشكل كاملة")"نحن التعليم قصة وهذه ذلك، بعد  Philipي

Combs1971:81) أناألبنيةماهيإًلأحداألنظمةالفرييةللنظام التعليميالشامل.إًلَّ

يةغرفةالصفالفيمتعلمينأنتوفيرالبيئةالنفسيةواًلجتماييةالفاعلةلل(2001)يرىأبونمرةو

يساعدعلى:

استثارةالتوجيهالذاتيعندالمتعلموتحملهمسؤوليةأفعالهوأعماله. -

بشخصيتهالمستقلةعناآلخرين.متعلمتميزكل -

إشباعميولالمتعلمواتجاهاتهالنفسية. -

إقامةعالقاتاجتماييةفيإطارالقيمالسائدةوالثقافةوالتقاليدالمتعارفعليها. -

ها.اتهوتقبلرمعرفةالمتعلمقد -
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والسيطرةعليها.المتعلموالصعوباتالتيتقابلتعلىمواجهةالمشاكالمقدرةال -

علىضب النفسفيالمواقفمقدرةواللدىالمتعلم،نالعاطفيوالوجدانيزاتزيادةاًل -

الطارئة.

.المتعلمينواًلنتماءوالتماسكبينوالطمهنينةإشاعةالشعورباألمن -

ارفةالصاااففيداخلوخارجمجموعالعناصااارالموجودةةالروضاااةهي:وترىالباحثةأنبيئ

سااااحةالروضاااةأووتتضااامنوتشاااملالعناصااارالمادية،معهاطفلالروضاااةالروضاااةوالتييتفاعل

،العناصاااااارايرالماديةباإلضااااااافةإلىوالوسااااااائل،التجهيزاتالصاااااافيةواألركانالتعليميةوحديقتها

لنقلالمحتوىالدراسااااااايلهموتزويدهاتقدمهامعلمةالروضاااااااةلألطفالوالمتمثلةفياألنشاااااااطةالتي

بالتغذيةالراجعةبناءاعلىاسااااتجاباتهموفقااًلسااااتراتيجياتالتقويمالمختلفة،وسااااتتطرقالدراسااااةإلى

هذهالعناصربالتفصيل.

ففيهاوتعّد التربوية؛ العملية أساسيةمنركائز الروضةركيزة المهاراتبيئة األطفال يكتسب

ا،بنشرافمن والمعلومات؛منخاللالتجريبواًلكتشافوالتعلمالذاتيوالتفاعلمعبعضهمبعضا

ويمكنتقسيمالبيئةالماديةود،المرحوالسعادةوالبمفعممعلمةمتخصصةفيهذاالمجال،وفيجّو

والبيئةالخارجيةوتتمثلبالساحةالخارجية،فيالروضةإلى:البيئةالداخليةويقصدبهاالغرفةالصفية

ركيزةأساسيةمنركائزالعمليةالتربويةفيرياضاألطفالبكونهاالبيئةالماديةتمثلأهميةتكما

ففيهايكتسباألطفالالمهاراتوالمعلوماتبالتجريبواًلكتشاف،والتعلمالذاتيوالتفاعلمعبعضهم

ا،بنشرافمنمعلمةمتخص .(2019،وزارةالتربيةوالتعليم)صةفيهذاالمجالبعضا
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 :بيئة الروضةأقسام 

منخاللمراجعةالباحثةلألدبياتوالدراساااااااتالسااااااابقةالتيتناولتبيئةالروضااااااة،وجدتأن    

م الغنيةإلىعدةأقساااامخارجيةتتمثلبالبيئةالمادية،وداخليةتشاااتملعلىالبيئةبيئةالروضاااةُتقساااَّ

بالمطبوعات،واألركانالتعليميةوتتوضحأدوارهاكمايهتي:

 :البيئة الخارجية

الجانبالفيزيائي/الماديويضمالموقعهيو،الماديةمدرسةالبيئةوتعرفالبيئةالخارجيةأنها:

دواتاأليزاتوهتجالوالصحية،مرافقالو،مختبراتالوقاعاتالو،الصفوفوساحاتالبنيةمنألالعاموا

عبالبيئةالماديةلذتإ،أطفالالروضةينوباهوالتهثيرالمتبادلبينوالحدائقعبالوالم،والفضاءات

امنهأوعدمراحةبالهمعورفيشرااكبيرااوتؤثرتهثيعمليةالتعلموالتعليمحداثدورااهامااوكبيراافيإ

دران،واإلضاءة،والتهويةواتساعالساحاتوايرهابرزها:البناء،ولونالجأوعددمنالعواملاللخ

(.2010،وليلمعمنالعواملالمادية)

،كماتعدحديقةالمدرسةأحداألماكنالهامةلممارسةاألنشطةالتربويةوالتعليميةالهادفة؛وذلك

اإلنتاج، بقدرتهمعلى الطلبة ُيشعر إذ اًلقتصادي لدورها باإلضافة معاشة ويغذيكبيئةطبيعية

(.2006مشاعراًلنتماءللمدرسة)راشد،

وًلبدمناإلشارةإلىأهميةالتواصلمعالمجتمعالمحلي،والهيئاتوالمؤسساتالتيتسهمفي

(،كماأنهإذالمتوفرالبيئة2003زيادةفاعليةأداءالروضةفيالعمليةالتعليمية)أحمدوحافظ

زمة،وتقديمهابصوركافيةفسيؤديذلكإلىتفعيلالشبكةالعصبيةالتعليميةللطفلالخبراتالال
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بعضتلكطفلالروضةلديهسواءأكانتالطاقاتأمالوظائفواًلستعداداتفننهاقدُتضّيعأوتُفقد

(.2002اًلستعدادات)الحسين،

:تقسمالىالبيئةالداخليةو

 :البيئة الغنية بالمطبوعات

الغنياةباالمطبوعاات:كااللوحااتالموادفياهوتوجادإًلالمعااصاااااااااااااارعاالمناافيجزءيخلوًليكااد

والمالبس،النقلومواقفالشااااااااوارع،وأسااااااااماءالمرور،وشااااااااواخصوالكتب،الملصااااااااقة،واإلعالنات

كااالتلفااازوالمرئيااةوالمجالت،كااالصااااااااااااااحفالمقروءةاإلعالموساااااااااااااااائاالفيتظهرالتيوالكتااابااات

 (Manning,2004).واًلنترنتوالفضائيات،

أولياءبالتفاعلمعتلكالمواد،ويمكنأنيالحظالروضةكمايبدأاألطفالالصغارفيمرحلة

ياألمور الذين بتو، المطبوعةفيمنازلهم،ريفقومون الموادتفاعلونمعيمأطفالهأنالمواد تلك

(.Kassow,2006 ويتعرفونإليها،ويدركونها)

الماادياة  الصاااااااااااااافياةالغرفاةفيالموجودةالمطبوعاةالموادعّرفالبيئاةالغنياةباالمطبوعااتأنهاا:وتُ

 والتعليماتوالتوجيهاتوالرسائلوالقوائموالبطاقاتواللوحات  واإلشاراتالملصقاتجميعإلىوتشير

ارفاااةفيتعرضالتي  والقصااااااااااااااصوالكتااابوالمجالتالحاااائ ،جااادرانعلىتعلقالتيالمكتوباااة

معنىوذيوظيفيسااااياقضاااامنالصاااافداخلالمعروضالمطبوع  الكالمأشااااكالوجميعالصااااف،

 .(2009)احميدة،

ا والتعليماتالتنقلملإشاااااااااااااراتتشااااااااااااأنها:البيئةالتيبالمطبوعاتالغنيةالبيئةوُتعرفأيضااااااااااااا

بعادمكاانهاافيالموادوضااااااااااااااعوالرجااء(،)الهادوء)الرجااء:مثالالوظيفيوالتوجيهااتذاتالمعنى
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والتقويماليومياةولوحاتالحاائ بهعماالاألطفاالالمعنونةالبطااقاتاسااااااااااااااتخادامهاا(باإلضااااااااااااااافةإلى

التعليمية،بحيثتكونواألدواتوالوسااائلالتعليميةباألركانالخاصااةللتعري الشااهريوالملصااقات

القراءةوالكتابة،فيمعاألطفاللللتواصاامهاااسااتخدويمكنالغرفةالصاافية،فيبارزبشااكلمثبتة

التهجئةوكلماتاألطفال،تعلمهمماتكراراااألكثراألطفالبشاااكلواضاااح،والكلماتأساااماءوعرض

الحروفولوحااتلألطفاال،تادريسااااااااااااااهااتمالصااااااااااااااوتياةالتيالوحاداتتمثالالتيوالكلمااتالجاديادة،

 .((Schickedanz, 2003واألشعارواألناشيدوالكتبالهجائية

فيحااالبخصاااااااااااااااائصالموادالمطبوعااةتهميظهرونمعرفوالقراءةونيتعلماألطفااالكماااأن

ويمتلكونويياا،ةصااااحيحبطريقةالكتابوتقليبهبكاإلمسااااافهميبدأونبمعرفةكيفيةتعاملهممعها؛

اليسااار،وتقرأالسااطورمنأعلىإلىفيسااطورمناليمينإلىونقرأيمالكالمالمطبوع،وأنهاتجاهب

ًليتمثلطفلالروضةبينالصوروالكلمات،فمصدرالقصةعندلتباينلأسفل،فضالاعنإدراكهم

ساااااوداءينظرإليهاعالماتعلىشاااااكلوعالكالمالمطبالمتمثلبالمصااااادربوإنمافق ؛فيالصاااااور

الكلماتبتمثلاءالتيُتقرأفيكلصااااااافحةتالساااااااودالعالماتآلخر،وهذهحينمنطفلالروضاااااااة

يعيشااااونفيدراساااااتالتيأجريتعلىاألطفالالذين،وأكدتكذلكال(Durkin,1993)المنطوقة

الاماطاباوعاااااااة الاماواد فاياهاااااااا تاتاوافار مانازلاياااااااة أناهامبايائاااااااات وياياااااااا الاماكاتاوباااااااةاماباكارااأظاهاروا باااااااالالاغاااااااة

(Morrow & McGee,2005).

رلوحاتمطبوعةافمايشيرإلىأهميةتو(2004)األردنيوقدتضمنالمنهاجالوطنيالتفاعلي

أياماألسبوع،والطقس،والتقويموحةالحضوريةمثل:لغرفةالصفاللألطفالفي والغياب،ولوحة

.(2004)األردنيالمنهاجالوطنيالتفاعلي)اليومي
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 :األركان التعليمية

ا،ُتسااااااااااااااتخاادمبااهاأللعااابالتربويااة،والتطبيقااات ُيعّرفالركنالتعليميأنااه:ركنموجااهدائمااا

(،وُيعرَّفكذلكأنه:مساحاتصغيرةمنفصلة2001)المجاديالورقية،واأللعابالتعليميةالحسية

لمنعنبعضااااااااااهاالبعضومقساااااااااامةفيالغرفةالصاااااااااافية،تحتويعلىموادتعليميةُتمكناألطفا

اًلكتشااااااااااااافضاااااااااااامنمجالأوأكثرمنمجاًلتالتعلم؛لتحقيقالتعلمالفرديالذييهتمبنشااااااااااااباع

أنها:المكاناألركانالتعليمية(،وُعّرفت2006الخاصةبه)الهوليوجوهر،طفلالروضةحاجات

فرديأوالُمَعّدمنأجلتحقيقالنتاجاتالتعليمية؛يجتمعفيهاألطفاللممارسااااااااااااااةاللعبسااااااااااااااواءال

الجمااعي،وتتركلهمفياهحرياةاًلختياار،وتعاداألركاانالتعليمياةمناألجزاءالرئيساااااااااااااااةفيارفاة

الروضاااةإذتمإعدادهاحساااباألهدافالمخط لها،وتنقسااامهذهاألركانإلىعدةأقسااااممفصاااولة

(.2013بحواجزتمكناألطفالمناللعبمعالمحافظةعلىخصوصيتهم)اليتيم،

تتعدداألركانالتعليميةفيارفةالروضاااااااةحساااااااباألهدافواألنشاااااااطةفهيقدتبدأبخمساااااااةو

أركانوتنتهيبخمسةعشر،وتنقسمبيئةالروضةالتعليميةإلىعدةأركانمنها:ركنالمكتبة)ركن

الهدوء(،ركنالعلوم،ركنالرياضااااايات،ركنالموساااااايقى،ركنالحاسااااااوب،ركنالكتابة،ركنالبناء

)شاااااااااااااارفالادين،الهادم)ركنالمكعباات(،ركنرحلاةالبحاثواًلكتشاااااااااااااااف،ركناللعاباإليهااميو

2007.)

داخليةتنظمفيهااألركانالتعليميةخارجيةأوويتمتقساااااااااايمالبيئةالصاااااااااافيةإلىقساااااااااامينهما:

معقدراتاألطفالواساتعداداتهم،بحيثيكونكلركنمنفصالعناألركانبطريقةتتناسابوتتالئم

اأثناءاللعب،األخرىساواءبالرفوفالخشابية وبنفسأوالخزائنلحجبرؤيةاألطفالبعضاهمبعضاا
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وزارةالتربياةوالتعليم،الوقاتًلتحجابالرؤياةعنالمعلماةليتساااااااااااااانىلهاامشاااااااااااااااهادةجميعاألركاان)

2007).

بثقأهميةاألركانالتعليميةمنكونهاجْزءاامهماامنالعمليةالتعلميةالتعليميةفيالروضااااااةوتن

إذتوفرالكثيرمنالخبراتوالمهاااراتوالمعااارفالمطلوبمناألطفااالاكتساااااااااااااااابهااا)المشاااااااااااااارفي،

وتمنحللتعلمالذاتي،طفلالروضاااة(،وتعملاألركانالتعليميةعلىتهيئة2009والببالويوعمار،

فرصااةاًلكتشااافوالبحث،كماتتيحللمعلماسااتخداماًلسااتراتيجياتالتعليميةالحديثةطفلالروضااة

(،وتتبينأدواراألركانالتعليميةفي2007فيتخطي الدروسوتقويمهاوتطويرها)شااااااارفالدين،

هتيذلكمنهيالعنصااااراألساااااساااايللتعلم،ويطفلالروضااااةالعمليةالتعليميةمنخاللأنحركة

(.2005خاللعمليةتوزيعهمبشكلجماعاتعلىتلكاألركان)الناشف،

طفلالروضاااااااةالمسااااااااعدةفيبناءشاااااااخصاااااااية-منخاللاللعب-وتحققاألركانالتعليمية

علىُجهدهالذاتي،واساتخدامالحواسبالتفاعلاإليجابيمعاألشاياءالتيتحققًلعتمادهاالمتكاملة

،وأحدالمظاهرالسالوكيةلديه؛كونهاطفلالروضاةعمليةالتعلممباشارة،فاللعبحاجةأسااسايةلدى

افطرياا،وهذايحققالتواصالالفعالمعاألشاياءالمتوافرةفيبيئتهالتعليميةالتيتعمل علىاساتعدادا

(.2018تعلمالعديدمنالمفاهيماللغويةواًلجتمايية،والدينية،والعلمية)العناني،

كماأنتنظيمبيئةالروضةيعتمدعلىفلسفةالتفاعلالمخط له،والهادفبيناألطفالوالبيئة

أساااااااااسااااااااياالهذاالتفاعل،فاللعبُيعدّتركزتالتعليمية،والتي اعلىاللعبكونهمدخالا عالمااخاصااااااااا

بمرحلةالطفولة؛فهويساااااعدهمعلىتطويرجوانبعدةمنبنيتهمالشااااخصاااايةالجساااادية،والمهارية
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)وزارةالتربيةوالتعليم،واًلنفعاليةوالعقليةواًلجتمايية،خاصااااااااااااةفيظلتوافرالتشااااااااااااجيعوالتعزيز

2007.)

 :ركن المكتبة 

ا األركان أحد )الهدوء( المكتبة والتركيزيعدركن اللغوية بالمهارات المرتبطة المهمة لتعليمية

طفلوالتفكيرالهادئ،ويحتويعلىأثاثمريحُيسّهلعلىاألطفالاستخدامالكتبليلبيحاجات

المعرفيةوهويحققالنتاجاتالتعليميةاآلتية:الروضة

 تدريباألطفالعلىمهارةاإلصغاء. -

 ،والتآزرالحركية،والعقلية.تنميةالمهاراتالسمعية،والبصرية -

 تنميةالمهاراتاللغويةفيعمليةرب الكالمالمسموعبالمقروء. -

 تعري األطفالأنالكتبهيالمصدراألساسيللقراءة. -

 تعري األطفالبهشكالالحروفوأصواتها. -

 فل.تمييزأناللغةالعربيةالمقروءةتبدأمناليمينإلىاليسار،ومناألعلىإلىاألس -

 تشجيعاألطفالعلىسلوكالقراءة. -

أساسيفيكتبكعنصرتشجيعاألطفالعلىمهارةالتخيلمنخاللالصورالمستخدمة -

 (.2007الروضة)وزارةالتربيةوالتعليم،

تيسيراستخداماألطفالتتمثلومناألهدافالتربويةلدىاألطفالويحققركنالمكتبةالعديد

توجيهاألطفالنحواختيارايضادورهافيوومتنوعةمنالكتبالمناسبةلهملمجموعاتواسعة

زيادةدافعيةاألطفالللحصولعلىالمتعةالمرتبطةوالموادالقرائيةالمناسبةلميولهمواتجاهاتهم
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القراءةمنهجحياةبالنسبةلهموبالدوافعالشخصيةلهم القياموتشجيعاألطفالعلىأنتكون

والمالكي،بالدور )عليوي بالطفولة المهتمة المؤسسات مع التعاون يحقق الذي اًلجتماعي

2006.)

والكتبتكونمليئةبشتىألوانالقصصيةيجبأنالصفالغرفةمكتبةفيالفعندتجهيزركن

لهم قراءتهاكووليشارلتقرأ في والكتابةضمنا القراءة مهارتي تعليم وكذلكبيئة تبكالبهمتزويد،

؛لذلكالمكتبةالمكانالمالئملتنفيذفترةقراءةالقصةركنعتبري،إذةنمائياللخصائصهممالئمةال

همإشراكو،بمساعدةاألطفالبشكلدوري،وترتيبهابطريقةمنظمةيهفوالقصصتجديدالكتبفنن

لهمفيالمنزلمعاستعارةمايفضلونهمنالكتبلتقرأبعمليةتصميمتلكالمكتبة،وتشجيعهمعلى

(.Morrow, 2004يساعدهمعلىتنميةاستعدادهمالقرائي)والديهموأفرادأسرهم

طفلالروضةلذلكترىالباحثةضرورةاًلهتمامبركنالمكتبةلمالهمندوركبيرفيتنميةحس

رفوفجذابةوعلىمقاساألطفال،بالقراءةوترايبهبها،وأنتكونمكوناتالمكتبةتميلللبساطةوب

عطائهمحريةالوصولللكتبوانتقاءمايرابونبهمنها.وأنيتمإ

 :التعليمو  األدب النظري المتعلق استراتيجيات التعلم - ب

يساااااااااااااتخدمهاالمتعلملتحقيقأهدافهأنها:مجموعةممارسااااااااااااااتوإجراءاتاًلساااااااااااااتراتيجيةتعّرف

(.2003)شحاتة،التعليميةالمتنوعة

عمليةمعرفيةتقومعلىاتخاذقراراتإيجابيةبناءاعلىمعرفةتنبؤيةآلثار":تعرفايضابانهاو

فيضوء النتائج وتقويم القرارات، هذه إلنفاذ الالزمة الجهود من المطلوب وتنظيم القرارات، هذه

(.2007)كيالني،"لعنطريقتوفيرنظامتغذيةراجعةللمعلوماتالمهمو
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تبعهاالمعلمداخلالغرفةالصفيةيالتيممارساتالوجاراءاتمناإلمجموعة أنها:وعرَّفتكذلك

(.٢٠٠٨،الدليميوالهاشميالمنشودة)للوصولإلىالمخرجاتالتعليميةفيضوءالنتاجات

 :استراتيجيات التعلم

وعرَّفه،(أنالتعلميهتيبمعنىالمعرفة،وتعلمالشيء:أيأتقنه1988عرَّفالمعجمالوسي )    

المتعلمعلىالقيامبسلوكاتمختلفة،وبشكلدائمومستمربسببالخبراتمقدرة")أدوينارجثري(أنه:

(،2007)العزة،"الكائناتالعاقلةعنايرهاالسابقةفيمواقفجديدة،والتعلمهوأحدمظاهرتمييز

يعّرف باختالفكما المختلفة والخبرات األنشطة أنواعمن عدة تتضمن معقدة أنه:عملية التعلم

اأنه:تعديلوتغييرفيسلوكالمتعلمالثابتنسبيااالناجم2003المواقف)أبوعالم، (،وُيعّرفأيضا

الخزاعلةوالدييجيكونناتجبفعلعواملمثلالنضجأوالنمو")عنالتدريب،ويكونتعلمااحينًل

(.2012،ديبنيارشويوالسخن

التعلمهو:عمليةيكتسبمنخاللهاالمتعلمطرقأووسائلتمكنهمنمواجهةمشكالته،ويصل

د تحقيق الرضافي بإلىدرجة فالتعلممرتب  وحاجاته؛ نحوافعه التيتوجهه الحاجة بلوغدافع و

فيسلوك تؤثر التي والممارسات للخبرات اكتساب هو:عملية التعلم أن بل المطلوبة، األهداف

(.2008المتعلمعنطريقمؤثراتداخليةأوخارجية)سليمان،

وُعّرفتاستراتيجياتالتعلمأنها:عمليةذاتخطواتعقليةمنظمة،وعملياتسلوكيةواييةيقوم

بهدف المتعلم تخزينبها عملية لتسهيل المعروضة؛ للخبرات وفهمه استيعابه وتحسين تطوير

السابقة الخبرات على باًلعتماد واستخدامها واسترجاعها الجديدة، الخبرات أو )بشارةالمعلومات

(.2008والغزو،
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 :أهمية استراتيجيات التعلم

تنبثاااااقأهمياااااةاساااااتراتيجياتالاااااتعلممااااانالغااااارضاألساسااااايلهاااااا؛وهااااايأنياااااتعلمالمتعلماااااون

باًلعتمااااااادعلااااااىذواتهاااااامويطلااااااقعاااااادةمسااااااامياتلهااااااذاالاااااانم ماااااانالمتعلمااااااينوهااااااي:الماااااااتعلم

المساااااااتقل،والماااااااتعلماًلساااااااتراتيجي،والماااااااتعلمالمااااااانظملذاتاااااااه،وكلهاااااااادًلًلتألولئاااااااكالمتعلماااااااين

اءأربعةأشياءمهمة،وهي:الذينيستطيعونأد

ا. -1 ادقيقااوصحيحا  تشخيصالموقفالتعليميتشخيصا

 اختياراًلستراتيجيةالتعلميةلمواجهةمشكلةالتعلمخاللالموقفالتعليمي. -2

 وجودمستوىعاٍلمنالدافعيةلالندماجفيالموقفالتعليمي. -3

 (.2008ليمي)جابر،تقييمدرجةفاعليةاًلستراتيجيةالمستخدمةفيالموقفالتع -4

وترىالباحثةأناستراتيجياتالتعلممرتبطةبالمتعلم،فهوقديستخدمهمابوعيأوبدونه،فهي

تساعدهعلىاسترجاعوتذكرالمعلوماتوالخبراتالسابقة،ويربطهابالمعلوماتوالخبراتالجديدة

حسبأسلوبهفيعمليةالتعلم.

 التعلم:استراتيجيات  خصائص

التغيرالدائمفيتظهرهذهباااااوالتعلمبعدةخصائصوسماتوأشكالأهمهااستراتيجياتتتميز

،تركسااااالوكأوخبرةساااااابقةواكتساااااابسااااالوكأوخبرةجديدةيتبلورفيالذيوالسااااالوكأوالخبرة

التفاعلمعالبيئةالماديةالمحساااااااوساااااااة،ايضاااااااامنالخصاااااااائص،وتعديلسااااااالوكأوخبرةساااااااابقة

تراكميةانهاعمليةوعمليةمساااااتمرةتبدأمنذالوًلدةوطيلةحياةالمتعلم.انهاوعنويةاًلجتماييةوالم

شااملةلكافةالخبراتوالسالوكاتعمليةومتدرجةجراءالتفاعلالمساتمرمعمثيراتومواقفمتعددة
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البيئاةحابةالتفااعالمععملياةمقصااااااااااااااودةنتيجا-ااالبااا–يكونايضاااااااااااااااوالمراوباةوايرالمراوباة

وتساارعتأهدافالمتعلمزادتعمليةهادفةفكلماكانتقريبةمناخرخصاائصاهابانهاواًلكتشااف

 (.2006الزاول،)

 :التعلم استراتيجياتمبادئ

هي:ستراتيجياتالتعلمهناكأربعةمبادئًل

 بالنشاطأوالممارسة.النشاط:ويعنيأنالمتعلمًليتعلمباألقوالأوالتنظيربليتعلم -1

المتعلمين -2 بتباين ويتمثل الفردية: واًلستعدادالفروق واألحجام، األشكال واًلتجاهاتفي

 والقدراتوالذكاءات.

النسيان:ويعنيأنالمتعلمليسملزماابضرورةاستحضارالذاكرةدائماا،فهناكطرقتفكير -3

هابنفسهدونتلقينوحشوعقلهوحلمنطقيةوإبداييةتمكنالمتعلممنمواجهةالمشكالت

 بالمعلوماتالتيقدُتنسىبمرورالوقت.

ةيجعلمنعمليةوارتباطهابحياتهالمعاشتحديداألهداف:فوضوحاألهدافلدىالمتعلم -4

 (.2006التعلمأقوىوأكثرديمومة)العتوم،

 التعلم:  استراتيجيات استخدام شروط

مواجهةمواقفمثلساااااااااااتخداماساااااااااااتراتيجياتالتعلموافرهاًليجبتالتيشاااااااااااروطيوجدعددمنال

دالدافعيةالمؤثرةلحلوجوالبناءاعلىخبراتمعرفيةساااااابقة،وخارجيةبصاااااورةمشاااااكلةتتطلبح

توافرمستوياتمعينةمنالنضوجالعقليوالجسدي.المشكالت،و
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  :استراتيجيات التعلممراحل 

هناكثالثمراحللحدوثالتعلمهي:

امنحصيلةالسلوكات.:وتعنيالَتمّثلللسلوكالجديدلاًلكتساب  لمتعلمليصبحجزءاارئيسا

 اًلختزان:وتتمثلباختزانالمعرفةفيالذهننتيجةاًلكتساب.

 (.1998و،اًلستعادة:وهياستخراجالمعرفةالمختزنةفيصورمتعددةاستجابةلموقفما)أبوجاد

 التعلم:استخدام استراتيجيات العوامل المؤثرة في

النفس،وهما:العواملفياسااااااتخداماسااااااتراتيجياتالتعلمهناكمجموعتينمنالعواملالتيتؤثر

،فسيولوجية:وتكمنفيالعواملالوراثية،والنضج،وطبيعةالمرحلةالعمريةللمتعلموالدوافعوالحوافز

والمدرسااااااااااااةالبيئةالخارجية)اًلجتمايية(:وتتمثلباألساااااااااااارةواألقرانوالخبراتالسااااااااااااابقة،والعوامل

 (.2006والمجتمع،والمنهاج)العتوم،

الحديثة اًلتصال بهجهزة المتمثلة الحديثة اًلتصال وسائل أنظهور سبق ما إلى ويضاف

مهمااوالمتعلقةبجوانباإلعالم،والتعليمعنبعدوم واقعوسائلالتواصلاًلجتماعي،قدتعدعامالا

ومؤثراافيعمليةالتعلم.

 :استراتيجيات التعليم

ُتعّرفاستراتيجياتالتعليمأنها:جهودمخططةومنظمةلتنفيذاألداءبطريقةصحيحة،أوتهطير

نظمتعملعلىخفضمستوياتالتشتتبينمعرفةالمتعلمالحاليةوأهدافهالتعليمية،ولتحقيقذلك

المعرفةالسابقة،فيًلبدأنتتضمناًلستراتيجيةاختيارالمعرفة،وتنظيمهاورب المعرفةالجديدةب
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ظلبيئةتربويةإيجابيةتمكنمنالمحافظةعلىاستمراريةعمليةالتعلم)أبورياشوعبدالحق،

2007.)

وعرَّفتأنها:مجموعةمنالطرقواألساليبواألنظمةوالقواعدوالمبادئالمتداخلةفيالموقف

اأنها:عمليات2004قطامي)التعليمي تفكير،وأشكالسلوكيةيستخدمهاالمتعلمين(،وعرفَّتأيضا

(.1999لميتامعرفية)عبدالحميد،تؤثرعلىالذاكرةوعملياتا

مع األطفال تفاعل فيعملية باللعبمنخاللمساعدتها التعلم استراتيجية استخدام أهمية تنبع

وتنميةشخ التعليم، بغرض التعليمية البيئة في المتوافرة التربوية تمكناألدوات وهي المتعلم صية

األطفالفيإدراكالمفاهيموالمعانيلألشياء،وهيفعالةلمواجهةالفروقالفرديةبيناألطفالوتنش 

ونشاطهالنفسيمنقبلالمعلم،بينماالتعلميعتبرمجهودشخصيًلستعداداتوقدراتالمتعلمالذهنية

(.2003ايد،للمتعلمذاته،وقديكونبتوجيهومعاونةالمعلم)ز

وترىالباحثةأنهمهمااختلفتالتعاري وتباينتالفروقبينالتعلموالتعليمإًلأنارتباطهمامعا

يبقىوثيقا؛فهماثمرةعمليةالتعليمونتاجهوًليمكنألحدهماأنيحدثدوناآلخر.

 :تعليم خصائص استراتيجية ال

مايلي:أهمهامبعدةخصائصيتتميزاستراتيجياتالتعل

حدثها.واًلحتمااًلتالمتوقعاةالتعليمية،بحيثتتضمنجميعالمواقفية:الشمول–١

يمكناستخدامهامنصفآلخر.وقابليةللتطوير،بحيثتكونذات:المرونة–٢

الموضوعاألساسي.عليمبههدافتةرتبطمارتباطية:أيتكون–٣
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.بةتعالجالفروقالفرديةبينالطلعالجية:بحيث–٤

ونوعه)فردي،جماعي(.عليمالتم ناةراعوتعنيمنويية:–٥

.(2004)أبوزينة،المدرسةفياإلمكاناتالمتاحةوفقاإلمكانية:أيتتعامل–٦

 :ميالتعل استراتيجياتأسس

التمييزبالتعليمدونطفلالروضةنسانوحقإلية:وهيتستندالىلوائححقوقاسسالقانونألا_1

والقدراتالذهنيةوالبدنية.أي،قتصادًلاالوضعوالتمييزالقائمعلىأ(،نثىأذكرو)بين

فيفاتالختًلالنظرعنالتعلمبغضعلىاقابلوقادرطفلنكلأسسالنفسية:وهيألا_2

 الفروقالفردية.

المحوررللعمليةالتعليميةوالمتعلمهودورالمعلمهومنسااقوميساااألسااسالتربوية:وتعنيأن_3

،وآخرون)كوجكاألسااسايللعمليةالتعليميةوماالصافالدراسايإًلمجتمعصاغيروأفرادهمختلفون

2008.) 

 م:يشروط استخدام استراتيجيات التعل

 وهي:استراتيجياتالتعليمستةشروطعنداستخدامهناك

لمعلومإلىالمجهول.منااًلنتقال .1

منالسهلإلىالصعب.سيرال .2

منالبسي إلىالمعقد.نتقالاًل .3

منالكلإلىالجزء.نتقالاًل .4
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منالمحسوسإلىالُمجرد.نتقالاًل .5

 .(2008،عبداللطي وجراداتوعبيداتوأبوازالة)اتإلىالكّلياتيمنالجزئًلنتقالا .6

 م: يمراحل استراتيجيات التعل

هناكثالثمراحللحدوثالتعلمهي:

التخطي :وتتضمنتحديدالمحتوى،وتحديداألهداف)المعرفية،المهارية،الوجدانية(وتحضير_1

 (.2000الوسائلالتعليميةالتيسيستخدمهاالمعلمأثناءالحصةالصفية)مرعي،

لقيامبتهيئةالطلبة،والتواصلمعهمالتنفيذ:وفيهاتتمعمليةتنفيذماتمالتخطي لهسابقاا،وا_2

 (.2006وإدارةالصفبطريقةتتناسبمعاًلستراتيجياتالتعليميةالمستخدمة)الربيعي،

التقويم:وتتمثلبحصولالمعلمعلىمعلوماتحولمدىتحقيقاألهدافالتعليمية؛منخالل_3

 (.2012أدواتالتقويمالمختلفة)العفون،

 :استراتيجيات التعلم والتعليمأنواع 

اتالمتاحةننجراءاتالتدريسفيضوءاإلمكابوالتيتتمثلاستراتيجياتالتعلموالتعليمتعددت

ستخرجمنهااألساليبوالطرقفهيالشاملةالتيتُ هيالخط،فلتحقيقهدفبهقصىفاعليةممكنة

اًلستراتيجيةالجيدةوًلبدأنتتمتع،واإلمكانات(،المتعلم،المعلم،المنهج،الزمان،تشمل)المكان

الفروقةللدرس،وأنتراعيأنترتب باألهدافالموضوعو،المرونةوالشمولمنها:مواصفاتبعدة

،ومنهذهاًلستراتيجياتمايهتي:اإلمكاناتالمتاحةو،الفرديةبينالمتعلمين

استخداماامعتاًلستراتيجياعداستراتيجيةالتعلمباللعبمنأهمتُ:أواًل: استراتيجية التعلم باللعب

(أنهامجموعةأنشطةتعليمية2010األطفالبشكلخا وُتعّرفحسبشبر،وجاملوأبوزيد)

موجههيمارسهااألطفالبهدفتنميةقدراتهمالعقليةوالوجدانيةوالجسديةلتحسينسلوكاتهمالفردية،
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استراتيجيةالتعلم(2018)،وعافشيلمتعةوالتشويقوالتسلية،وعّرفالغامديوتحققبذاتالوقتا

باللعبأنها:استثماراألنشطةالتربويةًلكتسابالمعلوماتوالخبراتبهدفتحقيقأهدافالعلم،

 وتوسيعآفاقاألطفالالعلمية.

