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فعالیة برنامج حاسوبي مقترح قائم على الوسائط المتعددة لتنمیة االستعداد للقراءة لدى أطفال 

  .افظ  غزةالریاض في مح
  :الملخص

الدراسة الحالیة إلى التعرف إلى مدى فعالیة برنامج حاسوبي قائم على الوسائط  هدفت
 ولقد استخدمت الباحثة. المتعددة لتنمیة االستعداد للقراءة لدى أطفال الریاض في محافظة غزة

ل ریاض طفًال وطفلة من أطفا) ٦٠(التجریبي، وتكونت عینة البحث من  و الوصفي المنهجین
ّ تقسیمهم إلى مجموعتین المجموعة التجریبیة قوامها  طفًال وطفلة تعرضوا لبرنامج ) ٣٠(األطفال، تم

طف ً وطف ة لم ) ٣٠(االستعداد للقراءة القائم على الوسائط المتعددة، ومجموعة ضابطة قوامها 
كد من تكافؤ المجموعتین وبعد التأ. سنوات) ٦- ٥(یتعرضوا للبرنامج تتراوح أعمارهم الزمنیة ما بین 

وقد توصلت الدراسة . قامت الباحثة بتطبیق البرنامج الذي أعدته على أطفال المجموعة التجریبیة
إلى فعالیة البرنامج الحاسوبي المقترح في تنمیة االستعداد للقراءة لدى أطفال الریاض في محافظة 

بین متوسطي درجات )  α ≤  0.05( غزة حیث توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 
أطفال المجموعة الضابطة ودرجات أطفال المجموعة التجریبیة في اختبار االستعداد للقراءة بعد 

كما أوضحت الدراسة وجود فروق ذات داللة .تطبیق البرنامج لصالح أطفال المجموعة التجریبیة
طفال المجموعة التجریبیة من بین متوسطي درجات أ)  α ≤  0.05( إحصائیة عند مستوى داللة 

اإلناث ودرجات أطفال المجموعة التجریبیة من الذكور في اختبار االستعداد للقراءة بعد تطبیق 
 .البرنامج لصالح اإلناث

Abstract:  
 This study aims at investigating the effectiveness of a counseling 

multimedia program to developing reading readiness among the 
kindergarteners in Gaza Governorates.   The researcher used the 
experimental design.  The study sample consisted from (60) 
kindergarteners.  They were divided to two groups:  experimental group of 
(30) children who were introduced to the multimedia reading readiness 
program, and the control group of ( 30) Children.  Study results showed that 
there are statistically significant differences in the means of the reading 
readiness test between the experimental groups and the control favoring the 
experimental group.   In addition to that results showed that there are 
statistical differences in the reading readiness test in the experimental 
groups due to gender favoring females.   
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  المقدمة
دیث تعتمـد وبشـكل قـوي علـى أصبحت العملیة التعلیمیة التعلمیة في ظل العصر التقني الحـ

أدوات حدیثة، منها السهل ومنها المتطـور، تسـتخدم فـي نشـر وتـألیف منـاهج تعلیمیـة بأسـالیب تربویـة      
إن عملیـــة إنتـــاج منـــاهج تعلیمیـــة باســـتخدام التقنیـــات الحدیثـــة . (Sylvia,1996:41)تقلیدیـــة وحدیثـــة 

سـیین ذوي خبـرات تعلیمیـة باإلضـافة إلـى تربـویین ومدر  مختصـینتحتاج إلـى تعـاون طویـل األمـد بـین 
 . لدیهم المعرفة التقنیة الكافیة في استخدام أدوات الوسائط المتعددة شخوص

مــن األســالیب والمــداخل التــي یمكــن أن تــؤدي دورًا متمیــزًا فــي  )رالكمبیــوت(ویعــد اســتخدام 
ة إجــراء تعــدیالت علــى تعلــیم مختلــف المقــررات الدراســیة، وقــد أشــار العدیــد مــن التربــویین إلــى ضــرور 

المقـررات الدراســیة لتواكـب عصــر الكمبیـوتر وتكنولوجیــا المعلومـات، إال أنــه ال یوجـد اتفــاق علـى نــوع 
التعــدیل المطلــوب ومقــداره، مــع ازدیــاد حجــم المــادة التعلیمیــة وتعقــد محتویاتهــا بصــورة أصــبح معهــا 

مها بشـكل فعـال، وقـد أدرك المعلمـون الكتاب المطبوع وما یصاحبه من وسائل تقلیدیة عاجزًا عن تقـدی
ــة التــي یتیحهــا الكمبیــوتر  ــك فطــوروا المنــاهج الدراســیة باالســتفادة مــن اإلمكانــات الهائل والمتعلمــون ذل

  ).١١٣-٨٣: ٢٠٠٠إبراهیم الفار، ( إلثراء العملیة التعلیمیة التعلمیة 
یـــــة متعـــــددة ، إنتـــــاج برمجیـــــات تعلیمومـــــا زال الكمبیـــــوتر أتاحهـــــاومـــــن اإلمكانـــــات التـــــي 

ولقطـات الفیـدیو  Audioواألصـوات  Textتتضـمن النصـوص  (Multimedia software(الوسائط
Video clip،  وباإلضـافة إلــى إمكانیــة تـوفیر بیئــة تعلیمیــة تفاعلیـةInteractivity تســمح للطالــب ،

م تقــدیم إعطـاء التغذیــة الراجعـة لالســتجابات، ثـمــع باالنتقـاء والتجریــب لألفكـار دون خــوف أو خجـل، 
اإلمكانـات التـي جعلـت مـن الكمبیـوتر  ىالتعزیز المناسـب مباشـرة، وقـد أشـارت كثیـر مـن الدراسـات إلـ

أداة تنــافس العدیــد مــن الوســائط التعلیمیــة األخــرى، والعدیــد مــن االســتراتیجیات التعلیمیــة، لمــا لــه مــن 
برمجیـات المناسـبة وتـدریب منهجیة تتجاوز الفروقات الفردیة وتركز على نشاط المتعلم بشـرط تـوفیر ال

  .Al-Hereky,1983)(دراسةالدراسات  تلكالمعلمین على استخدامه بطریقة جیدة، ومن 
ــیم اســتخدامه كوســیط فــي  ومــن االتجاهــات الحدیثــة الســتخدامات الكمبیــوتر فــي مجــال التعل

المتعـددة بشـكل إنتاج المواد التعلیمیة كالشفافیات، والصور والرسوم، واألشكال التخطیطیـة، والوسـائط 
نتــاج برمجیــات تعلیمیــة ذات قیمــة وكفــاءة مرتفعــة لتحقیــق أهــداف المقــررات الدراســیة لســنوات  ٕ عــام، وا

 أبســط بــرامجمــن  )الحاســوب( ویعتبــر الكمبیــوتر .)٤٥: ١٩٩٨ منصــور ومســعود،(تعلیمیــة مختلفــة 
مـــدرس مبتـــدئ فـــي تعلـــیم الوســـائط المتعـــددة المتفاعلـــة وال یتطلـــب اســـتخدام البرمجـــة، ویســـتطیع أي 

  ).١٧-١: ١٩٩٩البلوشي، (  الكمبیوتر أن ینتج ویصمم برنامج وسائط متعددة في فترة قصیرة
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ممـا %  ٤٠ممـا یسـمعه، ویتـذكر % ٢٠ولقد بینت الدراسات المختلفة أن اإلنسان یستطیع أن یتـذكر 
مــا تــزداد هــذه بین  %.٧٠یسـمعه ویــراه، أمــا إن ســمع ورأى وعمـل فــان هــذه النســبة ترتفــع إلـى حــوالي 

  ) ٢١: ٢٠٠١، Traciتراسي (النسبة في حالة تفاعل اإلنسان مع ما یتعلمه من خالل هذه الطرق 
تحســین فعالیــة العملیــة التعلیمیــة طــور اإلنســان العدیــد مــن األدوات المختلفــة المســتخدمة فــي  وألجــل

فــي   المســتخدمةإیصــال المعلومــات للمتعلمــین علــى مــر العصــور، وأهــم تلــك األدوات هــي األدوات 
إضـافة لمـا أحدثـه ، بالوسـائط المتعـددة  تقنیات عرض الصوت والصورة والنص واألفـالم والتـي تعـرف

ــى التعامــل  نتــاج بــرامج عدیــدة . معهــاوجــود الحاســب فــي أیامنــا هــذه مــن ثــورة نوعیــة فــي القــدرة عل ٕ وا
ي قدرتــه علــى تخــزین الحاســب اآللــي أهمیــة هــ زادوممــا . لتســهیل القــدرة علــى اســتخدام هــذه الوســائل

ومعالجة واسترجاع تقنیات عرض الصوت والصورة والنص واألفـالم بشـكل سـریع وممتـع األمـر الـذي 
التقنیــات كالســرعة واألمــان  تلــكیـزات التــي تحتویهــا مباإلضــافة إلــى الم ،هــایزیـد مــن متعــة التعامــل مع

    .المتعة في االستخدامو والخصوصیة وقلة التكلفة النسبیة للمستخدمین 
إن توظیف الوسائط المتعددة على جهاز الكمبیوتر لهـا دور كبیـر فـي تطـویر التعلـیم، ألنهـا 
حــداث نـــوع مــن التفاعلیــة بـــین  ٕ تعتبــر طریقــة جدیــدة فـــي توصــیل األفكــار والبحـــث عــن المعلومــات وا

ه المتعلم والبرمجة التعلیمیة، حیث یسیر فیها بخطـوه الـذاتي، أي ینتقـل مـن مكـان آلخـر حسـب اختیـار 
حــاالت دراســیة فــي مراحــل  ولقــد تــم تطبیــق هــذه الطریقــة علــى عــدة، )١٩٩٦: عبــد الحلــیم(واهتمامــه 

ّ تعلیمیة مختلفة   )بولیتكنیـك فلسـطین(تطبیق هذه الطریقة على قسم هندسة الحاسب في جامعة  فقد تم
ین الخـامس للصـف )التكنولوجیا(دروس الحاسب لمنهاج : بمحافظة دیر البلح، ومنها على سبیل المثال

ــى منهــاج . والســادس االبتــدائي للصــف " اللغــة اإلنجلیزیــة"ونظــرا لنجــاح هــذه التجربــة یــتم تطبیقهــا عل
لطلبــة الســنة  )مقدمــة فــي الحاســب(تطبیقهــا علــى مســاق  فقــد تــموفــي تجربــة جدیــدة . األول االبتــدائي

   ).٣: ٢٠٠٥ طهبوب،(األولى في جامعة بولیتكنیك فلسطین
ـــي فـــي العملیـــة التعلیمیـــة فـــي یتضـــح ممـــا ســـبق أن هنـــا ك اهتمامـــًا باســـتخدام الحاســـب اآلل