 أهمية استخدام استراتيجية التعلم باللعب: 

فيعمليةتفاعلاألطفالمعخاللمساعدتهامناستخداماستراتيجيةالتعلمباللعبتنبعأهمية    

تمكِّناألطفالواألدواتالتربويةالمتوافرةفيالبيئةالتعليميةبغرضالتعلم،وتنميةشخصيةالمتعلم

لمواجهةالفروقالفرديةبين،وهيمنإدراكالمفاهيموالمعانيلألشياء تُنش واألطفالعنصراافّعاًلا

بهم. المحيطين التواصلمع األطفال،وتحسنمستوىمهارات وقدرات نواحيواستعدادات ُتعالج

.(2010شبر،وجاملوأبوزيدالقصوراألدائيلدىاألطفال)

 استخدام استراتيجية التعلم باللعب:  فوائد

وتظهرالفائدةعلىاألطفاللعباسااااااااتخداماسااااااااتراتيجيةالتعلمبالفيتنعكسالكثيرمنالفوائد

التعاااون،ومعرفااةوعلمبااالتُوتحقيقالااذاتلاادىاألطفااالمنخاللتحقيقالتفوقالااذاتيمعاألقرانب

ُتعززمفهوماًلنتمااءوعلمأهمياةاًللتزامباالقواعادوالتعليمااتوالقوانينيضااااااااااااااايتُ،وأحقوقاآلخرين

 (.2004أواآلخرين)عبدالهادي،ُتثيرروحالتنافسيةمعالذاتوللجماعة

 استراتيجية التعلم باللعب: أنواع طرق وأساليب 

باللعب،هناك التعلم اللعبفيوطرقوأساليبًلستراتيجية بهدواتالُدمىتتمثلهذه وتتمثل

تلكوتعنياأللعابالحركيةوالصيد،واآلآلت،والسيارات،والقطارات،وأشكالالحيوانات،وايرها.

يضاوأاأللعابالتيتتطلبالحركةمثل:ألعابالكرة،والساحةوالميدان،وألعابالمكعبات،واألشكال
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الفكرية وتميزاأللعاب المتشابهة، والكلمات بيناألحرف كالرب  تتطلبجهدعقلي: التي وهي

وهيقياماألطفاللعبالدوروالكلماتالمختلفة،أوتركيباألحرفوالكلمات،أوطرحمشكلةما.

الحظوتتمثلبهلعابالسلموالثعبان،وألعابالتخمين،بالحياة.وألعابتمثيلأدوارلمواقفمشابهةفي

والمسابقات،العابو(والدومينو) واأللغاز، القصص، قراءة وتعني الثقافية: واأللعاب القصص

 (.2014وبطاقاتالتعبير)عطية،

 علم باللعباستخدام استراتيجية الت شروط

أنتكونذاتأهدافتربويةالتيتتبلورفيعدةشروطوإلىاستراتيجيةالتعلمباللعبتستند

ذاتقواعدسهلةانهاتكمنأيضاوتتوفرفيهااإلثارةوالتشويقوالمتعةايضا،وواضحةومحددة

وتحديدأدواراألطفالفيتنفيذتوضيحانهاوأنتتناسبمعميولوقدراتوخبراتاألطفالووبسيطة

المعاشةطفلالروضةتوافراللعبةفيبيئةويشعربالحريةفياللعبطفلالروضةانواللعبة

(.2009)قاسم،

وترىالباحثةاناستراتيجيةالتعلمباللعبمناهماًلستراتيجياتالتيعلىمعلمةالروضةالبدءبها

مراحلالتعليميةبحياتهإذأنهقدخرجاًلنمنحضنابويةوذلكألنمرحلةالروضةهيأولال

جلوقتهباللعب.فيهومنالمكانالذيكانيقضي

 م بالقصة:ياستراتيجية التعلثانًيا:  

إحدىفنوناألدبالتيُعرفتمنذالقدم،إذاساااااااااتخدمتاساااااااااتراتيجيةالتعلمبالقصاااااااااةُتعّد         

للتربيةوالترفيه،ولذلكنجدأنجميعالقائمينعلىمناهجالروضااااااااااةقدحرصااااااااااواعلىإدراجهافي

إحدىالفنوناألدبيةالتيلهاأنها:اسااااتراتيجيةالتعلمبالقصااااةالعمليةالتعلميةالتعليمية،وقدُعّرفت
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منتعلمالفنونالحيااتياة)سااااااااااااااعاادةطفالالروضااااااااااااااةئياة،تمكنبنااومباادئخصااااااااااااااائصوأسااااااااااااااس

(.2013اشكناني،و

:م بالقصةيالتعل أهمية استخدام استراتيجية

تعدنوعاامنالتنفيسوالتيأهميةاستخداماستراتيجيةالتعلمباللعبمندورهاالفّعالتبرز

منأحداثوأشياءيرابطفلالروضةُتفسرالكثيرمماحولوتعدايضااًلنفعاليلدىاألطفال

كماوتجعلهيحاولتقليدماوردفيهامنأحداثطفلالروضةتستثير،وبمعرفتهاواًلطالععليها

(.2007اللغوية)الشوارب،طفلالروضةتعملعلىتطويرقدراتتعد

 م بالقصة يفوائد استخدام استراتيجية التعل

الفوائدفيمبالقصةيستخداماستراتيجيةالتعلًلفوائدهناكعدة بيئةصفيةوتبرزهذه توفير

منفرصةتحويلالكالمطفلالروضةُتمكنايضا،وطفلالروضةتنمويةللمهاراتاللغويةلدى

بالراحةتبرزوالمنطوقإلىصورذهنيةيتمثلهافيمخيلته تفتحآفاقرحبةمنالمتعةوالشعور

ُتمكنومنخاللهاالقيماألخالقيةبكلسهولةوُيسرطفلالروضةيتشربكماتبرزايضاسيةالنف

(.2008منالتهملالذاتيفيالصوروالكلماتالمكتوبة)البركات،طفلالروضة

:م بالقصةياستراتيجية التعل أنواع

:فمنها،قصصاألطفالنوعتت

 .القصةالواقعية .1

.الخياليةالقصص .2

.المغامراتقصص .3
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.القصصالعلمية .4

.القصصالدينية .5

 .القصصالتاريخيةوالحكايةالشعبية .6

 .قصصالحيوان .7

(2014)العمدة،لقصةالحركيةا .8

م بالقصةياستراتيجية التعل شروط استخدام

.القراءةاههم،ومستوىقدرتهمعلى،ومدةانتبمعخصائصاألطفالنتكونالقصةمتناسبةأ

تتميز،والتحدي؛لتنميةوتطويرمهاراتهمفيالقراءةاألطفالتبعثالقصصالمختارةفينفوسنأو

نوأاإلثارة،كالجدةوالخيالوالحركةوالتشويقعناصرتتوفرفيها،وتهذيبيوخلقيذاتمغزىنهاهب

رفوالخبراتالجديدةبشيءمنالمعااألطفالتزودويراعىفيطولهاالزمنالمخصصلقراءتها

.(2013)النصار،مواتجاهاتهلميولهممالئمةأنتكونو

الت الباحثةأنأسلوبالقصةمناألساليبالسلسة يمفهومبهللطفل،يتستطيعايصالأوترى

أيضاإذأنهاسلوبتربويقرآني.طفلالروضةولغير

 استراتيجية لعب الدور: ثالثًا: 

للتقلياااااادوالمحاكاااااااة؛طفاااااالالروضااااااةماااااانمباااااادأإشااااااباعحاجاااااااتاسااااااتراتيجيةلعاااااابالاااااادورتنطلااااااق

اسااااتراتيجيةولااااذلكُتسااااتخدمكهحاااادأهاااامالمصااااادرفااااياسااااتراتيجياتالااااتعلموالتعلاااايم،وقاااادُعّرفاااات

بهاااااا،طفااااالالروضاااااةأنهاااااا:مجموعاااااةماااااناألنشاااااطةوالسااااالوكاتالتاااااييتوقاااااعقيااااااملعااااابالااااادور

الااااادىاألطفاااااالفااااايتهدياااااةويشاااااارإلاااااىأنمنشاااااهلعااااابالااااا دورهاااااونفساااااي؛ممااااااُيظهاااااراختالفاااااا

 (.2003)الخطيبوعيدوالنتشة،األدوارالمتشابهةوفقفروقهمالشخصية
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وُعّرفتكذلكأنها:تتكونمندوروسلوكمتصلينمعاا،وموقفما،وتتمثلفيهشخصيةالمؤدي

نشاطُيكلَّف(،كماعّرفتأنها:2008مثيلي)نبهان،بهبعادهاالعقليةوالنفسيةوالحركيةفياألداءالت

(.2008)نبهان،متنوعةمعاشةبهاألطفالبعدتدريبهملتمثيلمواقفوأنشطةحياتية

:استراتيجية لعب الدورأهمية 

:فيمايلياستراتيجيةلعبالدورأهميةتتبين

.ةحيااالعلوهفايفأنياألطفالبطريقتمثيلاألدوارماهوإًلاستمرارلمااعتادالتعليم-

يةللحصولعلىالمعرفة.يومال

،حيثيتعلمعنطريقهاطفلالروضةعلىالتفكيروالتحليللادىاستراتيجيةلعبالدورتشجع-

والعمليات.والمفاهيمالحقائق

كماأنها،القيماًلجتماييةطفلالروضةالجيدةلتعليماتاتيجيستراًلمناستراتيجيةلعبالدور-

.طفلالروضةلدىوأخالقينظامقيميبناءفيأداةفاعلاة

تعلممنبعضهميووبينأقرانه،اًلتصالوالتواصلفيمابينهمهاراتعلىطفلالروضةتشجيع-

.(2007واللوحعفانة)واًلجتماييةفيمابينهمعناًلختالفاتالثقافيةالبعضبغضالنظار

:لعب الدور فوائد استراتيجية 

عباألدوارأسلوبمنأساليبالتعلمالحديثةيقومعلىنظامالمحاكاةلموقفمعينيفترضللتعلمبا

يؤديإلىفيهمنالطلبةالقيامباألدوارالمختلفةلألفرادأوالجماعاتأومحاكاةأشياءرمزيةمما

(2013.)قاسم، تكوينخبرةتعلمممتعةيستمرأثرهافيبناءثقافةوشخصيةالمتعلم
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 :استراتيجية لعب الدور  أنواع

األلعابالتعليمية:تقومعلىأساستربويهادفضمنقوانينوأنظمةوإجراءاتووقتمحدد

. وأهدافتناسبالمرحلةالعمرية

 . ايرمخط لهيقومبهالطالبدونإعدادمسبقالتمثيلالتلقائي:هونشاطحر
التمثيلاإليمائي:هوالتمثيلالصامتحيثيكونالتمثيلدونكالمأوأصواتويمكناستعمال

 . الموسيقىكخلفيةللتمثيل

 . هيتمثيلياتقصيرةمخط لهاوفيهادورللمعلموالمتعلملعبالدورالمخط :

ركالطالببشكلفعالفيمحاولةتهليفهامعاًلهتمامبالمحي وتطورالمسرحيةاإلبدايية:يشت

(2013.)قاسم،الشخصياتواألفكارواألمزجةوالحبكة

 شروط استخدام استراتيجية لعب الدور: 

إذيجب الدور اتباعهامنأجلاستخداملعب تكونعلىهناكشروطيجب موقفشكلأن

تمثيلهافيهويحددُمسبقاا،السيناريوُيعدولواقعلوذلككمحاكاةحياتيمعاش؛ التيسيتم األدوار

المكتوبيولسنارالتمثيلبدونالتزامدقيقبالمشاركينكييجتهادوافايالألطفالإتاحةالفرصةيمكنو

بهاونلمشاركينالتيسيقومالألطفالبنيجازموضوعالمشهدواألدواروتوضيحشرحيتمايضاو

،زمنالمشهدالتمثيليتمتحديدي،ودمنهمعنداًلنتهاءمنرؤيةالمشهدالتمثيلياماذايروتذكيرهمب

ممثلأنيتقمصالدورطفلطلبمنكليُثموكذلكزمناإلجابةعناألسئلةالتيتتبعالمشهد

،مكانالشخصيةالتييمثلهاويتخيلهابعمقالمكلفبهبصدقوأمانةوإتقان،وأنيضعنفسهفاي

يطلبمنالمشاهديناًللتزامبالهدوءومنالمزاحوالفكاهةواإلثارةعلىالمشهداشيئاويمكنإدخال

 (.2007واللوحعفانة)وعدمالتعليقعلىاألداء
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الباحثةأناستراتيجيةلعبالدورتقربالمفهومللطفلحيثباإلمكاندمجاستراتيجيةالقصةوترى

معلعبالدورمنخاللتقمصإحدىشخصياتالقصةوتمثيلدورهالتقريبالمفهومالمرادإيصاله

للطفل.

 : التعاونيالتعلم  ةاستراتيجي رابعًا:

إحدىوسائلتنظيمالبيئةالصفية،وتساعدعلىزيادةتعلماألطفالاستراتيجيةالتعلمالتعاونيُتعد    

منخاللتواصلهمداخلالمجموعاتالصغيرةالمختزلةبهعدادقليلةمتفاوتةفيالقدراتوالخبرات

المعلمة،وتُعرّف بنشرافوتوجيه تربويةوتعليميةمحددة الألداءمهمات التعاونياستراتيجية تعلم

مختلفةومتعاونةإلنجازوخصائصاستخداممجموعاتصغيرةمناألطفالذاتمستوياتأنها:

هادفة تعليمية ُعّرفت(2012رسالن،)مهام كما أنها، التعاوني التعلم تعلُّمضمناستراتيجية :

(أطفال،متفاوتينبالقدراتوالخصائص؛أيايرمتجانسينويعملون5-2مجموعاتصغيرةبحدود)

معاا،ويساعدونبعضهممنأجلتحقيقاألهدافالتعليميةالمنشودة،ورفعمستواهمالتعليمي،ويتم

(.2008تقويمهمضمنمحكاتموضوعةمسبقاا)شلتوتوحمص،

العملفيجماعاتاألطفالأحدأساليبالتعلمالتيتتطلبمن:تعلمالتعاونيأنهفالعرَّيو

منأعضاءطفل،ويشعركلعينةمافهدأعملمعين،أولتحقيقبلقياممشكلةما،أولصغيرةلحل

يسعىكللكعته،لذوجممونجاحهأوفشلههونجاحأوفشللفيجماعته،ةمسؤوليالالجماعةب

التعاونبينهمأجواءشيعتمساعدةزميله،وبذلكببذلالمزيدمنالجهدلالجماعةمنأعضاءطفل

(.2005)الديب،

حّلمساهمتهافيفيهميةاستراتيجيةالتعلمالتعاونيأتتبلور:التعاونياستراتيجية التعلم  أهمية  

إلىالنم النم التقليدينقلالمتعلممن،واأللعابواألدواتستخدامواتاحتهاًلبعضالمشكالت
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ديَّة،وإضفائهاحديثال زرعتقومعلى،وأنفسهمالمتعلمينومجميلةبينالُمعلِّموالُمتعلِّّوأجواٍءدافئةوِّ

واإليثار والمحبة التعاون الفريقروح بروح والتنوعوالعمل استثمار، زيادةمستوىاإلمكاناتوفي

التعاوناألخطاءتقليُلالوقوعفييإلىوتؤدالتعاونيالمهاراتوتعزيزالعمل نتيجَة التعلم أثناء

منرأي بهكثرِّ الخالٌففيطر،ينَتقُبلاآلخروواألخذ تنفيذالتَّقوالبعدعن  أسلوبِّ أوفي فكير

علىالمعلوموسيلةالتعلمالتعاونيُيعتبر،ولمهاما ،والخروجبهفضلالنتائجاتوالخبراتللحصولِّ

القديمةلا ُخطالووضع الخط  وتعديٍل الفرإو،بديلة، واًلبتكاتاحة لإلبداع ر)محمدوعامر،صة

2008).

 فوائد استراتيجية التعلم التعاوني:

التعاونيهناكفوائدًلستخدام التعلم العقليةتتبلورفياستراتيجية بنذكاءهذه،والفوائد تتمثل

األفكارعنطريقالحواروالمناقشةبينأفرادالمجموعات)محمود،وتنشي أذهاناألطفال،وتوليد

فيتنميةاإلحساسبالثقة،وزيادةالدافعيةنحوالتعلم،التيتتمثلالفوائدالنفسيةايضا،و(2012

األكاديميةوللمجموعةباًلنتماءوالشعور التحصيل،الفوائد في المتعلم قدرات وتنعكسمنخالل

والدراسي األطفال،وتحسينمستوىاايض، بين تكوينالصداقات اًلجتمايية:وتظهرفي الفوائد

(.2005المهاراتالحياتيةلدىاألطفال)الديب،

 طرق وأساليب استراتيجية التعلم التعاوني: 

:منها،ستراتيجيةالتعلمالتعاونيًلطرقوأساليبعدةهناك

؛إذتتكونالمجموعةفيهاراتيجيةالتعلمالتعاونياساااتطريقة)روبرتسااالفين(:وتعدمنأبسااا طرق

(أطفالايرمتجانساااااااااااااينوفقالتحصااااااااااااايلالدراسااااااااااااايلتشاااااااااااااملثالثةمساااااااااااااتوياتمن5-4من)
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األطفال)المتفوقين،المتوسااااااطين،ضااااااعيفيالتحصاااااايل(،وتكونطريقةالتقويمإمَّافرديةأوجمايية

 (.1999)جابر،

تبعمليةإتقانالموادالدراسيةالمطلوبة،واًلستعدادللتنافسطريقةالمسابقات:تقومفيهاالمجموعا

 (.2000معباقيالمجموعات)أبوعميرة،

طريقةالمعلوماتالمجزأة:وتتمبنعطاءكلطفلمنأطفالالمجموعةالواحدةمعلوماتمختلفةعن

فينفسالمجموعة،باقياألطفالفينفسالمجموعة؛ليدرسوهاويستعدونلتدريسهالباقيزمالئهم

ويتناوبونفيمابينهمعلىذلك،ويتوقعأنيتعلمجميعاألطفالالموضوعالمخصصلكلمنهم،وبعد

 (.2006ذلكيمكناختبارهموتقويمهم)السليتي،

اًلستقصاءالتعاوني:وتعمدهذهالطريقةعلىتكلي كلطفلفيالمجموعةبجمعمعلوماتمحددة،

أبووصلتإليهالمجموعةمنمعلومات)بهاوتحليلها،وبعدذلكيتمعرضماتومنثمجمعهاوتبوي

 (.2000عميرة،

 شروط استخدام استراتيجية التعلم التعاوني:

شروط خمسة التعاونيًلهناك التعلم استراتيجية فيوستخدام اإليجابيتكمن اًلعتماد

معاا.متكاملينجحونمعااأويفشلوننسقٌويعنيوجودقناعاتلدىاألطفالأنهمالمتبادل

الوجهفيالمجموعة،ويعززونبعضهملوالتفاع اإليجابيالمباشربحيثيكوناألطفالوجها

وتعنيتقويمأداءكلطفللوحده،وعزونتائجاألداءإلىالمجموعةالمساءلةالفردية،والبعض

االشرطلضمانالتفاعلالمطلوببينتوفرالمهاراتاًلجتمايية:ويهدفهذوطفلالروضةو
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وتعنيوصفتفاعلاألطفالبينهم،،المعالجةالجمعيةيضا،وأاألطفاللتنفيذالمهامالمطلوبة

.(2011)مرعيوالحيلة،مهملهاسواءكانتبطريقةايجابيةأوسلبيةيوتقي

يوتساعدهفياًلنخراطنموهاًلجتماعطفلالروضةتنميعنداًلستراتيجيةوترىالباحثةأنهذه

بمجتمعهالصغيربسهولة.

 م:يالعوامل المؤثرة في استخدام استراتيجيات التعل

 :يهتيأبرزهامااستخداماستراتيجياتالتعليمهناكالعديدمنالعواملالمؤثرةفي

والفنية،وعالقتهوالثقافيةقدراتالمعلمالعلميةوالتربويةالعاملمايتعلقبالمعلم:ويشملهذا_1

 ومدىثقتهمبهوقابليتهمللتفاعلمعه،وعالقتهباإلدارةالمدرسيةوأجهزتهاالمساعدةبالطلبة،

واهتماماتهم،إضافةواستعداداتهموحاجاتهمالطلبة،:المقصودبذلكقدراتبالطلبةفيمايتعلق_2

يجابيةأوالسلبيةنحوها،وعددهمفيحجرةالصف.ادةالدراسيةوميولهماإلإلىعالقتهمبالم

و_3 بالمدرسة: يتعلق السائديعنيفيما التربوي وتطبيقاتهالفكر المتبعةاإلداريلألنماطافيها ،ة

المتاحةالماديةمنهاوالبشرية.وتنظيمالمناهجوالنشاطاتالتربوية،واإلمكاناتالمدرسية

العامةوعالقةالمادةمايتعلقبالمادةالدراسيةأيطبيعةالمادةالدراسيةوخاصيتهاوأهدافهافي_4

الدراسيةبالموادالدراسيةاألخرىمنحيثاألهدافوالطبيعة.

تطبيقيا_5 إذاكان فيما الدرس بالدرس:ويعنيموضوع يتعلق أونظريافيما الخاصةا،وأهدافها

.طلبةقةللوصلتهبالخبراتالساب
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الدراسيومدةفيمايتعلقبالزمن:أيتوقيتبدءالدراسةومدتها،وتوقيتزمنالدرسفيالجدول_6

.(2016)ييساني،الدرسالمقررة

التيقضاهاالمعلمفيالتدريسيةالخبرة:اعواملتؤثرفيتصميمالتدريسهيوهناكأيضا

علىتطوير،وقدرتهعليمالدراسيةومستوىتههيله،ومدىحماسهلمهنةالتممارسةالتدريس،وخلفيته

وبهولياء،وعالقتهبزمالئه،عليمذاتهوتلقيالدوراتالتدريبيةونمطهالشخصيفيممارستهلمهنةالت

،عليماعلىتصميمالتاأوإيجاباسلبااألمور،إضافةإلىخلفيتهاًلقتصاديةواًلجتماييةالتيقدتؤثر

ومنالعواملالمؤثرةعلىتصميمالتدريسمدىصعوبةأوسهولةالمادةالدراسية،وقدرتهاعلى

ومنالعواملالمؤثرةعلىتصميمالتدريسمدىصعوبةأوسهولةالمادةالدراسية،وقدرتها،تشويقال

كما،مارينثارةحماستهمللتفاعلمعها،ومدىتنوعموضوعاتالدرسوالنشاطاتوالتوإعلىتشويق

وحسنترتيبهاوتنظيمهاوتجهيزهاوجودةاإلنارةوالتهويةالغرفةالصفية،مهمهوأنهناكعامل

سواءالطلبةويتنقلوادونإرباك،وكيفيةتنظيمجلساتالطلبةكافيةليتحركفيهافيها،ووجودساحات

.(2010،)الحريريبشكلفرديأمجماعي

 مهارات االستعداد القرائي:  سابإكباألدب النظري المتعلق -ج

أنمااااطااااجاااديااادةمعلومااااتاااهأوتعلماااهوالمتعلمزياااادةفيأفكاااارأناااه:مفهوماًلكسااااااااااااااااابيعّرف

أوكالهماالقديمةكماتعنينموفيمهارةالتعلمأوالنضاااااجاتهاساااااتجابأنماطأوتغير،لالساااااتجابة

ممارسااةبالالفطريةالتييتعلمهااإلنساااانمعاوالمكتسااابهووصااافللخصاااائصواًلساااتجاباتاير

يتمالحصاااااااولعلىإذوالتعليممنعمليةالتعلماجزءاُيعداًلكتساااااااابو،(2003،وشاااااااحاتةالنجار)

ُيعدوللمتعلمالساااالوكيةالمنظومةامنجزءاذئحيناًلسااااتجابةاألساااائلةوتصاااابحمنخاللالمعلومات
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األسئلةوتصبحمنخالليتمالحصولعلىالمعلوماتذإوالتعليممنعمليةالتعلمااًلكتسابجزءا

. )2004)إبراهيم،للمتعلمالسلوكيةالمنظومةامنجزءاذٍئحيناًلستجابة

وقدتعددتالتعريفاتفيالمجالالتربويلمفهومالمهاراتسواءالعقليةأمالحركيةأماًلجتمايية

المتعلمعلىأداءمهمةمايتموفقشكلمتسلسلمقدرةإًلأنهاتتميزبعدةخصائصفهي:ُتعبرعن

وحركيةواجتماييةومتناسق،وتتكونهذهالمهاراتعادةمناستجاباتأوسلوكياتعقليةونفسية

كماُيبنىاألداءالمهاريعلىالمعرفةالتيتترافقمعالممارسةوالتدريب،وتتمعمليةتقييماألداء

(.2001المهاريبمعيارّياتقانالعملوالسرعةفيإنجازه)زيتون،

تقانوسرعةفقدعرَّفتالمهارةأنها:نوعمناألداءيقومبهالمتعلمبسهولةويسروكفاءةمعا

اًلجتماعي أو الحركي أو النفسي أو العقلي األداء في قليل أن2003)الفتالوي،وجهد كما ،)

)قطامي،المهاراتعادةتمربعدةمراحلهي:تقديمها،وتعليمها،ومنثمالممارسةوالتدريبعليها

2004.)

التعلمالجيدهوماكماأ ملكاةالخبرةأوالمهارةتكونأي؛افيالعقلالباطنيكونمستقران

دونأننحتااجصغرالمنذاللغةبهاتعلمناالتيطريقةالوتلكهي،تنسابمنالالشعوردونوعي

تمتولوالتفكيرفيالحروفأوترتيبالكلمات،بلنتعلمهادونأننعرفكيافتعلمناهاا،إلاى

تعلمببديهيته،فكانتعلمهتعلم،إنماالمنالحروفوالكلماتلماأمكنهطفلالروضةتعليمعملية

مالتعلابصارإلىإتقانالمهارةثميُقواعداللغةحتىيتقنها،معرفةعندمايكبريحتاجإًلأنهاسريعا

ابهامتطبيقهاعلىمنيريداكتسالمهارةممنيمتلكهذهالمهارة،ثساتراتيجيةاالتدريبواساتنباطو

.(2001،التكريتي)
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لالستفادةمماتوفرهالبيئةلهمنخبراتإلكسابهالمتعلمدرجةتهيؤ"  أنه:اًلستعدادالقرائيوُيعّرف

وتوضيحدًلًلتنيها،والتمييزالبصري،والسمعيالمهاراتاألساسيةللقراءةمثل:إدراكالكلماتومعا

اًلستعدادوُيعّرف(2006،القضاةوالترتوري)"،والتآزرالبصريالحركيواألشكالواألحجامالصور

أنه: كذلك ا"القرائي والتوافقنمو والبصري، السمعي والتمييز والمبكرة، المتعددة اللغوية لمهارات

ااًلستعدادُيعّرف(،كما2004)سليمان،"الحركيالدقيق،وهيالمتطلبالسابقلتعلمالقراءة أيضا

بهنه: العقلية،والنفسية"القرائي النواحي اوقادراامن والجسميةحالةالمتعلمحينيكونفيهامستعدا

عدةواًلجتماييةعلىتعلممهارةالقراءةبكلسهولةوُيسروكفاءةضمنوقتمحددوكذلكهناك

وهي:التمييز)السمعي،البصري،السمعيالبصري(،مهاراتاًلستعدادالقرائيخصائصتتميزبها

(.2003)الطحان"والذاكرةالبصرية،والنطقوالكالم،واللغةوالخبرة،والتآزرالحركي

كماأنإكسابمهاراتاًلستعدادللقراءةلألطفالًلتبدأمننقطةمحددة،بلتتمبالتدريجفي

كلمرحلةمنمراحلالطفولةالتيتسبقالدخولإلىالمدرسة،فالظروفالبيئيةالتيتحي باألطفال

اتانيةبالمطبوعاتعيشونفيبيئة؛فاألطفالالذينيلهااألثرالبالغوالفّعالفياستعداداتهمللقراء

امنايرهم ويجدونالتحفيزوالتعزيزوالتشجيعمنقبلأولياءأمورهماالباامايكونأكثراستعدادا

.(2013،العليمات)مناألطفالالذينيعيشونفيبيئاتفقيرةبالمطبوعات

اتاًلستعدادللقراءةمهاراكساباألطفالبعضيزيادةتساعدفعواملومؤثراتوهناكعدة

إلقناع؛بطريقةسليمةلألطفالوتمارسالمهاراتمنالضروريأنتكونالمعلمةقدوةف؛القدوة منها:

ومناقشتها،كعرضقصةحقيقةمنواقعاألطفالبعرضالدًلئلوالبراهينالمنطقيةاألطفال،وذلك

دقيق علمي وبهسلوب التدريسحدياستراتيجياتاستخدام، في األدوارثة لعب مثل األلعابو،:
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بالذاتعمليوالقصة؛فهذاالتعليمية، الثقة تنمية الو،وبالقدراتالشخصية،على مناسبةالمهارات

(.2005للطفل)اللولو،

اًلستعدادالعقليهيومناًلستعدادللقراءة،طفلالروضةوكذلكهناكعدةعواملرئيسةتمكن

اًلستعدادايضاالتركيز،ويعكسالنضجالعقليلديهطفلالروضةويعنيتوفرمستوىمنالذكاءلدى

الجانب"اًلستعداداًلنفعالي:ويقصدبهوطفلالروضةالجسديويتمثلفيسالمةالحواسلدى

والخبراتطفلالروضةئةويرتب ببياًلستعدادالتربويايضاوالشعوريللطفلالفطريوالمكتسب

(.2002)ملحم،"المكتسبةمنخاللتفاعلهمعها

مهاراتالقراءة؛فهيتعطيأدلةعلىإلكسابالمرحلةاألولى"ُتعّدمهارةاًلستعدادالقرائيو

،وعادة"يمرحلةالقراءةواألجزاءفالمعرفيفيمابعد،ومؤشرااهامااعلىتقدمهطفلالروضةمستوى

فاًلستعداد(،2003تتطلبهذهالمرحلةالعديدمنالسنواتالتيتسبقدخولالمدرسة)الطحان،ما

لمأنيتععلىسبيلالمثالقبلطفلالروضة،فالمتعلماألساسالذييسهلتعلماللغةامتالك"هو

يةةالبصرالذاكرجوانبمتعددةمنهافوالمختلف،وأنتنمولديهولهالقراءةعليهأنيميزبينالم

بتعلمطفلالروضةرات،التيمنايرهاسيفشلالمهاوايرهامن،بصروالسمعيةومهارةالتتبعبال

القرائيالمهارات تخلفه إلى يؤدي مما بشكلصحيح؛ والكتابية إلى،القرائية الذيسيؤدي األمر

(.2002)عبدهللا،"ضمستواهالمعرفيانخفا

بمهاراتالتهيئةواًلستعداد،فالعالقةبيناًلستعدادمتصلةومنتظمةتسمىمهاراتوهناكعدة

ًليستطيعقراءةكلمةوفهممعناهامالمطفلالروضةأن؛إذومهاراتاللغةهيعالقةتهثيروتهثر

الحوارواًلستماعمنخاللطفلالروضةتكنمخزنةفيذاكرتهمنخاللصورةأوموقفلغويما،ف
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ثةيكتسبمفرداتجديدة،قدتكونأسماءألشياءيرىصورها،فيقارنالصورةباًلسمالمكتوبوالمحاد

،ويدركالتشابهواًلختالففيالصورةوالصوتواللفظوالكلمةاالدالعليها،ويميزاألشكالبصريا

.(2007)الناشف،لمهاراتاللغةطفلالروضةالمطبوعة،وكلهامهاراتتدخلفيعملياتاكتساب

وترىالباحثةأنهيمكنلمعلمةالروضةتنميةاًلستعدادالقرائيللطفلمنخاللإثراءالبيئةالصفية

بذهن الصورة ترتب  بحيث معينة كلمات عن المعبرة والصور الروضةبالرسومات مقرونةطفل

بالكلمةالخاصةبها.

 :مهارات االستعداد القرائيخصائص 

ًلستعدادالقرائيأهمهامايهتي:امهاراتهامةًلكتسابأساسيةخصائصستهناك

علىتمييزأوجهالشبهواًلختالفبينالحروفوالكلماتوالصورمقدرة:وهيالالتمييزالبصري-أ

واألشكال،واأللوانواألحجام،وإدراكالعالقاتبينالكلواألجزاء.

المسموعةسواءأكانتلغويةمثل:الحروفصواتعلىتمييزاألمقدرة:وتعنيالالتمييزالسمعي-ب

الهجائيةأوالكلمات،أمايرلغويةكهصواتالكائناتالحية،وتتضمنهذهالمهاراتمهاراتفريية

أم مرتفعة أكانت وتمييزحدتهاسواء المختلفة، أو األصوات للمتشابهمن السمعي التمييز مثل:

(.2015ًلستماعالجيد،واًلنتباه،والتركيز)شعباني،منخفضة،وتتطلبهذهالمهاراتجميعهاا

،وخصائصهاعلىتذكرأماكناألشياءطفلالروضةمقدرةوتتمثلفي:التمييزالسمعيالبصري-ج

البيئ كنيةتمارتباطيةهيعملفوالكلمات؛حرفألة،وايالمميزةلها،واألسماء،والوجوه،والمثيرات

الروضة الذهنطفل الصور استرجاع أنيةالبصروالسمعيةيةمن التيسبق الصور من وايرها

(.Yangin,2009حاضره)وفيماضيهفيطفلالروضةتعرضلها
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عرضتموادلتصورجديدوإعادةتكوين،أوتمييزاسترجاععلىمقدرةالتعنيو:الذاكرةالبصرية-د

ممايسهلمنقبلاألطفالتمتعلمهاي،وهذهالعملية(2002)ملحم،اأوالتعرضلهابصرياسابقاا،

)البطاينة،الحروفوالكلماتصور،وأشكالاستذكارسرعةاللمنخ،إمكانيةتعلمالقراءةيهمعل

بالعينوبقدرماتكونالعينسليمةتكونالذاكرةالبصريةمهارةالذاكرةالبصريةرتب وت(،2005

قدرتهاوأدائهااعلىصابةفننذلكسينعكسسلبالإلإذاماتعرضتالعينو،فضلصورةأتعملب

 .(2018)زاب،سترجاعاًلالتخزينوعلى

السماعي-و الروضةمقدرةوتعني:الفهم يسمعه،طفل ما وإدراك فهم تهترجممنخاللعلى

المسموعةلأل إلىصوات اًلنتباهوتحويلها من فائقة قدرات المهارة هذه وتتطلب ومعان، دًلًلت

.(Linebarger, 2001والتركيز)

وتشتملعلىمهارةالنطقالصحيحلمخارجالحروف،والتلفظبطريقةصحيحة:التعبيراللغوي-ز

و الروضةمقدرةللكلمات، جديدة،طفل مفاهيم اكتساب وكذلكعلى بطريقةصحيحة، وتوظيفها

واقفاًلجتماييةأوعلىاًلتصالوالتواصلمنخاللالمناقشة،والتعبيرعنالممقدرةتتضمنال

(.2015)شعباني،يةماألحداثاليو

 :مهارات االستعداد للقراءة دافأه

تقديمالمعارفوالخبراتتتمحورفيومهاراتاًلستعدادللقراءةكسابإلمجموعةمنأهدافهناك

طفلتهيئةوالهامةللطفللمساعدتهفيعمليةالنمواللغويوزيادةالثروةاللغوية،وإدراكالمعاني.

الكالميةالروضة قدراته وتنمية وللحديث المهارات، ابرز الروضةتهيئةمن الحياةطفل لتقبل

طفلالروضةاكسابايضاوملمعهاعنطريقاأللعاباللغوية،والسؤالوالجوابالجمايية،والتعا
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طفلاكساب،كمايجبخلفيةلفظيةواتجاهاتواستعداداتايجابيةنحوتعلمالمزيدمنالكلمات

المطبوعةالروضة الكتابوالمواد التعاملمع التركيزعلىومهارات الروضةاكسابايضا طفل

   ركيةللقيامبعمليةالقراءة.سيةحمهاراتح

:مهارات االستعداد للقراءة طفل الروضةالمؤشرات الحسية على امتالك  

طفلالروضةاللهفةلدىمثلمهاراتاًلستعدادللقراءةطفلالروضةامتالكالمؤشراتتدلهناك

اًلهتمامايضا،والمطبوعاتكثرةاألسئلةواًلستفسارحولووخاصةالمصورةةللنظرللموادالمطبوع

إنصاتهإلىاألحاديثوسهولةعمليةالحفظواًلسترجاعلألناشيدكماًلنغفلعن،بالكلماتالمطبوعة

(.2012والقصصوتعليقاتهعلىمضمونها)رسالن،

:االستعداد للقراءةأهم مهارات

ُتقّسممهاراتاًلستعدادللقراءةإلىاألقساماآلتية:

ومعرفةاأللعاب_1 وايرها، واأللوان واألشكال، كاألحجام، البصرية المثيرات وتشمل البصرية:

 أشكالمعينةمنالحروف،وبعضكلماتمنخاللالكتابات.

األلعابالسمعية:وتعنيالتمييزالسمعيبينأصواتالحروفالمختلفةمنخاللاأللعاب،_2

زنةفيالذاكرة؛إلىتذكرميزاتسمعيةتكونمخباإلضافةوالتفريقبينأصواتالحروفوالكلمات،

ال الحروف،كذلك وتوفرمقدرةكتذكرأصوات للقصة، المعلمة قراءة واًلنتباهخالل التركيز على

 فيتعلمالقراءة.طفلالروضةالرغبةوالميوللدى

باراتوالحديثبع،طفلالروضةةالسابقةلدىألعابالكالم:منخاللتنميةالمفرداتاللغوي_3

.(2009،)الحبيبوالهوليوجملسليمة،ونطقالحروفبشكلصحيح
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 طرق قياس االستعداد للقراءة:

هناكعدةمقاييسواختباراتُتمكنالمعلممنالكشفعندرجةاًلستعدادللقراءةلدىاألطفال
منها:

راتفرييةهي:اًلسترشادوهومقياسفردي،وجماعييتهلفمنخمسةاختبامقياس جيتكس:_  1

الصوتي، والوزن البطاقات، بواسطة الكلمات بين والمطابقة الكلمات، بين والمطابقة بالصور،

 الحروف.

وهويبارةعناستخدامحروفمبعثرةلتكوينكلمات،وإخفاءحرفمخالفبيناختبار كالرك:_  2

 لماتأخرى.حروفأخرى،واختيارمنمتعددلكلمةمشابهفيصفةمامعك

منرو:_  3 قدراتاختبارات  تقيس منفصلة اختبارات خمسة في الروضةويتمثل البصرية؛طفل

كالتمييزبيناًلتجاهات،والتآزرالبصريالحركي،ومقياسالقدراتالسمعيةكالتمييزبيناأللفاظ

ككتابةاًلسم،المسموعة،ومزجاألصوات،وإعادةسردقصةبعدسماعها،ومقياسالقدراتالحركية

والنقربواسطةاليدينبدقةوسرعة،ومقياسالنطقمنحيثالسرعةوالدقة،ومقياسالقدراتاللغوية

)عبدالرحمنمنحيثسرعةالتصني ،وطولوقِّصرالجملةطفلالروضةللمحصولاللغويلدى

.(2002ومحمد،

لمجموعةالطالبواًلجتماييةوترىالباحثةأنالمقياساألنسبًلستخدامهيعتمدعلىالبيئةالثقافية

.المستهدفة

 :كساب مهارات االستعداد للقراءةدور معلمة الروضة في إ

ُيَعّددورمعلمةالروضاةفياكساابمهاراتاًلساتعدادللقراءةألطفالالروضاةهامااوحيوياامن

خاللمعرفتهابههميةالبيئةواساااتراتيجياتالتعلموالتعليم،باإلضاااافةلمعرفةالخصاااائصالنمائيةلهم
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والقصااااااااااص،ولديهمفاألطفالفيهذهالمرحلةيحبوناللعب،كمايحبوناًلسااااااااااتماعإلىالحكايات

خيالواساااااااااٍع؛ولهذافنناأللعاباللغويةواألنشاااااااااطةالتيُتعدهاوتنظمهاالمعلمةمعاألطفالتدعم

(Pullen & Justic,2003(،ويضي كلمنبولينوجاستك)2004النمواللغويلديهم)بدير،

تدعماكسااااااااااابهمأنهومنخاللوجوداألطفالفيالروضااااااااااةيمكنأنتقدمالمعلمةعدةنشاااااااااااطات

مهاراتاًلساتعدادللقراءة؛خاصاةافياألوقاتالتييجتمعونفيهاضامنحلقاتجمايية،ومنهذه

المهارات:مهارةاًلساااتماع،ومهارةالحديث،وتعرفأشاااكالوصاااورالحروف؛وهذابدورهيؤديإلى

انتقالاألطفالإلىمرحلةالقراءةبكلسهولةويسر.

 اب مهارات االستعداد للقراءة:كسالنظريات المفسرة إل 

أهمهامهاراتاًلستعدادللقراءةهناكعدةنظرياتسعتإلىوصف،وتحليل،وتفسير،اكساب
مايلي:

نظرية بياجيه _1

يرىبياجيهأنحدودالتعلمتخضعلمراحلالنموالمعرفيلدىاألطفال؛فهيالتيتحددمستوى

ا،ولذلكفننالفروقفيإكساباًلستعدادعندبياجيههيذاتهاالعملياتالعقليةالتييستخدمونه

الفروقفيالمرحلةالنمائيةالتيتمكنهممناًلكتسابأوًلتمكنهممنإكتسابالتراكيبالمعرفية،

وبّينبياجيهأنهناكأربعةمراحلنمائيةضروريةمتسلسلةهي:الحسيةالحركية،ومرحلةماقبل

واإلج فيالعمليات، البيئة تسهم كما )المصورة(، المجردة والعمليات المحسوسة(، )العمليات رائية

عمليةالنمووتعمقه،لكنهاًلتتدخلبعمليةالتسريع،فمناألفضلحسببياجيهعدمتكلي األطفال

(.2007بهعمالتفوقمراحلتطورهمالمعرفيالتييمرونبها)الشري ،
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 نظرية جانييه: _ 2

اًلنساااااناوساااالوكهوًليعاااازىهااااذاالتغيياااارمقاااادرةهااااوتغيياااارفاااايممفهااااومالااااتعلمعناااادجانييااااه

لعمليااااااتالنماااااوويظهااااارهاااااذاالتغيااااارعلاااااىشاااااكلتغيااااارفااااايالسااااالوكاويمكاااااناًلساااااتدًللعلياااااه

الفااااردعلااااىمقاااادرةبمقارنااااةماااااكااااانعليااااهالساااالوكقباااالوبعااااددخااااولالفااااردلموقاااافالااااتعلموعلااااى

(.2000عبدالهادي)مناًلشكالشكلأياًلنجازفي

الااااتعلمعنااااادجانيياااااههاااااوطبيعياااااةتراكمياااااةوحيااااثانللمقااااادراتدورافااااااعالفااااايهاااااذاالتاااااراكملماااااا

يتصاااافبااااهماااانقابليااااةلالنتقااااالاًليجااااابيافقيااااااوراساااايااحيااااثيكااااوناًلنتقااااالافقياااااعناااادماتعماااال

يبينماااااتكااااوناًلنتقااااالعلااااىالمسااااتوىنفسااااهفاااايموقاااافجدياااادمشااااابهللموقاااافاًلصاااالمقاااادرةالم

.ماعلىاواعقدمنالمستوىنفسهاوالمقدراتفيتعلمقدرةراسياعندماتوظفالم

لالنتقااااااااللقابليتهاااااااايعتبااااااارجانيياااااااهانانمااااااااطالتفكيااااااارواسااااااااليبهالمختلفاااااااةهااااااايايضاااااااامقااااااادرات

. الواسعبحيثتساعدعلىتعلمالعديدمناًلعمالوممارسته

تعدادللتعلممختلفمنموقفآلخرمتهثرااذلكبهمرينهما:أوضحجانييهأناًلس

 مايتطلبهالموضوعمنخبراتسابقة. -1

 (.2003مستوىتحصيلالمتعلملتلكالخبرات)البجة، -2

نظرية برونر:_ 3

تعليمأيموضوعيرىبرونر يمكن  مفادها: يهتيمنخاللفرضية للتعلم اًلستعداد مفهوم أن

ا بفاعلية،وبشكلعقليأمينأليطفلفيأيمرحلةنمو،وهذاالقوليعنيأندورالبيئةكبيرجدا

الخبراتمنخاللاًلستراتيجياتطفلالروضةفيتطويرالتراكيبالمعرفيةللطفل؛وذلكبتعليم
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التعلميةالتعليمية،واستخدامالوسائلواألساليبالمناسبة،وبّينبرونرأنعمليةاكتسابالتراكيب

اللغويةتمربثالثمراحلمتسلسلةايرمحكومةبعمردقيق،وهي:

يقالتفاعلللمثيراتالحسيةفيالبيئةعنطرطفلالروضةالتمثيلالحركي:وتتمثلبمعرفة -1

 معهاكالمهاراتالحسية.

 بصنعصورخياليةفيالذهنلألشياءالواقعية.طفلالروضةالتمثيلالخيالي:وتعنيقيام -2

بالتعرفعلىاألشياءالملموسةفيبيئتهعنطريقطفلالروضةالتمثيلالرمزي:وهنايقوم -3

نوعيفيعمليةاكتسابوتطو تغيير المسمياتإلحداث أو المعرفيةالرموز التراكيب ير

 (.2000)عبدالهادي،

 نظرية أوزبل: _ 4

الموجودةالخبراتعمليةإحداثعالقاتوارتباطاتبين:بهنهاًلستعدادللتعلمبلأوزويعرف

البناء البنيةالمعرفيةبماخبراتملهمنقدّالمعرفيللمتعلم،ومايُبالفعلفي جديدة،لذلكتؤدي

ادورااأفكارأورةخبتشملهامن معلوماتأوأفكارأوالخبراتهذهدتعإذفيعمليةالتعلم؛رئيسا

عتمديُسسالتيألالمعارفبمثابةاتشكلدورااأساسياافيحياةالمتعلم،وتعدهذهقاتالمبادئأوع

(.2001)الشرقاوي،أننقدمهللمتعلميمكنعليهافيإضافةما

لدخولمعلوماتجديدةإلىذلكالتعلمالذييحدثنتيجةباًلستعدادللتعلمعندأوزبلأنهقصديُكما

الجديدةالخبراتأن؛بمعنىالمتعلمسابقةمختزنةفيالبنيةالمعرفيةعندبمعرفةلهاصلةالدماغ

نةفيمواضعمعيالموجودةنفسهاأومماثلةلها،فالمعلوماتتختزنفيالخبراتتكونمننويية

وعنددخولفيصورةمجموعات،الخبراتعديدةفيعمليةتخزيندماغيةياال،وتشتركخدماغال
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منايرهاتتهثرأكثرالخالياولكنبعضهذهالخالياالدماغية،الجديدةتحدثتغييراتفيالخبرات

مننويية  سابقةخبراتبهاتالتياختزنالخالياالتيتتهثرأكثرهيفالخالياأثناءالتعلمذوالمعنى،

تقومبتخزينالمعلوماتالخالياالدماغيةالجديدةنفسهاأومماثلةله،أيأنالخبرات أثناءالتي

(.2009الشري ،)عمليةالتعلمذوالمعنىتخضعلمزيدمنالتغيرات

هالخطااالرئيساااااااااااااااةللتعلمهيالتعلمبااالمحاااولااةوالصاااااااااااااافااةيرىثورناادايااكأننظريةة ثورنةدا:ة :_  5

أوالمحتملة،كييختارمنبيناًلسااااااتجاباتالممكنةمتعلمإتاحةالفرصااااااةللأي(الرب )اًلختيارو

نظريةالمحاولةوتقومبينهاوبينالحصاااااولعلىالتعزيزوالرب ،تلكاًلساااااتجابةالتيتحققالهدف

:علىالفروضاآلتيةوالخطه

.المشكلعنطريقالمحاولةوالخطهااايتعلمالكائنالحيحلالموقف1

ويقاسبتناقص،اايحدثالتعلمبالمحاولةوالخطهبصورةتدريجيةمعتكرارالمحاوًلت2

.وعدداًلخطاءأالمحاوًلتزمن

اثمتتحولتدريجيا،اااتكوناًلستجاباتاألولىللحلالقائمعلىالمحاولةوالخطهعشوائية3

إلىقصديةعنطريقاًلختياروالرب .

(بينالمثيرواًلستجابةرواب العصبية)الوصالتالعصبيةااايعملالتعزيزعلىتقويةال4

المعززة.

همالكمايؤدياإل،ااايعملالتكرارعلىتقويةالرواب العصبيةبينالمثيرواًلستجابة5

.إلىضعفهذهالرواب 

والتفاعلبينها.المتعلمااقوةاًلستجابةدالةلكلمننم المثيراتودرجةاستعدادأوتهيؤ6
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حجمالوأنوعال،وليسعلىمتعلمعلىأهميتهاالنسبيةللاااتعتمدالفعاليةالنسبيةللمعززات7

.(2000)قطامي،وقطامي،توقيتالوأ

نظرتلالستعدادللقراءةمنناحيةمعينة؛حيثوقدًلحظتالباحثةأنكلمنالنظريات

ركزبياجيهعلىالنموالمعرفيفيحينأنجانييهاهتمبالخبراتالسابقة،أماأوزبلفقد

أخرااحيثركزعلىالمحاولةوالخطهلفكرةاًلرتباطاتوالعالقاتوثورتوجه ندايكأخذمنحىا

أياهتمبفكرةالتعلمالذاتي.

 السابقةالدراسات 

التعلم البيئة،واستراتيجيات قامتالباحثةبعمليةمسحأوليلموضوعالدراسةالتياختصتبدور

والتيُأتايحلهااًلطاالععليهاا؛بهادفاإلفادةمنهاافايإجراءمهاراتاًلستعدادللقراءةوالتعليم،و

السابقةحسبالترتيبالزمنيمنالدراسةالحالية،وبناءأداتهاالمستخدمة،وقدتمعرضالدراسات

بتعقيبوتعليقعامعلىالدراساتالسابقة،وبياانأهمياتهاةالباحثتاألحدثإلىاألقدم،ثمختم

بالناسبةللدراساةالحالياةوبيانأوجهاًلتفاقواًلختالفبينهما،وماتميزتبهالدراسةالحاليةعن

الدراساتالسابقة.

 الدراسات السابقة:

بعضمظاهرصعوباتالقراءةفيمرحلةرياضى(للتعرفعل2019القحطاني)دراسةسعت

فيالدراساتالعربيةواألجنبيةوسبلعالجها،واستخدمتالباحثةالمنهجالنظري،واستخدمتاألطفال

مهاراتالمحصلةمننتائجالدراساتالسابقة،وأظهرتنتائجالدراسةأنالدراسةأداةرصدللمعلومات

ونولوجياًلستعدادالقرائيفيمرحلةالروضةهي:)مهارةالتعرفعلىالحروف،مهارةاإلدراكالف
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مهارةالتعرفعلىاألرقام،مهارةالتعرفعلىاأللوان،مهارةالتعرفعلىاألشكال(،وركزتنتائج

وجي(،وأنهنالكارتباطااالدراسةعلى)مهارةالتعرفعلىالحروفالهجائية،مهارةاإلدراكالفونول

كبيرااومهماابينمهارةالوعي،ومهارةالتعرفعلىالحروفوتؤثربشكلكبيرعلىمستوىالقراءة

لدىاألطفالفيالمراحلالالحقة.

مكوناتأيةأحدمجاًلتأوانهاحيثالفونولوجياأوعلماألصاااااااواتويجدربناهنااننتعرفإلى

تصبدراساااااااااااةكلمايتعلقبهصاااااااااااواتاللغة.لهذافننالوعيالفونولوجيختلغةمناللغات،حيث

علىمعرفاااةأمااااكنإنتااااجاألصااااااااااااااواتاللغوياااة،وكيفياااةأوآلياااةإخراجهاااذهمقااادرةيعنيامتالكال

مقدرةاألصاوات،والكيفيةالتيتتشاكلفيهاهذهاألصاواتمعبعضاهالتكوينالكلماتواأللفاظمعال

علىإدراكالتشابهواًلختالفبينهذهاألصوات،سواءجاءتهذهاألصواتمفردةأوفيالكلمات

 والتعابيراللغويةالمختلفة.

لقدراتتتجاوزاللغةطفلالروضاااااااةيعنيامتالكالوعيالفونولوجيومنالناحيةالعلميةفنن

غيم،تقسيمالجملةإلىكلمات،والكلماتإلىعلىالتنطفلالروضةمقدرةإلىماوراءاللغة،بمعنى

(2017)رشيد,مقاطع،والمقاطعإلىأصواتإضافةإلىمزجاألصواتلتكوينالكلمات.

تقصااااااياتجاهاتمعلماترياضاألطفالإلى(بنعداددراسااااااةهدفت2018قامترمضااااااان)

للقراءة،وتكونمجتمعالدراساااةمنطفلالروضاااةنحواساااتخدامالقصاااصالمصاااورةلتنميةاساااتعداد

معلماترياضاألطفالفيمحافظةالشااااااارقيةفيمصااااااار،واختارتعينةعشاااااااوائيةبسااااااايطةبلغت

منخاللاساااتخدامالبياناتواساااتخدمتالدراساااةالمنهجالوصااافيالتحليلي،وتمجمع(معلمة60)

(فقرةموزعةعلىثالثةمجاًلتهي:أهميةالقصاااصالمصاااورة،وقراءة35المكونمن)اًلساااتبيان

،ورةفيتنميةمهاراتالقراءةوالطالقةاللغويةصاااالقصاااةالمصاااورةلطفلالروضاااة،وأثرالقصاااةالم
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رجةاتجاهمعلماتالروضاااااةفيوتوصااااالتالدراساااااةإلىمجموعةمنالنتائجأهمهامايلي:كانتد

النتائجأيضاااأنهلمتوجدفروقذاتدًللةإحصااائيةوأظهرتمرتفعة،اسااتخدامالقصااصالمصااورة

المتغيرالمؤهلالعلميبينماظهرتفروقتعزىلعددسنواتالخبرة.تبع

مستوىاًلستعداد(إلىالكشفعن2017)وخضيروالخوالدةوالرفاعيمومنيالةهدفتدراسو

طلبةالتمهيدالثانيفيرياضاألطفالفياألردن،وتكونمجتمعالدراسةمنطلبةالقرائيلدى

تموطفلة(طفال374علىعينةمكونةمن)الدراسةالتمهيديفيمرحلةالروضة،وطبقتالصف

دمتالدراسةالمنهجاختيارهمبالطريقةالعشوائيةالطبقيةفيعددمنمناطقمحافظةإربد،واستخ

(فقرةوزعتفياختبارلإلدراك125الوصفيالمسحي،وتمثلتأداةالدراسةبمقياسمكونمن)

وأنمتوسطاكانالقرائيلالستعدادالمستوىأنالبصريواختبارلإلدراكالسمعي،وأظهرتالنتائج

المتغيرالجنس.ذاتدًللةإحصائيةوفقلكفروقليسهنا

(الضوءعلىاستراتيجياتتعلماألطفالالشائعةمنوجهةنظرمعلمات2015صالح)وألقى

الخاصة، األطفال الخاصةفيرياض األطفال الدراسةمنجميعمعلماترياض وتكونمجتمع

( والبالغعددهن علىعينةعشوائيةطبقيةمن3215العاصمةعمان الدراسة وطبقت معلمة، )

،كهداةلجمعالبياناتلدراسةالمنهجالوصفيالمسحي،وتماستخداماستبيان(معلمة،واعتمدتا390)

وأظهرتالنتائجأنمجالاستراتيجيةالقصةجاءبدرجةمرتفعةبينمااستراتيجيةالتعلمباللعبجاء

كانتهناكعالقةذاتدًللة،ومجالاألركانالتعليميةفكانالرتبةاألخيرةأمَّافيبدرجةمتوسطة،

الدرجاتالكليةفيجميعبحسبالمتغيرالتخصصةشيوعاًلستراتيجيةاألكثرشيوعاوفقفيدرج

المجاًلتباستثناءمجالالقصة،وتبينوجودفروقفيالدرجةالكليةلمجالالتعلمبالمجموعات،
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دًللةإحصائيةاذاتفروقالوماإلنسانية،وكشفتالدراسةأيضوالتعلمباللعبلصالحفئةتخصصالع

وسنواتالخبرة.تعزىللمؤهلالعلمي

(دراسةهدفتإلىالتعرفعلىمدىتقبلاألطفالبيئتهمالصفيةفي2014وأعدتالدهان)

الرياضالحكوميةواألهليةفيمنطقتيالكرخوالرصافةفيالعراق،وتكونمجتمعالدراسةمنرياض

وتكونتعينة(روضة124والرياضالخاصةوبلغت)(روضة،149األطفالالحكوميةوبلغت)

كهداةاستبانةواعتمدتالدراسةالمنهجالوصفيالتحليلي،واستخدمتوطفلة،(طفال212الدراسة)

وجودتقبللدىاألطفاللبيئتهمالصفية.للدراسة،وكانتأهمالنتائج

تدريبي في إشفبا  للاااات امجبرنفاعليةعنللكشف هدفت (بدراساااة2008أجرتالعناني)

(طفلوطفلةبين71التيطبقتعلى)للنفسية ألطفال للروضة، ولتاقيق ذلك تم بناء أدلة للدرلسة 

(سااااانواتفيعمان،وخلصاااااتالدراساااااةبمجموعةنتائجمنضااااامنهاأنتنوعاألنشاااااطةالتي5-6)

حاجاتالنفسااايةلدىأطفالاشاااتملتعلىأنشاااطةجماييةيشاااتركفيهااألطفاليؤديإلىإشاااباعال

الروضة.

(دوربيئةالروضةفيإكساباألطفالبعضمهاراتاًلستعدادللقراءة،2007وتناولتالشري )

دراسةميدانيةعلىبعضرياضاألطفالالحكوميةفيمدينةالرياض،واستخدمتالدراسةالمنهج

الدراسةباستبانةموجههأدواتوتمثلت(معلمة،217الوصفيالتحليلي،وتكونتعينةالدراسةمن)

للمعلماتتهدفإلىمعرفةدورالمعلمةفيإكساباألطفالبعضمهاراتاًلستعدادالقرائي،أمَّا

الثانيةفكانتبطاقةمالحظةلرصدالوسائلوالتجهيزاتالصفيةلغرفالروضةبهدفمعرفةدرجة

طفالمهاراتالتيتساهمفيإكساباألناألنشطةتوافرها،وأبرزتالنتائجأنمعلماتالروضةيطبق



56 
 

بدرجة البصرية للقراءة أمَّامرتفعةاًلستعداد للقراءة، اًلستعداد بدرجةمهارات فجاءت السمعية

.جدامرتفعةمتوسطة،وفيمجالمهاراتاًلستعدادللقراءةالخاصةبالحديثفكانتبدرجة

علىتحديدالبيئةاًلجتماييةفيلغةطفلماقبلالمدرسةفي(2007زبرهومةوالبشير)وركّ

وتكونمجتمعالدراسةمن(،مدينةعمان،ضمنثالثبيئاتماديةمتنوعة)انية،متوسطة،فقيرة

(سنواتفيمحافظةالعاصمةعمانوالبالغعددهم5-4جميعاألطفالالذينتتراوحأعمارهممابين)

(27658( من الدراسة عينة وتكونت وطفلة،  طفالا بالطريقة207( اختارهم تم وطفلة  طفالا )

الدرا أدوات المنهجالوصفي،وتمثلت الباحثان بالمقابلةوالتسجيلالصوتيالعشوائية،واستخدم سة

للمفرداتوتدوينهاوتحليلها،وأظهرتنتائجالدراسةتفوقالبيئةالغنيةمنحيثالمجموع،وجاءت

ناثمنعينةالدراسةالمتوسطةفيالمرتبةالثانية،وأخيرااالبيئةالفقيرة،كماأظهرتالنتائجأناإل

المختلفةمقارنةبالذكور.أكبرمنالكلماتالجاريةأوددايستخدمنع

(دورمبنىالروضةفيتفعيلأنشطتها،وتكونمجتمع2001)والغرابليدراسةالشريععالجتو

(معلمة،300الدراسةمنمعلماترياضاألطفالفيدولةالكويت،وتماختيارعينةعشوائيةبلغت)

تبيانمكونمنأربعةمجاًلتهي:واستخدمتالدراسةالمنهجالوصفي،وتمثلتأداةالدراسةباس

تفعيلوأظهرتالنتائجأن،المتعلقبالموقع،ومجالتخطي ومجالتنظيمالمبنى،والمجالالصحي

دورالمبنىقداختلفبنسبمابينالمتوسطةوالعاليةضمنمجاًلتالدراسة.

  الدراسات األجنبية

(التعرفإلىأثرقراءةالقصةالتفاعلية(Okay, O.&kand,2017اوكايوكاند،هدفتدراسة

فيتنميةاللغةالتعبيريةواًلستقباليةلدىأطفالالروضةفيأنقرة،واستخدمالباحثانالمنهجالتجريبي

الدراسةمنمجموعتينإحدا القصةوالمنهجالوصفي،وتكونتعينة باستخدام هماتجريبيةدرست
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وطفلةلكلمجموعة،وتمثلتأدوات26ريقةالتقليديةبواقع)بالطواألخرىضابطةدرست (طفالا

ومقابالتفيتركيا،وبطاقةمالحظةللمعلمالدراسةبنموذجالمعلوماتالعامة،واختباراللغةالتعبيرية

بينمتوسطاتدرجاتذاتدًللةإحصائيةفروقوجودمعالمعلموأولياءاألمور،وأظهرتالنتائج

صالحودرجاتالمجموعةالضابطةفيالتطبيقالبعديًلختباراللغةالتعبيريةل،التجريبيةالمجموعة

،كمابينتالدراسةأنقراءةالقصةالتفاعليةلهاأثرفعالفيتنميةالمفرداتالمجموعةالتجريبية

اًلستقباليةلألطفال.

العواملالتيتسببقصوراافياًلستعداددراسةركزتعلىاكتشاف((Dayle,2010دايليدَوأعّ

وطفلةمنأطفالالروضةطفال(114القرائيلدىبعضأطفالالروضة،وتكونتعينةالدراسةمن)

(منأولياءاألمور،وأظهرتنتائجالدراسةوجودنقصمعرفيوخبراتلدى69(معلمينو)9و)

األمرالذيتسببفيوجودقصور،لهمأطفالالروضة،وضعفمشاركةالوالدينفيمتابعةأطفا

فياًلستعدادالقرائيلدىأطفالالروضة.

طويرأداةلقياسبدراسةهدفتإلىت،(Greenfield &others,2009)جرينفيلدواخرونوقام

وعملياتالتعلماألساسيةلدىأطفالالروضةفيإحدىالمدناألمريكية،إذقامتالمعرفةالعلمية

الدراسةبتحديدالمحتوىوالمهاراتالرئيسةلتضمينهافيأداةالقياسالتيقدمتللجنةمنالخبراء،

ال،وأظهرتالنتائجدقةعاليةلالختبارفيقياسدرجةالمعرفةالعلمية،وعملياتالتعلملدىاألطف

وأظهركذلكقدرتهعلىالتنبؤبطريقةتعلماألطفاللهاعنداًللتحاقبالمدرسة.

دراسةهدفتإلىتطويرب(Samarapungavan& Others,2009 وفينفسالسياققام)

(فقرةقسمت24أداةقياسلتعلمأطفالالروضةللمعرفةالعلمية،واًلستقصاءالعلمي،مكونمن)

أحدهمالقياسفهماألطفالللمفاهيمالعلمية،واآلخر؛سماربونجافانواخرونفرعيينعلىاختبارين
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لقياسفهماألطفاللعمليةاًلستقصاءوعملياتهالعلمية،وطبقهذاالمقياسكاختباربعديعلى

وطفلة،99) وطفلة64منهم)(طفالا (35الثقافةالعلمية،و)مشتركةبمشروعفيروضة(طفالا

وطفلةفيرياض ذاتدًللةإحصائيةفيأدائيفروقبه،وأبرزتالنتائجايرمشتركةأطفالطفالا

فيدرجاتتطبيقاًلختبارينالفرعيينلصالحالمجموعةالتجريبية،األطفالفيمجموعتيالدراسة

اًلس فيمجال بالمشروع التدريس تهثير أن النتائج أظهرت جانبكما في منه أكثر كان تقصاء

المفاهيمالعلميةوكانتأصعبفقراتاًلختباربالنسبةلألطفالتلكالمتعلقةبتمويهالكائناتالحية.

 التعقيب على الدراسات السابقة: 

منخاللعرضالدراساتالسابقةذاتالعالقةبالدراسة،نجدتنوعهامنحيثأماكنإجرائها

السعودية،الكويت،تركيا،الوًلياتالمتحدةاألمريكية(،أوتنوعهافيالموضوعات)األردن،مصر،

ستعدادالقرائي(،أوطبيعةالعيناتالتعليم،واًلوالتعلمالتيتناولتها)بيئةالروضة،استراتيجيات

اتالسابقةوقدجاءتالدراس(المعلمات،أولياءاألمور،أطفالالروضة،الغرفالصفيةالمستهدفة)

:اعهينوأثالثةعلى

   ببيئة الروضة:النوع األول: اختص 

برهومة؛2014الدهان،ذاالنوع،كمافيدراسااااااااااةكلمن:)اتفقتبعضالدراساااااااااااتفيهإذ

(.2001،والغرابلي؛الشريع2007والبشير،

  :التعليمو التعلم النوع الثاني: اختص باستراتيجيات 

اتفقتبعضالدراسااااااتفيهذاالنوع،وهوالتركيزعلىاًلساااااتراتيجياتالتدريسااااايةألطفالوقد

 اوكاايوكااناد(2015صااااااااااااااالح،؛2018رمضااااااااااااااان،؛2008العنااني،):الروضااااااااااااااةكادراسااااااااااااااة
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Okay.&kand,2017))واخاااااااااارون؛ (Greenfield &others,2009)جااااااااااريااااااااااناااااااااافااااااااااياااااااااالااااااااااد

(.Samarapungavan& Others,2009ساماربونجافان)

 النوع الثالث: اختص باالستعداد القرائي:

مومنيوخضاااااايروالخوالدةوالرفاعيالاتفقتبعضالدراساااااااتالسااااااابقةكدراسااااااة)وفيهذاالنوع

(.Daley ،2010) دايلي؛2017،

التعلمواستراتيجياتالتيتناولتأثرالبيئةفيهدفهامعالدراساتالسابقةوقداتفقتهذهالدراسة

واًلستعدادالقرائي،واختلفتمعهافينوعالمتغيراتالتيستتناولهاهذهالدراسةفيجمعها،التعليمو

ومعرفةأثرهماعلىاًلستعدادالقرائيلدىأطفالالروضة.منهما،لنوعينأثنين

بهنه السابقة، الدراسات عن الحالية الدراسة تميزت فيكما ستجري ومكانيةا زمانية، حدود

التعليموالتعلمواستراتيجيات،دوربيئةالروضةوموضوييةوبشريةجديدة،إذأنهاستركزفيهاعلى

فيفيإكسابأطفالالروضةبعضمهاراتاًلستعدادللقراءةمنوجهةنظرمعلماتالروضة

.ولواءسحابالمدارسالحكوميةفيمديريةالتربيةوالتعليملمنطقةلواءالموقر

فيالمنهجيةالبحثيةالمتبعةوقة،وقداستفادتالباحثةفيدراستهاالحاليةمنالدراساتالساب

والمناسبةلتحليلالبيانات،وفيبناءأداةدراستها،واًلطالععلىاألساليباإلحصائيةالمستخدمة

ضيحنتائجالدراسةالحاليةالتيالخاصةفيدراستها،وتوظي نتائجهذهالدراساتفيتفسيروتو

وتفصيلاألدبالنظريالمتعلقفيمجالبحثها،منكيفيةصيااةتمالتوصلإليها،كمااستفادت

ودراستها.
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 الفصل الثالث 
الطريقة واإلجراءات 

الدراسااااةأدواتتضاااامنهذاالفصاااالوصاااافلمنهجالدراسااااةومجتمعهاوعينتها،كماتموصااااف

وإجراءاتتطبيقهما.