ـــك لـــم تجـــد الباحثـــة دراســـة فلســـطینیة تســـتخدم الوســـائط  المراحـــل الدراســـیة المختلفـــة، وبـــالرغم مـــن ذل
ـــة ریـــاض  ـــة ریـــاض األطفـــال إذ أن مرحل ـــدى األطفـــال بمرحل المتعـــددة فـــي تنمیـــة االســـتعداد للقـــراءة ل

نـه بمجـرد ألاهتمام وافر، ولم تتغیر نظرة الناس إلى ریاض األطفـال، األطفال في فلسطین ال تحظى ب
التحاق األطفال بریاض األطفال فـي فلسـطین تسـرع المربیـات إلـى تعلـیمهم الحـروف الهجائیـة والقـراءة 
والكتابة بطریقة تقلیدیة دون االسـتعانة بالتقنیـات الحدیثـة كالحاسـوب وبـدون تشـخیص اسـتعداد الطفـل 

المهارات الالزمة للقراءة، ومن المعلوم أن محاولة تعلیم الطفـل القـراءة قبـل ة والتعرف على لتعلم القراء
أن یتهیـأ لهــا جســمیًا وعقلیـًا وعاطفیــًا لــیس فقـط جهــدًا ضــائعًا بـل مــن الممكــن أن یترتـب علیــه كراهیــة 
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طفــــال الطفــــل للقــــراءة والكتــــاب والمدرســــة والمعلــــم؛ لــــذا مــــن الضــــروري أن تهــــتم مربیــــات ریــــاض األ
بتشخیص وتنمیة استعداد األطفال للقراءة وذلك مـن خـالل اختبـارات وبـرامج معـدة مـن قبـل مختصـین 

األدوات فقـد سـعت هـذه  تلـكغـزة لمثـل محافظـات في هذا المجال؛ ونظرًا الفتقار ریاض األطفـال فـي 
لم ال ــراءة لـ دى لتنمیــة االســتعداد لــتع حاســوبي قــائم علــى الوســائط المتعــددة الدراســة إلــى إعــداد برنــامج
ر الحاسـوب یتـوفبعـد أن شـعرت أن میـدان الطفولـة فـي حاجـة ماسـة إلـى  .أطفالنا في ریـاض األطفـال

ــف النشــاطات  النشــاطات المختلفــةفــي ریــاض األطفــال واســتخدامه فــي  ــة الریــاض فــي مختل فــي مرحل
   .ة، من هنا تبلورت مشكلة الدراسنمیة االستعداد لتعلم القراءةالتعلمیة وخاصة في ت

  -:مشكلة الدراسة
  -:مشكلة الدراسة في السؤال الرئیس التالي تتحدد

تنمیـة االسـتعداد للقـراءة لـدى أطفـال قائم علـى الوسـائط المتعـددة فـي حاسوبي ما فاعلیة برنامج 
  ، وهل تختلف باختالف الجنس؟؟الریاض في محافظة غزة

 -:فروض الدراسة 
بــین متوســطي )  α ≤  0.05( ى داللـ ة ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتو  .١

درجــــات أطفــــال المجموعــــة الضــــابطة ودرجــــات أطفــــال المجموعــــة التجریبیــــة فــــي اختبـــــار 
  .االستعداد للقراءة بعد تطبیق البرنامج

بــین متوســطي )  α ≤  0.05( ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى داللــة  .٢
الســتعداد للقــراءة قبــل تطبیــق البرنــامج وبعــد درجــات أطفــال المجموعــة التجریبیــة فــي اختبــار ا

  .تطبیق البرنامج
بــین متوســطي )  α ≤  0.05( ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى داللــة  .٣

درجــات أطفـــال المجموعـــة التجریبیـــة مـــن اإلنـــاث ودرجـــات أطفـــال المجموعـــة التجریبیـــة مـــن 
 .مجالذكور في اختبار االستعداد للقراءة بعد تطبیق البرنا

  -:أهداف الدراسة
   -:تهدف الدراسة إلى

  .مهارات االستعداد للقراءة التي یمكن تنمیتها لدى أطفال الریاض قیاس - ١
ــدى تصــمیم و  - ٢ عــداد برنــامج حاســوبي قــائم علــى الوســائط المتعــددة لتنمیــة االســتعداد للقــراءة ل ٕ ا

 Flashوبرنـــامج الفـــالش  Power pointأطفـــال الریـــاض باســـتخدام العـــروض التقدمیـــة

  .لتسجیل وتحریر الصوت Sound Forge وبرنامج  Photoshopوبرنامج الفوتوشوب 
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  .عینة الدراسةالكشف عن أثر البرنامج المقترح في تنمیة االستعداد للقراءة لدى  - ٣
   -:أهمیة الدراسة

  -:تعود أهمیة الدراسة الحالیة إلى ما یلي
لتنمیــة االســتعداد للقــراءة لــدى  المتعــددةقائمــًا علــى الوســائط   ً حاســوبی هــذا البحــث برنامجــاً یقـدم  -١

  .في ریاض أطفال الفلسطینیة هیمكن استخدام أطفال الریاض في فلسطین
ألطفـال  قد تفید الدراسة المشـرفین علـى الریـاض والقـائمین علیهـا وواضـعي المنـاهج الفلسـطینیة -٢

  .الریاض
تعلـم القـراءة، لكـي  الكشف المبكر عن األطفال الذین یعانون مـن مشـكالت تعـوق قـدرتهم علـى -٣

  .عالجها مبكراُ ثم المشكالت  تلكیمكن مساعدتهم للتغلب على 
 -:حدود الدراسة

  .الدراسة على األطفال األسویاء الذین ال یعانون من أي إعاقات اقتصرت -
ســنوات الملتحقــین بریــاض ) ٦-٥(الدراســة علــى األطفــال الــذین تتــراوح أعمــارهم مــا بــین  اقتصــرت -

  .م٢٠٠٦ –م ٢٠٠٥توى التمهیدي بمحافظة غزة للعام الدراسي األطفال في مس
  -:مصطلحات الدراسة

   -:المستخدم في الدراسة الحاسوبي البرنامج -
التــي المعــدة باســتخدام الوســائط المتعــددة  یتضــمن مجموعــة مــن الخبــرات التعلیمیــة التربویــة المتكاملــة

 ة بخطة وبفترة زمنیـة معینـة، والتـي تشـتمل علـىتسعى لتنمیة االستعداد للقراءة لدى األطفال، والمحدد
والممارســـات واأللعـــاب  مل مجموعـــة مــن الصـــور واألشـــكال والمعلومــاتشـــمجموعــة مـــن المناشــط وت

باســتخدام الكمبیــوتر والوســائط  والمواقــف التربویــة، والقصــص والمعلومــات المنظمــة المخططــة مســبقاً 
ــدى أطفــال الریــاض فــي محافظــة غــزة، والتــي ، والتــي تهــدف إلــى تنمیــة االســتعداد للقــر المتعــددة اءة ل

وضــــعت لتراعــــي حاجــــات النمــــو لــــدى األطفــــال الفلســــطینیین واهتمامــــاتهم واســــتعداداتهم ومتطلبــــات 
  .المجتمع الفلسطیني، ومبنیة وفق آراء التربیة ونظریات التعلم

دمــــة مــــن هــــي تولیفـــة مــــن الـــنص والصــــورة والصـــوت والحركــــة والفیـــدیو المق :الوســـائط المتعــــددة-
  )٣ :١٩٩٨ ،أبو السعود.( الكمبیوتر

 دریسالتــالقــدرة علــى أداء األفعــال الصــحیحة أو تحدیــد األثــر الــذي یحدثــه برنــامج هــي  :فعالیــةال-
ــنقص فــي متوســطات درجــات ، ویقــاس مــن خــالل الزیــادة أألجلهــالتحقیــق األهــداف التــي وضــع  و ال

  .(Davies, 1980:193)، مجموعة البحث
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مرحلـة مـن مراحـل نمـو الطفـل وتكاملـه،  وتعـرف الباحثـة االسـتعداد للقـراءة بأنـه :راءةاالستعداد للقـ -
تهیؤ من الناحیتین الجسـمیة والعقلیـة قبـل البـدء فـي تعلـم مهـارات القـراءة، الیكون الطفل فیها في حالة 

  .القراءةویقاس إجرائیًا في هذه الدراسة بواسطة اختبار لقیاس االستعداد لتعلم 
سـنوات تهـدف إلـى ) ٦– ٤( مؤسسات تربویة اجتماعیة تسـتقبل األطفـال مـن سـن: طفالریاض األ -

تحقیق النمو المتكامل لألطفال، وتمهد لهم الطریق لاللتحاق بالتعلیم األساسي بعـد تنمیـة اسـتعداداتهم 
مـن  المهـارات التـي تمكـنهم تزویـدهمومهاراتهم المختلفة بما توفر لهم من ممارسـة األنشـطة الهادفـة، و 

  )١٥ :٢٠٠٥، صالح( .مواجهة المواقف الحیاتیة والتعاون مع اآلخرین
   :الدراسات السابقة

اسـتخدم الوسـائط المتعـددة والكمبیـوتر فـي العملیـة التعلیمیـة  موضـوع تعددت الدراسات التي تناولت
  : قسمین وهما الدراسات إلى تلكفي مختلف المراحل الدراسیة وفي المقررات المختلفة، وقد قسمت الباحثة 

  :دراسات اهتمت باستخدام الكمبیوتر والوسائط المتعددة في البرامج التعلیمیة:  وًال 
هــدفت إلــى قیــاس مــدى فعالیــة برنــامج تنمــوي دراســة  )٢٠٠٥( القنــاويو  طــهمــن  لقــد أعــد كــلُ  -١

 للغویــةاعالجـي فـي االسـتعداد اللغـوي یعتمـد علـى الوسـائط المتعـددة لتنمیـة اسـتخدام بعـض التراكیـب 
ولقـد تكونـت عینـة الدراسـة مـن ثالثـة أنـواع العینیـة التمهیدیـة وتكونـت .  المدرسـة لمـا قبـلدى أطفـال 

طفـــًال و طفلـــة، العینیـــة األساســـیة ) ١٥٠(طفـــًال وطفلـــة، العینیـــة الموســـعة وتكونـــت مـــن ) ٣٠(مـــن 
س فضـــل وتـــم اختیـــار العینیـــة مـــن مرحلـــة ریـــاض األطفـــال بمـــدار . طفـــالً  طفلـــة) ٦٦(وتكونـــت مـــن 
ولقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التجریبي ذي المجموعتین ولقـد اسـتخدم . الحدیثة بالجیزة