 منهجية الدراسة:  

القائمعلىجمعالمعلوماتوالبياناتمنالتماستخدامتحقيقاالهدفالدراسة، منهجالوصفي

ال ذات والمصادر لالمراجع النظري اإلطار لبناء أفلبحث،عالقة  من المعلومات عينةوجمع راد

.المنهجاألكثرمالءمةألاراضالدراسة،ومناقشتها؛ألنهلنتائجالمطلوبةلللوصول،وتحليلهاالدراسة

 :       وعينتها مجتمع الدراسة

منجميعمعلماتالروضةفيالمدارسالحكوميةفيتربيةلواءوعينتهاتكونمجتمعالدراسة

تربيةوالتعليمللعاممعلمة،بحسبإحصائياتوزارةال125 ))نعدده ،والبالغولواءسحابالموقر

(.2020/2021)الدراسي

 (يوضحخصائصالعينة1وجدول)

 ( 1جدول )

 . والمديرية ، والمؤهل العلمي،التدريسيةالخبرة توزيع أفراد مجتمع الدراسة وعينتها حسب متغيرات 

 النسبة التكرارالفئات 

 التدريسيةالخبرة

3636.0سنوات5اقلمن

3636.0سنوات 5-10 
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2828.0سنواتفهكثر10

 0.88 88 بكالوريوس المؤهلالعلمي

 0.12 12 دبلوم 

 40.0 40 لواءالموقر المديرية

 60.0 60 لواءسحاب 

 100.0 100 المجموع 

 

الدراسة:  أدوات
نظريومراجعةالدراساتالدراسةمنخاللاًلطالععلىاألدبالأدواتبتطويرةالباحثتقام

من(فقرة،اشتملتمهاراتاًلستعدادللقراءة.والثانيةمن35األداةاألولىمن)وتكونتالسابقة،

أربعةمجاًلتهي:32) فقرةموزعةعلى بالمطبوعات،واًلركان( الغنية التعليمية،وركنالبيئة

أربعةمجاًلتهي:التعلمى(فقرةموزعةعل46من)الثالثة،وتكونتاألداةةالخارجيةئالمكتبة،والبي

باللعب،التعلمبالقصة،ولعبالدور،والتعلمالتعاوني.

:المعلوماتالمعبرةعنخصااااااائصعينةالدراسااااااة،طبقاالمتغيراتهاوهيدواتاألوتضاااااامنت

:الخمساةوهي(وتماساتخداممقياسليكرتبمساتوياتهوالمديرية،،والمؤهلالعلميالتدريسايةالخبرة)

ا) ا)،(2بدرجةقليلة)،(3بدرجةمتوسطة)،(4بدرجةكبيرة)،(5بدرجةكبيرةجدا (،1بدرجةقليلةجدا

-2.34)-ب،(عاااااليااااة5-3.68)-أكمااااايلي:كماااااتمتقساااااااااااااايمدرجاااااتالموافقااااةعلىالفقرات

منخفضة(.2.33-1جا)،(متوسطة3.67
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الدراسة: أدواتصدق 

صدقالمحكمين:
المحكمين،(1رقمملحق)بصورتهااألوليةاًلستبانةتمعرض منعلىمجموعةمن

والجامعة،سراءجامعةاأل:اآلتيةومالتربويةفيالجامعاتأعضاءهيئةالتدريسالمتخصصينفيالعل

للتهكدمن،(3كماهوموضحبملحق)السعودية/جامعةحائلو،معةالشرقاألوس وجا،األردنية

إجراءوواإلضافة،حذفبالةالباحثتوفيضوءمالحظاتهمقام،تهاابمجاًلتهاوفقراًلستبانةصالحية

(فقرة37)لألداةاألولى،حيثكانتالفقراتبالصورةاألوليةبعضالتعديالتاللغويةوالطبايية

(فقرةواصبحت25)(.أمااألداةالثانيةفقدكانتبالصورةاألولية35وأصبحتبالصورةالنهائية)

( النهائية فقرة،32بالصورة لألداة( األولية بالصورة الفقرات واصبحت30)الثالثةوكانت فقرة )

ين)أ(و)ج(.ملحقالكماهوموضحفي(فقرة،46ة)بالصورةالنهائي

الدراسة:  أدواتوصدق ثبات 

 مهارات االستعداد للقراءةثبات استبانة 

طريقةاًلختبارواعادةاًلختبارةالباحثت،استخدممهاراتاًلستعدادللقراءةأداةللتهكدمنثبات

(test-retest)جمعلمةمنخار(30)بتطبيقاألداةعلىعينةاستطالييةمكونةمنت،إذقام

تيالتطبيقوتمحسابمعاملالّثباتباستخداماسةبفاصلزمنيمدتهأسبوعانبينمرَّرالدعّينة

،(Cronbach Alphaارتباطبيرسون،كمااستخدمطريقةاًلتساقالداخليكرونباخالفا)معامل

علىالنحواآلتي:اًلستبانةيبينثبات(2)والجدول
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 ( 2جدول )

 للفقرات كرونباخ ألفا( وثبات اإلعادة  ) لمهارات االستعداد للقراءةقيم الثبات 

 اًلتساقالداخلي ثباتاإلعادة األداة

 0.81 0.86مهاراتاًلستعدادللقراءة

 مهارات االستعداد للقراءةاستبانة   صدق البناء:

بينالدرجةالكليةارتباط،اسااااتخرجتمعامالتلالسااااتبانةًلسااااتخراجدًلًلتصاااادقالبناء 

(،وقدتراوحتمعامالت30تكونتمن)اساااااااااتطالييةمنخارجعينةالدراساااااااااةفيعينة،اتفقروال

.والجدولالتالييبينذلك(0.82-0.41)بينمامعاألداةككلارتباطالفقرات

 (3جدول)

 وفقرات أداة االستعداد للقراءة معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية 

رقم
الفقرة

معامل
اًلرتباط

معاألداة

رقم
الفقرة

معامل
اًلرتباط

معاألداة

رقم
الفقرة

معامل
اًلرتباط

معاألداة

رقم
الفقرة

معامل
اًلرتباط

معاألداة

1.64** 10 .41* 19 .59** 28 .59** 

2 .76** 11 .62** 20 .64** 29 .63** 

3 .82** 12 .60** 21 .68** 30 .69** 

4 .57** 13 .49** 22 .79** 31 .79** 

5 .69** 14 .61** 23 .76** 32 .75** 

6 .66** 15 .55** 24 .63** 33 .64** 

7 .59** 16 .60** 25 .62** 34 .65** 

8 .69** 17 .50** 26 .68** 35 .69** 
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رقم
الفقرة

معامل
اًلرتباط

معاألداة

رقم
الفقرة

معامل
اًلرتباط

معاألداة

رقم
الفقرة

معامل
اًلرتباط

معاألداة

رقم
الفقرة

معامل
اًلرتباط

معاألداة

9 .73** 18 .53** 27 .70**   

 (.0.05دالةإحصائياعندمستوىالدًللة)*

(.0.01دالةإحصائياعندمستوىالدًللة)**

،ودالةإحصاااااااااااااائياوتجدراإلشاااااااااااااارةأنجميعمعامالتاًلرتباطكانتذاتدرجاتمقبولة

ولذلكلميتمحذفأيمنهذهالفقرات.

 بيئة الروضة  ثبات استبانة

-test)طريقةاًلختبارواعادةاًلختبارةالباحثت،استخدمدوربيئةالروضةأداةثباتللتهكدمن

retest)عّينةجمعلمةمنخار(30)بتطبيقاألداةعلىعينةاستطالييةمكونةمنت،إذقام

معاملابمعاملالّثباتباستخدامتيالتطبيقوتمحسسةبفاصلزمنيمدتهأسبوعانبينمرَّارالد

والجدول،(Cronbach Alphaارتباطبيرسون،كمااستخدمطريقةاًلتساقالداخليكرونباخالفا)

علىالنحواآلتي:اًلستبانةيبينثبات(4)

 ( 4جدول )

 كرونباخ ألفا( وثبات اإلعادة للمجاالت دور البيئة ) قيم الثبات لكل مجال من مجاالت

 خلياًلتساقالدا ثباتاإلعادة المجال

 0.93 0.92 البيئةالغنيةبالمطبوعات

 0.91 0.93األركانالتعليمية
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 0.87 0.90 ركنالمكتبة

 0.95 0.91 البيئةالخارجية

 0.94 0.92 بيئةالروضة

يتضحمنالجدولالسابقأنمحاوربيئةالروضةتتمتعبدرجةعاليةمنالثبات.

 الروضة بيئة استبانة صدق البناء:

كلفقرةوبينالدرجةارتباط،اساتخرجتمعامالتلالساتبانةًلساتخراجدًلًلتصادقالبناء 

والدرجةالكلية،المجاًلتببعضااااااااها،وبينبالمجالالتيتنتميإليهارتباطهاوالكلية،وبينكلفقرة

،وقدتراوحتمعامالتارتباط(30تكونتمن)اساااااااااااااتطالييةمنخارجعينةالدراساااااااااااااةفيعينة

والجاادولالتااالييبين(0.92-0.43)ومعالمجااال،(0.81-0.40)بينمااامعاألداةككاالالفقرات

.ذلك

 (5جدول)
كل فقرة من فقرات اداة بيئة   التي تنتمي إليه والمجالوالدرجة الكلية  الفقرةمعامالت االرتباط بين 

 الروضة

رقم
الفقرة

معامل
اًلرتباط

معالمجال

معامل
اًلرتباط

معاألداة

رقم
الفقرة

معامل
اًلرتباط

معالمجال

معامل
اًلرتباط

معاألداة

رقم
الفقرة

معامل
اًلرتباط

معالمجال

معامل
اًلرتباط

معاألداة

1.85** .63** 12 .79** .41* 23 .77** .59** 

2 .88** .76** 13 .87** .62** 24 .88** .64** 

3 .89** .81** 14 .86** .60** 25 .86** .69** 

4 .88** .57** 15 .71** .49** 26 .92** .79** 

5 .81** .69** 16 .84** .61** 27 .88** .76** 
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رقم
الفقرة

معامل
اًلرتباط

معالمجال

معامل
اًلرتباط

معاألداة

رقم
الفقرة

معامل
اًلرتباط

معالمجال

معامل
اًلرتباط

معاألداة

رقم
الفقرة

معامل
اًلرتباط

معالمجال

معامل
اًلرتباط

معاألداة

6 .90** .61** 17 .85**.56** 28 .92** .64** 

7 .82** .59** 18 .85** .60** 29 .85** .62** 

8 .75** .69** 19 .78** .50** 30 .91** .68** 

9 .78** .73** 20 .81** .53** 31 .87** .70** 

10 .78** .65** 21 .75** .57** 32 .64** .60** 

11 .45* .41* 22 .43* .40*    

 (.0.05دالةإحصائياعندمستوىالدًللة)*

(.0.01دالةإحصائياعندمستوىالدًللة)**

،ودالةإحصاااااااااااااائيامقبولةوتجدراإلشاااااااااااااارةأنجميعمعامالتاًلرتباطكانتذاتدرجات

ولذلكلميتمحذفأيمنهذهالفقرات.

المجاًلتمعامالتاًلرتباطبين،والدرجةالكليةبارتباطالمجالمعاملكماتماساااااااااااااتخراج 

.والجدولالتالييبينذلكعضهابب

 (6) جدول

   لمجاالت أداة بيئة الروضة الدرجة الكليةبعضها و المجاالت ببمعامالت االرتباط بين 


البيئةالغنية
 بالمطبوعات

اًلركان
 التعليمية

 ركنالمكتبة
البيئة
 الخارجية

 بيئةالروضة

     1 البيئةالغنيةبالمطبوعات

    1 **631. اًلركانالتعليمية

   1 *410. **533. ركنالمكتبة
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  1 **469. *398. *406. البيئةالخارجية

 1 **794. **699. **750. **784. الروضةبيئة

 (.0.05دالةإحصائياعندمستوىالدًللة)*

(.0.01دالةإحصائياعندمستوىالدًللة)**

،ودالةإحصاااااااااااااائياأنجميعمعامالتاًلرتباطكانتذاتدرجاتمقبولة(6يبينالجدول)

.ممايشيرالىدرجةمناسبةمنصدقالبناء

 استراتيجيات التعلم والتعليم استبانةثبات 

-testللتااهكاادمنثباااتأداةالاادراساااااااااااااااة،فقاادتمالتحققبطريقااةاًلختباااروإعااادةاًلختبااار)

retestوإعادةتطبيقهبعدأساابوعينعلىمجموعةمنخارجعينةالدراسااةمكّونةاسااتبانة(بتطبيق،

 بينتقديراتهمفيالمرتين.(،ومنثمتمحسابمعاملارتباطبيرسون30من)

وتمأيضااااااااااحسااااااااابمعاملالثباتبطريقةاًلتساااااااااقالداخليحساااااااابمعادلةكرونباخألفا،

(يبينمعاامالاًلتسااااااااااااااااقالاداخليوفقمعاادلاةكرونبااخألفااوثبااتاإلعاادة7رقم)التااليوالجادول

سة.للمجاًلتوالدرجةالكليةواعتبرتهذهالقيممالئمةلغاياتهذهالدرا

 ( 7جدول )

والدرجة   أداة استراتيجيات التعلم مجاالتلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة لمعامل االتساق الداخ

 ككل

 اًلتساقالداخلي ثباتاإلعادةالمجال

 0.93 0.94 التعلمباللعب

 0.91 0.93 التعلمبالقصة
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 0.87 0.90 لعبالدور

 0.95 0.91 التعلمالتعاوني

 0.94 0.97 استراتيجياتالتعلموالتعليم

 استراتيجيات التعلم والتعليم استبانة صدق البناء:

كلفقرةوبينالدرجةالكلية،ارتباط،اسااتخرجتمعامالتلالسااتبانةًلسااتخراجدًلًلتصاادقالبناء

والدرجةالكلية،فيعينةالمجاًلتببعضاااها،وبينبالمجالالتيتنتميإليهارتباطهاووبينكلفقرة

مع،وقدتراوحتمعامالتارتباطالفقرات(30تكونتمن)اسااااااااتطالييةمنخارجعينةالدراسااااااااة

.والجدولالتالييبينذلك(0.38-0.85)ومعالمجال،(0.37-0.76)بينمااألداةككل

 (8جدول)

 كل من فقرات أداة  التي تنتمي إليه والمجالوالدرجة الكلية  الفقرةمعامالت االرتباط بين 
 استراتيجيات التعلم والتعليم

رقم
الفقرة

معامل
اًلرتباط

معالمجال

معامل
اًلرتباط

معاألداة

رقم
الفقرة

معامل
اًلرتباط

معالمجال

معامل
اًلرتباط

معاألداة

رقم
الفقرة

معامل
اًلرتباط

معالمجال

معامل
اًلرتباط

معاألداة

1.48** .61** 17 .70** .56** 33 .73** .56** 

2 .64** .56** 18 .69** .56** 34 .73** .65** 

3 .75** .67** 19 .71** .49** 35 .76** .70** 

4 .54** .45* 20 .75** .62** 36 .71** .65** 

5 .69** .62** 21 .65** .43* 37 .74** .70** 

6 .64** .51** 22 .69** .61** 38 .80** .75** 

7 .63** .51** 23 .66** .56** 39 .74** .76** 
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رقم
الفقرة

معامل
اًلرتباط

معالمجال

معامل
اًلرتباط

معاألداة

رقم
الفقرة

معامل
اًلرتباط

معالمجال

معامل
اًلرتباط

معاألداة

رقم
الفقرة

معامل
اًلرتباط

معالمجال

معامل
اًلرتباط

معاألداة

8 .40* .37* 24 .72** .65** 40 .81** .74** 

9 .72** .65** 25 .49** .62** 41 .66** .49** 

10 .68** .69** 26 .53** .58** 42 .47** .54** 

11 .66** .57** 27 .71** .61** 43 .49** .54** 

12 .71** .65** 28 .70** .57** 44 .71** .62** 

13 .63** .60** 29 .72** .60** 45 .74** .67** 

14 .62** .59** 30 .84** .74** 46 .78** .61** 

15 .66** .61** 31 .78** .71**    

16 .85** .69** 32 .66** .50**    

 (.0.05دالةإحصائياعندمستوىالدًللة)*

(.0.01مستوىالدًللة)دالةإحصائياعند**

،ودالةإحصاااااااااااااائياوتجدراإلشاااااااااااااارةأنجميعمعامالتاًلرتباطكانتذاتدرجاتمقبولة
ولذلكلميتمحذفأيمنهذهالفقرات.

المجاًلتمعامالتاًلرتباطبين،والدرجةالكليةبارتباطالمجالمعاملكماتماساااااااااااااتخراج 
.والجدولالتالييبينذلكعضهابب

 (9) جدول
 لمجاالت  الدرجة الكليةبعضها و المجاالت ببمعامالت االرتباط بين 

 استراتيجيات التعلم والتعليمأداة  

 التعلمالتعاوني لعبالدور التعلمبالقصة التعلمباللعب 

استراتيجيات
 التعلموالتعليم

     1 التعلمباللعب
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    1 **713. التعلمبالقصة

   1 **721. **706. لعبالدور

  1 **648. **722. **607.التعلمالتعاوني

 1 **846. **863. **897. **887. استراتيجياتالتعلموالتعليم

(.0.05دالةإحصائياعندمستوىالدًللة)*

(.0.01دالةإحصائياعندمستوىالدًللة)**

،ودالةإحصاااااااااااااائياأنجميعمعامالتاًلرتباطكانتذاتدرجاتمقبولة(9يبينالجدول)

.ممايشيرالىدرجةمناسبةمنصدقالبناء

 متغيرات الدراسة: 

 اشتملتالدراسةعلىالمتغيراتاآلتية:

 المتغيرات المستقلة:  •

ةبيئةالروض .1

 التعليموالتعلماستراتيجيات .2

 اًلستعدادللقراءةمهارات:المتغّير التابع •

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:  

الرزم برنامج المعالجةاإلحصائيةباستخدام الحاسوبتمت البياناتفيجهاز بعدإدخال

(إليجادوعملمايلي:SPSSاإلحصائيةللعلوماًلجتمايية)

 لوصفخصائصأفرادعينةالدراسة.؛التكراراتوالنسبالمئوية -1
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 للتحققمندرجةثباتأداةمقياسالدراسة.؛معاملالثباتألفاكرونباخ -2

الوصفيةوترتيب -3 الدراسة أسئلة المعياريةلإلجابةعلى واًلنحرافات الحسابية المتوسطات

 تنازلياا.لفقراتا

اإلحصائيةبينمتوسطاتإجاباتعينةلمعرفةالفروقاتذاتالدًللةاألحاديتحليلالتباين -4

 (.المديريةو،،والمؤهلالعلميالتدريسيةالخبرةالدراسةبفعلمتغيرات)

 معاملارتباطبيرسون. -5

 اختبار"ت"لعينتينمستقلتين -6
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 الفصل الرابع 

 نتائج الدراسة 
دوربيئةهدفهذاالجزءمنالفصلإلىعرضالنتائجالتيتوصلتإليهاالدراسةحول

الروضةواستراتيجياتالتعلموالتعليمفيإكسابأطفالالروضةبعضمهاراتاًلستعدادللقراءةمن

وذلكمنخاللاإلجابةعلىأسئلتها.،وجهةنظرمعلماتالروضة

 المعيار اإلحصائي: 

مليكرتالخماسااايلتصاااحيحأدواتالدراساااة،بنعطاءكلفقرةمنفقراتهدرجةتماعتمادسااال

وهيتمثل(معارضبشاااااااادة،معارض،محايد،موافق،موافقبشاااااااادةواحدةمنبيندرجاتهالخمس)

علىالترتيب،وقدتماعتمادالمقياسالتاليألاراضتحليلالنتائج:(1,2,3,4,5)رقمياا

قليلة  2.33______أقلمن 1.00من

متوسطة3.67______أقلمن 2.33من

كبيرة5.00______ 3.67من

وقدتماحتسابالمقياسمنخاللاستخدامالمعادلةالتالية:

(1الحداألدنىللمقياس)-(5للمقياس)الحداألعلى

 (3عددالفئاتالمطلوبة)

1-5      =1.33 

3 

إلىنهايةكلفئة. (1.33)ومنثمإضافةالجواب
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هل يوجد عالقة ذات داللة إحصةةةةةائية بين بيئة الروضةةةةةة واسةةةةةتراتيجيات التعلم  :  األولالسةةةةةؤال  

 والتعليم وبعض مهارات االستعداد للقراءة؟

بينبيئةالروضااااااةواسااااااتراتيجياتالتعلماًلرتباطمعامللإلجابةعنهذاالسااااااؤالكماتماسااااااتخراج
.والجدولالتالييبينذلكوالتعليمومهاراتاًلستعدادللقراءة

 (10) جدول
 والتعليم ومهارات االستعداد للقراءة بين بيئة الروضة واستراتيجيات التعلم االرتباط معامل 

 
استراتيجيات بيئةالروضة

التعلموالتعليم
مهاراتاًلستعداد

 للقراءة

   1 بيئةالروضة

 1 **0.86 استراتيجياتالتعلموالتعليم

1 **0.83 **0.81 مهاراتاًلستعدادللقراءة

(.0.05دالةإحصائياعندمستوىالدًللة)*

(.0.01دالةإحصائياعندمستوىالدًللة)**

نهيوجددًللةإحصااائيةبينبيئةالروضااةواسااتراتيجياتالتعلموالتعليمأ(10يبينالجدول)

(ممايعنيأن0.81, 0.83منجهةومهارةاًلساااتعدادللقراءةمنجهةأخرى؛وهيعلىالتوالي:)

ليملهادورواضحفيمهاراتاًلستعدادللقراءة.بيئةالروضةواستراتيجياتالتعلموالتع

وقدتمحسابالمتوسطاتالحسابيةواًلنحرافاتالمعياريةلتقديراتأفرادعينةالدراسةعلىفقرات

 حيثكانتعلىالنحوالتالي:مهاراتاًلستعدادللقراءة،
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بالمطبوعات، األركان التعليمية، ركن )البيئة الغنية  ما هو دور بيئة الروضةةةةةةةةةة: السةةةةةةةةةؤال الثاني

في إكسةةةاب أطفال الروضةةةة بعض مهارات االسةةةتعداد للقراءة من وجهة    البيئة الخارجية(  المكتبة،

 نظر معلمات الروضة؟

دوربيئةالمعياريةللإلجابةعنهذاالساااااااؤالتماساااااااتخراجالمتوساااااااطاتالحساااااااابيةواًلنحرافات

عضمهاراتاًلساااااااااتعدادللقراءةمنوجهةنظرمعلماتالروضاااااااااةفيإكساااااااااابأطفالالروضاااااااااةب

والجدولأدناهيوضحذلك.،الروضة



 ( 11جدول )

دور بيئة الروضة في  للتقديرات أفراد عينة الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

الروضة مرتبة  إكساب أطفال الروضة بعض مهارات االستعداد للقراءة من وجهة نظر معلمات 

 تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية 

المجالالرقمالرتبة
المتوس 
الحسابي

اًلنحراف
المعياري

المستوى

 مرتفع 572. 4.15البيئةالغنيةبالمطبوعات1 1

 مرتفع 609. 4.08األركانالتعليمية 2 2

 مرتفع 884. 3.93ركنالمكتبة 3 3

 متوس  920. 3.43البيئةالخارجية 4 4

 مرتفع 612. 3.88بيئةالروضةالدرجةالكليةل
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حيث،(4.15-3.43)نمابيالمتوساااااااااااطاتالحساااااااااااابيةقدتراوحتأن(11يبينالجدول)

،بينماا(4.15)متوساااااااااااااا حسااااااااااااااابيبلغباهعلىفيالمرتباةاألولىالبيئاةالغنياةباالمطبوعااتتجااء

(،وبلغالمتوسااا الحساااابي3.43فيالمرتبةاألخيرةوبمتوسااا حساااابيبلغ)البيئةالخارجيةجاءت

 (.3.88)ككلبيئةالروضةل

وقدتمحسابالمتوسطاتالحسابيةواًلنحرافاتالمعياريةلتقديراتأفرادعينةالدراسةعلى

 ،حيثكانتعلىالنحوالتالي:كلمجالعلىحدةفقرات

 بالمطبوعاتالبيئة الغنية  أوال: 
 

 ( 12جدول )
البيئة  المتعلقة ب فقراتلل لتقديرات أفراد عينة الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية   الغنية بالمطبوعات

الفقراتالرقمالرتبة
المتوس 
الحسابي

اًلنحراف
المعياري

المستوى

11 
الحروفالهجائيةبعدةلوحة تعرض

 مرتفع 4.24.726 .أحجامفيالغرفةالصفية

2 5 
الغرفةلتعرضأعمالاألطفالداخ

 الصفية.
 مرتفع 4.23.790

3 2 
تعرضلوحةأسماءاألطفالفي

 الغرفةالصفية.
 مرتفع 4.17.739

4 3 
تفيقاتتوافرالبطاقاتوالملص

 كبير.كلالغرفةالصفيةبش
 مرتفع 4.17.842
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الفقراتالرقمالرتبة
المتوس 
الحسابي

اًلنحراف
المعياري

المستوى

5 4 
الغرفةلتوظفالموادالمطبوعةداخ

 الصفية.
 مرتفع 4.17.853

6 6 
تعرضلوحةتدلعلىفتراتالجدول

 اليوميمعمسمياتها.
 مرتفع 3.94.897

 مرتفع 572. 4.15 بيئةالغنيةبالمطبوعاتالدرجةالكليةلل

،حيث(4.24-3.94)نمابيالمتوساااااااااااطاتالحساااااااااااابيةقدتراوحتان(12يبينالجدول)

لوحاااةالحروفالهجاااائياااةبعااادةأحجاااامفيالغرفاااة تعرض"والتيتنصعلى(1رقم)ةجااااءتالفقر

ونصاااااااها(6)رقمةبينماجاءتالفقر،(4.24فيالمرتبةاألولىوبمتوسااااااا حساااااااابيبلغ)"الصااااااافية

بالمرتبةاألخيرةوبمتوسااا حساااابيبلغ"اليوميمعمسااامياتهاتعرضلوحةتدلعلىفتراتالجدول"

(.4.15ككل)لبيئةالغنيةبالمطبوعاتوبلغالمتوس الحسابيل.(3.94)

 األركان التعليمية ثانيا: 
 ( 13جدول )

المتعلقة   فقراتلل لتقديرات أفراد عينة الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 األركان التعليمية مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية ب

المتوس الفقراتالرقمالرتبة
الحسابي

اًلنحراف
المعياري

المستوى

114 

تراعيمعلمةالروضةأنتكونالمقاعد
والوسائداألرضيةمريحةلألطفالأثناء

 الجلوسعليها.

 مرتفع 798. 4.30
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الفقراتالرقمالرتبة
المتوس 
الحسابي

اًلنحراف
المعياري

المستوى

2 10 

المستلزماتواألدواتتوفرمعلمةالروضة
التيتستثيردافعيةاألطفالللتعلممن

 خاللاللعب.

 مرتفع 777. 4.23

3 15 
توفيرالخاماتواألدواتالالزمةلتنفيذ

 األركانمعتوافرعنصراألمنوالسالمة.
 مرتفع 734. 4.19

4 16 

تتوافرفيتوزيعوترتيباألركانعوامل
التعليميةمنناحيةمعينةتسهلالعملية

الضوءوالهدوء)ركنهادي،وركن
 صاخب(وقوانيندخولاألطفالللركن.

 مرتفع 779. 4.17

5 8 
ُتستخدماألركانالتعليميةفيتطوير

 مهاراتاألطفالالقرائية.
 مرتفع 857. 4.15

6 11 
تتوافراألدواتالمناسبةإلشراكأكثرمن

 حاسةللتعلم.
 مرتفع 677. 4.08

7 13 
األركانالتعليميةمرتبةبصورةمشوقة

 تجذباألطفالللعملبحماس.
 مرتفع 825. 4.08

8 7 
تتوافرفياألركانالتعليميةأوراقوأقالم
 بشكلدائملألطفالوفيمتناولأيديهم.

 مرتفع 1.025 4.00

9 12 
تتوافروسائلوأدواتفياألركانالتعليمية

 األطفالعلىالتخاطبوالتمثيل.تساعد
 مرتفع 924. 3.93

10 9 
تتوافرالكتبوالمجالتفيجميعاألركان

 التعليمية.
 متوس  1.144 3.62

 مرتفع 609. 4.08 ألركانالتعليميةالدرجةالكليةل
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ةالفقر،حيثجاءت(4.30-3.62)نمابيالمتوساطاتالحساابيةقدتراوحتان(13يبينالجدول)

تراعيمعلمةالروضاااااااااةأنتكونالمقاعدوالوساااااااااائداألرضااااااااايةمريحة"والتيتنصعلى(14رقم)

ةبينماجاءتالفقر،(4.30فيالمرتبةاألولىوبمتوساااا حسااااابيبلغ)"لألطفالأثناءالجلوسعليها

بالمرتبةاألخيرةوبمتوسااااااااا "تتوافرالكتبوالمجالتفيجميعاألركانالتعليمية"ونصااااااااااها(9)رقم

(.4.08ككل)ألركانالتعليميةوبلغالمتوس الحسابيل.(3.62حسابيبلغ)

 ركن المكتبة ثالثا: 

 ( 14جدول )

ركن  المتعلقة ب فقراتلللتقديرات أفراد عينة الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 بية المكتبة مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسا

الفقراتالرقمالرتبة
المتوس 
الحسابي

اًلنحراف
المعياري

المستوى

117 
ُتعرضالقصصفيالرفوفبشكلواضح
 ويسهلالحصولعليهافيركنالمكتبة.

 مرتفع 830. 4.28

2 20 
تتوافرفيركنالمكتبةكتبمصورةوذات

 خطوطكبيرةوواضحة.
 مرتفع 1.024 4.04

3 18 
ركنالمكتبةقصصمناسبةتتوافرفي

 للخصائصالمعرفيةوالعقليةلألطفال.
 مرتفع 937. 4.01

4 21 
تتوافرفيركنالمكتبةكتبذاتصلة

 بهدباألطفالمنقصصوأشعاروأناشيد.
 مرتفع 1.079 3.87
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الفقراتالرقمالرتبة
المتوس 
الحسابي

اًلنحراف
المعياري

المستوى

5 22 
يتوافرفيركنالمكتبةمكانمناسب

 لألنشطةالقرائية.
 مرتفع 1.042 3.84

6 23 

تتوافرفيركنالمكتبةكتبوقصص
لألطفالتتوافقمعمواضيعالوحدةأومن

 خارجها.

 مرتفع 1.035 3.80

7 19 
ُتجددالكتبفيركنالمكتبةبشكلدوري

 ودائم.
 مرتفع 1.143 3.69

 مرتفع 884. 3.93 ركنالمكتبةالدرجةالكليةل

،حيث(4.28-3.69)نمابيالمتوساااااااااااطاتالحساااااااااااابيةقدتراوحتان(14يبينالجدول)

ُتعرضالقصاااااااااصفيالرفوفبشاااااااااكلواضاااااااااحويساااااااااهل"والتيتنصعلى(17رقم)ةجاءتالفقر

بينماجاءت،(4.28فيالمرتبةاألولىوبمتوساااااا حسااااااابيبلغ)"الحصااااااولعليهافيركنالمكتبة

بالمرتبةاألخيرةوبمتوسا كتبةبشااكلدوريودائم"ُتجددالكتبفيركنالم"ونصااها(19)رقمةالفقر

(.3.93ككل)ركنالمكتبةوبلغالمتوس الحسابيل.(3.69حسابيبلغ)
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 البيئة الخارجيةرابعا: 

 ( 15جدول )

البيئة  المتعلقة ب فقراتلل لتقديرات أفراد عينة الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 الخارجية مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية 

الفقراتالرقمالرتبة
المتوس 
الحسابي

اًلنحراف
المعياري

المستوى

124 
يمكناستغاللالساحةالمدرسيةفيالقيام

 باألنشطةالتعليمية.
 مرتفع 899. 3.98

2 31 

يتوفرمكانمخصصلمنطقةاأللعاب
التوازنوالمراجيحالتسلق)السيسو(ألعاب

ليعززالتطورالجسميوالحركيلدى
 األطفال.

 مرتفع 1.215 3.72

3 26 

بمشاركةمعلمةالروضةيتوفرمكانلقيام
األطفالالقراءةفيحديقةالروضةأو

 ساحتهاالخارجية.

 متوس  1.181 3.41

4 32 

يوجدمكانمخصصلوضعأحواضالرمل
اللعببالماءوالماءبحيثتسمىمنطقة

 والرمل.

 متوس  1.230 3.39

5 29 
يوفرالمجتمعالمحليمعززاتمادية

 لتشجيعاألطفالعلىالقراءة.
 متوس  1.188 3.32

6 28 

تتوافربرامجأسبوييةتساهمفيتشجيع
األطفالعلىالقراءةفيالساحات

 الخارجية.

 متوس  1.131 3.29



81 
 

الفقراتالرقمالرتبة
المتوس 
الحسابي

اًلنحراف
المعياري

المستوى

6 30 

الساحةالخارجيةمثليوجدمكانمظللفي
ظاللاألشجارلقراءةالقصصلألطفالأو

ًلستكمالموضوعيحتاجإلىالساحة
 الخارجيةوتفعيلة.

 متوس  1.297 3.29

 متوس  1.205 3.23 تتوافرفيساحةالروضةرسوماتكتابية. 27 8

9 25 
يوجدمكانمخصصومناسبللرسمفي

 حديقةالمدرسة.
 متوس  1.260 3.22

 متوس  920. 3.43 لبيئةالخارجيةالدرجةالكليةل

،حيث(3.98-3.22)نمابيالمتوساااااااااااطاتالحساااااااااااابيةقدتراوحتان(15يبينالجدول)

يمكناساااااااتغاللالسااااااااحةالمدرسااااااايةفيالقيامباألنشاااااااطة"والتيتنصعلى(24رقم)ةجاءتالفقر

ونصاااااها(25)رقمةبينماجاءتالفقر،(3.98حساااااابيبلغ)فيالمرتبةاألولىوبمتوسااااا "التعليمية

بالمرتبةاألخيرةوبمتوسااا حساااابيبلغيوجدمكانمخصاااصومناسااابللرسااامفيحديقةالمدرساااة""

(.3.43ككل)لبيئةالخارجيةوبلغالمتوس الحسابيل.(3.22)

، التعلم  ، التعلم التعاونيالتعلم باللعب) التعليمو ما هو دور اسةةةةةةةتراتيجيات التعلم :  السةةةةةةةؤال الثالث

في إكسةاب أطفال الروضةة بعض مهارات االسةتعداد للقراءة من وجهة نظر    ( ،بالقصةة، لعب الدور

 معلمات الروضة؟

دورالمعياريةللإلجابةعنهذاالساااااااؤالتماساااااااتخراجالمتوساااااااطاتالحساااااااابيةواًلنحرافات

التعليمفيإكسااااابأطفالالروضااااةبعضمهاراتاًلسااااتعدادللقراءةمنوجهةواسااااتراتيجياتالتعلم

والجدولأدناهيوضحذلك.،نظرمعلماتالروضة
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 ( 16جدول )

دور استراتيجيات التعلم ل لتقديرات أفراد عينة الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

أطفال الروضة بعض مهارات االستعداد للقراءة من وجهة نظر معلمات التعليم في إكساب 

 الروضة مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية 

المجالالرقمالرتبة
المتوس 
الحسابي

اًلنحراف
المعياري

المستوى

 مرتفع 499. 4.35التعلمباللعب 1 1

 مرتفع 538. 4.33التعلمالتعاوني 4 2

 مرتفع 620. 4.29التعلمبالقصة 2 3

 مرتفع 654. 4.18لعبالدور 3 4

 مرتفع 524. 4.28ستراتيجياتالتعلموالتعليمالدرجةالكليةًل



التعلمحيثجاء،(4.35-4.28)نمابيالمتوسطاتالحسابيةقدتراوحتأن(16يبينالجدول)

المرتبةاألولىباللعب بلغبهعلىفي بينماجاء(4.35)متوس حسابي الدور، المرتبةلعب في

المتوس الحسابيًل4.18األخيرةوبمتوس حسابيبلغ) والتعليم(،وبلغ التعلم ككلستراتيجيات

(4.28.) 

وقدتمحسابالمتوسطاتالحسابيةواًلنحرافاتالمعياريةلتقديراتأفرادعينةالدراسةعلى

 ،حيثكانتعلىالنحوالتالي:دةكلمجالعلىحفقرات
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 التعلم باللعب االستراتيجية األولى: 

 ( 17جدول )

  التعلم باللعبالمتعلقة بلتقديرات أفراد عينة الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

الفقراتالرقمالرتبة
المتوس 
الحسابي

اًلنحراف
المعياري

المست
وى

1 4 
تحر معلمةالروضةعلىقيامكلطفل

 بدورهفيالتفاعلاإليجابيمعأقرانه.
 مرتفع 611. 4.49

2 5
طفلالروضةتطلبمعلمةالروضةمن

التعرفعلىصوتالحرفالذيتقرأهمنبين
 حروفمعروضةعليه.

 مرتفع 594. 4.48

3 3 
ُتراعيمعلمةالروضةأنتكونطبيعةاأللعاب

 مرتفع 626. 4.45 .طفلالروضةمنبيئة

4 2 
ُتراعيمعلمةالروضةالفروقالفرديةعند

 استخداماأللعابالتعليمية.
 مرتفع 588. 4.41

5 11 
تشجعمعلمةالروضةعلىتجسيدمايسمعمن

 خاللاللعب.
 مرتفع 651. 4.40

6 10 
توظفمعلمةالروضةاأللوانفيتنفيذوإنتاج

مرتفع 747. 4.37أعمالفنية.

7 5 

تتحققمعلمةالروضةمنأناأللعاب
المستخدمةفيالعمليةالتعليمةُتساعدفيتنمية

 األطفال.اًلستعدادالقرائيلدى

 مرتفع 607. 4.34
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الفقراتالرقمالرتبة
المتوس 
الحسابي

اًلنحراف
المعياري

المست
وى

8 1 

تحر معلمةالروضةعلىأنتتناسب
األلعابالتعليميةمعخصائصاألطفال

 النمائية.

 مرتفع 682. 4.33

9 9 

ُتقدممعلمةالروضةاقتراحاتلألطفال،وليس
حلوللمشكلةماتواجههمأثناءاللعبحتى
 يفكرواويكتشفواوفقمبادئالتعلمالذاتي.

 مرتفع 676. 4.26

10 7 

تختارمعلمةالروضةألعابااتربويةذاتأهداف
تتعلقبالتشجيععلىتنميةاًلستعدادالقرائي

 لدىاألطفال.

 مرتفع 657. 4.25

11 8 

تختارمعلمةالروضةألعابااتربويةسهلة
ومحددةوواضحةتتعلقبالتشجيععلىتنمية

 األطفال.اًلستعدادالقرائيلدى

 مرتفع 668. 4.24

126 

تمنحمعلمةالروضةالحريةالكاملةلألطفال
فياختياراأللعابالتيتضمنتنمية

 اًلستعدادالقرائيلديهم.

 مرتفع 729. 4.21

 مرتفع 499. 4.35 لتعلمباللعبالدرجةالكليةل

ة،حيثجاءتالفقر(4.50-4.21)نمابيالمتوساطاتالحساابيةقدتراوحتان(17يبينالجدول)

تحر معلمةالروضاااااااةعلىقيامكلطفلبدورهفيالتفاعلاإليجابي"والتيتنصعلى(4رقم)

ونصاااااها(6)رقمةبينماجاءتالفقر،(4.49فيالمرتبةاألولىوبمتوسااااا حساااااابيبلغ)"معأقرانه.

الحريةالكاملةلألطفالفياختياراأللعابالتيتضااااااااامنتنميةاًلساااااااااتعدادتمنحمعلمةالروضاااااااااة"
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التعلموبلغالمتوسا الحساابيللمجال.(4.21بالمرتبةاألخيرةوبمتوسا حساابيبلغ)"القرائيلديهم

(.4.35ككل)باللعب

 التعلم التعاوني: ثانياً 

 ( 18جدول )

التعلم المتعلقة ب فقراتلللتقديرات أفراد عينة الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 التعاوني مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية 

الفقراتالرقمالرتبة
المتوس 
الحسابي

اًلنحراف
المعياري

المستوى

144 
تطلبمعلمةالروضةمناألطفالتكرار

 األناشيدالمسموعةبشكلجماعي.
 مرتفع 611. 4.53

2 46 
تحر معلمةالروضةعلىأنتجعل
 األطفاليستمعونلبعضهمالبعض.

 مرتفع 611. 4.52

4 45 

تحر معلمةالروضةعلىمشاركةطفل
الروضةحديثهمعاآلخرينبلغةواضحة

 مرايياآدابالحديث.

 مرتفع 577. 4.48

7 41 
معلمةالروضةعلىتقديمالتغذيةتحر 

 الراجعةلكلمجموعة.
 مرتفع 671. 4.44

9 38 
تشجعمعلمةالروضةاألطفالعلىترديد

 األناشيد.
 مرتفع 667. 4.40

14 43 
تشجعمعلمةالروضةالمجموعاتعلى

 تقليدمايروهمنخاللالرسم.
 مرتفع 805. 4.33
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الفقراتالرقمالرتبة
المتوس 
الحسابي

اًلنحراف
المعياري

المستوى

16 39 

الفرصةلجميعُتتيحمعلمةالروضة
المجموعاتفيعرضأعمالهاأمام

األطفال.
مرتفع 706. 4.31

17 42 

تشجعمعلمةالروضةاألطفالعلىاإلجابة
بحريةعناألسئلةمنخاللقائد

 المجموعة.

 مرتفع 704. 4.30

18 36 
ا تختارمعلمةالروضةفيكلمرةرئيسا

 للمجموعةالتعليمية.
 مرتفع 848. 4.26

19 35 

ُتزودمعلمةالروضةاألطفالكلمرة
بقواعدالتعلمالتعاونيالتيتشجععلى

 تنميةاًلستعدادالقرائيلديهم.

 مرتفع 712. 4.24

20 34 
ُتقّسممعلمةالروضةاألطفالإلى
 مجموعاتعملايرمتجانسة.

 مرتفع 907. 4.19

21 37 
تخصصمعلمةالروضةأوقاتااتشجعفيها

 تبادلالحديثفيمابينهم.األطفالعلى
 مرتفع 845. 4.18

22 40 

تطلبمعلمةالروضةمناألطفالتقييم
المجموعاتللمجموعةالتيقامتبعرض

 المهامالمطلوبةمنها.

 مرتفع 922. 4.17

 مرتفع 538. 4.33 لتعلمالتعاونيلدرجةالكليةلا
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ة،حيثجاءتالفقر(4.53-4.17)نمابيالمتوساطاتالحساابيةقدتراوحتان(18يبينالجدول)

تطلبمعلمةالروضاااااةمناألطفالتكراراألناشااااايدالمساااااموعةبشاااااكل"والتيتنصعلى(44رقم)

ونصااااااها(40)رقمةبينماجاءتالفقر،(4.53فيالمرتبةاألولىوبمتوساااااا حسااااااابيبلغ)"جماعي

طفالتقييمالمجموعاتللمجموعةالتيقامتبعرضالمهامالمطلوبةتطلبمعلمةالروضاااةمناأل"

التعلمالتعاونيوبلغالمتوسا الحساابيلمجال.(4.17بالمرتبةاألخيرةوبمتوسا حساابيبلغ)"منها

(.4.33ككل)

 التعليم بالقصة : ثالثاً 

 ( 19جدول )

التعليم المتعلقة ب فقراتلللتقديرات أفراد عينة الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 بالقصة مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية 

الفقراتالرقمالرتبة
المتوس 
الحسابي

اًلنحراف
المعياري

المستوى

112 
تستخدممعلمةالروضةالقصصبهدف

 األطفالوتشويقهمنحوالقراءة.إثارة
 مرتفع 628. 4.50

2 16 
تطرحمعلمةالروضةأسئلةمصاحبةلقراءة

 القصةعلىاألطفال.
 مرتفع 626. 4.45

3 13 

تتضمنالقصصالتيتقرئهامعلمة
الروضةمفاهيمعلميةتضمنتنمية
 اًلستعدادالقرائيلدىاألطفال.

 مرتفع 678. 4.38
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الفقراتالرقمالرتبة
المتوس 
الحسابي

اًلنحراف
المعياري

المستوى

4 15 

تستخدممعلمةالروضةالقصصالمصورة
طفلالروضةوتقومبقراءتهاحتىيتمكن

 منتصفحالقصةأثناءقراءتها.

 مرتفع 661. 4.37

5 20 

اتهدف تختارمعلمةالروضةقصصا
لمراعاةقواعداألمنوالسالمةللمهارات

 الحركيةالكبيرة.

 مرتفع 682. 4.33

6 21 

األطفالعلىإعادةتشجعمعلمةالروضة
سردالقصصالمسموعةمنخاللإبراز

 أحداثها.

 مرتفع 805. 4.33

7 19 

تحر معلمةالروضةعلىتوفيركتب
وقصصمكتوبةبخ واضحومقرونة

 بصورةتعبرعنها.

 مرتفع 750. 4.32

8 17 

ُتشجعمعلمةالروضةاألطفالعلىطرح
األسئلةواإلجابةعنهابهدفتطوير

 مفرداتهماللغوية.

 مرتفع 775. 4.31

9 18 
تشجعمعلمةالروضةاألطفالعلىسرد

 قصصخاصةبهم.
 مرتفع 780. 4.28

10 14 
تكتبمعلمةالروضةالمفاهيمالجديدةفي
 القصةالمقروءةومعانيهاعلىالسبورة.

 مرتفع 1.009 4.15

11 22 
تحر معلمةالروضةعلىعرض

 الحاسوب.القصصمنخالل
 مرتفع 1.104 3.82

 مرتفع 620. 4.29 لتعلمبالقصةلدرجةالكليةلا
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،حيثجاءت(4.50-3.82)نمابيالمتوساااااطاتالحساااااابيةقدتراوحتأن(19يبينالجدول)

تسااتخدممعلمةالروضااةالقصااصبهدفإثارةاألطفالوتشااويقهم"والتيتنصعلى(12رقم)ةالفقر

ونصاها(22)رقمةبينماجاءتالفقر،(4.50فيالمرتبةاألولىوبمتوسا حساابيبلغ)"القراءةنحو

بالمرتبةاألخيرةوبمتوسااااااا "تحر معلمةالروضاااااااةعلىعرضالقصاااااااصمنخاللالحاساااااااوب"

(.4.29ككل)التعليمبالقصةوبلغالمتوس الحسابيلمجال.(3.82حسابيبلغ)

 لعب الدور: رابعاً 

 ( 20)جدول 

لعب المتعلقة ب فقراتلل لتقديرات أفراد عينة الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
 الدور مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

الفقراتالرقمالرتبة
المتوس 
الحسابي

اًلنحراف
المعياري

المستوى

1 33 
تشجعمعلمةالروضةاألطفالعلىتقليد

 الحيوانالمعروضبالصورة.صوت
 مرتفع 718. 4.36

2 29 

طفلتحر معلمةالروضةعلىأنيمثل
شخصياتمتنوعة)الطبيب،الروضة
 (.الشرطي

 مرتفع 815. 4.27

3 32 
تختارمعلمةالروضةتمثيلبعضشخصيات

 القصصالمجموعة.
 مرتفع 812. 4.26

4 26 
لألطفالبعدُتقدممعلمةالروضةتغذيةراجعة

 تمثيلاألدوار.
 مرتفع 818. 4.24
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الفقراتالرقمالرتبة
المتوس 
الحسابي

اًلنحراف
المعياري

المستوى

5 30 
تكلفمعلمةالروضةطفلالروضةعلى

 تقمصدور)بائع(.
 مرتفع 818. 4.24

6 31 

توفرمعلمةالروضةأدواتمتنوعةوتطلبمن
بتقليددورمهنةمعينةمنخاللطفلالروضة

 اختياراألدواتالمناسبةلها.

 مرتفع 917. 4.22

7 23 

ُتجهزمعلمةالروضةسيناريوهاتمسبقة
تشجععلىتنميةاًلستعدادالقرائيلدى
 األطفالُتراعيخصائصكلطفل.

 مرتفع 861. 4.19

8 27 
تهخذمعلمةالروضةآراءاألطفالالمشاركين

 أداءالمهمةالمطلوبةمنهم.بعد
 مرتفع 877. 4.17

9 28 
تقوممعلمةالروضةبتصويرالمشاهدالتمثيلية

 لألطفال.
 مرتفع 909. 4.11

 مرتفع 839. 4.06 ُتجربمعلمةالروضةاألدوارقبلتمثيلها. 25 10

11 24 
ُتجهزمعلمةالروضةالمالبسالخاصةبكل

 دورُمسبقاا.
 مرتفع 1.100 3.96

 مرتفع 654. 4.18لعبالدورالدرجةالكليةل

،حيث(4.43-3.96)نمابيالمتوساااااطاتالحساااااابيةقدتراوحتان(20يبينالجدول)

تشاجعمعلمةالروضاةاألطفالعلىتقليدصاوتالحيوان"والتيتنصعلى(33رقم)ةجاءتالفقر

رقمةبينماجاءتالفقر،(4.36وبمتوسااااااااا حساااااااااابيبلغ)فيالمرتبةاألولى"المعروضبالصاااااااااورة.

بالمرتبةاألخيرةوبمتوساا "ُتجهزمعلمةالروضاااةالمالبسالخاصاااةبكلدورُمسااابقاا"ونصاااها(24)

(.4.18ككل)لعبالدوروبلغالمتوس الحسابيلمجال.(3.96حسابيبلغ)
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( في تقديرات  α=     0.05مستوى داللة )هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند    :السؤال الرابع

معلمات الروضة لدور بيئة الروضة، في إكساب أطفال الروضة بعض مهارات االستعداد للقراءة 

 ، والمديرية؟ تدريسية، والمؤهل العلميُتعزى لمتغيرات، الخبرة ال

ربيئةلدواسااتخراجالمتوسااطاتالحسااابيةواًلنحرافاتالمعياريةتملإلجابةعنهذاالسااؤال

الخبرةحساااااااابمتغيراتالروضااااااااة،فيإكسااااااااابأطفالالروضااااااااةبعضمهاراتاًلسااااااااتعدادللقراءة

ولبيانالفروقاإلحصااااااااائيةبينالمتوسااااااااطاتالحسااااااااابيةتم،المؤهلالعلمي،والمديرية،التدريسااااااااية

،وتماسااااتخدامتحليلالتباينالمؤهلالعلمي،والمديريةوالتدريساااايةةألثرالخبراسااااتخداماختبار"ت"

وضحذلك.تولأدناهاوالجدالخبرةالتدريسيةاألحاديألثر

 الخبرة التدريسية :أوالً 

 ( 21جدول )

لدور بيئة الروضة، في إكساب أطفال الروضة بعض   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
 التدريسية الخبرة  حسب متغير مهارات االستعداد للقراءة

اًلنحرافالمعياريالمتوس الحسابيالعددالفئات

 642. 4.06 36 سنوات5اقلمنالبيئةالغنيةبالمطبوعات

 598. 4.19 36 سنوات 5-10  

 430. 4.22 28 سنواتفهكثر 10  

 572. 4.15 100 المجموع  

 664. 4.10 36 سنوات5اقلمن األركانالتعليمية

 644. 3.97 36 سنوات 5-10  

 476. 4.18 28 سنواتفهكثر 10  
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 609. 4.07 100 المجموع  

 793. 4.02 36 سنوات5اقلمن ركنالمكتبة

 1.031 3.90 36 سنوات 5-10  

 809. 3.86 28 سنواتفهكثر 10  

 884. 3.93 100 المجموع  

 898. 3.47 36 سنوات5اقلمن البيئةالخارجية

 972. 3.34 36سنوات 5-10  

 902. 3.49 28 سنواتفهكثر 10  

 920. 3.43 100 المجموع  

 642. 3.90 36 سنوات5اقلمن بيئةالروضة

 654. 3.82 36 سنوات 5-10  

 526. 3.92 28 سنواتفهكثر 10  

 612. 3.88 100 المجموع  

لدوربيئةالحسااابيةواًلنحرافاتالمعيارية(تباينااظاهرياافيالمتوسااطات21يبينالجدول)

بسااابباختالففئاتمتغيرالروضاااة،فيإكساااابأطفالالروضاااةبعضمهاراتاًلساااتعدادللقراءة

الخبرةالتدريسية

ولبياندًللةالفروقاإلحصاائيةبينالمتوساطاتالحساابيةتماساتخدامتحليلالتبايناألحاديحساب

(.22الجدول)
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( 22جدول )

دور بيئة الروضة في إكساب أطفال الروضة  على الخبرة التدريسيةتحليل التباين األحادي ألثر  
 بعض مهارات االستعداد للقراءة

المصدر
مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوس 
المربعات

قيمةف
الدًللة
اإلحصائية

البيئةالغنية
بالمطبوعات

 503. 692. 228. 4552. بينالمجموعات

   329. 31.91697 تالمجموعاداخل

    32.37199 الكلي

 403. 918. 341. 6832. بينالمجموعات األركانالتعليمية

   372. 36.06597 تالمجموعاداخل

    36.74799 الكلي

 732. 312. 248. 4952. بينالمجموعات ركنالمكتبة

   793. 76.91197 تالمجموعاداخل

    77.40699 الكلي

 770. 262. 224. 4492. بينالمجموعات البيئةالخارجية

   858. 83.26497 تالمجموعاداخل

    83.71399 الكلي

 777. 253. 096. 1922. بينالمجموعات بيئةالروضة

   380. 36.86397 تالمجموعاداخل

    37.05599 الكلي

اآلتي:(22يتبينمنالجدول)

الخباااااااااااارةتعاااااااااااازىألثاااااااااااار(α=0.05)وجااااااااااااودفااااااااااااروقذاتدًللااااااااااااةإحصااااااااااااائيةعاااااااااااادم

،وفيالدرجةالكليةبيئةالروضةفيجميعمجاًلتالتدريسية
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 المؤهل العلمي  :ثانياً 

 ( 23جدول )

دور بيئة  على  المؤهل العلميألثر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" 

 الروضة، في إكساب أطفال الروضة بعض مهارات االستعداد للقراءة 

 العددالمؤهلالعلمي
المتوس 
الحسابي

اًلنحراف
المعياري

قيمة

"ت"
درجات
الحرية

الدًللة
اإلحصائية

الغنيةالبيئة
بالمطبوعات

 030. 98 2.198- 579. 3.82 12 دبلوم

    559. 4.20 88 بكالوريوس

 726. 98 352.- 609. 4.02 12 دبلوم األركانالتعليمية

    612. 4.08 88 بكالوريوس

 975. 98 032. 814. 3.94 12 دبلوم ركنالمكتبة

    898. 3.93 88 بكالوريوس

 663. 98 437. 885. 3.54 12 دبلوم الخارجيةالبيئة

    928. 3.41 88 بكالوريوس

 772. 98 291.- 556. 3.83 12 دبلوم بيئةالروضة

    622. 3.88 88 بكالوريوس

    508. 4.32 88 بكالوريوس

 اآلتي:(23يتبينمنالجدول)

فيجميعمجاًلتالمؤهلالعلميتعزىألثر (α=0.05)وجودفروقذاتدًللةإحصائيةعدم

وجاءتالفروقلصالحالبيئةالغنيةبالمطبوعاتوفيالدرجةالكليةباستثناءمجالبيئةالروضة

.بكالوريوسال
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 المديرية ثالثا:

 ( 24جدول )

دور بيئة الروضة،  على  المديريةألثر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" 
 في إكساب أطفال الروضة بعض مهارات االستعداد للقراءة

 العددالمديرية
المتوس 
الحسابي

اًلنحراف
المعياري

قيمة

"ت"
درجات
الحرية

الدًللة
اإلحصائية

البيئةالغنية
بالمطبوعات

 292. 98 1.060- 667. 4.08 40 لواءالموقر

    499. 4.20 60 لواءسحاب

 171. 98 1.380- 691. 3.97 40 لواءالموقر األركانالتعليمية

    544. 4.14 60 لواءسحاب

 355. 98 929.- 1.033 3.83 40 لواءالموقر ركنالمكتبة

    772. 4.00 60 لواءسحاب

 314. 98 1.011- 1.090 3.31 40 لواءالموقر البيئةالخارجية

    787. 3.50 60 لواءسحاب

 183. 98 1.340- 737. 3.78 40 لواءالموقر بيئةالروضة

    507. 3.94 60 لواءسحاب

اآلتي:(24يتبينمنالجدول) 

بيئةفيجميعمجاًلتالمديريةتعزىألثر(α=0.05)وجودفروقذاتدًللةإحصائيةعدم

وفيالدرجةالكلية.الروضة
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تقديرات    في  (α=0.05)داللة هل توجد فروق ذات داللة إحصةائية عند مسةتوى  :  السةؤال الخامس
، في إكسةةةةاب أطفال الروضةةةةة بعض مهارات اسةةةةتراتيجيات التعلم والتعليم معلمات الروضةةةةة لدور 

 ة؟والمديري دريسية، والمؤهل العلمي،ُتعزى لمتغيرات، الخبرة التاالستعداد للقراءة  

 الخبرة التدريسية :أوالً 

 ( 25جدول )

استراتيجيات التعلم والتعليم في إكساب أطفال  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
 الخبرة التدريسية حسب متغير الروضة بعض مهارات االستعداد للقراءة

اًلنحرافالمعياريالمتوس الحسابيالعددالفئات

 474. 4.29 36 سنوات5اقلمن التعلمباللعب

 532. 4.41 36 سنوات 5-10  

 490. 4.42 28 سنواتفهكثر 10  

 499. 4.37 100 المجموع  

 557. 4.27 36 سنوات5اقلمن التعلمبالقصة

 704. 4.33 36 سنوات 5-10  

 600. 4.34 28 فهكثرسنوات 10  

 620. 4.31 100 المجموع  

 561. 4.18 36 سنوات5اقلمن لعبالدور

 771. 4.24 36 سنوات 5-10  

 619. 4.28 28 سنواتفهكثر 10  

 654. 4.23 100 المجموع  

 573. 4.27 36 سنوات5اقلمن التعلمالتعاوني

 537. 4.40 36 سنوات 5-10  

 495. 4.41 28 فهكثرسنوات 10  
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 538. 4.36 100 المجموع  

استراتيجياتالتعلم
 والتعليم

 497. 4.26 36سنوات5اقلمن

 571. 4.35 36 سنوات 5-10

 506. 4.37 28 سنواتفهكثر 10

 524. 4.32 100 المجموع

رلدوواًلنحرافاتالمعيارية(تباينااظاهرياافيالمتوسااااااااااااطاتالحسااااااااااااابية25يبينالجدول)

بساااااابباسااااااتراتيجياتالتعلموالتعليمفيإكسااااااابأطفالالروضااااااةبعضمهاراتاًلسااااااتعدادللقراءة

.الخبرةالتدريسيةاختالففئاتمتغير

ولبياندًللةالفروقاإلحصاااااااائيةبينالمتوساااااااطاتالحساااااااابيةتماساااااااتخدامتحليلالتبايناألحادي

(26حسبالجدول)

( 26)جدول 

استراتيجيات التعلم والتعليم في إكساب أطفال  على الخبرة التدريسيةتحليل التباين األحادي ألثر  
 الروضة بعض مهارات االستعداد للقراءة 

المصدر
مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوس 
المربعات

قيمةف
الدًللة
اإلحصائية

 473. 755. 189. 3772. بينالمجموعات التعلمباللعب

   250. 24.22697 تالمجموعاداخل

    24.60399 الكلي

 878. 130. 051. 1022. بينالمجموعات التعلمبالقصة

   391. 37.94697 تالمجموعاداخل

    38.04799 الكلي

 821. 198. 086. 1722. بينالمجموعات لعبالدور

   434. 42.13397 تالمجموعاداخل

    42.30599 الكلي
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 503. 692. 201. 4032. بينالمجموعات التعلمالتعاوني

   291. 28.20297 تالمجموعاداخل

    28.60599 الكلي

استراتيجياتالتعلم
 والتعليم

 624. 474. 132. 2642. بينالمجموعات

   278. 26.94797 تالمجموعاداخل

    27.21099 الكلي

اآلتي:(26يتبينمنالجدول)

فيجميعمجاًلتالخبرةالتدريسااااااايةتعزىألثر(α=0.05)وجودفروقذاتدًللةإحصاااااااائيةعدم

.وفيالدرجةالكليةاستراتيجياتالتعلموالتعليم

 ثانيًا: المؤهل العلمي 
 ( 27جدول )

، استراتيجيات على  المؤهل العلميألثر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" 

التعلم والتعليم في إكساب أطفال الروضة بعض مهارات االستعداد للقراءة 

 العددالمؤهلالعلمي
المتوس 
الحسابي

اًلنحراف
المعياري

قيمة

"ت"
درجات
الحرية

الدًللة
اإلحصائية

 784. 98 274.- 670. 4.33 12 دبلوم التعلمباللعب

    475. 4.37 88 بكالوريوس

 755. 98 313. 720. 4.36 12 دبلوم التعلمبالقصة

    609. 4.30 88بكالوريوس

 743. 98 329.- 742. 4.17 12 دبلوم لعبالدور

    645. 4.24 88 بكالوريوس

 664. 98 435. 618. 4.42 12 دبلوم التعاونيالتعلم

    529. 4.35 88 بكالوريوس
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استراتيجياتالتعلم
 والتعليم

 974. 98 032. 657. 4.33 12 دبلوم

    508. 4.32 88 بكالوريوس

اآلتي:(27يتبينمنالجدول)

فيجميعمجاًلتالعلميالمؤهلتعزىألثر (α=0.05)وجودفروقذاتدًللةإحصائيةعدم

.وفيالدرجةالكليةاستراتيجياتالتعلموالتعليم

 المديرية ثالثا:

 ( 28جدول )

استراتيجيات التعلم على  المديريةألثر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" 

 والتعليم في إكساب أطفال الروضة بعض مهارات االستعداد للقراءة 

 العددالمديرية

المتوس 

الحسابي

اًلنحراف

المعياري

قيمة

"ت"

درجات

الحرية

الدًللة

اإلحصائية

 125. 98 1.547 472. 4.46 40 لواءالموقر التعلمباللعب

    510. 4.30 60 لواءسحاب

 536. 98 622. 701. 4.36 40 لواءالموقر التعلمبالقصة

    563. 4.28 60 لواءسحاب

 459. 98 744. 713. 4.29 40 لواءالموقر لعبالدور

    614. 4.19 60 لواءسحاب

 053. 98 1.961 534. 4.48 40 لواءالموقر التعلمالتعاوني

    527. 4.27 60 لواءسحاب
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استراتيجياتالتعلم
 والتعليم

 182. 98 1.345 552. 4.41 40 لواءالموقر

    502. 4.27 60لواءسحاب

 اآلتي:(28يتبينمنالجدول)

فيجميعمجاًلتالمديريةتعزىألثر(α=0.05)وجودفروقذاتدًللةإحصائيةعدم

.وفيالدرجةالكليةاستراتيجياتالتعلموالتعليم
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 الفصل الخامس 

 مناقشة النتائج والتوصيات 

مناقشة النتائج:

دوربيئةالروضةواستراتيجياتالتعلمالمتعلقةبيتضمنهذاالفصلمناقشةنتائجالدراسة

والتعليمفيإكسابأطفالالروضةبعضمهاراتاًلستعدادللقراءةمنوجهةنظرمعلماتالروضة

كمايتضمنالتوصياتالمقترحةفيضوءالنتائجالتيخرجتبهاالدراسة:

ب المتعلقة  النتائج  ي"  :على والذي ينص    األولالسؤال  مناقشة  وجد عالقة  هل 

والتعليم وبعض مهارات   التعلم  الروضة واستراتيجيات  بيئة  بين  إحصائية  داللة  ذات 

 "االستعداد للقراءة؟

اشااااااارتالنتائجأنهيوجددًللةإحصااااااائيةبينبيئةالروضااااااةواسااااااتراتيجياتالتعلموالتعليممنجهة

تقدممعلمة"والتيتنصعلى(4رقم)ةجاءتالفقرومهاراتاًلساتعدادللقراءةمنجهةأخرىحيث

فيالمرتبةاألولى"الروضاااااةأنشاااااطةتسااااااعدطفلالروضاااااةعلىنطقوتمييزالحروفالمتشاااااابهة

تشااجعمعلمةالروضااةعلى"ونصااها(22)رقمةبينماجاءتالفقر،(4.50وبمتوساا حسااابيبلغ)

بالمرتبةاألخيرةوبمتوسا حساابي"تمثيلمايشااهدهمنخاللالصاور)الفراشاة،األرنب،الضافدع(.

(.4.37ككل)لمهاراتاًلستعدادللقراءةوبلغالمتوس الحسابي.(4.18بلغ)



102 
 

ممايعنيأنبيئةالروضاةواساتراتيجياتالتعلموالتعليملهادورواضاحفيمهاراتاًلساتعدادللقراءة

(.2007واتفقتهذهالنتائجمعدراسةالشري )

  ما هو دور بيئة الروضة والذي ينص على: "   السؤال الثانيلمتعلقة بمناقشة النتائج ا

الخارجية(  البيئة  المكتبة،  ركن  التعليمية،  األركان  بالمطبوعات،  الغنية  في    )البيئة 

معلمات   نظر  وجهة  من  للقراءة  االستعداد  مهارات  بعض  الروضة  أطفال  إكساب 

 "الروضة؟

دوربيئةالروضةفيإكسابأطفالالروضةبعضمهاراتنتائجهذاالسؤالإلىأّنأشارت

،(3.88بمستوىمرتفعوبمتوس حسابيبلغ)جاءاًلستعدادللقراءةمنوجهةنظرمعلماتالروضة

م جاء "حيث بالمطبوعاتجال الغنية )البيئة بلغ حسابي وبمتوس  اًلولى المرتبة في "4.15)

مرتفع "،وبمستوى مجال الثانية المرتبة في بالمطبوعاتتاله الغنية بلغالبيئة حسابي بمتوس  "

(3.93"بمتوس حسابيبلغ)ركنالمكتبةتالهفيالمرتبةالثالثةمجال"،وبمستوىمرتفع،(4.08)

مرتفعوبمس "،توى مجال الرابعة المرتبة في الخارجيةتاله )البيئة بلغ حسابي بمتوس  "3.43)،

وبمستوىمتوس .

والتيبينتوجودتقبللدىاألطفاللبيئتهم،(2014وتتفقهذهالنتائجمعدراسةالدهان)

الصفية.
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دا دراسة مع النتائج هذه )يوتختلف في،(Daley،2010لي قصور وجود بينت والتي

الروضة، أطفال لدى وخبرات معرفي نقص وجود بسبب الروضة أطفال لدى القرائي اًلستعداد

وضعفمشاركةالوالدينفيمتابعةأطفالهم.

(4.15"والذيجاءفيالمرتبةاًلولىبمتوس حسابي)البيئة الغنية بالمطبوعات"ففيمايتعلقبمجال

(علىالمرتبةاًلولىوتنصعلى"تعرضلوحةالحروف1فقدحصلتالفقرةرقم)،وبمستوىمرتفع

.الهجائيةبعدةأحجامفيالغرفةالصفية"وبمستوىمرتفع

هذهالنتيجةإلىأنوجودلوحاتللحروفبعدةأحجاممثبتةبشكلبارزفيالغرفةالصفيةوتعزى

بهدفمساعدةاًلطفالوذلك،للقراءةالبصريةتساهمفيإكساباطفالالروضةمهاراتاًلستعداد

،للقراءةطفلالروضةعلىالتمييزالبصريللحروفوالتعرفعليهاواًلعتيادعليهاوذلكإلعداد

.الغرفةالصفية"وبمستوىمرتفعل(وتنصعلى"تعرضأعمالاألطفالداخ5تالهاالفقرةرقم)

الداخلالغرفةالصفيةيعملكحافزومشجعللطفلهذهالنتيجةالىانعرضاعمالاًلطفعزىوت

وبتقديمالمزيد.باإلنجازويجعلهراغباا،علىتميزهويزيدمنثقتهبنفسهوتقديرهلذاته

( بالفقرة يتعلق فيما اليوميمع6أما الجدول فترات تدلعلى لوحة "تعرض تنصعلى والتي )

لوحةأنعرضهذهالنتيجةالىىوتعز،اًلخيرةوبمستوىمرتفعمسمياتها"فقدحصلتعلىالمرتبة

يساعداألطفالعلىفهمالمعلوماتبشكلأعمقوربطهاتدلعلىفتراتالجدولاليوميمعمسمياته

لهم.مهلوفةبحيثتصبح،واًلعتيادعليها،بالواقعالمحي 
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النتائجمعدراسة أنهنالكارتباطااكبيرااومهماابينوالتيبينت،(2019القحطاني)وتتفقهذه

مهارةالوعي،ومهارةالتعرفعلىالحروفوتؤثربشكلكبيرعلىمستوىالقراءةلدىاألطفالفي

المراحلالالحقة.