. الباحثــــان اختبــــار التراكیــــب اللغویــــة واختبــــار االســــتعداد اللغــــوي وبرنــــامج تنمیــــة االســــتعداد اللغــــوي
التراكیـب اللغویـة لـدى  وتوصلت الدراسة إلى فعالیة البرنامج المقترح في عالج قصور استخدام بعض

  .أطفال ما قبل المدرسة
هـدفت إلـى التعـرف إلـى أثـر برنـامج قرائـي مقتـرح  دراسـةب) ٢٠٠٤(طـه والقنـاوي  منكلُ كما قام  -٢

قائم على الوسائط المتعددة في تنمیة میول تالمیـذ المرحلـة األساسـیة نحـو درس القـراءة والكشـف عـن 
ولـقــد . المیـــذ العینـــة اإلماراتیـــة فـــي مهـــارات القـــراءة اإلبداعیـــةالفــروق بـــین تالمیـــذ العینـــة المصـــریة وت

تلمیـذًا وتلمیـذة بالصــف الخـامس مـن التعلـیم األساسـي بمـدارس فضــل ) ٧١(تكونـت عینـة البحـث مـن 
كمــا تــم تطبیـق البحــث علــى عینــة مــن تلمیـذات بالصــف الخــامس األساســي بمدرســة . الحدیثـة بــالجیزة

) ٣٣(المجموعـة التجریبیـة  ، كانـتتلمیـذة) ٦٦(في أبو ظبي قدرها  )ایدببدع ز (للبنات  )الظفرة العلیا(
الـقراءة   ً للتفكیـر اإلبـداعي واختبـار   ً تلمیـذة، ولقـد اسـتخدم الباحثـان اختبـار ) ٣٣(تلمیذة والضابطة مثلهـا 

دراسـة وكـان مـن أهـم نتـائج ال. اإلبداعیة وبرنامج القراءة اإلبداعیة واختبار المیول نحو المواد الدراسـیة
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المصــریة  نوجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین المجمــوعتین الضــابطتین والمجمــوعتین التجــریبیتی
كمــــا وجــــدت فــــروق بــــین لــــك لصــــالح المجمــــوعتین التجــــریبیتین، واإلماراتیــــة فــــي المعرفــــة القرائیــــة وذ

نحــو المــواد  المصــریة واإلماراتیــة فــي بعــدین اثنــین مــن أبعــاد اختبــار المیــول نالمجمــوعتین التجــریبیتی
الدراسیة وهما الحریة االجتماعیة بینما وجدت المذكورتین في بعدین آخرین وهما االهتمام، وقد كانـت 

  .المصریةالفروق فیه لصالح العینة اإلماراتیة، وبعد الصعوبة وقد كانت الفروق فیه لصالح العینة 
هیم الدینیـة اإلسـالمیة لـدى دراسة هدفت إلـى الكشـف عـن كیفیـة تنمیـة المفـا) ٢٠٠٣(قدم مرسي  -٣

) ١٢٠(وتكونــت عینــة الدراســة مــن . تالمیــذ المرحلــة االبتدائیــة باســتخدام الوســائط التعلیمیــة المتعــددة
تلمیذًا وتلمیذة من مدرسة عبد الـرحمن الـداخل للبنـین ومدرسـة أسـماء بنـت أبـي بكـر االبتدائیـة للبنـات 

مــارات العربیــة المتحــدة، ولقــد قســمت العینــة بطریقــة اإل فــي د لــةالتعلیمیــة  )العــین(التــابعین لمنطقــة 
من خالل استخدام الوسائط التعلیمیـة  )اإلسالم عبادة(عشوائیة إلى مجموعتین تجریبیتین درستا وحدة 

المتعددة، ومجموعتین أخریین ضابطتین درستا الوحـدة بـدون اسـتخدام الوسـائط التعلیمیـة المتعـددة أي 
وقــد كشــف الدارســة عــن وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین متوســطي  .بالطریقــة اللفظیــة المعتــادة

فـي االختبـار التحصـیلي للمفـاهیم الدینیـة لصـالح التطبیـق البعـدي ) إنـاث(درجات المجموعة التجریبیة 
المجموعــة  تإلـى فعالیــة اسـتخدام الوســائط التعلیمیـة فــي تنمیـة المفــاهیم الدینیـة لــدى تلمیـذا وقـد أشــار
ا أظهــرت الدراســة وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین متوســطي درجــات المجموعــة كمــ. التجریبیــة

فـــي التطبیـــق البعـــدي لالختبـــار التحصـــیلي ) إنـــاث(ودرجـــات المجموعـــة التجریبیـــة ) ذكـــور(التجریبیـــة 
 .للمفاهیم الدینیة لصالح المجموعة التجریبیة ذكور

ســـیلة تعلیمیــة إلـــى أنــه لـــیس الهــدف مـــن حــول اســـتخدام الحاســوب كو ) ١٩٩٦(أشــارت دراســة األنصـــاري -٥
نمـا الهـدف هـو إتاحـة الفرصـة للطالـب . الجهـاز ذلكإدخال الحاسوب كوسیلة تعلیمیة هو اسـتبدال الكتـاب بـ ٕ وا

كــي یــتعلم مــا لــم یســتطع تعلمــه بالوســائل األخــرى، فالحاســوب التعلیمــي یمكــن إعــداده مفصــًال حســب احتیــاج 
ربویة ال بـد مـن توافرهـا فـي البـرامج التعلیمیـة كـي تكـون مالئمـة للتطبیـق وقدرات المتعلم وهناك معاییر فنیة وت

ده بكــل المهــارات التــي  دارس، ومــن أهــم توصــیات الدراســة ضــرورة التركیــز علــى إعــداد المعلــم وتزویــ فــي المــ
  .یحتاجها عند استخدام الحاسوب كوسیلة تعلیمیة

ــر -٦ ــى أه) ١٩٩٦(Wheelerكمــا أكــدت دراســة ویل ــى المعلومــات فــي نتائجهــا عل میــة الحصــول عل
الوســــائط المتعــــددة (والحقــــائق فــــي تــــدریس الدارســــات االجتماعیــــة مــــن خــــالل الوســــائط التكنولوجیــــة 

multimedia الوسـائل السـمعیة والبصـریة ،audio- visual  الكمبیـوتر وcomputer net works 
  ت االجتماعیة تعلیم وتنمیة مهارات التفكیر الناقد من خالل تدریس الدارسا ألجلذلك و 
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دراسـة عـن أثـر اسـتخدم الكمبیـوتر علـى التحصـیل الدراسـي فـي ) ١٩٩٤(لقد عرضت البسـیوني  -٧ 
مادة قواعد النحو العربي والتعبیر التحریري لدى طالب المرحلة الثانویة، وأظهرت هـذه الدراسـة وجـود 

جـــات المجموعـــة فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـط درجـــات المجموعـــة التجریبیـــة ومتوســـط در 
كمــا توجــد فــروق . الضــابطة فــي التطبیــق البعــدي فــي التحصــیل النحــوي لصــالح المجموعــة التجریبیــة

ذات داللـة إحصـائیة بـین متوســط درجـات المجموعـة التجریبیـة ومتوســط درجـات المجموعـة الضــابطة 
  .في التطبیق البعدي في التعبیر الكتابي لصالح المجموعة التجریبیة

  ت اهتمت ببناء برامج لتنمیة االستعداد للقراءةدراسا: ثانیاً 
برنامجًا لتنمیة االستعداد للقراءة لـدى أطفـال الریـاض بمحافظـة غـزة علـى ) ٢٠٠٥(أعدت صالح  -١

طفـًال وطفلـة، تـم تقسـیمهم إلـى مجمـوعتین ) ٦٠(عینة مـن أطفـال الریـاض بمحافظـة غـزة بلـغ عـددها 
أعـدت الباحثــة مجموعــة ثــم طفــًال وطفلـة، ) ٣٠(منهمـا إحـداهما ضــابطة واألخـرى تجریبیــة، قـوام كــل 

 فأنـ-اختبـار رسـم الرجـل لجـوداألدوات  تلكمن األدوات التي قامت بتطبیقها على أطفال العینة ومن 
 وبرنــامج تنمیــةاختبــار االســتعداد للقــراءة ، واســتمارة المســتوي االجتمــاعي االقتصــادي لألســرة، سهــاری

لنتـائج فعالیـة البرنـامج الـذي أعدتـه الباحثـة، كمـا أظهـرت تفـوق اإلنـاث االستعداد للقـراءة، وقـد أكـدت ا
 .     استعدادهم للقراءة يعلى الذكور في المجموعة التجریبیة ف

بهدف التعرف إلى الفروق فـي درجـات اختبـار االسـتعداد للقـراءة لطفـل مـا ) ٢٠٠١(دراسة بدیر  -٢ 
، )الــرحالت(تخدام الخبـرات المباشـرة یـة الـتعلم واسـقبـل المدرسـة باسـتخدام الكمبیـوتر كمسـاعد فـي عمل

وعشـرین طفـًال وطفلـة   ً كل مجموعة ثالثـ توقد تكونت عینة الدراسة من مجموعتین من األطفال مثل
طبقــت االختبـــارات بعـــد ضــبط مســـتوى الـــذكاء والمســـتویات ثـــم مــن مدرســـة شـــبرا التجریبیــة بالقـــاهرة، 
د استخدمت الباحثة اختبار المصفوفات المتتابعـة لـدافن الملـون، االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، ولق

واختبار االستعداد للقراءة، و مؤشرات الحالة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، وبرنـامج المعلـم لتعلـیم 
كشفت الدراسة عـن عـدم وجـود قد الحروف والكلمات،  وبطاقات مصورة باقتران الكلمات والحروف، و 

لــة إحصــائیة بــین أداء األطفــال علــى اختبـار االســتعداد للقــراءة قبــل اســتخدام الكمبیــوتر فـ وق  ات دال
علـى االختبـارات  روالرحالت، ووجود فروق ذات داللة إحصائیة لصالح مجموعـة مسـتخدمي الكمبیـوت

الحـروف والكلمـات  جالفرعیة لالستعداد للقراءة، كما و توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة لصـالح برنـام
  .ستخدام الكمبیوتربا
بدراســة هــدفها التعــرف إلــى معرفــة العالقــة بــین االســتعداد للقــراءة والتــدعیم ) ١٩٩٧(كمــال  تقامــ-٣

دراك طفـل الروضــة، ولقـد اســتخدمت الباحثـة اختبــار جـود انــف  ٕ األسـري والمشــاركة الوالدیـه، وأفكــار وا
ســــتعداد للقــــراءة، المقابلــــة هــــاریس للــــذكاء، مؤشــــرات اقتصــــادیة اجتماعیــــة ثقافیــــة، اختبــــار قیــــاس اال
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وقـد . الباحثـة هبرنامج التدریب الذي أعدتو ، ألسري للقراءةالشخصیة لقیاس اإلدراك، استبیان التدعیم ا
إلـــى غمـــوض أفكـــار أطفـــال الروضـــة عـــن القـــراءة وعـــدم فهمهـــم للهـــدف مـــن اللغـــة  توصـــلت الدراســـة