افيماايتعلقبمجاال" "والاذيجااءفيالمرتباةالثاانياةبمتوساااااااااااااا حساااااااااااااااابياألركةان التعليميةةأماّ

تراعي(علىالمرتبةاًلولىوتنصعلى"14لتالفقرةرقم)فقدحصاااااااا،وبمسااااااااتوىمرتفع،(4.08)

"وبمسااااتوىمعلمةالروضااااةأنتكونالمقاعدوالوسااااائداألرضاااايةمريحةلألطفالأثناءالجلوسعليه

هاذهالنتيجاةإلىحر وزارةالتربياةوالتعليمعلىتوفيرأنواعااامالئماةمناألثااثفيىوتعز،مرتفع

.والتيتتناسبمعاساليبالتدريسالمتبعةفيتدريسهم،الروضة

وتحر المعلماتعلىشاعوراًلطفالبالراحةساواءاثناءاللعبأواثناءساردالقصاصأومتابعة

ويجبالحر علىراحتهمالجسادية،حيثيقضاياألطفالسااعاتطويلةفيالروضاة،الحاساوب

أثناءعمليةالتعلم.

توفرمعلمةالروضاةالمساتلزماتواألدواتالتيتساتثيردافعية(وتنصعلى"10)تالهاالفقرةرقم

هميةبهالىوعيمعلماتالروضااااااةيعزىذلكو،"وبمسااااااتوىمرتفعاألطفالللتعلممنخاللاللعب

حاجةفاللعب،المسااااااااااااتلزماتواألدواتالتيتسااااااااااااتثيردافعيةاألطفالللتعلممنخاللاللعبتوفير

ويمكنللمعلمةاساااتغاللحباًلطفالللعبمنخاللاختياروتوفير،فلالروضاااةطأسااااسااايةلدى

(والذييرىأناللعب2008وهذامايؤكدعليه)العناني،،ألعابمناساااااابةتنميلديهمحبالقراءة

علىُجهدهالذاتي،واساااتخدامالحواسًلعتمادهاالمتكاملةطفلالروضاااةيسااااعدفيبناءشاااخصاااية

طفلفاللعبحاجةأسااااااسااااايةلدى،يجابيمعاألشاااااياءالتيتحققعمليةالتعلممباشااااارةبالتفاعلاإل
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افطرياا،وهذايحققالتواصااااااالالفعالمعالروضاااااااة ،وأحدالمظاهرالسااااااالوكيةلديه؛كونهااساااااااتعدادا

ية،األشااااااااااااياءالمتوافرةفيبيئتهالتعليميةالتيتعملعلىتعلمالعديدمنالمفاهيماللغويةواًلجتماي

.والدينية،والعلمية

(والتيتنصعلى"تتوافرالكتابوالمجالتفيجميعاألركاانالتعليمياة"9أماافيماايتعلقباالفقرة)

هذهالنتيجةالمتوساااااطةإلىانالغرفةزىوتع،فقدحصااااالتعلىالمرتبةاًلخيرةوبمساااااتوىمتوسااااا 

ركنالمكتبة)ركنالهدوء(ُيسااااامى،الصااااافيةتحتويعلىركنخا بالكتبوالقصاااااصوالمجالت

اًلطالععلىالكتبوالقصااااصفيوقتمعينتخصااااصااااهالمعلمةأوألطفالالروضااااةوالذييتيح

(2007،الشااااااري وهذامايؤكدعليه)،فيأوقاتالفراغممايساااااااهمفيتنميةاسااااااتعدادهمالقرائي

والذيأشااااارإلىتعدداألركانالتعليميةفيارفةالروضااااةحسااااباألهدافواألنشااااطةفهيقدتبدأ

بخمسااااااةأركانوتنتهيبخمسااااااةعشاااااار،وتنقساااااامبيئةالروضااااااةالتعليميةإلىعدةأركانمنها:ركن

الكتابة،المكتبة)ركنالهدوء(،ركنالعلوم،ركنالرياضاايات،ركنالموساايقى،ركنالحاسااوب،ركن

ركنالبناءوالهدم)ركنالمكعبات(،ركنرحلةالبحثواًلكتشاف،ركناللعباإليهامي.

أنالمقاعدوالوساااااااائداألرضااااااايةكلماكانتمريحةلألطفالكلماكاناساااااااتعدادطفلالروضاااااااةكما

تزيدمنأفضاااااالللقراءةواًلسااااااتماعالجيدللمعلمة،وكلماوفرتالمعلمةالمسااااااتلزماتواألدواتالتي

توفرأنتمتمالحظةدافعيةطفلالروضاااااااااااةكلمازادتمهارةاًلساااااااااااتعدادللقراءةلديه،وايضاااااااااااا

كانتمرتفعةمسااااااتلزماتواألدواتالتيتسااااااتثيردافعيةاألطفالللتعلممنخاللاللعبلالروضااااااةل

(حيثيرىاللعبيسااااااااااااعدفيبناءشاااااااااااخصااااااااااايةطفلالروضاااااااااااة2008كمايؤكدعليهاالعناني)
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متكااملاة.أمااعنتوفرالكتابوالمجالتفقادجااءتباالمرتباةاألخيرةوذلاكلعادمتوفرهاابكثرهاافيال

بيئةالروضة.

(والاذيأكادعلىأهمياةتعادد2007اتفقاتنتاائجمحوراألركاانالتعليمياةمعدراسااااااااااااااةالشااااااااااااااري )

األركانالتعليميةفيارفةالروضة.

(وبمستوى3.93الذيجاءفيالمرتبةالثالثةبمتوس حسابي)"وركن المكتبةأّمافيمايتعلقبمجال"

القصصفيالرفوفُتعرض(علىالمرتبةاًلولىوتنصعلى"17فقدحصلتالفقرةرقم)،مرتفع

هذهالنتيجةالىانىوتعز،"وبمستوىمرتفعبشكلواضحويسهلالحصولعليهافيركنالمكتبة

والكتبوينميلديهحسالقراءةطفلالروضةقاأللفةبينوجودقصصوكتبفيركنالمكتبةيحق

لذلكتحر المعلماتعلىعرضالقصصاماماًلطفالبشكل،وحبها.ويعدهللقراءةبشكلافضل

واضحلتشجيعهمعلىاًلطالععليهابشكلمستمر.

"خطوطكبيرةوواضحةتتوافرفيركنالمكتبةكتبمصورةوذات(وتنصعلى"20تالهاالفقرةرقم)

وجودكتبمصورةيتيحلألطفالفر متعددةلالختيارهذهالنتيجةالىانىعزوبمستوىمرتفعوت

فياتعرفوكمااناًلطفالقد،الحرالذاتيبحيثيطوراألطفالاًلستقالليةوتعلماتخاذالقرارات

الهجائية الحروف على الخامسة ا،سن هذه على التعرف الكتبويستطيعون خالل من لحروف

منالتعرفطفلالروضةبحيثيتمكن،فهيكتبذاتجملقصيرةوسهلة،المصورةوالواضحة

.عليهاوتمييزها

لمرتبةبا"ُتجددالكتبفيركنالمكتبةبشكلدوريودائم(والتيتنصعلى"19الفقرة)وجاءت

اتالتربيةوالتعليمعلىتجديدالكتبحر مديريهذهالنتيجةالىىوتعز،اًلخيرةوبمستوىمرتفع
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فيركنالروضةبشكلدوريودائمنظرااًلعتمادالمعلماتبشكلكبيرعلىأنشطةروايةالقصص

لذلك،وقلةتوفرالكتبوالمجالتبكثرةفيالمكتباتوحاجتهنالىالقصصبشكلمستمر،لألطفال

رياضاألطفال.ُيعتبرتجديدالكتبوالقصصمنالضرورياتالقصوىفي

(3.43"والذيجاءفيالمرتبةالرابعةبمتوس حسابي)البيئة الخارجيةأّمافيمايتعلقبمجال".

يمكناستغاللالساحة(علىالمرتبةاًلولىوتنصعلى"24فقدحصلتالفقرةرقم)،وبمستوىمرتفع

هذهالنتيجةإلىأنالساحاتالمدرسيةىوتعز،"وبمستوىمرتفعالمدرسيةفيالقيامباألنشطةالتعليمية

واسعة والتعليم التربية لوزارة التابعة الحكومية المدارس المعلمات،في للقياماستثمارهاوتستطيع

الجسديةوالعقليةكالرياضةوالرسموالتجاربأطفالالروضةالمتنوعةوالتيتنميمهاراتباألنشطة

أطفالالروضة.لنشاطاتالتيتنميمهاراتوالزراعةوايرهامنا،العلمية

يتوفرمكانمخصصلمنطقةاأللعابالتسلق)السيسو(ألعاب(وتنصعلى"31تالهاالفقرةرقم)

هذهالنتيجةىوتعز،"وبمستوىمرتفعالتوازنوالمراجيحليعززالتطورالجسميوالحركيلدىاألطفال

الحر الى والتعليموزارة منتربية وجود المدارسطعلى في الروضة بهطفال خاصة لعب قة

ألعابالتسلق)السيسو(وألعابالتوازنوالمراجيحبوصفاللعبالخارجيوتقومبتوفير،الحكومية

دًلًلت،شاطتعليميووسي فعاليكسباًلطفالالذينيمارسونهويتفاعلونمعانواعهالمختلفةن

طفلفيساهمفيبناءالعضالتلدى،شخصيتهمالعقليةوالوجدانيةوالحركيةألبعادتربويةانمائية

وبينزمالئه،الروضة بينه اجتمايياا احتكاكاا كالتعاونوا،ويوفر اًلجتمايية القيم بعض كتساب

فتزيدطفلالروضةوالمساهمةفيالنمواللغويلدى،والمساعدةوالمشاركةواًلنتظاربالدوروالصبر

.هاللغويةوتتطورمهاراتهفيالمحادثةمفردات
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( بالفقرة يتعلق فيما "25أما على تنص والتي حديقة( في للرسم ومناسب مكانمخصص يوجد

أنهذهالنتيجةالمتوسطةإلىىوتعز،"فقدحصلتعلىالمرتبةاًلخيرةوبمستوىمتوس المدرسة

الهدوءوالنظامداخلالغرفةالصفيةويحتاجبحيثيسود،أالبأنشطةالرسمتتمداخلالغرفةالصفية

إًلأنممارسة،الطالبالىمقاعدوطاوًلتلممارسةنشاطالرسمباستخداماأللوانودفاترالرسم

الطبيعة الممتعةلألطفاللرسم ُيعتبرمناًلنشطة المدرسة الرسمفيحديقة تحاول،نشاط لذلك

أطفالالروضةالصفيةولكنبشكلمتوس نظراالحاجةالمعلماتتطبيقنشاطالرسمخارجالغرفة

الىالهدوءوالمكانالمناسبلممارسةهذاالنشاط.

(حيثأشااارتنتائجهاإلىاهميةالبيئة2001)يوقدتوافقتهذهالنتيجةمعدراسااةالشااريعوالغرابل

الخارجيةفيتفعيلانشطةأطفالالروضة

األخيرةوساابب"فجاءتبالمرتبةيوجدمكانمخصااصومناساابللرساامفيحديقةالمدرسااةأمافقرة"

قاعدوطاوًلتأنأالبأنشااااااطةالرساااااامتتمداخلالغرفةالصاااااافيةويحتاجأطفالالروضااااااةلمذلك

نشاطالرسم.لممارسة

: "ما هو دور استراتيجيات  والذي ينص على  السؤال الثالثمناقشة النتائج المتعلقة ب 

في إكساب    (التعلم التعاوني، التعلم بالقصة، لعب الدور )التعلم باللعب،  التعليم و التعلم  

 "أطفال الروضة بعض مهارات االستعداد للقراءة من وجهة نظر معلمات الروضة؟

دوراستراتيجياتالتعلمالتعليمفيإكسابأطفالالروضةبعضنتائجهذاالسؤالإلىأنّأشارت

بمستوىمرتفعوبمتوس حسابيبلغجاءمهاراتاًلستعدادللقراءةمنوجهةنظرمعلماتالروضة

(وبمستوى4.35"فيالمرتبةاًلولىوبمتوس حسابيبلغ)التعلمباللعبحيثجاءمجال"،(4.28)
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،وبمستوىمرتفع،(4.33"بمتوس حسابيبلغ)التعلمالتعاونيتالهفيالمرتبةالثانيةمجال"،مرتفع

تالهفي،مرتفع(وبمستوى4.29"بمتوس حسابيبلغ)التعلمبالقصةتالهفيالمرتبةالثالثةمجال"

وبمستوىمرتفع.،(4.18"بمتوس حسابيبلغ)لعبالدورالمرتبةالرابعةمجال"

(وبمستوى4.35والذيجاءفيالمرتبةاًلولىبمتوس حسابي)"التعلم باللعب"فيمايتعلقبمجالأما

علىمعلمةالروضةتحر (علىالمرتبةاًلولىوتنصعلى"4فقدحصلتالفقرةرقم)،مرتفع

بالتفاعلاإليجابيمعأقرانهطفلقيامكل النتيجةالىإدراكىوتعز،"وبمستوىمرتفعبدوره هذه

معلماتالروضةأهميةتفاعلاًلطفالمعبعضهمالبعضاثناءاللعبلتعزيزمهاراتهماًلجتمايية

.وًلكتسابالمهاراتاللغويةوتنميتهافيالمواقفالمتنوعة

(والتيتنصعلى"تمنحمعلمةالروضةالحريةالكاملةلألطفالفياختيار6فيمايتعلقبالفقرة)أما

،األلعابالتيتضمنتنميةاًلستعدادالقرائيلديهم"فقدحصلتعلىالمرتبةاًلخيرةوبمستوىمرتفع

طفلمفيتشجيعهذهالنتيجةإلىأناعطاءالمعلمةللطفلالحريةفياختياراًللعابيساهىوتعز

طفلكماتنمياًللعابلدى،وجذبانتباههوزيادةدافعيتهوتفاعلهمعاًللعابومحتواهاالروضة

(والذي2008وهذامايؤكدعليه)العناني،،مستوىالتفكيرومهاراتاًلستعدادللقراءةالروضة

بناءشخصية الذاتي،اًلعتمادهالمتكاملةطفلالروضةيوضحأناللعبيساعدفي علىُجهده

حاجة فاللعب مباشرة، التعلم عملية تحقق التي األشياء مع اإليجابي بالتفاعل الحواس واستخدام

افطرياا،وهذايحققالتواصلطفلالروضةأساسيةلدى ،وأحدالمظاهرالسلوكيةلديه؛كونهااستعدادا

تعم التي التعليمية بيئته في المتوافرة األشياء مع اللغويةالفعال المفاهيم من العديد تعلم على ل

واًلجتمايية،والدينية،والعلمية.
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دجاءتبالمرتبةاألخيرةوذلكيعودإلىأمامنحطفلالروضةالحريةالكاملةفياختياراأللعابفق

 نحواأللعاباألكثرجاذبيةوأمانللطفل.أطفالالروضةأنمعلمةالروضةتوجه

يتعلق فيما "أّما التعاونيبمجال )التعلم  بمتوس حسابي الثانية المرتبة في جاء والذي "4.33)

(علىالمرتبةاًلولىوتنصعلى"تطلبمعلمةالروضة44فقدحصلتالفقرةرقم)،وبمستوىمرتفع

هذهالنتيجةإلىانىوتعز،مناألطفالتكراراألناشيدالمسموعةبشكلجماعي"وبمستوىمرتفع

بكلماتوتراكيبلغويةجديدةوزيادةالمحصولاللفظيطفلالروضةناشيدتساهمفيتزويدتكراراأل

كماتعتبرتكراراًلناشيدمناًلساليبالمشوقة،ممايعدهللقراءة،وتعويدهعلىالنطقالسليم،لديه

.مماُيكسبهممهاراتاًلستعدادللقراءة،لألطفال

تنصعلى"تطلبمعلمةالروضةمناألطفالتقييمالمجموعات(والتي40أمافيمايتعلقبالفقرة)

،للمجموعةالتيقامتبعرضالمهامالمطلوبةمنها"فقدحصلتعلىالمرتبةاًلخيرةوبمستوىمرتفع

،مهارةالتقييموالنقدأطفالالروضةهذهالنتيجةإلىمحاولةمعلماترياضاألطفالإكسابىوتعز

الناقدلدىاألطفالفنقدالمجموعاتيعززم كماأنمهاراتاًلستماع،نتطويرمهاراتالتفكير

ويساعدهمعلىاكتشاف،والحديثوالتفاعليساهمفيتعزيزمهاراتاًلستعدادللقراءةلدىاألطفال

نقاطالقوةوالضعفلديهمولدىايرهممناألطفال.

تساااااهمفيألناشااااايدالمساااااموعةبشاااااكلجماعيإلىانهاالمتوساااااطاتالحساااااابيةلتكرارارتفاعتعزىإ

تزويدطفلالروضاااااااااااةبكلماتوتراكيبلغويةجديدة،وزيادةالمحصاااااااااااولاللفظيلديهوتعويدهعلى

النطقالسليم.
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اتتطلبمعلمةالروضااااااااااااااةمناألطفالتقييمالمجموع"اماالفقرةالتيجاءتبالمرتبةاًلخيرةوهي

فقدجاءتأيضاااااااابنسااااااابةمرتفعةألنهاتسااااااااعد"للمجموعةالتيقامتبعرضالمهامالمطلوبةمنها

علىاكسااباًلطفالمهارةالتقييموالنقد،وتسااعدهمعلىاكتشاافنقاطالقوةوالضاعفلديهمولدى

 ايرهممناألطفال.

بمجال يتعلق فيما بالقصة"أّما ال"التعلم  المرتبة في جاء )والذي حسابي بمتوس  (4.29ثالثة

طفلحيثتظهرالنتائجاهميةالتعلمبالقصصحيثتلعبدورااكبيراافيتنمية،وبمستوىمرتفع

حيثتخاطبالقصصحواسهملمعرفة،فيالجوانبالشخصيةواللغويةوالعقليةواًلنفعاليةالروضة

(12فقدحصلتالفقرةرقم)،يستمتعباًلستماعلقصصفيهذاالعمرطفلالروضةف،األحداث

علىالمرتبةاًلولىوتنصعلى"تستخدممعلمةالروضةالقصصبهدفإثارةاألطفالوتشويقهم

هذهالنتيجةإلىأنقراءةالقصصيزيدمنتفاعلاًلطفالمعىوتعز،نحوالقراءة"وبمستوىمرتفع

لمناقشةواًلجابةعناًلسئلةوتخمينومشاركتهمبالحواروا،القصةأثناءاستماعهملقراءةالمعلمة

.المقروءةممايساعدهمعلىتكوينمعانيالكلماتوالجمل،األحداثوالشخصيات

(والتيتنصعلى"تحر معلمةالروضةعلىعرضالقصصمن22أمافيمايتعلقبالفقرة)

النتيجةالىاناسلوبهذهىوتعز،خاللالحاسوب"فقدحصلتعلىالمرتبةاًلخيرةوبمستوىمرتفع

عرضالقصصمنخاللالحاسوبهواسلوبمشوقلألطفالإذيستطيعاًلطفالسماعالقصة

طفلفتتعمقمعانيالكلماتلدى،مكنونمنرب حاستيالسمعواًلبصارتورؤيةالصوربحيثي

.وبذلكتتحسنلديهمستوىمهاراتالقراءة،ويزيدمستوىاستيعابهللكلمات،الروضة
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والتيبينتأندرجةاتجاهمعلماتالروضةفي،(2018وتتفقهذهالنتائجمعدراسةرمضان)

والتيبينتأن،(2015استخدامالقصصالمصورةمرتفعة.كماتتفقهذهالنتائجمعدراسةصالح)

مجالاستراتيجيةالقصةمنوجهةنظرمعلماترياضاألطفالالخاصة،جاءبدرجةمرتفعة.

معلمةال،وقراءةممعلمةالروضاااااةالقصاااااصبهدفإثارةاألطفالوتشاااااويقهمنحوالقراءةاساااااتخداإن

،جاءتكلهابمساااتوىلقصاااصعلىمساااامعاألطفالبهسااالوبتعبيريمصااااحبللحركةوالصاااوتل

مرتفعبساااااااااااااابابأهمياةالتعلمباالقصااااااااااااااصالتيتلعابدوراكبيرافيتنمياةطفالالروضااااااااااااااةللجواناب

والعقليةواًلنفعاليةوتخاطبحواسهم.الشخصيةواللغوية

أمافقرةعرضالقصااااصمنخاللالحاسااااوبفقدجاءتبالمرتبةاألخيرةولكنهامرتفعةبسااااببأن

(ودراساااااااةصاااااااالح2018هذااألسااااااالوبهومشاااااااوقلألطفالكمااتفقذلكمعدراساااااااةرمضاااااااان)

(.Okay&kand,2017(،وايضادراسةأوكايوكاند)2015)

(وبمستوى4.18"والذيجاءفيالمرتبةالرابعةبمتوس حسابي)لعب الدور"علقبمجالأّمافيمايت

يةهجابيفيتنميةمهاراتاللغةالشفهذهالنتيجةالمرتفعةإلىانلعباًلدوارلهأثرايفتعزىمرتفع

ممايساعداًلطفالعلىالنجاحعند،علىالتعبيربحريةمقدرةلدىاألطفالكالتحدثبطالقةوال

.البدءبتعلمالقراءة

(علىالمرتبةاًلولىوتنصعلى"تشجعمعلمةالروضةاألطفالعلى33حصلتالفقرةرقم)و

هذهالنتيجةالىانعمليةالتعلمىمرتفعوتعزعلىمستوى"صوتالحيوانالمعروضبالصورةتقليد

أ تخاطب فاعليةعندما أكثر الحواستكون من والبصر،كبرعدد السمع فتقليد،خاصةحاستي

البعض بعضها عن الحيوانات هذه يميزون اًلطفال تجعل بالصورة المعروض الحيوان ،صوت
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بتمييزاشكالهاوأصواتهاوأسماءها المتعلقة المهارات تذكرهاعلى،ويكتسبون وهذهالصوريمكن

.المدىالبعيدبشكلاكبر

(والتيتنصعلى"ُتجهزمعلمةالروضةالمالبسالخاصةبكلدور24بالفقرة)أمافيمايتعلق

هذهالنتيجةالىوعيالمعلماتبانىوتعز،ُمسبقاا"فقدحصلتعلىالمرتبةاًلخيرةوبمستوىمرتفع

،وجودمالبسخاصةبهنشطةتقمصاألدوارتساعدعلىتشجيعاألطفالعلىممارسةهذاالنشاط

لذلكفننالتجهيزالمسبقللمالبسالخاصةبهنشطة،مصالدوربشكلأكثرفعاليةوجديةومحاولةتق

وعدمتضييعوقتالحصة.،لعباًلدوارتساهمفيإنجاحالنشاط

ب المتعلقة  النتائج  الرابعمناقشة  ذات داللة إحصائية عند  : "هل توجد  السؤال  فروق 

في تقديرات معلمات الروضة لدور بيئة الروضة، في إكساب   ( α=0.05) مستوى داللة 

الت الخبرة  لمتغيرات،  ُتعزى  للقراءة  االستعداد  مهارات  بعض  الروضة  دريسية،  أطفال 

؟" والمديرية والمؤهل العلمي،

الدراسةحولعينةأفراداتستجابًلاستخراجالمتوسطاتالحسابيةواًلنحرافاتالمعياريةتم

دوربيئةالروضة،فيإكسابأطفالالروضةبعضمهاراتاًلستعدادللقراءةُتعزىلمتغيرات،الخبرة

وقدتبين:والمديريةريسية،والمؤهلالعلمي،التد

 فقد تبين:   الخبرة التدريسيةير فيما يتعلق بمتغ

فيجميعمجاًلتالخبرةالتدريسيةتعزىألثر(α=0.05)وجودفروقذاتدًللةإحصائيةعدم

وهذهالنتيجةتعنيعدماختالفاراءعينةالدراسةمنالمعلماتوفيالدرجةالكلية.بيئةالروضة
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فيعلىالراممناختالفخبراتهنالتدريسية،وهذايشيرإلىأنهليسللخبرةالتدريسيةأثرمعنوي

هذهالنتيجةى،وتعزإكسابأطفالالروضةبعضمهاراتاًلستعدادللقراءةدوربيئةالروضةفي

جميعرياضاألطفالتتوفرفيهاجميعمقوماتالبيئةالتعليميةبغضالنظرعنالخبراتإلىأن

اوتحر علىالتدريسيةللمعلمات،فمقوماتالبيئةفيالروضةتقوموزارةالتربيةوالتعليمبتوفيره

(التيأشارتDayli,2010واختلفتهذهالنتيجةمعدراسةدايلي)توافرجميعالمقوماتالالزمة.

إلىقصوراًلستعدادالقرائيلدىاألطفالبسببنقصالخبراتلدىأولياءاألمور.

المؤهل العلمي فقد تبين:  يما يتعلق بمتغيرف

بيئةفيجميعمجاًلتالمؤهلالعلميتعزىألثر(α=0.05)وجودفروقذاتدًللةإحصائيةعدم

مجالالروضة باستثناء الكلية الدرجة بالمطبوعاتوفي الغنية لصالحالبيئة الفروق وجاءت

ةوهذهالنتيجةتشيرإلىعدماختالفاراءالمعلماتمنذواتالمؤهالتالعلميةالمختلف،بكالوريوسال

فيمجاًلتدوربيئةالروضةالمرتفعفيإكسابأطفالالروضةبعضمهاراتاًلستعدادللقراءةحول

)البيئةالغنيةإًلأنالفروقظهرتفيمجال،والبيئةالخارجية(،وركنالمكتبة،)اًلركانالتعليمية

أنمقوماتبيئةالروضةهذهالنتائجإلىىوتعز،بكالوريوسالوجاءتالفروقلصالحبالمطبوعات(

الروضات فيجميع بتوفيرها والتعليم التربية وزارة المكتبة،التعليميةكاألركانتقوم والبيئة،وركن

مجال،الخارجية في الفروق ظهور سبب بالمطبوعاتأما الغنية إلىسالبكالوريولصالحالبيئة

المدا المعلماتفي التيكانتتطبقها التطبيقية اثناءدراستهنالمشاريع ومحاولتهناستغالل،رس

،حيثتتعدداألفكارالتييمكنللمعلماتتطبيقها،وتوظي الموادالمطبوعةداخلالغرفالصفية

لذلكنجدانالمعلماتمنذواتمؤهلالبكالوريوسقد،ولسنملزماتبمطبوعاتمعينةمنالوزارة

بوعات.أعطينتقديراتأعلىلمجالالبيئةالغنيةبالمط
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 فقد تبين:المديرية  يما يتعلق بمتغيرف

بيئةالروضةفيجميعمجاًلتالمديريةتعزىألثر(α=0.05)وجودفروقذاتدًللةإحصائيةعدم

وهذهالنتيجةتعنيأنمعلماترياضاألطفال)عينةالدراسة(فيلوائّيالموقروفيالدرجةالكلية.

لدوربيئةالروضةفيإكسابأطفالوسحابًليختلفنفيوجهاتنظرهنحولالمستوىالمرتفع

حر وزارةالتربيةوالتعليموتعزوالباحثةهذهالنتيجةإلىالروضةبعضمهاراتاًلستعدادللقراءة

تو األطفالعلى رياض تسود أن يجب التي المادية العوامل بتنظيم الخاصة العناصر كافة ،فير

ذلكعلىطبيعةالتفاعل،واكتسابالخبراتالمعرفية،فكلماكانتالبيئةمنظمة،ومتكاملةًلنعكاس

األطفال، لدى الدافعية زادت كلما للتعليم ومهيئة القدواًلستفادةاألركان، زيادة من راتالقصوى

والمهارات،وتفريغالطاقاتبشكلإيجابيومناسب،وتزيدمنحماسهمنحوالتعلم.

عدماًلختالفبسببحر الوزارةعلىتوفيركافةاًلمكاناتفيجميعالروضاتبنفسويعزى

المستوىواختالفالمديريات.

إحصائية عند  فروق ذات داللة  : "هل توجد  السؤال الخامسمناقشة النتائج المتعلقة ب

في تقديرات معلمات الروضة لدور استراتيجيات التعلم والتعليم    (α=0.05)  مستوى داللة

الخبرة   لمتغيرات،  ُتعزى  للقراءة  االستعداد  مهارات  بعض  الروضة  أطفال  إكساب  في 

؟" والمديرية  دريسية، والمؤهل العلمي،الت

الدراسةحولعينةأفراداتستجابًلاستخراجالمتوسطاتالحسابيةواًلنحرافاتالمعياريةتم

ُتعزى للقراءة اًلستعداد مهارات بعض الروضة أطفال إكساب في والتعليم التعلم استراتيجيات

:مايليوقدتبينوالمديريةدريسية،والمؤهلالعلمي،لمتغيرات،الخبرةالت
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فقد تبين:   الخبرة التدريسيةير فيما يتعلق بمتغ

فيجميعمجاًلتالخبرةالتدريسيةتعزىألثر(α=0.05)وجودفروقذاتدًللةإحصائيةعدم

وهذهالنتيجةتشيرإلىتشابهآراءمعلماترياض.وفيالدرجةالكليةاستراتيجياتالتعلموالتعليم

أطفاللدوراستراتيجياتالتعلموالتعليمفيإكساباألطفال)عينةالدراسة(حولالمستوىالمرتفع

زىوتع،علىالراممناختالفخبراتالمعلماتالتدريسيةالروضةبعضمهاراتاًلستعدادللقراءة

هذهالنتيجةإلىانالمعلماتيكتسبناستراتيجياتالتعلموالتعليمأثناءدراستهنالجامعيةومنخالل

تعيينهن بداية منذ لها يخضعن التي التدريبية اختل،الدورات مهما التدريسيةلذلك خبراتهن ،فت

وقادراتعلىتطبيقهابشكل،فجميعهنيمتلكنالمعرفةوالخبرةالكافيةباستراتيجياتالتعلموالتعليم

النتائجمعدراسةرمضان)وتختلففعاال. بينتعدموجودفروق،(2018هذه ذاتدًللةوالتي

لمتغيرعددسنوات تبعاا المصورة القصص استخدام الروضةفي اتجاهمعلمات لدرجة إحصائية

)الخبرة. دراسةصالح مع النتائج هذه تختلف دًللة،(2015كما ذات فروق وجود بينت والتي

تغيرإحصائيةاستراتيجياتتعلماألطفالمنوجهةنظرمعلماترياضاألطفالالخاصةتعزىلم

سنواتالخبرة.

المؤهل العلمي فقد تبين:  يما يتعلق بمتغيرف

فيجميعمجاًلتالمؤهلالعلميتعزىألثر(α=0.05)وجودفروقذاتدًللةإحصائيةعدم

وهذهالنتيجةتشيرإلىتشابهآراءمعلماترياض.وفيالدرجةالكليةاستراتيجياتالتعلموالتعليم

لدوراستراتيجياتالتعلموالتعليمفيإكسابأطفالحولالمستوىالمرتفعاألطفال)عينةالدراسة(

للقراءة اًلستعداد العلميةالروضةبعضمهارات اختالفمؤهالتهن الراممن هذهىوتعز،على
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النتيجةإلىانالمعلماتيكتسبناستراتيجياتالتعلموالتعليمأثناءدراستهنسواءفيمرحلةالدبلوم

لذلكفجميعهنعلىاطالععلىهذهاًلستراتيجياتوقادرات،البكالوريوسأوالدراساتالعليااو

 علىتطبيقهابغضالنظرعنمؤهالتهنالعلمية.

ذاتدًللةوالتيبينتعدموجودفروق،(2018وتتفقهذهالنتائجمعدراسةرمضان)

المؤهل لمتغير تبعاا المصورة القصص استخدام في الروضة معلمات اتجاه لدرجة إحصائية

العلمي.

والتيبينتوجودفروقذاتدًللةإحصائية،(2015وتختلفهذهالنتائجمعدراسةصالح)

لمؤهللخاصةتعزىلمتغيرااستراتيجياتتعلماألطفالمنوجهةنظرمعلماترياضاألطفالا

(2015(ولكنهاتختلفمعدراسةصالح)2018وتتفقهذهالنتيجةمعدراسةرمضان)،العلمي

حيثاندراسةصالحعزتالفروقلمتغيرالمؤهلالعلمي.

 فقد تبين:المديرية  يما يتعلق بمتغيرف

استراتيجياتفيجميعمجاًلتالمديريةتعزىألثر(α=0.05)وجودفروقذاتدًللةإحصائيةعدم

وهذهالنتيجةتشيرإلىتشابهآراءمعلماترياضاألطفال)عينة،وفيالدرجةالكليةالتعلموالتعليم

لدوراستراتيجياتالتعلموالتعليمفيإكسابأطفالالروضةبعضالدراسة(حولالمستوىالمرتفع

هذهالنتيجةإلىانالمعلماتفيىوتعز،الموقرلواءسحابوةفيمديريمهاراتاًلستعدادللقراءة

جميعمديرياتالتربيةوالتعليمفيالمملكةيخضعنلدوراتتدريبيةتؤهلهنًلستخداماستراتيجيات

التعلموالتعليمبكفاءةوفاعلية.
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 :  والمقترحات التوصيات

اآلتية:والمقترحاتفيضوءماتوصلتإليهالباحثةمننتائجفننهيمكنتقديمبعضالتوصيات

ةالمدرسةليتمكناًلطفالمنتطبيقنشاطاتمتنوعةخارجةفيحديقمناسبتوفيرأماكن .1

 .الغرفةالصفيةكالرسموقراءةالقصصالمدرسية
لمعلماتري .2 التدريبية اًلحتياجات تحديد األطفالبشكلدوريمنخاللالعملعلى اض

إلىعقدالدوراتالتدريبيةلمعلماترياضاًلطفالتتناولباإلضافة،التقييمالدوريوالمستمر

تطويرتصميمبيئةاًلركانالتعليميةوكيفيةاثرائهاباألنشطةالمحفزةعلىتنميةمهارات

 القراءةلدىاألطفال.