جــــردة، أن أطفــــال الروضــــة ال المكتوبـــة، ووجــــود صــــعوبة لـــدیهم فــــي فهــــم المصــــطلحات اللغویـــة الم
قویــة بــین التــدعیم  موجبــةیســتطیعون وصــف تعلمهــم القــراءة بطریقــة جیــدة، وأن هنــاك عالقــة طردیــة 

ـــة إحصـــائی بـــین  ةاألســـري واإلدراك واالســـتعداد للقـــراءة، وقـــد أظهـــرت النتـــائج وجـــود فـــروق ذات دالل
بأطفـال المجموعــات األخــرى لصــالح  االسـتعداد للقــراءة لــدى األطفـال ذوي اآلبــاء المشــاركین بالمقارنــة

  .أطفال اآلباء المشاركین
دراسـة للكشـف عــن عالقـة كـل مــن ) ١٩٩٤(  .Fletcher et al قـدم كـل مـن فلتشــر وآخـرین -٤

التمییز البصري والتمییز السمعي والقدرة المعرفیة بالتحصـیل القرائـي، وقـد أجریـت الدراسـة علـى عینـة 
األطفــــال لــــدیهم  أولئـــكســـنوات مــــع العلــــم أن ) ٣.٨(الزمنیــــة  طفــــًال متوســـط أعمــــارهم) ٢٨(قوامهـــا 

اضــطراب فــي التوافــق بــین الســمع والرؤیــة أثنــاء القــراءة، ولقــد اســتخدمت الدراســة مقــاییس بكــل مــن 
ــة والقــدرات الخاصــة والتمییــز والقــدرات الخاصــة والتمییــز  Motor coordinationالتناســق الحركــي  واللغ

ري والتشـــویه الصـــوتي والقـــراءة، وكـــان مـــن أهـــم نتائجهـــا أن التمییـــز البصـــري والتـــآزر الحركـــي البصـــ
وجـود عالقـة مـع السمعي كان أكثر العوامل ارتباطًا بالقدرة على القـراءة والتهجـي لـدى عینـة الدراسـة، 

بــین القــدرة علــى التمییــز البصــري وكــل مــن التناســق الحركــي واألداء فــي تهجــي الكلمــات،  ارتباطیــة
  .لقدرة على التمییز البصري وتعلم القراءة لدى أطفال عینة الدراسةووجود عالقة بین ا

ـــ بهـــدف )١٩٩٦(دراســـة یوســـف  -٥ ـــدى أطفـــال الریـــاض ال  ذینتنمیـــة االســـتعداد للقـــراءة والكتابـــة ل
إعــداد برنـامج لتنمیـة االســتعداد للقـراءة والكتابــة لـدى األطفــال مـع ، ســنوات ٦ــ٤أعمـارهم مــن تراوحـت

ــى التربیــ تكونــت عینــة قــد ، و إعــداد اختبــار لقیــاس االســتعداد للقــراءة والكتابــةثــم ، كیــةالحر  ةقــائم عل
، طفـــل وطفلـــة، وقـــد اســـتخدمت الباحثـــة اختبـــار االســـتعداد للقـــراءة والكتابـــة ٢٤٠الدراســـة الكلیـــة مـــن 

البرنـامج الحركـي الــذي ، دلیـل تقـدیر المسـتوى االقتصــادي واالجتمـاعي، اختبـار الـذكاء غیـر اللفظــي 
فاعلیـــة البرنـــامج ، وقـــد توصـــلت الدراســـة إلـــى احثـــة لتنمیـــة االســـتعداد للقـــراءة والكتابـــةأعدتـــه الب

الحركــي المقتــرح الــذي قــدم ألطفــال المجموعــة التجریبیــة فــي تنمیــة االســتعداد للقــراءة والكتابــة لطفــل 
فــي االســتعداد للقــراءة والكتابــة  يحركــ الحــسووجــود عالقــة ایجابیــة بــین الجــنس والمجــال ، الروضــة

  .طفال الروضة وذلك لصالح اإلناثأل
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معرفة مهارات االستعداد للقراءة وذلـك ببنـاء برنـامج لتنمیـة االسـتعداد  دراسة بهدف) ١٩٩١(أمین  تأعد-٦
فیه أهـداف  الباحثة تصمیم برنامج مقترح لتنمیة االستعداد للقراءة حیث حددت، و أطفال الروضة ىلل راءة لد

اتبعـــت ، وقـــد بویـــة المناســـبة واألدوات والوســـائل المناســـبة ألنشـــطة البرنـــامجالبرنـــامج ومحتـــواه واألنشـــطة التر 
الباحثـــة المنهجـــین الوصـــفي والتجریبـــي، واختـــارت عینـــة البحـــث مـــن أطفـــال الریـــاض التابعـــة لـــوزارة الشـــئون 

دهما ضـابطة واألخــرى تجریبیــة، تاالجتماعیـة فــي منطقـة شــبرا بمصـر حیــث  كونــت العینـة مــن مجمـوعتین أحــ
ولقد أعدت الباحثة مقیاسًا لقیاس استعداد األطفال للقراءة، وطفلة،   فالً ) ٣٠(ل مجموعة منهم من تكونت ك

ق ذا  دال ة و وجود فر ، وكان من أهم نتائج الدراسة سها ری-كما واستخدمت اختبار ورسم الرجل لجود أنف
لمفـردات اللغویـة وفـي اختبـار إحصائیة بین متوسطات درجات العینة التجریبیة والعینة الضابطة في اختبـار ا

وفي اختبار التعبیر  ،دراك ال القاتٕ  وفي اختبار المعلومات و  ،وفي اختبار التمییز السمعي ،التمییز البصري
  .ح العینة التجریبیةلوفي اختبار التناسق البصري الیدوي لصا ،وفي اختبار االنتباه والتذكر ،وتفسیر الصور

أطفـــال الصــــف األول  ىاالســـتعداد للقــــراءة وتنمیتـــه لــــد بهـــدف قیــــاسدراســــة  )١٩٨٦(الحـــوري  تقـــدم -٧ 
عــداداالبتــدائي فــي الجمهوریــة العربیــة الیمنیــة ٕ امج ، وا د برنــ أطفــال الصــف األول  ىلتنمیــة االســتعداد للقــراءة لــ

الریف والحضر في مجمـوعتین إحـداهما  ىطفًال موزعین عل) ١٢٠(تكونت عینة الدراسة من ، وقد االبتدائي
طفــًال وطفلــة تـم اختیــارهم عشــوائیًا مــن أطفــال ) ٣٠(كــل مجموعــة  ضـمتتجریبیــة، بحیــث  ىواألخــر ضـابطة 

االقتصــادي واالجتمــاعي واالســـتعداد  ىالصــف األول االبتــدائي متجانســین مــن حیــث الســن والــذكاء والمســتو 
االســـتعداد  لقیـــاس اختبـــار الـــذكاء غیــر اللفظـــي، واختبـــار ىواعتمـــدت الباحثـــة فـــي ضــبط العینـــة علـــ، للقــراءة
امج علــ .للـقـراءة امج ثالثــةتــدریبات لتنمیــة االســتعداد للقــراءة واســتغرق تطبیــق  ةعشــر  ىولقــد اشــتمل البرنــ  البرنــ

د ف روق ذ ت و وجـأظهرت نتائج الدراسة قد ، و برنامج لتنمیة االستعداد للقراءةقامت الباحثة بوضع ثم ، أشهر
مجموعـة التجریبیـة وأفـراد المجموعـة الضـابطة وذلـك لصـالح داللة إحصائیة في االستعداد للقراءة بین أفراد ال

أفــراد المجموعــة التجریبیــة حیــث حقـــق أطفــال المجموعــة التجریبیــة تقــدمًا كبیـــرًا فــي االســتعداد للقــراءة نتیجـــة 
أطفـال فـروق ذات داللـة إحصـائیة فـي االسـتعداد للقـراءة بـین  ، ووجـودبرنامج االستعداد للقراءة ىللتدریب عل

  .أطفال المدنوذلك لصالح  أطفال الریفالمدن و 
   :تعلیق على الدراسات السابقة

قـــدمت الباحثـــة فیمـــا ســـبق عرضـــًا مـــوجزًا ألهـــم البحـــوث والدراســـات الوثیقـــة الصـــلة بمجـــال   
ومتغیــــرات الدراســــة الحالیــــة، وقــــد تبــــین مــــن خــــالل ذلــــك العــــرض وجــــود تبــــاین واضــــح فــــي طبیعــــة 

ســـة واألدوات التــي اســتخدمتها، والمتغیـــرات والعوامــل التـــي ومواصــفات العینــات المســـتخدمة فــي الدرا
   -:تناولتها، وفیما یلي عرض لهذه النقاط

اتفقـت معظـم الدراسـات السـابقة المحلیـة والعربیـة واألجنبیـة علـى حـد سـواء علـى ضـرورة االهتمــام  •
ویــة بالطفــل عامــة وطفــل الروضــة خاصــة، ودعــت إلــى اســتخدام األنشــطة المختلفــة والعلمیــة واللغ
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لتنمیــة الطفـل مــن وعلــى الوسـائط المتعـددة  بالتـي تعتمـد علــى الحاسـو والدینیـة والریاضـیة والفنیــة 
  .الناحیة الجسمیة والعقلیة والمعرفیة والنفسیة واالجتماعیة

إسـهامًا كبیـرًا فـي تنمیـة وعلى الوسـائط المتعـددة  بالتي تعتمد على الحاسو تسهم البرامج المختلفة  •
ــتعلم   القــراءة، والبــدء فــي الــدخول فــي برنــامج القــراءة المدرســي بنجــاح وهــذا مــا أثبتتــهاالســتعداد ل

 .)١٩٨٦(الحوري ، ودراسة )١٩٩٠(، ودراسة أمین )١٩٩٦(دراسة یوسف 

 أتضح من بعض الدراسات أن البنات أكثر استعدادا لتعلم القراءة من البنین وهـذا مـا أثبتتـه دراسـة •
 ). ١٩٩٦(ودراسة یوسف ) ١٩٨٦(الحوري  كل من

  :أوجه االستفادة من األبحاث والدراسات السابقة
  : جوانب التالیةفي المن استعراض هذه البحوث والدراسات السابقة  ةالحالی الدراسة تولقد استفاد 

توصـلت الباحثـة مـن خــالل مراجعـة تلـك البحــوث إلـى بلـورة وصــیاغة مشـكلة وأهـداف وأهمیــة  - ١
  .الدراسة الحالیة

االسـتعداد للقـراءة، استخدام الحاسـوب فـي تنمیـة البحوث السابقة في مجال الوقوف على أبعاد  - ٢
 .معرفة الجوانب التي حظیت باهتمام أكثر الباحثینمع 

فـــي حـــدود علـــم  –تأكیـــد الحاجـــة إلـــى هـــذه الدراســـة؛ إذ أوضـــحت أنـــه ال توجـــد فـــي فلســـطین  - ٣
 .االستعداد للقراءة لتنمیة قائمًا على الوسائط المتعددة دراسات وضعت برنامجاً  -الباحثة

معرفــة األدوات والمقــاییس واألســالیب اإلحصــائیة التــي یمكــن االســتعانة بهــا فــي هــذا البحــث  - ٤
 .لتحلیل البیانات؛ وللتحقق من صحة الفروض الموضوعة للدراسة وتفسیر نتائجها

تحدیــد مكونــات البرنــامج والمناشــط المتنوعــة التــي یتضــمنها البرنــامج لتنمیــة اســتعداد الطفــل  - ٥
للقراءة، حیث استفادت الباحثة من األنشطة والبـرامج التـي احتوتهـا تلـك الدراسـات فـي تصـمیم 

 .برنامج الدراسة الحالیة
تحدیــد بعــض مهــارات االســتعداد للقـــراءة التــي یمكــن تنمیتهــا مــن خـــالل البرنــامج المقتــرح التــي تعـــده  -٦

ســـتعداد للقـــراءة وهـــي اللغـــة الباحثـــة، حیـــث اتفقـــت الدراســـات الســـابقة علـــى مجموعـــة مـــن مهـــارات اال
 .الشفهیة، والتمییز السمعي، التمییز البصري، القدرة على االنتباه، والتذكر، والمهارات الحسیة والحركیة

 .ستفادة من البحوث السابقة عند تأكید نتیجة من نتائج البحث الحالي، ومناقشتها وتفسیرهااال -٧
  

  :اإلطار النظري
، )١٩٩٥،٧٦( تظهـــر ألول وهلـــة حیـــث ذكـــر مصـــطفىالقـــراءة عملیـــة لیســـت بســـیطة كمـــا 

عملیة تشترك في أدائهـا حـواس وقـوى ومهـارات مختلفـة، ولخبـرات الفـرد ولذكائـه أهمیـة كبیـرة "القراءة ف
نـه مـن الخطـأ أن نعتبـر الحـروف ومجـرد النطـق بالكلمـات قـراءة، فتلـك عملیـة أل" ، "في عملیـة القـراءة
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طوي على كثیر من العملیـات العقلیـة كـالربط واإلدراك والموازنـة آلیة ال تتضمن صفات القراءة التي تن
والفهــــــم واالختبــــــار والتقــــــویم والتــــــذكر والتنظــــــیم واالســــــتنباط واالبتكــــــار فــــــي كثیــــــر مــــــن األحیـــــــان 

، ولكي یصل الطفل إلـى المرحلـة التـي یسـتطیع فیهـا القـراءة یجـب االسـتعداد )١٠١: ١٩٩٢شحاته،("
  . لذلكلها وتنمیة المهارات الالزمة 

ولعــل مــن أهــم المؤشــرات التــي جعلــت المــربین یهتمــون بمــدى اســتعداد الطفــل لــتعلم القــراءة 
ــى لــتعلم القــراءة،  ع حــدوث حــاالت الفشــل الكثیــرة وســط التالمیــذ فــي المراحــل األول  أنوالرغبــة فــي منــ

ًا وجسـدیًا لهـا، الطفل الذي یجبر على االنتظام في البرامج القرائیة الرسمیة قبل أن یكون مسـتعدًا نفسـی
ذلــك إلــى الشــعور باإلحبــاط وكراهیــة  أدىمهاراتهــا وربمــا  اإللمــامیفشــل فــي تحقیــق تقــدم ملمــوس فــي 

الدراســات والبحــوث فــي هـذا المجــال أن اســتعداد الطفــل للقــراءة ال  وقـد أشــارت القـراءة بصــورة عامــة؛
ـــى عوامـــل كثیـــرة متداخلـــة ومتشـــابكة م نمـــا عل ٕ ـــى عامـــل واحـــد فقـــط وا ـــي : نهـــایعتمـــد عل النضـــج العقل

االدراكي، والخبرة الشخصیة، والتمییز السمعي والبصري، والنضج اللغوي، والنضج الحسـي، والصـحة 
والخلـــــــو مـــــــن االضـــــــطرابات العصـــــــبیة، واالهتمـــــــام والرغبـــــــة فـــــــي القـــــــراءة، والنضـــــــج االجتمـــــــاعي 

قلــي الضــروریین واالنفعــالي،ولكن هنــاك افتــراض ســائد وســط التربــویین وهــو أن النضــج االدراكــي والع
  ) (Dighton Lee,1971: 22 .لتعلم القراءة یتحققان في مرحلة متأخرة من الطفولة

أعماق العملیات الخاصة بنمو األطفال، لذا یجب علینا أن  ىإل ممتدةجذور  لقراءةلو   
تحدث عن مرحلة نالخبرات التي یكتسبها الطفل في مرحلة باكرة من حیاته قبل أن  نبحث عن
  .ن مراحل ما قبل القراءة للقراءة، وفیما یلي حدیث موجز االستعداد

  ):٣٢-١٥، ١٩٦١:  ونر مو ( مراحل ما قبل القراءة
  .مرحلة التناول بالید:  ىالمرحلة األول

  .الصورة ىمرحلة اإلشارة إل:  المرحلة الثانیة
  .مرحلة تسمیة األشیاء:  المرحلة الثالثة
  .یطةمرحلة حب القصص البس:  المرحلة الرابعة

  . مرحلة البحث عن المعاني:  المرحلة الخامسة
  .مرحلة سرد القصص ومالحظة الحروف:  المرحلة السادسة
  .مرحلة التمییز بین ما هو حقیقي وما هو خیالي:  المرحلة السابعة
  .مرحلة االستعداد للقراءة:  المرحلة الثامنة

  :مهارات القراءة لدى الطفل
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عربیة واألجنبیة على مجموعة من المهارات التي ینبغي توافرها لقد اتفقت معظم الكتابات ال  
  .لدى الطفل قبل أن یبدأ في تعلم القراءة بالطریقة الرسمیة

  :المهارات كما یلي تلكویمكن إجمال 
شباع الحاجات  :اللغة الشفهیة-١ ٕ تلعب اللغة دورًا هامًا في حیاتنا، فهي أداة هامة لالتصال وا

الرغبات والحاجات، ولقد زاد اهتمام علماء النفس والتربویین بدراسة اللغة عند  النفسیة، والتعبیر عن
ها وذلك إلدراكهم للعالقة الوثیقة التي توجد بین اللغة والفكر ب إلمامهماألطفال الصغر وكیفیة 

من المتفق علیه بین و  .بهم ومهاراتهمر أنها وسیلة لتنمیة أفكارهم وتجا ىباإلضافة إل .واالتصال
ینطقونها قبل أن یتمكن هو التي ماء لغة الطفل أن الطفل یفهم لغة اآلخرین ویعرف الكلمات عل

طویلة، وهناك مرحلة فرعیة في التطور اللغوي تتمیز بالفهم الحقیقي للغة  استخدامها لفترةنفسه من 
عینة تطلب وأن یقوم بأشیاء م إلیه یطیع األوامر التي توجه نوالوعي بها، ویتعلم خاللها الطفل أ
أولئك من كل األشخاص الذین یتكلمون من حوله، إال أن  لمنه، ویتشكل المحیط اللفظي للطف

األم أو من ینوب عنها  نه للغة، وال شك أتزویدفي  ال یلعبون جمیعهم دورًا متساویاً  الشخوص
التطور المعرفي لطفل اللغة التي تعكس بدورها ا تزویدتحتل من هذه الزاویة موقعًا متمیزًا حتى یتم 

  ).٤٦: ١٩٨٤،شیلار ( له
هو القدرة على مالحظة أوجـه الشـبه واالخـتالف بـین العناصـر الصـوتیة التـي  :التمییز السمعي -٢  

مــن التعــرف علــى عــالم  مكنتــهبخبــرات كثیــرة  مــرالطفــل فــي مرحلــة الروضــة ف .تتــألف منهــا الكلمــات
عالنـــات  األصـــوات، فهـــو یســـمع أصـــوات الطیـــور والحیوانـــات، ویســـتمع ٕ إلـــي القصـــص واألغـــاني وا

المالحظـة  تلـكفـي  هـرفي من تشابه في الصـوت، وكلمـا كـان الطفـل أماالتلفزیون ویالحظ ما بین القو 
  .)٢٢: ١٩٧٣رضوان، ( زاد في استعداده للقراءة

ز البصـري هـو القــدرة علـى التفرقـة بـین المؤتلــف والمختلـف مـن الصــور یــالتمی :التمییـز البصـري -٣
القراءة تتطلـب قـدرة بصـریة مناسـبة؛ لـذلك فإنـه مـن فـ .الجمل القصـیرة والكلمـات والحـروفواألشكال و 

الطبیعــي أن تــدخل المهــارات البصــریة فــي مقــاییس االســتعداد للقــراءة، ولكــن یجــب مراعــاة أال نــدفع 
 )(Harris, 1985: 36. تدریبات التمییز البصري ىباألطفال الصغار إل

على األشیاء التـي أمامـه واألطفـال الـذین هـم  هعین زعلى تركی  رًا والبد لمن یقرأ أن یكون قا    
األشــیاء  لفتــرات طویلــة علــى فــي ســن الخامســة والسادســة یجــدون صــعوبة كبیــرة فــي تركیــز أبصــارهم

المشـرفة دون حـدوث إرهـاق لعـین الطفـل،  ولكي تحـولالدقیقة التي تبعد عن أبصارهم مسافة قصیرة، 
   .)٧٩: ١٩٦١،ونر مو ( الراحة ة المناسبة والجلسة المعتدلة وتعدد فتراتفإنه یجب االهتمام باإلضاء
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یعتبر شـرود الـذهن مـن أحـد الصـفات الطبیعیـة لألطفـال، وخاصـة  :القدرة على االنتباه والتذكر -٤
العقلــي، فاألطفــال فــي ســن الخامســة أو السادســة یرغبــون رغبـــة  أولئــك الــذین لــم یســتكملوا نضــجهم

التغییــر  ىالرغبــة تعكــس حاجــة األطفــال إلــ تلـكاالهتــزاز وكــأنهم آالت تتحــرك، و شـدیدة فــي االلتــواء و 
قصیرة في بـادئ  ةوالتبدیل في نشاطهم الذهني؛ ولذلك یجب تدریب األطفال على تركیز انتباههم لمد