تكيي  .3 على المعلمات األطفال مع يتناسب بما وتعديلها اسيةالدر المناهج حث ،مقدرات

لتنميةمهاراتالقراءةلدىالمنهاج في التطبيقية بالنواحي وتشجيعالمعلماتعلىاًلهتمام

 .األطفال

لتعزيز .4 مدروسة وترفيهية تربوية برامج لتنفيذ األطفال بيد التي الذكية اًلجهزة استثمار

اًللكترونيةواًللعابالمرتبطةبمفاهيمالقراءةوالحساب.استعدادهمللقراءة،مثلالقصص
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عمان:دار.التنشئة االجتماعية للطفل.(2003خالد)،النتشةو؛عيد،زهديو؛الخطيب،ابراهيم

الثقافةللنشروالتوزيع.

مجلة  ,(.مدىتقبلاألطفالبيئتهمالصفيةفيالرياضالحكوميةواألهلية2014الدهان،لمىرزاق)

.170-143(،41،)البحوث التربوية والنفسية

.عالمالكتب:القاهرة,علم النفس التعلم التعاوني.(2005محمادمصطفى)،الديب

 .العربيالفكردار:القاهرة.التعلم بيئة  إثراء(.2006)علي،راشد

.العالميجداراللكتابعمان:.طرائق وأساليب التدريس المعاصرة(.2006)الربيعي،محمودداود

دمشق:مطبعةجامعةدمشق..التربوية وإدارتهاتخطيط المصادر (.2006رحمة،أنطون)

.روالتوزيعشداراريبللطباعةوالنالقاهرة:.مومة ومشكالت الطفولةاأل.(2012رسالن،شاهين)
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نمائيةابراهيمرشيد.الوعي الفونولوجي وعالقته بالعسر القرائي لدى األطفال(2017رشيد،ابراهيم)

األكاديمية.

http://www.ibrahimrashidacademy.net/2017/04/blog-post_56.htm

اتجاهاتمعلماترياضاألطفالنحواستخدامالقصصالمصورة.(2018)،ديناشوقيرمضان

.760-28،732،مجلة الطفولة,للقراءةطفلالروضةلتنميةاستعداد

 .مكتبةالنهضةالمصرية:القاهرة.الدافعية في التعلم(.2003)زايد،نبيلمحمد

  ابتدائي.   رابعة  سنة  تالميذ   لدى  البصرية  بالذاكرة  القراءة  عسر  عالقة(.2018)مبروكةزاب،

الجزائر.لخضر،حمهالشهيدجامعةماجستير،رسالة

الشروقللنشروالتوزيع.دار، عمان: 2ط  .نظريات التعلم(.2006عمادعبدالرحيم)الزاول،

الرياض:دارعالمالكتب.تصميم التدريس رؤية منظومية(.2001)زيتون،حسنحسين

     دور مؤسسات رياض األطفال في تحقيق أهداف الطفولة المبكرة(.2013سريوة،حنانخليل)

الباشا عين  لواء  في  المعلمات  نظر  وجهة  من  الوجدانية(  حركية  والنفس  المعرفية  رسالة).) 

جامعةالشرقاألوس ،عمان.(,ماجستير

درجةتطبيقمعلماترياضاألطفاللعناصرالتعلم.(2013)شيماء،وأشكناني؛،جودتسعادة

.1177-1161(،4)40.دراسات العلوم التربوية،الكويتدولةالنش في

أحمدالسعود، دراسة(2007)موسى اًلنتاج: جودة في والخارجية الداخلية العوامل اثر تحليل

المجلة األردنية  ,تطبيقيةفيالشركةالعربيةلصناعةاًلدويةالمساهمةالمحدودةفياألردن

340-324(3)3، في إدارة األعمال
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 .عمان:عالمالكتابالحديث.لم التعاونياستراتيجية التع.(2006فراسمحمود)،السليتي

القاهرة:عالمالكتبللنشروالتوزيع.رات في سيكولوجية التعلمض(. محا2008)سليمان،سناءمحمد

والطباعة.

والطباعة.للنشروالتوزيعالقاهرة:عالمالكتب.معجم التفوق العقلي(.2004سليمان،عبدالرحمن)

أساليب تعليم األطفال    (.٢٠٠١)،أمل والبكري؛،محمدوالشناويمحمد؛والحموز؛سليمان،ناي 

والطباعة.،عمان:دارصفاءللنشروالتوزيع1ط.القراءة والكتابةة

.أساسيات التدريس(.2010)عبدالباقيوأبوزيد،؛وجامل،عبدالرحمن؛خليلإبراهيمشبر،

والتوزيع.:دارالمناهجللنشرعمان

القاهرة:الدارالمصريةاللبنانية..معجم المصطلحات التربوية والنفسية(.2003)شحاتة،حسن

منهج مقترح لرياض األطفال في الجمهورية اليمنية في ضوء  (.2007شرفالدين،عليحمود)

رسالةدكتوراةايرمنشورة،جامعةطنطا،مصر..االتجاهات التربوية المعاصرة

.نجلوالمصريةأل،القاهرة:مكتبةا5ط.التعلم نظريات وتطبيقات.(2001)ي،أنورمحمدالشرقاو

حولية كلية التربية .(.دورمبنىالروضةفيتفعيلأنشطتها2001)،آمالوالغرابلي؛الشريع،سعد

.336-273(،17جامعةقطر،)

األطفال بعض مهارات االستعداد دور بيئة الروضة في إكساب  (.2007الشري ،سحرناصر)

جامعةالملكسعود،السعودية.(,رسالةماجستير).للقراءة

كوثر العلوم.(2009)الرحيمعبدالشري ، وتدريس  العملية  مكتبة.التربية  النهضةالقاهرة:

 المصرية.
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 األقسام  ألطفال  المعرفية  المهارات  تنمية  في   العقلية  االستعدادات  دور(.2015)مليكةشعباني،

  األول   الطور)    األولى  السنة  لتالميذ  المدرسيين  والتكيف  بالنضج  وعالقتها  التحضيرية

.الجزائر،2الجزائر،جامعة(دكتوراهرسالة).(ابتدائي

   طرق وأساليب التدريس في التربية البدنية .(2008وحمصمحمادمحسن)؛إبراهيمشلتوت،نوال

.اإلسكندرية:دارالوفاء.والرياضية

تحسين مستوى الحوار الصةفي    أثةر برنةامج مقتةرح لتعلةيم التفكيةر فةي.(2007)لشاوارب،أسايلا

تشااريناألول25-23.مااؤتمركليااةالتربيااةالسااابعالروضةةة  ومسةتوى األفكةار لةدى أطفةال

.األردن:جامعةاليرموك.2007

الضوء على استراتيجيات تعلم األطفال الشائعة من وجهة نظر  .(2015فرعوض)صالح،جع

.جامعةالشرقاألوس ،عمان.(رسالةماجستير).معلمات رياض األطفال الخاصة

عمان:دارالفكرللطباعة.مهارات االستعداد للقراءة في الطفولة المبكرة.(2003الطحان،طاهره)

 .والنشروالتوزيع

وقياسه في مرحلة    االستعداد لتعلم القراءة تنميته(.2002ومحمد،إيمان)؛عبدالرحمن،سعد

.التوزيعمكتبةالفالحللنشروالكويت:.رياض األطفال

تيجياتالتدريسرا.فاعليةتطبيقإست2011) )وعبيد،كامل؛وعاشور،محمد؛عبدالكريم،منذر

.422-388،(47)،الفتحمجلة ,منوجهةنظراألطفال

( الرحيمصالح عبد المنزل  (.2002عبدهللا، في  المبكرة  الطفولة  تربية  منهج  في  اللغة  تعليم 

،الكويت:مكتبةالفالح.2ط.والروضة والمدرسة

ع.والتوزيللنشرالدارالعلميةالدوليةعمان:.علم النفس التربوي .(2000)،جودتيعبدالهاد
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نبيل داروائلللنشرعمان:.طفالاأل  سيكولوجية اللعب وأثرها في تعلم(.2004)عبدالهادي،

.والتوزيع

عمان:داروائلللنشروالتوزيع..اإلتصال التربوي (.2009نرجس)،حمديو؛حارث،عبود

.دارالصميعيللطباعاةالرياض:.طرق التةدريس العامةة(.2006العتوم،منذرسامح)

التوزيع.الثقافةللنشروعمان:دار.صعوبات التعلم(.2007)لعزة،سعيدحسينا

عمان:دارالمناهجللنشروالتوزيع..المناهج الحديثة وطرق التدريس(.2014عطية،محسنعلي)

في التعليم(  ةالتدريس الممسرح )رؤية هدفي.(2007واللوح،أحمدحسن)؛،عزوإسماعيلعفانة

.للنشروالتوزيع:دارالمسيرةنعما.

صفاءعمان:دار.االتجاهات الحديثة في التدريس وتنمية التفكير(.2012العفون،ناديةحسين)

.للنشروالتوزيع

عمان:مؤسسةالوراق.المكتبات النوعية.(2006ًلزم)المالكي،مجبلو؛وي،محمدعودةيعل

.التوزيعللنشرو

حموديمات،العل لمهارات.(2013)محمد، اًلباء ممارسة والكتابيدرجة القرائي اًلستعداد

 .135-105(،1)19،مجلة المنارة,واًلنفعاليلدىاطفالماقبلالمدرسة

الرياض:دار،والتذوق األدبي  والتراث  طفل الروضةثقافة  .(2014)،العمدة،أمهاشمعبدالمطلب

الزهراء.

،1،طمشكالت أطفال ما قبل المدرسة أساليب المساعدة فيها(.2014العمراني،عبدالغنيمحمد،)

صنعاء:دارالكتابالجامعي.
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الحاجاتالنفسيةألطفالفاعليةبرنامجتدريبيفيإشباع(.2008)،العناني،حنانعبدالحميد

.183-208 (،4)9،التربوية والنفسيةمجلة العلوم ,الروضة

،عمان:11ط.اللعب عند األطفال األسس النظرية والتطبيقية (.2018)العناني،حنانعبدالحميد

دارالفكرللنشروالتوزيع.

  ستراتيجيات التدريس الحديثةاواقع استخدام معلمي الطور الثانوي  (.2016)ييساني،صبرينة

جامعةالعربي،(رسالةماجستير).انية بثانويات بلد:ة أم البواقيدراسة ميدنظرهم    جهةمن و 

،الجزائر.ااابنمهيدياااأمالبواقي

يمياةإلكترونياةقاائماةعلىالتعلمفااعلياةبيئاةتعل(.2018)وعاافشااااااااااااااي،ابتساااااااااااااااام؛الغاامادي،منى

مجلةة ,األميرةنورةتنميااةالتفكيرالناااقاادلاادىطااالباااتكليااةالتربيااةبجااامعااةالتشااااااااااااااااركيفي

.105-83(،2)26،الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية

.رالشروقللنشروالتوزيعاعمان:د.كفا:ات التدريس(.2003)الفتالوي،سهيلة

هلى التوقع   ، مجلة  فاة ع ملة ة  بوية. ة  مفهوم التعلم بلعب  ادواا  انوواهبو انيتهتبو  (.2013قاااساااااااااااااام،أمجااد،)

 http://al3loom.com/page_id=2االلكتراوي 
المكتبةالوطنية.،عمان:تنظيم بيئة التعلم الصفي(.2009)،قاسم،وفاءمصطفى

عض مظاهر صعوبات للقرلءة في مرالة رياض لألطفال في للدرلسات ب(.2019)فاطمة،القحطاني

81 -98(3) 5،مجلة العلوم التربوية والنفسية,نظريةللعربية ولألانبية وسبل عالاها : درلسة 

القرائي(.2006)محمدوالترتوري،؛محمدالقضاة، واالستعداد  اللغة  مهارات  طفل    تنمية  عند 

عمان:دارالحامدللنشروالتوزيع..الروضة
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عمان:دارالشروقللنشر.سيكولوجية التعلم الصفي.(2000)حمدوقطاميأو؛قطامييوسف

.والتوزيع

.عمان:دارالفكرللطباعةوالنشروالتوزيع.ساسيةألتعليم التفكير للمرحلة ا.(2004قطامي،نايفة)

،عمان:دارالمسيرةللنشر2ط.استراتيجيات التعلم والتعليم المعرفية(.2016)قطامي،يوسف

والتوزيعوالطباعة.

ياد،وي؛وخضر،صالحالدين؛وأحمد،علية؛وفرماوي،فرماوي؛والسيد،ماجدة؛كوجك،كوثر

ويع التدريس دليل المعلم، لتحسين طرق التعليم والتعلم  نت(.2008وفايد،بشرى)؛أحمد

.قليميللتربيةفيالدولالعربيةإلمكتباليونسكو،ا:بيروت.في مدارس الوطن العربي

مساهمة في تحسين األداء التسويقي للمؤسسات اإلقتصاد:ة بتطبيق  .(2007كيالني،صونية)

.رسالةماجستير.جامعةبسكرة،الجزائر.ستراتيجيةرة االاإلدا

الفلسطينية    المهارات الحياتية المتضمنة في محتوى منةاهج العلةوم(.2005)اللولو،فتحيةصبحي

األساسيين والثاني  األول  التربوالمؤت.للصفين  التربياةمر كلية الثاني "ي الروضة، طفل

،ازة.الجامعةاإلسالمية،2نوفمبر(،ج23-22")الفلسطينيبينتحدياتالواقعوالطموح

.للنشروالتوزيعالكويت:مكتبةالفالح.أساليب ومهارات رياض األطفال(.2001المجادي،حياة)

العلميةداراليازوريعمان:االنضباط التعاوني.(2008)عامر،طارقعبدالرؤوفوع؛محمد،ربي

.للنشروالتوزيع

وجيه،محمود وتطبيقاته((.2012)إبراهيم ونظرياته  )أسسه  المعرفة:اإلسكندرية.التعلم  دار

.الجامعية

(،القاهرة:مكتبةالشروقالدولية.3ط) .المعجم الوسيط (.9881)مجمعاللغةالعربية
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 .دارالمسيرةللنشروالطباعة:عمان.المناهج التربوية الحديثة(.2000)مرعي،توفيق

أحمد توفيق )؛مرعي، العامة(.2011والحيلة،محمادمحمود التدريس  دار5ط.طرائق  ،عمان:

.المسيرة

تعليمالتفكير).2009)ىوعمار،حامدمصطف،والببالوي،فيوًل؛المشرفي،انشراحإبراهيممحمد

.77-73،(38)10،مجلة الطفولة العربية,اإلبداعيلطفلالروضة

-دراسةمسحية)جودةالبيئةالماديةللمدرسةوعالقتهاباألنشطةالبيئية(.2010)ريمون،معلولي

(،2+1)26،مجلة جامعة دمشق,(مدينةدمشق –ميدانيةفيمدارسالتعليماألساسي

97-136.

ة.والطباعوالتوزيعللنشرالمسيرةدارعمان:التعلم صعوبات(.2002)محمدسامي،ملحم

والرفاعي،أروىعبدالمنعم؛الخوالدة،محمدعليو؛خضير،رائدمحمودو؛مومني،محمدأحمدال

لثانيفيرياضاألطفالفياألردن(.مستوىاًلستعدادالقرائيلدىطلبةالتمهيديا2017)

.297-2.283(2)44،تربويةالعلوم ال .دراسات

(.بعضدًلًلتالثباتوالصدقللصورةالعربيةلقائمةالبيئةالصفية2004ميخائيل،امطانيوس)

.105-63،(1)20،مجلة جامعة دمشق,فيالجامعاتوالمعاهد

دلر  .بيروت،تنمية المهارات اللغوية ألطفال ما قبل المدرسة(.2007)الناشف،هدىمحمد

.للعلوم للتاقيق وللطباعة وللنشر وللتوزيع

دلر للعلوم للتاقيق وللطباعة  .بيروت،برامج رياض األطفال(.2005)الناشف،هدىمحمد

.وللنشر وللتوزيع

عمان:داراليازوريالعلمية.األساليب الحديثة في التعليم والتعلم(.2008)،يحيىمحمدنبهان،

والتوزيع.للنشر
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)،شااحاتةو؛زينب،النجااار عربةةي .(2003حساان والنفسةةية،  التربويةةة  المصةةطلحات    - معجةةم 

. الدارالمصريةاللبنانيةالقاهرة: .انجليةةزي 

الرياض:دار.بحوث وتطبيقات في تعلم القراءة وتعلمها(.2013)النصار،صالحبنعبدالعزيز

.الناشرالدولي

( الدليمي،طه التدري (.٢٠٠٨الهاشمي،عبدالرحمن؛ فن  دارعمان:.ساستراتيجيات حديثة في 

.للنشروالتوزيعالشروق

األركان التعليمية في رياض األطفال بناء وتكوين شخصية  .(2006)؛وجوهر،سلوىالهولي،عبير

الكويت:دارالكتابالحديث..طفل الروضة

الترب والتعليموزارة رياض  .(2004)ية لمنهاج  والخاصة  العامة  والنتاجات  العام  اإلطار 

عمان،األردن..األطفال

عمان:إدارةالمناهجوالكتب.الكتاب المرجعي لمعلمة رياض األطفال(.2007)وزارةالتربيةوالتعليم

المدرسية.

اإلشرافعمان:إدارة.الدليل التدريبي التخصصي للمعلمين الجدد(.2019)وزارةالتربيةوالتعليم

.والتدريبالتربوي

.شروالتوزيعللنمكتبةالفالح:الكويت. المنهج وطفل ما قبل المدرسة (.2013)اليتيم،عزيزة

بيروت:.قبول التنّوع: مجموعة أدوات تتيح تهيئة بيئات جامعة صد:قة للتعلم(.2014اليونسكو)

مكتباليونسكواإلقليميللتربيةفيالدولالعربية.
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 (أملحق )

 الدراسة بصورتها األولية  أدوات

 

  

 كلية العلوم التربوية     

 قسم تربية طفل      

 الجامعة.............الكلية...................التخصص................الرتبة.................. 

 ) تحكيم استبانة (

 ة    ...................................... المحترم/ة /األستاذ الدكتور

السالمعليكمورحمةهللاوبركاته،وبعد:

التعليم في إكساب  و التعلم  دور بيئة الروضة واستراتيجيات"    وانتقومالباحثةبنجراءدراسةبعن       
ًلستكمالمتطلبات"  أطفال الروضة بعض مهارات االستعداد للقراءة من وجهة نظر معلمات الروضة
الحصولعلىدرجةالماجستيرفيرياضاألطفال،علماابهنأسئلةالدراسةهي:

 أسئلة الدراسة:

إحصاااااااااااائيةبينبيئةالروضاااااااااااةواساااااااااااتراتيجياتالتعلموالتعليمهليوجدعالقةذاتدًللة -1

وبعضمهاراتاًلستعدادللقراءة؟

ماهودوربيئةالروضةفيإكسابأطفالالروضةبعضمهاراتاًلستعدادللقراءةمن -2
وجهةنظرمعلماتالروضة؟

التعلمالتعاوني،لعب)التعلمباللعب،التعلمبالقصة،ماهودوراستراتيجياتالتعلمالتعليم -3
فيإكسابأطفالالروضةبعضمهاراتاًلستعدادللقراءةمنوجهةنظرمعلماتالدور(

الروضة؟
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4- ( والتعليم التعلم استراتيجيات أهم بالقصة،ما التعلم باللعب، لعبالتعلم التعاوني، التعلم
ضمهاراتاًلستعدادللقراءةمنوجهةنظرمعلمات(فيإكسابأطفالالروضةبعالدور

الروضة؟
(فيتقديراتمعلماتα <0.05هلتوجدفروقذاتدًللةإحصائيةعندمستوىدًللة) -5

التعليمفيإكسابأطفالالروضةبعضوالروضةلدوربيئةالروضة،واستراتيجياتالتعلم
،والتخصص،ةالتدريسية،والمؤهلالعلميمهاراتاًلستعدادللقراءةُتعزىلمتغيرات،الخبر

؟والمديرية
ا،بدرجةكبيرة، وسيكونمستوىاإلجابةعلىفقراتاًلستبانةعلىالنحواآلتي:بدرجةكبيرةجدا

ا. بدرجةمتوسطة،بدرجةقليلة،بدرجةقليلةجدا

جيةاالتفضلبنبداءرأيكمرا،األداةونظراالماُعرفعنكممنمعرفةودراية،أضعبينأيديكم
فيفقراتهما،ومدىمالءمةتلكالفقراتألاراضالدراسة،وفيماإذاكانتالفقراتصالحة،أواير

صالحة،أوبحاجةلتعديل،والتعديلالمقترح.

مرفقةطيهالتعريفاتذاتالعالقةبمتغيراتالدراسة.مالحظة:

                                         شاكًرة حسن التعاون                                                                                                           

 الباحثة                                                                            

 خضر عزام الجهنيختام   
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 الجزء األول: المعلومات العامة: 

 سنوات الخبرة

  سنوات  5أقل من 

  10إلى أقل من  –سنوات  5من 
 سنوات 

 

  سنوات أكثر  10

 المؤهل العلمي 

 
 فأقل  بكالوريوس

 دراسات عليا 
 

 

 التخصص
 

 
 تربية طفل 
 

 غير ذل 

 

  

 المديرية 
 لواء الموقر 

 
سحابلواء   
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 أوال: مهارات االستعداد للقراءة

 تعريف المصطلحات

المهارةأنها:نوعمناألداءيقومبهالمتعلمبسهولةويسروكفاءةمعاتقانوسرعةوجهدقليلفي

(2003)الفتالوي،األداءالعقليأوالنفسيأوالحركيأواًلجتماعي

لالستفادةمماتوفرهالبيئةلهمنخبراتإلكسابهالمهاراتالمتعلمدرجةتهيؤ"أنه:اًلستعدادالقرائي

وتوضيحدًلًلتالصورنيها،والتمييزالبصري،والسمعياألساسيةللقراءةمثل:إدراكالكلماتومعا

(2006،القضاةوالترتوري)"،والتآزرالبصريالحركيواألشكالواألحجام
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رقم
ال

 

 

بحاجة صالحية الفقرة  االنتماء للمجال  فقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرات مهارات االستعداد للقراءة 
إلى
ايرمنتمية تعديل

منتمية
ايرصالحةصالحة

تقوممعلماةالروضااااااااااااااةبتادرياباألطفاالعلى .1
مهارةالتآزرالبصريالحركي.



اسااتخدامُتشااجعمعلمةالروضااةاألطفالعلى .2
الكلماتلشااااااااارحكيفيةتركيباألحاجي،وفهم
ومقارنةاألشاااااااااااااكالواألحجامواأللوانالمتوفرة

لديهملتطويرمهارةاًلستعدادالقرائي.



تاااااانظممعلمااااااةالروضااااااةأنشااااااطةيقااااااومماااااان .3
خاللهااااااااااألطفااااااااالباااااااارب أشااااااااكالالحااااااااروف
بهصااااااواتها،مثاااااالأنيساااااامعصااااااوتالحاااااارف

ثميشيرإلىشكله.



طفااااالتقااااادممعلماااااةالروضاااااةأنشاااااطةتسااااااعد .4
علاااااااااىنطاااااااااقوتمييااااااااازالحاااااااااروفالروضاااااااااة
المتشابهة.



طفاااالالروضاااااةتطلاااابمعلمااااةالروضااااةماااان .5
التعاااااارفعلااااااىصااااااوتالحاااااارفالااااااذيتقاااااارأه

منبينحروفمعروضهعليه.



تعاااااااارضمعلمااااااااةالروضااااااااةعلااااااااىاألطفااااااااال .6
–بطاقاااااااتألشااااااكالاألحاااااارففااااااي)بدايااااااة

نهاية(الكلمة.–وس 



طفااااااااالالروضاااااااااةتشاااااااااجعمعلماااااااااةالروضاااااااااة .7
علااااااىتقلياااااادمااااااايااااااراهماااااانخاااااااللالرساااااامأو

يرسممنالذاكرة.
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طفااااااااالالروضاااااااااةتشاااااااااجعمعلماااااااااةالروضاااااااااة .8
علىركلالكرةفياًلتجاهالصحيح.



تحاااااااار معلمااااااااةالروضااااااااةعلااااااااىأنيعيااااااااد .9
ماااااااااايساااااااامعماااااااانكلمااااااااااتطفاااااااالالروضااااااااة
بالترتيبنفسه.



تعااااااااارضوتااااااااارددمعلماااااااااةالروضاااااااااةبعاااااااااض .10
األرقااااامأوالكلماااااتثاااامتطلاااابمااااناألطفااااال

إعادتهابالترتيب.



تعاااااااارضمعلمااااااااةالروضااااااااةعلااااااااىاألطفااااااااال .11
صاااااااااورثااااااااامتطلااااااااابمااااااااانهمتاااااااااذكراسااااااااامها
ووصااااااااااافهابعااااااااااادإخفائهاااااااااااا)لعااااااااااابذاكااااااااااارة

بصرية(



الروضاااااااااةاألطفاااااااااالعلاااااااااىتااااااااادربمعلماااااااااة .12
التميياااااازبااااااينأوجااااااهالشاااااابهواًلخااااااتالففااااااي
أصااااااااااااواتوأشااااااااااااكالالصااااااااااااورالمعروضااااااااااااة

عليهم.



امختلفااااةتعماااال .13 تاااانظممعلمااااةالروضااااةالعابااااا
طفاااااااااالعلااااااااااىتنميااااااااااةمهااااااااااارةاللغااااااااااةعنااااااااااد

)المراسااااااااااااالالصاااااااااااااغير،المعلااااااااااااامالروضااااااااااااة
الصغير(.



تقااااادممعلماااااةالروضااااااةأنشاااااطةيالحاااااظماااااان .14
خاللهااااااألطفااااالاأللااااوانالتاااايتشااااملعليهااااا
الصااااااورالمعروضااااااةعلاااااايهموالتميياااااازبااااااين

تلكاأللوانوالتعرفعلىدراجاتها



تختاااااارمعلماااااةالروضاااااةالقصاااااصالمقاااااروءة .15
علاااااااىمساااااااامعاألطفااااااااللتشاااااااجيعهمعلاااااااى

ممارسةالقراءة.



تقرأمعلمةالروضااااااةالقصااااااصعلىمسااااااامع .16
بهسااااااااالوبتعبيريمصااااااااااحبللحركةاألطفال
والصوت.



رد .17 تطلبمعلمةالروضاةمناألطفالإعادةساَ
القصةمرةأخرى.
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تعاااااااارضمعلمااااااااةالروضااااااااةعلااااااااىاألطفااااااااال .18
بطاقااااااتصاااااورمجااااازأةوتطلااااابمااااانهماعاااااادة

ترتيبهالتكوينقصة.



تطلاابمعلمااةالروضاااااااااااااااةمناألطفااالتااذكر .19
محتوياتالقصة.



تشاااااااااجعمعلمةالروضاااااااااةاألطفالعلىاعادة .20
سردالقصةبلغتهالخاصة.



ُتشااجعمعلمةالروضااةاألطفالعلىاسااتخدام .21
لغةواضحةوسليمةأثناءأداءاألدوار.



تشااجعمعلمةالروضااةعلىتمثيلمايشاااهده .22
منخاللالصاور)الفراشاة،األرنب،الضافدع

.)



الروضةبعضاألنشطةالحركيةتختارمعلمة .23
الهااااادفاااةللقيااااامبهااااا)الااادحرجاااة،ركااالالكرة،

القفز،الوثب(.



24.  تراعيمعلمةالروضاااااااةعلىتجسااااااايدأشاااااااكاًلا
متنوعاااةمنأوضااااااااااااااااااعبااادنياااةمختلفاااةمثااال

)اركضكالقطة،اقفزكاألرنب(.



تطلابمعلماةالروضااااااااااااااةمناألطفاالتقليادهاا .25
كلماتمتشاااابهةفيالصاااوتمنخاللترديد

والنطق.



تشاااجعمعلمةالروضاااةاألطفالعلىتقمص .26
ا لافاظاااااااا والاماقااااااااطاع الاحاروف لافاظ فاي دورهاااااااا

ا. صحيحا



تقااااااادممعلماااااااةالروضاااااااةأنشاااااااطةيقاااااااوممااااااان .27
خاللهاااااااااألطفاااااااالباااااااالتعرفعلاااااااىأصاااااااوات
الحاااااروفالمكوناااااةللكلماااااةالتاااااييسااااامعونها،

ساااااماعهامثااااالتحليااااالكملاااااة)جمااااال(بعاااااد
الىأصواتالحروف)ج_م_ل(.



فرديااااااةماااااانتقاااااادممعلمااااااةالروضااااااةأنشااااااطة .28
خاللتقليدرسموماتمعينة
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مهاراتالتحر معلمةالروضااةعلىمتابعة .29
.لدىاألطفالوالتواصلاًلجتمايية



تقاااااادممعلمااااااةالروضااااااةأنشااااااطةيمياااااازماااااان .30
المتشاااااااابهةخاللهااااااااألطفاااااااالبااااااينالكلماااااااات

واياااارالمتشااااابهةفاااايالااااوزن،مثاااالانتااااذكر
المعلمااااااااةلألطفااااااااالبعااااااااضالكلماااااااااتمثاااااااال
)فاااااار،نااااااار(و)فااااااار،بيااااات(وتطلاااااابماااااان
األطفاااااااااالتحديااااااااادأيالكلمااااااااااتلهاااااااااانفاااااااااس

الوزن.



تحر معلمةالروضااااااااةعلىمتابعةمهارات .31
اًلتصاااالوالتواصاااللدىاألطفالأثناءالعمل

الجماعي.



طفاااالالروضاااااةتطلاااابمعلمااااةالروضااااةماااان .32
تمييااازصاااوتالحااارفمااانباااينعااادةأحااارف

متشابهةلهفيالصوتمثل)س، (.



تقاااااادممعلمااااااةالروضااااااةأنشااااااطةللمجموعااااااات .33
لتوصااااااااايلبطاقاااااااااةاألحااااااااارفماااااااااعبطاقاااااااااات

الصور.



تاااانظممعلمااااةالروضااااةالعاباااااجماييااااةيقااااوم .34
األطفاااااالمااااانخاللهااااااالتميااااازالبصاااااريباااااين

األحجامواألشكلواأللوانوالصور.



تقااااادممعلماااااةالروضاااااةأنشاااااطةللمجموعاااااات .35
منخاللتقليدرسممنالذاكرة.



تاااااااااانظممعلمااااااااااةالروضااااااااااةأنشااااااااااطةتطااااااااااور .36
طفااااااااالالروضاااااااااةالحركااااااااااتالدقيقاااااااااةلااااااااادى

)شكالخرز،البناءبالمكعبات(.



تقااااااااادممعلماااااااااةالروضاااااااااةأنشاااااااااطةلألطفاااااااااال .37
تسااااااااااعدهمعلاااااااااىالتميااااااااازبااااااااايناألصاااااااااوات
المختلفااااةالتااااييسااااتمعونإليهاااااماااانبيئاااااتهم

يااااااااااااااوان،سااااااااااااااواءأكاناااااااااااااات)لإلنسااااااااااااااان،الح
(.الطيور
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دور بيئة الروضة:  : ثانياً   

 :المصطلحاتتعريف 

الماديةئة:  البيدور   العوامل من سلوكمجموعة توجه إنجازاتواألطفال،التي وتحدد همتوضح

(.٢٠٠١،والحموزوالشناويوالبكري)ساليمانالتفاعلية.

هيالموادالمطبوعةالمتوافرةفيارفةالصفالماديةمثل:الملصقات:البيئة الغنية بالمطبوعات

.(2009)احميدة،واللوحاتواإلشاراتوالقوائموالبطاقاتوالتعليماتالمعلقةعلىجدرانالحائ 

المستلزماتواألدواتالتيتتيحلألطفالاللعبتشتملعلىإلىتوفيربيئةتهدفاألركان التعليمية:

حواسهم جميع استخدام في األطفال دافعية والشعورلزيادة الذات، مهاراتضب  لديهم وتنمي ،

.(.2006)الهوليوجوهر،بالمسؤولية،وتنميةالوعيباللغة

تتوافركتبركنتجتمعفيهالمتعةواإلثارةللطفلويراعيالفروقالفرديةبيناألطفال:مكتبة الصف

.(2013ذاتصلةبهدباألطفالمنقصصوأشعاروأناشيد)فاخروالمواضية

وهيمجموعةمنالمكوناتوالعواملوالظروفالماديةالتيتمكنطفلالروضة:البيئة الخارجية

.(2007)السعود،منالتفاعلاإليجابيمعها

رقم المجال 
 الفقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة  ال

للمجال  االنتماء بحاجة   صالحية الفقرة  
غير  منتمية  تعديل إلى

غير  صالحة  منتمية 
 صالحة 

البيئة الغنية 
 بالمطبوعات 

تعرضمعلمةالروضااااةالحروفالهجائية1
الغرفةفيبعدةأحجامبشاااااااااااااكلواضاااااااااااااح

 الصفية.



تعرضمعلمةالروضااااةالحروفالهجائية2
.بهشكالمتعددةفيالغرفةالصفية
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األطفال3 أسماء الروضة معلمة تعرض
 بشكلواضحفيالغرفةالصفية.



توفرمعلمةالروضةالبطاقاتوالملصقات4
 المكتوبةفيالغرفةالصفية.



توظفمعلمةالروضااااااااااااةالموادالمطبوعة5
العمليااااااة في الصاااااااااااااافيااااااة الغرفااااااة داخاااااال

 التعليمية.



األطفال6 أعمال الروضة معلمة تعرض
الكتابيةفيمكانبارز،بغضالنظرعن

 األخطاءاإلمالئية.



األركان 
 التعليمية

توفرمعلمةالروضةفياألركانالتعليمية1
 واألقالمبشكلدائملألطفال.األوراق



تساااتخدممعلمةالروضاااةاألركانالتعليمية2
 فيتطويرمهاراتاألطفالالقرائية.



توفرمعلمةالروضاةالكتبوالمجالتفي3
 جميعاألركانالتعليمية.