كیفیــة انتقــالهم مــن التفكیــر مــع كمــا أوضــح بیاجیــه فــي تفكیــر الصــغار  .األمــر، ثــم تطــول تــدریجیاً 
فــي ذهنــه  ىقــدرة الطفـل علــى أن یبقـفهـو  ركالتــذ أمـا ). ١٥٤ :١٩٨٠یعقــوب، ( لمعقـدا ىالبسـیط إلــ

 لـىتعـد أساسـا لنجـاح الطفـل ع ألنهـا سلسلة من األفكار واألحداث في ترتیبها الصـحیح، وأن یتـذوقها
القدرة لكي تعینـه علـى اسـترجاع الحـوادث  تلك ىن الطفل في حاجة إلإتعلم القراءة والتقدم فیها حیث 

األشـیاء المحسوسـة التـي رآهـا  وطفـل مـا قبـل المدرسـة یتـذكر أوالً   ،لمتعاقبة في قصة مـن القصـصا
وتداولها، ثم یتذكر الصور والرسومات التي عرضت علیه، ثـم أسـماء األشـیاء المادیـة المحسوسـة ثـم 

  .األعداد ثم الكلمات المجردة
  .على حواسه بصورة كبیرة فالطفل في هذه المرحلة یعتمد: المهارات الحسیة الحركیة-٥

  :مزایا التدریس باستخدام الكمبیوتر والوسائط المتعددة
ــى العدیــد مــن )١٨٨-١٤٨، ٢٠٠٠(لقــد أشــار التــودري العملیــة  يالتــدریس بــالكمبیوتر فــمزایــا إل

  : منهاالتعلیمیة 
 مالمعـــوقین أ مالمتفــوقین أ مدیین أالعــا أكـــانوا فئـــات الطــالب ســواء مناســبة لجمیــعیعــد أداة  .١

 .التعلم كل حسب قدرته وطاقته االستیعابیة بطئي

ـــى النصـــوص  باإلضـــافةیعـــرض المـــادة التعلیمیـــة مدعمـــة بالصـــور واألصـــوات واألفـــالم  .٢ إل
 .المكتوبة وتأثیرات الحركة

یتــیح الفرصــة للتفاعـــل المباشــر مـــع المــتعلم عــن طریـــق عــرض المعلومـــات وتوجیــه أســـئلة  .٣
 .لتغذیة الراجعة الفوریةواستقبال االستجابات وتقویمها بواسطة ا

ــه قــدرة هائلــة علــى تخــزین المــواد الدراســیة واســترجاعها بشــكل أیســر وأدق مــن المصــادر  .٤ ل
 .والمراجع الورقیة

یخلق بیئة مشوقة للتعلیم والتعلم من جانب المتعلم تقوده إلى اتقـان مـا یتعلمـه ممـا یزیـد مـن  .٥
 .فعالیة الفهم واالستیعاب والتحلیل والتركیب

خالل تـوفیر برمجیـات مناسـبة مرتبطـة بأهـداف الطالـب التـي  الذاتي منالتعلم  انیةإمكیتیح  .٦
 .یسعى إلى تحقیقها
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یهیئ للمعلـم بیئـة تعلیمیـة تقـل فیهـا عملیـة التشـتت وعـدم االنتبـاه ألن تقـدیم المـادة التعلیمیـة  .٧
  .مرتبط باستجابات الطالب للمثیرات التي یقدمها الكمبیوتر

، التعلــــیم حیــــث أشــــار كــــل مــــن أمبیــــرون ات إلــــى أهمیــــة الوســــائط المتعــــددة فــــيوقــــد أشــــارت بعــــض الدراســــ
 اإلى أن الطالب المعتادین على مشـاهدة التلفـاز وسـماع الموسـیق  (Amberon & Hopper: 1988)وهوبر

مـن الكتـاب  والمؤثرات الصوتیة واستخدام ألعاب كمبیوتر، یـرون أن الوسـائط المتعـددة أداة تجـذب للـتعلم بـدالً 
إلــى أن الــتعلم باســتخدام الوســائط   (Ravaglia,1995 : 3-17)"رافاجلیــا"كمــا أشــارت دراســة " لســبورة وا

المتعـددة یمكــن للطــالب الموهــوبین مـن اســتیعاب مقــرري العلــوم والریاضــیات بدرجـة عالیــة مكنــتهم مــن دراســة 
 .الثانویة بالمرحلة مقرر المرحلة الجامعیة دون حاجة على دراسة هذین المقررین في السنة النهائیة

  :مراحل إنتاج برامج الكمبیوتر التعلیمیة
  ).٣٩٥: ٢٠٠٠الفار، (: ما یليمراحل تتلخص فیبعدة التعلیمیة الكمبیوتر  لقد مرت إنتاج برامج 

ــة التصــمیم .١ ــة التــي یــتم فیهــا وضــع تصــور كامــل لمشــروع ):  Design( مرحل وهــي المرحل
أن تحتویــه البرمجیــة مــن أهــداف ومــادة علمیــة البرمجیــة أو الخطــوط العریضــة لمــا ینبغــي 

 .وأنشطة وتدریبات

وهـــي المرحلــة التــي یـــتم تجمیــع وتجهیـــز ):  Preparation( مرحلــة االعـــداد أو التجهیــز .٢
متطلبــــات التصــــمیم مــــن صــــیاغة األهــــداف واعــــداد المــــادة العلمیــــة واألنشــــطة ومفــــردات 

 .تة ومتحركة ولقطات فیدیووما یلزم العرض، والتعزیز من أصوات وصور ثاباالختبار، 

وهـــي المرحلـــة التـــي یـــتم فیهـــا ترجمـــة الخطــــوط ):  Senario( مرحلـــة كتابـــة الســـیناریو .٣
 .العریضة التي وضعها المصمم إلى اجراءات تفصیلیة وأحداث ومواقف تعلیمیة

ــة التــي یــتم فیهــا تنفیــذ الســیناریو فــي صــورة ):  Executing( مرحلــة التنفیــذ .٤ وهــي المرحل
 .ط متعددة تفاعلیةبرمجیة وسائ

المرحلــة التــي یــتم فیهــا عــرض البرمجیــة  وـهـي): Developmentمرحلــة التجریــب والتطــویر .٥
 ). ٢٤١: ٢٠٠٢عبد الحمید، ( .والتطویرعلى عدد من المحكمین المختلفین یهدف التحسین 

 

جراءاتلدراسة منهج ا ٕ   :هاوا
  :الدراسةمنهج  - وًال 

 برنــامجالكمــا اســتعانت بــالمنهج البنــائي لبنــاء  ،ذي المجمــوعتین المــنهج التجریبــياســتخدمت 
  .االستعداد للقراءة الحاسوبي القائم على الوسائط المتعددة لتنمیة

  :الدراسةثانیًا أدوات 
ّ استخدام   : دراسةفي ال تالیةاأل وات الوقد تم
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  :هاریس –اختبار رسم الرجل لجود انف  -١
  .فؤ أطفال المجموعتین الضابطة والتجریبیة في الذكاءللتأكد من تكا اختبار رسم الرجل استخدمت الباحثة

  :وصف االختبار - أ
لقیـاس ذكـاء  ١٩٢٦هـذا االختبـار عـام ؛"  Good Enough" وضـعت فلـورانس جـود انـف 

سـنة ونصـف وتطلـب فیـه مـن  ةاألطفال من سن ثالث سنوات ونصف السنة إلي سن ثـالث عشـر 
  .المفحوص أن یرسم صورة لرجل بأفضل ما یستطیع

دراكـات صـحیحة  ذلكعتمد وی ٕ االختبار على أن قدرة الطفل علـى تكـوین مفـاهیم عقلیـة وا
تظهــر فــي رســمه لصــورة رجــل، بمــا یتضــمنه الرســم مــن تفاصــیل خاصــة بــأجزاء الجســم والنســب 
بینها وبین المالبس المختلفة، وال تدخل االعتبـارات الفنیـة مـن جـودة الرسـم أو مهارتـه علـى درجـة 

  )٤٥٦ :١٩٨٩ ،فرج( االختبار
وسـبعین مفـردة   ً بتعدیل هذا االختبار لیصـبح عـدد مفرداتـه ثالثـ ١٩٦٣قام هاریس عام قد و 

بعد أن كـان إحـدى وخمسـین مفـردة، وهـو یصـلح لقیـاس ذكـاء األطفـال مـن سـن الحضـانة وحتـى سـن 
سـنة، وقـد قـام الـدكتور مصـطفي فهمـي بتطبیـق هـذا االختبـار علـى عینـة مصـریة ووجـد  ةخمس عشـر 

كمــا تمیــز بأســلوب إحصــائي دقیــق  ،)١٩٩: ١٩٧٩أبــو الحطــب، ( )٠.٨٢(امــل الثبــات هــو أن مع
ــذكاء بتقنــین االختبــار  ١٩٧٦وقــام محمــد متــولي غنیمــة عــام . لحســاب المعــاییر االنحرافیــة  لنســبة ال

علــى تالمیــذ المرحلــة االبتدائیــة فــي مصــر علــى عینــة مــن أطفــال القــاهرة وبحســاب معــامالت الثبــات 
) ٠.٩٨ – ٠.٨٤(بــین  مــا ریقــة إعــادة االختبــار علــى الصــفوف الســتة وجــد أنهــا تراوحــتباســتخدام ط

 مـا وتراوحت نتائج حساب الصدق مع اختبار اسـتانفورد بینیـه علـى الصـفوف األول والثالـث والخـامس
  ).٥٦: ١٩٨٣عنیمة، ( )٠.٨٦- ٠.٨٠(بین 

، كمـا )٠.٩٨(ى وبحساب معـامالت الثبـات باسـتخدام طریقـة إعـادة االختبـار وصـلت إلـ
، وقــد )٠.٧٩(أسـفرت نتــائج حســاب الصــدق مــع اختبــار اســتانفورد بینیــه إلــى معامــل صــدق قــدره 

بحســاب صــدق االختبــار عــن طریــق صــدق المقارنــة الطرفیــة علــى ) ١٩٩٩(قــام ناصــر غبــیش 
 )٠.٠١(، وهـــي قیمـــة دالـــة عنـــد مســـتوى)١١.٤=ت(أطفـــال مـــا قبـــل المدرســـة، ووجـــد أن قیمـــة 

   )١١٩ :١٩٨٣ ،محمود(
الع الباحثة علـى الدراسـات السـابقة واإلطـار النظـري فـي مجـال االسـتعداد لـتعلم  ومن خالل اّط
القراءة وجد أن هناك عالقة بین االستعداد لتعلم القراءة وبین العمر العقلي والذكاء، وقد أثبتت العدید من 