المسااااااااااااااتلزمااااتمعلمااااةالروضاااااااااااااااااةتوفر4
واألدواتالتيتتيحلألطفاالاللعابلزياادة
اسااااااااااااااتخااااادامجميع في األطفاااااال دافعياااااة

حواسهم.



وساااااائلفياألركانمعلمةالروضاااااةتوفر5
التعليميةتساااااااااااعداألطفالعلىالتخاطب

والتمثيل.



األركاانالتعليمياةمعلماةالروضااااااااااااااةترتاب6
 بصورةمشوقةتتناسبمعالبيئةالصفية.



الكتبفيالرفوفمعلمةالروضااةتعرض1 ركن المكتبة  
.ركنالمكتبةبشكلواضحفي



فيركنالمكتبااةمعلمااةالروضاااااااااااااااةتوفر2
كتااابمنااااسااااااااااااااباااةلخصااااااااااااااااائصاألطفاااال

 واهتماماتهم،وميولهم.



الروضةتجدد3 ركنمعلمة في الكتب
المكتبةبشكلدوريودائم.
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فيركنالمكتبةكتبمعلمةالروضةتوفر4
بهحجامكبيرةذاتخطوطكبيرةوواضحة

ا. جدا



فيركنالمكتبااةمعلمااةالروضاااااااااااااااةتوفر5
كتاااابذاتصاااااااااااااالااااةبااااهدباألطفااااالمن

 قصصوأشعاروأناشيد.



الروضةتوفر6 المكتبةمعلمة ركن في
  .نشطةالقرائيةطاوًلتلأل



البيئة 
 الخارجية 

تشجع1 الروضة معلمة ألداءاألطفال
أو الروضة ساحة في واألااني األناشيد

 حديقتها.



األطفالبالرساامفيمعلمةالروضااةتكلف2
حديقةالروضةأوساحتهاالخارجية.



فياألطفالبالقراءةمعلمةالروضاةتكلف3
حديقةالروضةأوساحتهاالخارجية.



بتعبئةساحةالروضةالروضةمعلمةتقوم4
بالرسوماتالكتابية.



برامجأسبوييةتساهممعلمةالروضةتوفر5
القراءة على األطفال تشجيع فيفي

 .الساحاتالخارجية



بااالتواصااااااااااااااالمعتقوممعلمااةالروضاااااااااااااااة6
و الامااعااززات لاتااوفاياار الامااحاالااي الامااجااتاامااع
الماديةلتشجيعاألطفالعلىالقراءة.



بااالتواصااااااااااااااالمعتقوممعلمااةالروضاااااااااااااااة7
المجتمعالمحليلتوفيرالمكااافااآتالمااادياة

لتشجيعاألطفالعلىالقراءة.
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 التعليمو التعلم استراتيجيات :  ثالثاً 

مجموعةإجراءاتوممارساتتتضمنأساليب،وأنشطةووسائلتعليميةهادفةتعريف االستراتيجية:   

.(2013)قطامي،تتبعهاالمعلمةللوصولإلىتحقيقالنتاجاتالمنشودة

باللعب:  التعلم  وتوضيحاستراتيجية  لألطفال، المعرفة إكساب أجل من األلعاب أنشطة استثمار

.(2009)الغامدي،قليةالمبادئالعلميةلهم،وتوسيعمداركهمالع

طفلالروضةإحدىالفنوناألدبيةالتيلهاخصائصوأسسبنائية،تمكناستراتيجية التعلم بالقصة:

.(2018)سعادةوعقلواشتيةوزاملوأبوعرقوبمنتعلمالفنونالحياتية

ياتمختلفةوتعنياستخداممجموعاتصغيرةمناألطفالذاتمستواستراتيجية التعلم التعاوني:

.(2011)شاهين،ومتعاونةإلنجازمهامتعليميةهادفة

الدور: لتمثيلمواقفوأنشطةحياتيةاستراتيجية لعب  تدريبهم بعد بهاألطفال ُيكلَّف وهينشاط

.2007)عفانهواللوح)واقعيةمتنوعة

ئةلهمنخبراتإلكسابهلالستفادةمماتوفرهالبيطفلالروضةويعنيدرجةتهيؤاالستعداد القرائي:  

وتوضيح والسمعي، البصري، والتمييز ومعانيها، الكلمات إدراك مثل: للقراءة األساسية المهارات

.(2006)القضاةوالترتوري،دًلًلتالصور،والتآزرالبصريالحركي
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 الرقم االستراتيجية 

 

 الفقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة 

بحاجة   صالحية الفقرة  االنتماء للمجال 

إلى 

 تعديل 

 

التعديةةةل  

 المقتةةةةةرح

غير  منتمية 

 منتمية 

غير  صالحة 

 صالحة 

التعلم  
باللعب

تساااااااااااتخدممعلمةالروضاااااااااااة1
تربويةتعليميةتشاااااااجعاألعابا

علىالقراءة.



تحر معلمااااةالروضاااااااااااااااااة2
علىأنتتنااسااااااااااااااباأللعااب
التعليميااااةمعخصاااااااااااااااااائص

األطفالالنمائية.



الروضاااااااااااااااااااة3 معلمااااااة تراعي
الفروقالفرديةعنداسااتخدام

األلعابالتعليمية.



تراعيمعلماةالروضااااااااااااااةأن4
تكونطبيعاااةاأللعاااابمن

.طفلالروضةبيئة



تحر معلمةالروضةعلى5
في بااااادوره كااااالطفااااال قياااااام
التفاعلاإليجابيمعأقرانه.



تتحققمعلمةالروضاااااةمن6
أناأللعابالمساااااااتخدمةفي
العمليةالتعليمةُتساااااااااعدفي

القرائيلدىتنميةاًلساااتعداد
األطفال.



الروضاااااااااااااااااااة7 معلمااااااة  تمنح
الحريااةالكاااملااةلألطفااالفي
اختياراأللعابالتيتضاامن
القرائي اًلسااااااااااااااتعااااداد تنميااااة

لديهم.
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الروضااااااااااااااااااة8 تختاااااارمعلماااااة
اتربويااااةذاتأهااااداف ألعااااابااااا
تتعلقبتشاااااااااااااجيععلىتنمية
لاااااادى القرائي اًلسااااااااااااااتعااااااداد

األطفال.



تختارمعلمةالروضاااةألعاباا9
ومحااااااددة سااااااااااااااهلااااااة تربويااااااة
وواضااااااااااحةتتعلقبتشااااااااااجيع
علىتنميةاًلساتعدادالقرائي

لدىاألطفال.



التعلم  
 بالقصة

الروضااااااااااااااااااة1 تختاااااارمعلماااااة
عالاىالاماقاروءةالاقصااااااااااااااص

مساااامعاألطفاللتشاااجيعهم
علىممارسةالقراءة.



تساااااااااااتخدممعلمةالروضاااااااااااة2
إثاااااااارة باهااااااادف الاقصااااااااااااااص
نحو وتشااااااااااااااويقهم األطفااااااال

القراءة.



تتضااااااااااااامنالقصاااااااااااااصالتي3
معلمااةالروضاااااااااااااااةهاااتجرؤ

مفاهيمعلميةتضاااااامنتنمية
لاااااادى القرائي اًلسااااااااااااااتعااااااداد

األطفال.



الااروضااااااااااااااااااااة4 مااعاالااماااااااة تااقاارأ
القصااااااااااااااصعلىمسااااااااااااااامع
األطفااالبااهساااااااااااااالوبتعبيري
مصاحبللحركةوالصوت.



الروضااااااااااااااااااة5 معلماااااة تكتاااااب
المفاهيمالجديدةفيالقصاااااة

عالاىالاماقاروءة وماعااااااااناياهاااااااا
السبورة.
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تطرحمعلمةالروضااةأساائلة6
مصااحبةلقراءةالقصاةعلى

األطفال.



7


تطلبمعلمةالروضاااااااااااةمن
ردالقصاااااة األطفالإعادةساااااَ

مرةأخرى.



الروضااااااااااااااااااااة1 لعب الدور  معلماااااااة تجهز
مسااااابقةتشاااااجعتسااااايناريوها

علىتنميةاًلساتعدادالقرائي
راعاااااااي تاااااااُ األطااااااافاااااااال لااااااادى

خصائصكلطفل.



الروضااااااااااااااااااااة2 معلماااااااة تجهز
المالبسالخاصااااااةبكلدور

ُمسبقاا.



الروضة3 معلمة تجرب
األدوارقبلتمثيلها.



تغذية4 الروضة معلمة تقدم
تمثيل بعد لألطفال راجعة

األدوار.



تاهخاذمعلماةالروضااااااااااااااةآراء5
األطفالالمشااركينبعدأداء

المهمةالمطلوبةمنهم.



6


تعملمعلمةالروضاااااااةتقويم
بعاااااد األطفاااااال واقعيألداء

تمثيلاألدوار.



تشااااااااااااااجعمعلماةالروضااااااااااااااة7
األطفالعلىاساااااااااتخداملغة

أثناءأداءواضااااااحةوسااااااليمة
.األدوار



التعلم  
 التعاوني 

تقسااااااااااااااممعلماااةالروضااااااااااااااااة1
ماجاماوعاااااااات إلاى األطافاااااااال

عملايرمتجانسة.
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الاروضااااااااااااااااااااة2 ماعالاماااااااة تازود
بقواعااااااد مرة كاااااال األطفااااااال

التيتشااااااااجعالتعلمالتعاوني
القرائيداًلساتعداعلىتنمية
 لديهم.



تختارمعلمةالروضااااااااااااةفي3
للمجموعااااااة رئيس مرة كاااااال

 التعليمية.



تحر معلمةالروضةعلى4
متاابعاةمهااراتاًلتصاااااااااااااااال
والتواصللدىاألطفالأثناء

العملالجماعي.



تتيحمعلمةالروضةالفرصة5
فااي الاامااجاامااوعاااااااات لااجااماايااع
أماااااااام أعاااااماااااااالاااااهاااااااا عااااارض

األطفال.



تطلبمعلمةالروضااااااةتقييم6
المجموعاااتللمجموعااةالتي
الاااماااهاااااااام باااعااارض قاااااااامااااااات

المطلوبةمنها.



تحر معلمةالروضةعلى7
تقاااديمالتغاااذياااةالراجعاااةلكااال

مجموعة.
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 ملحق )ب( 

 أسماء المحكمين 

(.2020)العامحسببياناتالتدريسيةاالمراكزهمالدراسةوفقدواتألقائمةبهسماءالمحكمين

الرتبة   التخصص االسم الرقم
 مكان العمل األكاد:مية 

طفلعلمالدكتورةهناءحسينالفلفلي1
الروضة

جامعةاإلسراءأستاذ

الدكتورةصفيةمحمود2
جبالي

جامعةاإلسراءأستاذمشاركطفولةمبكرة

مناهجوطرقالدكتورفوازحسنشحادة3
تدريس

جامعةالشرقأستاذمشارك
األوس 

مناهجوأساليبالدكتورحسينالمستريحي4
تدريس

جامعةاإلسراءأستاذمساعد

رانيةحكمتةالدكتور5
فريحات

إرشادنفسي
وتربوي

جامعةاإلسراءأستاذمساعد

الدكتورمحمدحبيب6
السمكري

الجامعةاًلردنيةأستاذمساعدمناهجوتدريس

جامعةمساعدأستاذإدارةتربويةبراهيمعميرةإسميرةةالدكتور7
السعودية/حائل

جامعةأستاذمساعدإدارةتربويةالدكتورةميساءبنيهاني8
حائل/السعودية

جامعةأستاذمساعدعلمنفسالدكتورةميسونالجمال9
حائل/السعودية

جامعةأستاذمساعدصولتربيةأالدكتورةوفاءيياصرة10
حائل/السعودية
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 ( جملحق)

 الدراسة بصورتها النهائية  أدوات  



 

  

 عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

 معلمات مرحلة الروضة المحترمات...

السالمعليكمورحمةهللاوبركاته،وبعد:

التعلم والتعليم في اكساب  دور بيئة الروضة واستراتيجيات"    ستقومالباحثةبنجراءدراسةحول    
  وذلك"،مهارات االستعداد للقراءة من وجهة نظر معلمات الروضةأطفال الروضة بعض   استكماًلا

لمتطلباتالحصولعلىدرجةالماجستيرفيرياضاألطفالمنجامعةاإلسراء،ولتحقيقهدف
التدريج الباحثةعليكمهذهاًلستبانة،راجيتاامنحضرتكماإلجابةعنهاوفق هذهالدراسةتعرض

ا ا(،وأننيعلىثقةتامةبهنالموضوييةوصدقاًلستجابة،كبيرة)كبيرةجدا متوسطة،قليلة،قليلةجدا
سوفيكونلهماأعمقاألثرفيالوصولإلىنتائجأكثردقة،ستعتمدهاالباحثةفياقتراحتوصيات
الدراسة،علماابهنالمعلوماتالواردةمنطرفكمفيهذهاًلستبانةسوفتستخدمألاراضالبحث

لميفق .الع

                              شاكرين لكم اهتمامكم                                                                                                          

 الباحثة                                                                                    

ضرعزامالجهنيختامخ
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 أواًل: مهارات االستعداد للقراءة

رقم
ال

 

 

 الفقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة 

بدرج 
ة 

كبيرة 
 جًدا

بدرجة 
 كبيرة 

بدرجة 
 متوسطة 

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
قليلة 
 جًدا

تقوممعلمةالروضاااةبتدريباألطفالعلىمهارةالتآزرالبصاااري .1
الحركي.



ُتشاااااااجعمعلمةالروضاااااااةاألطفالعلىاساااااااتخدامالكلماتلشااااااارح .2
كيفيةتركيباألحاجي،وفهمومقارنةاألشااااكالواألحجامواأللوان

المتوفرةلديهملتطويرمهارةاًلستعدادالقرائي.



تاااااانظممعلمااااااةالروضااااااةأنشااااااطةيقااااااومماااااانخاللهااااااااألطفااااااال .3
يسااااااامعصاااااااوتبااااااارب أشاااااااكالالحاااااااروفبهصاااااااواتها،مثااااااالأن

الحرفثميشيرإلىشكله.



علااااااىطفاااااالالروضااااااةتقاااااادممعلمااااااةالروضااااااةأنشااااااطةتساااااااعد .4
نطقوتمييزالحروفالمتشابهة.



التعااااااارفعلاااااااىطفااااااالالروضاااااااةتطلااااااابمعلماااااااةالروضاااااااةمااااااان .5
صوتالحرفالذيتقرأهمنبينحروفمعروضهعليه.



تعااااااارضمعلماااااااةالروضاااااااةعلاااااااىاألطفاااااااالبطاقااااااااتألشاااااااكال .6
نهاية(الكلمة.–وس –األحرففي)بداية



علاااىتقلياااادماااايااااراهماااانطفاااالالروضااااةتشاااجعمعلمااااةالروضاااة .7
خاللالرسمأويرسممنالذاكرة.



علاااااىركااااالالكااااارةفااااايطفااااالالروضاااااةتشاااااجعمعلماااااةالروضاااااة .8
اًلتجاهالصحيح.



ماااااااطفاااااالالروضااااااةتحاااااار معلمااااااةالروضااااااةعلااااااىأنيعيااااااد .9
يسمعمنكلماتبالترتيبنفسه.



الكلماااااتثاااامتعاااارضوتاااارددمعلمااااةالروضااااةبعااااضاألرقااااامأو .10
تطلبمناألطفالإعادتهابالترتيب.



تعااارضمعلمااااةالروضااااةعلااااىاألطفااااالصااااورثاااامتطلاااابماااانهم .11
تذكراسمهاووصفهابعدإخفائها)لعبذاكرةبصرية(
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تااااااادربمعلماااااااةالروضاااااااةاألطفاااااااالعلاااااااىالتمييااااااازباااااااينأوجاااااااه .12
المعروضااااااةالشااااابهواًلخااااااتالففاااااايأصاااااواتوأشااااااكالالصااااااور

عليهم.



امختلفااااةتعماااالعلااااىتنميااااةمهااااارة .13 تاااانظممعلمااااةالروضااااةالعابااااا
)المراسااااااااالالصاااااااااغير،المعلاااااااااامطفااااااااالالروضااااااااااةاللغاااااااااةعناااااااااد
الصغير(.



تقاااااادممعلمااااااةالروضااااااةأنشااااااطةيالحااااااظماااااانخاللهااااااااألطفااااااال .14
األلااااااااوانالتاااااااايتشاااااااااملعليهاااااااااالصاااااااااورالمعروضااااااااةعلااااااااايهم

األلوانوالتعرفعلىدراجاتهاوالتمييزبينتلك



تختااااااااارمعلمااااااااةالروضااااااااةالقصااااااااصالمقااااااااروءةعلااااااااىمسااااااااامع .15
األطفاللتشجيعهمعلىممارسةالقراءة.



تقرأمعلمةالروضاااااااةالقصاااااااصعلىمساااااااامعاألطفالبهسااااااالوب .16
تعبيريمصاحبللحركةوالصوت.



القصةمرةأخرى.تطلبمعلمةالروضةمناألطفالإعادةَسرد .17
تعاااارضمعلمااااةالروضااااةعلااااىاألطفااااالبطاقاااااتصااااورمجاااازأة .18

وتطلبمنهماعادةترتيبهالتكوينقصة.


تطلبمعلمةالروضةمناألطفالتذكرمحتوياتالقصة. .19
تشااااااجعمعلمةالروضااااااةاألطفالعلىاعادةسااااااردالقصااااااةبلغته .20

الخاصة.


الروضةاألطفالعلىاستخداملغةواضحةوسليمةُتشجعمعلمة .21
أثناءأداءاألدوار.



تشاااجعمعلمةالروضاااةعلىتمثيلمايشااااهدهمنخاللالصاااور .22
)الفراشة،األرنب،الضفدع(.



تختارمعلمةالروضاااةبعضاألنشاااطةالحركيةالهادفةللقيامبها .23
)الدحرجة،ركلالكرة،القفز،الوثب(.



متنوعةمنأوضاااااع .24 تراعيمعلمةالروضااااةعلىتجساااايدأشااااكاًلا
بدنيةمختلفةمثل)اركضكالقطة،اقفزكاألرنب(.



تطلاابمعلمااةالروضااااااااااااااااةمناألطفااالتقلياادهااامنخاللترديااد .25
كلماتمتشابهةفيالصوتوالنطق.



تشاااااااااااااجعمعلمةالروضاااااااااااااةاألطفالعلىتقمصدورهافيلفظ .26
ا. الحروفوالمقاطعلفظااصحيحا
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تقااااااادممعلماااااااةالروضاااااااةأنشاااااااطةيقاااااااوممااااااانخاللهاااااااااألطفاااااااال .27
باااااااااالتعرفعلاااااااااىأصاااااااااواتالحاااااااااروفالمكوناااااااااةللكلماااااااااةالتاااااااااي
يساااااامعونها،مثاااااالتحلياااااالكملااااااة)جماااااال(بعاااااادسااااااماعهاالااااااى

أصواتالحروف)ج_م_ل(.



األطفااااالبااااينتقاااادممعلمااااةالروضااااةأنشااااطةيمياااازماااانخاللهااااا .28
الكلمااااااااتالمتشاااااااابهةوايااااااارالمتشاااااااابهةفااااااايالاااااااوزن،مثااااااالان
تااااذكرالمعلماااااةلألطفاااااالبعاااااضالكلماااااتمثااااال)فاااااار،ناااااار(و
)فاااااار،بيااااات(وتطلااااابماااااناألطفاااااالتحديااااادأيالكلمااااااتلهاااااا

نفسالوزن.



تحر معلمةالروضاااةعلىمتابعةمهاراتاًلتصاااالوالتواصاال .29
العملالجماعي.لدىاألطفالأثناء



تمييااااااازصاااااااوتطفاااااالالروضاااااااةتطلاااااابمعلماااااااةالروضاااااااةمااااااان .30
الحاااارفماااانبااااينعاااادةأحاااارفمتشااااابهةلااااهفاااايالصااااوتمثاااال

)س، (.



تقاااااادممعلمااااااةالروضااااااةأنشاااااااطةللمجموعاااااااتلتوصاااااايلبطاقاااااااة .31
األحرفمعبطاقاتالصور.



تااااااانظممعلماااااااةالروضاااااااةالعابااااااااجمايياااااااةيقاااااااوماألطفاااااااالمااااااان .32
خاللهاااااااااالتمياااااااازالبصااااااااريباااااااايناألحجااااااااامواألشااااااااكلواأللااااااااوان

والصور.



تقااااادممعلماااااةالروضاااااةأنشاااااطةللمجموعااااااتمااااانخااااااللتقلياااااد .33
رسممنالذاكرة.



تااااانظممعلماااااةالروضاااااةأنشاااااطةتطاااااورالحركااااااتالدقيقاااااةلااااادى .34
)شكالخرز،البناءبالمكعبات(.طفلالروضة



تقاااادممعلمااااةالروضااااةأنشااااطةلألطفااااالتساااااعدهمعلااااىالتميااااز .35
باااااايناألصااااااواتالمختلفااااااةالتااااااييسااااااتمعونإليهاااااااماااااانبيئاااااااتهم

سواءأكانت)لإلنسان،الحيوان،الطيور(.
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دور بيئة الروضة: :  ثانياً   

رقم المجال 
 الفقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة  ال

بدرجة 
كبيرة 
 جًدا

بدرجة 
 كبيرة 

بدرجة 
 متوسطة 

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
قليلة 
 جًدا

البيئة الغنية 
 بالمطبوعات 

ُتعرضلوحاااةالحروفالهجاااائياااةبعااادةأحجاااام1
فيالغرفةالصفية.بشكلواضح

 

األطفالبشكلواضحفيُتعرضلوحةأسماء2
الغرفةالصفية.

 

تتوافرالبطاقاتوالملصاقاتالمكتوبةفيالغرفة3
الصفيةبشكلكبير.

 

 ُتوظفالموادالمطبوعةداخلالغرفةالصفية.4
ُتعرضأعماالاألطفاالالكتاابياةفيمكاانباارز5

داخلالغرفةالصفية.
 

علىفتراتالجااادولاليوميتعرضلوحاااةتااادل6
معمسمياتها.



األركان 
 التعليمية

تتوافرفياألركانالتعليميةأوراقوأقالمبشااااكل1
دائملألطفالوفيمتناولأيديهم.

 

ُتسااااااااااااااتخدماألركانالتعليميةفيتطويرمهارات2
األطفالالقرائية.

 

األركاااااانتتااااوافرالكتااااابوالمجاااااالتفاااايجمياااااع3
التعليمية.

 

توفرمعلمةالروضااااااااااةالمسااااااااااتلزماتواألدوات4
التيتسااااااااااااااتثيردافعيةاألطفالللتعلممنخالل

اللعب.



تتوافراألدواتالمناسابةإلشاراكاكثرمنحاساة5
للتعلم.
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تتوافروسااااااااااااااااائاالوأدواتفياألركااانالتعليميااة6
التخاطبوالتمثيل.تساعداألطفالعلى



مشااااااوقةتجذباألركانالتعليميةمرتبةبصااااااورة7
طفالللعملبحماس.اًل

 

المقاااااعااااد8 الروضااااااااااااااااااةانتكون تراعيمعلمااااة
والوسااااااااااااائداألرضاااااااااااايةمريحةلألطفالأثناء

الجلوسعليها.



توفيرالخاماتواألدواتالالزمةلتنفيذاألركان9
معتوافرعنصراألمنوالسالمة.



تتوافرفيتوزيعوترتياباألركاانعوامالمعينااة10
تسااااااااااااااهالالعملياةالتعليمياةمننااحياةالضااااااااااااااوء

ي،وركنصااااخب(وقوانينوالهدوء)ركنهاد
.دخولاألركان



القصااااااااصفيالرفوفبشااااااااكلواضااااااااحُتعرض1 ركن المكتبة 
ويسهلالحصولعليهافيركنالمكتبة.



تتوافرفيركنالمكتباااةقصااااااااااااااصمنااااسااااااااااااااباااة2
للخصائصالمعرفيةوالعقليةلألطفال.

 

ُتجددالكتبفيركنالمكتبةبشكلدوريودائم.3
وذات4 مصورة كتب المكتبة ركن في تتوافر

وواضحة.خطوطكبيرة


تتوافرفيركنالمكتبةكتبذاتصااااااااااالةبهدب5
األطفالمنقصصوأشعاروأناشيد.

 

يتوافرفيركنالمكتبةمكانمناسبلألنشطة6
القرائية.



تتوافرفيركنالمكتبةكتبوقصصلألطفال7
تتوافقمعمواضيعالوحدةأومنخارجها.



يمكناسااااااااتغاللالساااااااااحةالمدرساااااااايةفيالقيام1
باألنشطةالتعليمية.
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البيئة 
 الخارجية 

يوجدمكانمخصاصومناسابللرسامفيحديقة2
المدرسة.



بمشااااااااااااااركةمعلمةالروضاااااااااااااةيتوفرمكانلقيام3
األطفالالقراءةفيحديقةالروضاااااةأوسااااااحتها

الخارجية.



تتوافرفيساحةالروضةرسوماتكتابية.4
تتوافربرامجأسبوييةتساهمفيتشجيعاألطفال5

علىالقراءةفيالساحاتالخارجية.
 

يوفرالمجتمعالمحليمعززاتماديةلتشجيع6
القراءة.األطفالعلى



يوجااااااادمكاااااااانمظلااااااالفااااااايالسااااااااحةالخارجياااااااة7
مثاااااااااالظاااااااااااللاألشاااااااااااجارلقااااااااااراءةالقصاااااااااااص
لالطفااااااالأوًلسااااااتكمالموضااااااوعيحتاااااااجالااااااى

الساحةالخارجيةوتفعيله.



يتااااااااوفرمكااااااااانمخصااااااااصلمنطقااااااااةاأللعاااااااااب8
(ألعااااااابالتااااااوازنوالمااااااراجيحالتسااااالق)السيسااااااو

ليعاااااااااززالتطاااااااااورالجساااااااااميوالحركااااااااايلااااااااادى
األطفال.



يوجااااااااادمكاااااااااانمخصاااااااااصلوضاااااااااعأحاااااااااواض9
الرماااااالوالماااااااءبحيااااااثتساااااامىمنطقااااااةاللعااااااب

بالماءوالرمل.
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 التعلم والتعليم:: استراتيجياتثالثا

رقم االستراتيجية 
ال

 

 

 الفقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة 

بدرجة 
كبيرة 
 جًدا

بدرجة 
 كبيرة 

بدرجة 
 متوسطة 

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
قليلة 
 جًدا

 التعلم باللعب 

تحر معلمةالروضةعلىأنتتناسباأللعاب1
التعليميةمعخصائصاألطفالالنمائية.



ُتراعيمعلمااااةالروضاااااااااااااااااةالفروقالفرديااااةعنااااد2
استخداماأللعابالتعليمية.



ُتراعيمعلمةالروضااااةأنتكونطبيعةاأللعاب3
.طفلالروضةمنبيئة



تحر معلمةالروضاةعلىقيامكلطفلبدوره4
فيالتفاعلاإليجابيمعأقرانه.



األلعااااااااب5 أن من الروضاااااااااااااااااااااة معلماااااااة تتحقق
التعليمةُتساااعدفيتنميةالمسااتخدمةفيالعملية

اًلستعدادالقرائيلدىاألطفال.



تمنحمعلماةالروضااااااااااااااةالحريةالكااملاةلألطفاال6
فياختياراأللعابالتيتضاامنتنميةاًلسااتعداد

القرائيلديهم.



تختارمعلمةالروضاااةألعابااتربويةذاتأهداف7
اًلساااااااااتعدادالقرائيتتعلقبالتشاااااااااجيععلىتنمية

لدىاألطفال.



اتربوياةسااااااااااااااهلاة8 تختاارمعلماةالروضاااااااااااااااةألعااباا
ومحددةوواضاااااااااحةتتعلقبالتشاااااااااجيععلىتنمية

اًلستعدادالقرائيلدىاألطفال.



ُتقدممعلمةالروضااااااااااااةاقتراحاتلألطفال،وليس9
حلوللمشااااااااااااااكلااةماااتواجههمأثناااءاللعاابحتى

ويكتشفواوفقمبادئالتعلمالذاتي.يفكروا



توظااااااافمعلماااااااةالروضاااااااةاأللاااااااوانفااااااايتنفياااااااذ10
وإنتاجأعمالفنية.



تشااااااااجعمعلمااااااااةالروضااااااااةعلااااااااىتجساااااااايدمااااااااا11
يسمعمنخاللاللعب.
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 التعلم بالقصة 

تسااااااااتخدممعلمااااااااةالروضااااااااةالقصااااااااصبهاااااااادف1
القراءة.إثارةاألطفالوتشويقهمنحو



تتضااااامنالقصاااااصالتيتقرئهامعلمةالروضااااة2
مفاهيمعلميةتضااااااااامنتنميةاًلساااااااااتعدادالقرائي

لدىاألطفال.



تكتاابمعلمااةالروضااااااااااااااااةالمفاااهيمالجاادياادةفي3
القصةالمقروءةومعانيهاعلىالسبورة.



تسااااااتخدممعلمااااااةالروضااااااةالقصااااااصالمصااااااورة4
طفاااااالالروضااااااةوتقااااااومبقراءتهاااااااحتااااااىيااااااتمكن
منتصفحالقصةأثناءقراءتها.



تطرحمعلمةالروضااااااااةأساااااااائلةمصاااااااااحبةلقراءة5
القصةعلىاألطفال.



ُتشااااااااااااااجعمعلماةالروضاااااااااااااااةاألطفاالعلىطرح6
مفرداتهماألساااااااااااااائلاةواإلجااباةعنهاابهادفتطوير

اللغوية.



تشااااااااااااجعمعلمةالروضااااااااااااةاألطفالعلىساااااااااااارد7
قصصخاصةبهم.



كتاااااب8 توفير الروضاااااااااااااااااااةعلى معلماااااة تحر 
وقصاااااصمكتوبةبخ واضاااااحومقرونةبصاااااورة

تعبرعنها.



اتهدفلمراعاة9 تختارمعلمةالروضاااااااةقصاااااااصاااااااا
الكبيرة.قواعداألمنوالسالمةللمهاراتالحركية



تشاااجعمعلمةالروضاااةاألطفالعلىإعادةسااارد10
القصصالمسموعةمنخاللإبرازأحداثها.



تحر معلمةالروضاااااااةعلىعرضالقصاااااااص11
منخاللالحاسوب.



 لعب الدور 

ُتجهزمعلمةالروضاةسايناريوهاتمسابقةتشاجع1
األطفالُتراعيعلىتنميةاًلساتعدادالقرائيلدى

خصائصكلطفل.



ُتجهزمعلمةالروضااااااااااةالمالبسالخاصااااااااااةبكل2
دورُمسبقاا.



ُتجربمعلمةالروضةاألدوارقبلتمثيلها.3
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ُتقااااادممعلماااااةالروضاااااةتغذياااااةراجعاااااةلألطفاااااال4
بعدتمثيلاألدوار.



المشااااااااااركينتهخذمعلمةالروضاااااااااةآراءاألطفال5
بعدأداءالمهمةالمطلوبةمنهم.



تقوممعلمةالروضااةبتصااويرالمشاااهدالتمثيلية6
لألطفال.



طفالتحر معلماةالروضاااااااااااااااةعلىأنيمثال7
(.الروضةشخصياتمتنوعة)الطبيب،الشرطي



تكلفمعلمةالروضةطفلالروضةعلىتقمص8
دور)بائع(.



توفرمعلمةالروضاااااااةأدواتمتنوعةوتطلبمن9
بتقليددورمهنةمعينةمنخاللطفلالروضاااااااة

اختياراألدواتالمناسبةلها.



تختارمعلمةالروضااااةتمثيلبعضشااااخصاااايات10
القصصالمجموعة.



تشاجعمعلمةالروضاةاألطفالعلىتقليدصاوت11
الحيوانالمعروضبالصورة.





 التعلم التعاوني 

ممعلمةالروضاااااااااةاألطفالإلىمجموعات1 ُتقساااااااااّ
عملايرمتجانسة.



ُتزودمعلماةالروضاااااااااااااااةاألطفاالكالمرةبقواعاد2
التعلمالتعاونيالتيتشاجععلىتنميةاًلساتعداد

القرائيلديهم.

 

ا3 تختااارمعلمااةالروضاااااااااااااااةفيكاالمرةرئيسااااااااااااااااا
التعليمية.للمجموعة

 

تخصااااااااصمعلمةالروضااااااااةأوقاتااتشااااااااجعفيها4
األطفالعلىتبادلالحديثفيمابينهم.



تشااااااااااااااجعمعلماةالروضااااااااااااااةاألطفاالعلىتردياد5
األناشيد.



ُتتيحمعلمةالروضااةالفرصااةلجميعالمجموعات6
فيعرضأعمالهاأماماألطفال.
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معلماااااة7 تقييمتطلاااااب الروضااااااااااااااااااةمناألطفاااااال
المجموعااتللمجموعاةالتيقااماتبعرضالمهاام

المطلوبةمنها.



تحااااار معلماااااةالروضاااااةعلاااااىتقاااااديمالتغذياااااة8
الراجعةلكلمجموعة.



تشاااااااااااجعمعلماااااااااااةالروضاااااااااااةاألطفاااااااااااالعلاااااااااااى9
اإلجاباااااةبحرياااااةعاااااناألسااااائلةمااااانخااااااللقائاااااد

المجموعة.



تشااااااااجعمعلمااااااااةالروضااااااااةالمجموعاااااااااتعلااااااااى10
تقليدمايروهمنخاللالرسم.



تطلاااااابمعلمااااااةالروضااااااةمااااااناألطفااااااالتكاااااارار11
األناشيدالمسموعةبشكلجماعي.



طفااااالتحااااار معلماااااةالروضاااااةعلاااااىمشااااااركة12
حديثااااااهمااااااعاألخاااااارينبلغااااااةواضااااااحةالروضااااااة

مرايياآدابالحديث.



تحااااااااار معلماااااااااةالروضاااااااااةعلاااااااااىأنتجعااااااااال13
األطفاليستمعونلبعضهمالبعض.
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ملحق)د(
 اجراء دراسة خطاب 
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 ملحق )ه( 

 كتاب البراءة البحثية 
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ملحق)و(

تسهيلمهمة