عداد لــتعلم القــراءة مثــل االســتالبحــوث العربیــة أن هنــاك عالقــة ارتباطیــة بــن العمــر العقلــي للطفــل ومــدى 
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، )١٩٩٦(یوســـف  دراســـة، و )١٩٩٠(أمـــین ، ودراســـة)١٩٨٩(شـــرف  )١٩٨٦(الحـــوري  كـــال مـــن دراســـة
  ).  ٢٠٠٢(النصار و سالم ة ودراس

هــاریس لوصــف ذكــاء  –لــذلك فقــد اســتخدمت الباحثــة اختبــار رســم الرجــل لجــود انــف 
ّ حسـاب نسـبة كمـا وسهولة تطبیقـه،  أطفال مجموعة البحث لمناسبة هذا االختبار لسن األطفال تـم

  .ذكاء أطفال العینة باستخدام مفتاح تصحیح االختبار
  :تعلیمات االختبار -ب

  :تتلخص تعلیمات االختبار في النقاط التالیة
  .تطلب الباحثة من األطفال استبعاد كل شيء موجود أمامهم عدا القلم والرصاص وورقة بیضاء -
  .مسك القلم الرصاص ویرسم في الورقة التي أمامه صورة رجلتطلب الباحثة من كل طفل أن ی -
تتجول الباحثة بین األطفال لتحثهم على رسم أحسـن صـورة لرجـل، وتشـجیعهم مـع مراعـاة تجنـب  -

نما عند سؤال الطفل عن أحد أجزاء جسم الرجل، و ) ال(أو ) بنعم(اإلجابة  ٕ تكتفـي باإلجابـة ارسـم ا
  .ما تجده أفضل

من الرسم تدون الباحثة البیانات األساسیة لكـل طفـل علـى ورقـة الرسـم وتقـوم بعد انتهاء األطفال  -
  .بجمع األوراق من األطفال

  :تصحیح االختبار-ج
یعطي المصحح درجة واحدة لكل مفردة مـن المفـردات الـواردة فـي مفتـاح التصـحیح وعـددها 

ثــم افقـة علیهــا المو  تبجانـب كــل مفـردة تمــ) ü(الصــواب ثـالث وســبعون مفـردة وذلــك بوضـع عالمــة
الموافقــة علیهـا، ویحصـل الطفـل علــى درجـة واحـدة عـن كــل  تـتمأمـام المفــردة التـي لـم ) صـفر(یضـع 

ـــى )ü(مفـــردة موضـــوع أمامهـــا عالمـــة أمـــام المفـــردة الموضـــوع أمامهـــا  )صـــفر(، بینمـــا یحصـــل عل
ّ )صفر( ّ تجمع المفردات التي تم ّ ت ت، ثم حـول الدرجـة الموافقة علیها للحصول على الدرجة الخـام ،ثـم

ــة  ــذكور واإلنــاث، وفــي المرحل ــة لهــا فــي االختبــار فــي الجــداول الخاصــة بال ــى الدرجــة المقابل الخــام إل
العمریــة المناســبة، للحصــول علــى الدرجــة التــي تمثــل نســبة ذكــاء مــن خــالل مفتــاح التصــحیح تقنــین 

  .فاطمة حنفي
  :قافیة لألسرةاستمارة جمع البیانات عن الحالة االقتصادیة واالجتماعیة الث -٢

ــة االقتصــادیة االجتماعیــة الثقافیــة لألســرة عــامالً  ــتعلم   ً ومــؤثر   ً هامــ تعتبــر الحال فــي اســتعداد الطفــل ل
القراءة لدى أطفال الریـاض، ومـن خـالل إطـالع الباحثـة علـى البحـوث والدارسـات السـابقة فـي مجـال 

لم القراءة بصـفة خاصـة وجـدت أن تنمیة المهارات اللغویة بصفة عامة، وتنمیة مهارات االستعداد لتع
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تصــادي االجتمــاعي الثقــافي هنــاك عالقــة ارتباطیــة بــین االســتعداد لــتعلم القــراءة وبــین المســتوى االق
  .المرتفع

توى الصـــحة العامــة للطفـــل حیــث تحتـــاج عملیــة تعلـــم فالمســتوى االقتصــادي لألســـرة یــؤثر علـــى مســ
القراءة انتباهًا ویقظـًة وتركیـزًا فـي كـل عملیـة مـن عملیاتهـا، والطفـل الـذي یعـاني مـن التعـب واإلرهـاق 
وال یجـــد الطاقـــة الالزمـــة لالســـتمرار فـــي عملیـــة الـــتعلم یشـــرد ذهنـــه، وتتكـــون لدیـــه اتجاهـــات ســـلبیة، 

  .ویضعف میله إلى تعلم القراءة
عـامالً ذلك المستوى االجتماعي لألسرة وما یشعر به الطفل من الطمأنینة االجتماعیة واالستقرار االنفعالي وك

  .تأثیر في مجال االنتباه والتركیز والمثابرة من مهما من عوامل النجاح أو اإلخفاق في تعلم القراءة لما له
 ً اســتمارة تقــدیر المســتوى االجتمــاعي  اســتخدامعلــى مــا ســبق فقــد رأت الباحثــة أنــه مــن األهمیــة  وبنــاء

  :التالیةوقد اشتملت االستمارة على البیانات ، )٢٠٠٥(صالح التي أعدتها  االقتصادي والثقافي لألسرة
  .عدد أفراد األسرة - .دخل األسرة الشهري :المستوى االقتصادي-
  .عدد ا غرف - نوع السكن - مهنة األم - مهنة األب :المستوى االجتماعي-
  .أعلى شهادة حصلت علیها األم - حصل علیها األبأعلى شهادة  :مستوى الثقافيال-
   :اختبار االستعداد للقراءة-٣

أطفـال  درجاتمتوسطات لمعرفة ) ٢٠٠٥(الذي أعدته صالح اختبار االستعداد للقراءة لقد استخدمت الباحثة
  .تطبیق البرنامج وبعدهقبل  في اختبار االستعداد للقراءة المجموعتین الضابطة والتجریبیة

  :الهدف من االختبار -
االختبار استعداد الطفل لتعلم القراءة عند بدء التحاقـه بالمسـتوى التمهیـدي فـي الروضـة مـن خـالل  ذلكیقیس 

وتحدیــد اســتعداد الطفــل . المرحلــة تلــكمعرفــة مهــارات االســتعداد للقــراءة المطلــوب توافرهــا لــدى األطفــال فــي 
 ذـلـكلقیــاس  كـيالمــادة التــي یسـتعد الطفــل لقراءتهــا، وطریقـة الســیر فـي تدرســیها بحیــث للقـراءة یتطلــب تعـرف 
  .االستعداد معنى وقیمة

   :لتي یقیسها االختبارمهارات االستعداد للقراءة ا -
  :اللغة الشفهیة

  .امتالك ثروة لغویة تتمثل في المفردات اللغویة النشطة -١
 .سیطةالتمكن من التعبیر عن الصورة بجملة تامة ب  -٢
 .التعبیر عن النفس بوضوح باستخدام الكلمات والجمل المفیدة  -٣

  :اإلدراك البصري
  .تمییز االختالفات بین األشكال والصور في الحجم، واالتجاه، المستوى -١
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 .تمییز االختالفات في أشكال الحروف والكلمات -٢

 .القدرة على تمییز األلوان المختلفة -٣

 .الذاكرة البصریةإكمال الصورة الناقصة اعتمادًا على  -٤

  :التمییز السمعي
  .تنفیذ التعلیمات المطلوبة -١
 .تقلید أصوات الحیوانات والطیور المألوفة -٢

 .تمییز أصوات الحروف المتشابهة -٣

 .تتبع أحداث القصص التي تحكى، والقدرة على إعادة سردها بتسلسل -٤

 .تمییز األصوات المسجوعة التي تنتهي بنفس الصوت -٥

  .ركیةالح –المهارات الحسیة 
  . التآزر البصري الحركي من خالل التناسق بین حركة العین والید -١
  . االتجاه في متابعة الصفحة المطبوعة من الیمین إلى الیسار، ومن أعلى إلى أسفل -٢
  . إمساك الكتاب وقلب صفحاته بطریقة صحیحة -٣
  .الوصول إلى هدف مكاني محدد من خالل السیر داخل المتاهات -٤

  :القرائیةالمیول 
 . االهتمام بالكتب المصورة والمحافظة علیها -٢ . الرغبة في تعلم القراءة والشغف بها -١

  : تذكر األفكار
  .إعادة سرد قصة قصیرة بعد سماعها -١
 . وضع نهایات بسیطة للقصة، والحكم علیها من خالل شخصیاتها -٢
 .حكایة القصص لألطفال اآلخرین -٣

  تطبیق االختبار
ّ قـد اد للقراءة على مجموعـة المفحوصـین، و طبق اختبار االستعد مـن  األول التطبیـق خـالل األسـبوع تـم

المربیـــات م، وقـــد ســـاعدت مجموعـــة مـــن ٢٠٠٥م أي فـــي بدایـــة شـــهر ســبتمبر ٢٠٠٦-٢٠٠٥العــام الدراســـي 
  : التالیةالباحثة في تطبیق االختبار، ویمكن عرض الخطوات التي اتبعت في تطبیق االختبار في النقاط 

ألطفــال نفســیًا لالختبــار مــن خــالل خلــق جــو مــن األلفــة بیــنهم وبــین المختبــر تبــدأ تهیئــة ا -١
  .بتعرف األسماء وتبادل الحدیث حول االهتمامات والمیول

 .تخصیص حجرة خاصة جیدة اإلضاءة، وتوفیر جلسة مریحة لألطفال في أثناء التطبیق -٢

 .ربعین دقیقةوقد استغرق تطبیقه في المتوسط أ. تطبیق االختبار بصورة فردیة -٣
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 .تحدید فترة للراحة خالل التطبیق لكي یجنب الطفل الشعور بالملل واإلرهاق -٤

ّ تصحیح االختبار       . رصد الدرجات ومعالجتها إحصائیاً ثم وقد تم
لتنمیة االستعداد للقراءة لـدى أطفـال القائم على الوسائط المتعددة المقترح الحاسوبي  البرنامج-٤

  .الریاض

  :مجأهداف البرنا
  :یسعى برنامج تنمیة االستعداد للقراءة إلى تحقیق األهداف التالیة

أن یتكیف الطفل مع جو المدرسة الجدید من خـالل التوافـق السـلیم بـین بیئتـه المنزلیـة والبیئـة فـي _ ١
  .الروضة

اب، حیـاة الجماعـة والتفاعـل معهـا بالمشـاركة فـي األلعـ لیتقبلأن یهیىء البرنامج الطفل اجتماعیًا  -٢
  .والمناقشات، والزیارات الداخلیة

ــا نحــو  -٣  ً ــق لدیــه اتجاهــًا ایجابی أن یكتســب الطفــل الخبــرات التــي تزیــد مــن حصــیلته اللغویــة، وتخل
  .الكلمات ومعانیها، وتنمي قاموسه اللغوي

 أن یقدم للطفل الخبرات المفیدة في النواحي االجتماعیـة، والفنیـة، والعلمیـة المبسـطة التـي تسـاعده -٤
  .خبرات جدیدة تزویدهعلى نمو ثروته اللغویة، و 

  .أن یتدرب الطفل على المفردات الجدیدة ونطقها بصورة صحیحة -٥
  .أن یتمكن الطفل من صیاغة الجمل البسیطة التامة -٦
  .أن یمیز الطفل التشابه أو االختالف بین األشكال، والصور، والحروف، والكلمات، واأللوان -٧
  .ل من تذكر الصور واألشكال، وتكملة النقص فیهاأن یتمكن الطف -٨
  .أن یمیز الطفل بین األصوات المتشابهة -٩

أن یــتمكن الطفــل مــن تــذكر سلســلة مــن األفكــار عــن طریــق إعــادة مــا یســمعه عنــدما تحكــى لــه  -١٠
  .قصة قصیرة

  .مسلیةأن یتكون لدى الطفل الشغف بتعلم القراءة لكسب المزید من المعلومات المفیدة وال -١١
 .لـدى الطفــل األلفـة مـع الكمبیــوتر والكتـاب، والرغبـة فــي اقتنائهمـا والمحافظـة علیهمــا تتكـونأن  -١٢

  : محتوى البرنامج
ــى الوســائط المتعــددة والتــي  یتكــون البرنــامج مــن مجموعــة مــن النشــاطات والتــدریبات القائمــة عل

التـدریبات وتتسـع لتشـمل نشـاطات  تلـكتهدف إلى تنمیة مهارات االستعداد للقراءة لدى الطفل، وتتنوع 
لتنمیـــة اللغـــة الشـــفهیة، ونشـــاطات لتنمیـــة الخبـــرات والمعلومـــات ونشـــاطات لتنمیـــة التمییـــز البصـــري، 
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ثارة االهتمـام بـالقراءة  -ونشاطات لتنمیة التمییز السمعي، ونشاطات لتنمیة اإلدراك الحسي ٕ الحركي، وا
  .والتمریناتالنشاطات  تلكوفیما یلي عرض ل. والمیل إلیها

  -:المفردات اللغویة: التمرین األول
یهدف إلى تنمیة ثروة الطفل اللغویة من المفردات عن طریق تعـرف أسـماء بعـض الصـور  

  .واألشكال، وأیضًا من خالل تعرف التضاد بین الكلمات التي تدل علیها الصور
  -:التعبیر وتفسیر الصور: التمرین الثاني

ــى تنمیــة قــدرة الطفــ ــة بســیطة تامــة، وكــذا تنمیــة یهــدف إل ــى التعبیــر عــن الصــورة بجمل ل عل
  .مفرداته اللغویة ومعلوماته من خالل مناقشة موضوع الصورة والتعلیق علیه

  -:التطابق: التمرین الثالث
یهــدف إلــى تنمیــة قــدرة الطفــل علــى التركیــز والتمییــز بــین الكــل والجــزء، وكمــا یهــدف إلــى 

مفـــردات اللغویـــة، ویـــتم ذلـــك مـــن خـــالل تمـــرین علـــى التطـــابق بـــین المزیـــد مـــن المعلومـــات وال تزویـــده
  . الصغیرة التي تتألف منها ءالصورة واألجزا
  -:التمییز البصري: التمرین الرابع

یهــدف إلــى تنمیــة قــدرة الطفــل علــى المالحظــة الدقیقــة مــن خــالل تمییــز التشــابه واالخــتالف 
التوصـیل بـین الحـرف والكلمـة التـي تبـدأ بـذلك بین الصور واألشكال والحروف والكلمـات وقدرتـه علـى 

  .الحرف
دراك العالقات: التمرین الخامس ٕ   -:المعلومات وا

یهدف هذا التمرین إلى زیادة معلومات الطفل حول األشیاء، وتنمیـة قـدرة الطفـل علـى إدراك 
  .العالقات التي تربط بین األشیاء من خالل مجموعة من الصور

  -:سمعيالتمییز ال: التمرین السادس
وذلـك مـن خـالل تقلیـده ألصـوات بعـض  يیهدف إلى تنمیة قدرة الطفـل علـى التمییـز السـمع

الحیوانـــات والطیـــور واألشـــیاء، كمـــا یهـــدف إلـــى تنمیـــة قـــدرة الطفـــل علـــى التمییـــز الســـمعي ألصـــوات 
تمییـــز  لالحــروف المتشــابهة والمختلفــة فــي أول الكلمـــة وفــي وســطها وفــي نهایتهـــا، وأیضــًا مــن خــال

  .ت الحروف المتقاربة والكلمات المسجوعة عن طریق االستماع إلى األناشید واألغانيأصوا
  -:الحركي -التناسق الحسي: التمرین السابع

الطفـل مـن خـالل تدریبـه علـى  ىالحركـي لـد –یهدف هذا التمرین إلى تنمیـة التـآزر الحسـي 
عــض الصــور واألشــكال المنقوطــة تنظــیم التناســق الحركــي بــین العــین والیــد باســتخدام القلــم فــي تتبــع ب



   
 

 ٢٧١

مـن الیمـین إلـى الیسـار، ومـن أعلـى إلـى  دوالسیر في المتاهات، وذلك بإتباع االتجاه السلیم لحركة الیـ
  .أسفل، وأیضًا قلب صفحات الكتاب بصورة صحیحة

  -:األلوان: التمرین الثامن
التفریـق بینهـا، وتسـمیتها، كمـا یهدف هذا التمرین إلى تنمیة قدرة الطفل على تمییز األلوان المختلفة، و 

  .ینمى هذا التمرین قدرة الطفل على مسك القلم ویقوي أنامله وعضالت یده الصغرى
   -:تسلسل األفكار وتذكرها: التمرین التاسع 

یهدف هذا التمرین إلى تنمیة قدرة الطفل على إدراك تسلسل األفكار في القصة مـن خـالل إعـادة 
  .ى شخصیاتهاسردها بعد سماعها والحكم عل

  -:تعلیم الحروف: التمرین العاشر
الحـــروف الهجائیـــة المكتوبـــة، وذلـــك مـــن خـــالل ألفتـــه  معرفـــةیهـــدف إلـــى تـــدریب الطفـــل علـــى 

بالكلمــات المكتوبــة، وتمییــز أصــواتها تمهیــدًا للقــراءة مـــن الكتــاب المدرســي فیمــا بعــد حیــث ســـیلتحق 
  .الطفل بالمرحلة االبتدائیة

  :صدق البرنامج -
تســهم فــي تنمیــة مهــارات االســتعداد للقــراءة  نشــاطات التــيالبرنــامج علــى مجموعــة مــن الیشــتمل 

ــى. لــدى األطفــال ّ عــرض البرنــامج عل فــي الوســائط المتعــددة  ختصــینین مــن الممحكمــ ســبعة وقــد تــم
وقـد . وذلك بهدف التأكد من أنـه یحقـق األهـداف المرجـوة منـهبكلیة مجتمع العلوم المهنیة والتطبیقیة؛ 

دیل البرنامج في ضوء المقترحات السابقة وأصـبح صـالح للتطبیـق علـى األطفـال فـي بدایـة العـام تم تع
  .م٢٠٠٦-٢٠٠٥الدراسي
  :المجتمع األصلي للدراسة -ثالثاً 

یتكون المجتمع األصلي للدراسة من جمیع األطفال المنتمین لریاض األطفال في محافظة غزة والتي 
 یینطفًال وطفلة في المستو  )٦٣٨٨(األطفال المسجلین فیها عدد وقد بلغروضة، ) ٨٣(یبلغ عددها 

عدد األطفال المسجلین في المستوى التمهیدي الذین تتراوح أعمارهم بلغ في حین ، نالتمهیدي والبستا
  وفقا  من الذكو )  ١١٩١( من اإلناث و ) ٩٣٨(، طفالً  طفلة) ٢١٢٩( سنوات ) ٦-٥(ما بین 

 .في مدیریة التربیة والتعلیم بغزة ٢٠٠٥صة لعام إلحصائیة ریاض األطفال المرخ

  عینة الدراسة:رابعاً 
، األنموذجیـةروضـة شـموع المسـتقبل طفًال وطفلة من أطفال ) ٦٠(تكونت عینة الدراسة األصلیة من 

ّ تقسیمهم إلى مجموعتین المجموعـة التجریبیـة قوامهـا   ـفالً ) ١٤(طفلـة، و) ١٦(طفـًال مـنهم ) ٣٠(تم
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ــى الوســائط المتعــددة ج االســتعداد للقــراءةتعرضــوا لبرنــام ) ٣٠(ومجموعــة ضــابطة قوامهــا ، القــائم عل
، و) ١٦(، منهم  فالً  رهم الزمنیـة مـا بـین تتـراوح أعمـاالمقتـرح لبرنـامج لطفـًال لـم یتعرضـوا ) ١٤(طفلًة
  .سنوات) ٦-٥(
ّ اختیار عینة الدراسة األصلیة بالطریقة القصدیة من روضقد و  ، وقـد  األنموذجیـة شموع المسـتقبل ةتم

قسمتهم الباحثة إلى مجموعات، واتخذت عدة إجـراءات لتكـافؤ أفـراد المجمـوعتین التجریبیـة والضـابطة 
، والعمــر الزمنــي  العمــر: ، فــي المتغیــرات التالیــة)إنــاث(، والمجمــوعتین التجریبیــة والضــابطة )ذكــور(
سـرة، ومتوسـطات درجــاتهم فـي اختبــار ، والمســتوى االقتصـادي االجتمـاعي الثقــافي لأل)الـذكاء( العقلـي

  .االستعداد للقراءة
 خطوات الدراسة: خامساً 

  -:اتبعت الباحثة الخطوات التالیة عند إعدادها لهذه الدراسة
ـــدى األطفـــال .١ ـــى األدب التربـــوي ذي العالقـــة بموضـــوع االســـتعداد للقـــراءة ل  ، مـــعاإلطـــالع عل

  . استخدام الوسائط المتعددة في التعلیم
نــامج المقتــرح لتنمیــة االســتعداد للقــراءة فــي شــكل برنــامج حاســوبي وفــق برنــامج تصــمیم البر  .٢

وبرنــــامج الفوتوشــــوب   Flashوبرنــــامج الفــــالش  Power pointالعــــروض التقدمیــــة
Photoshop  وبرنامج Sound Forge لتسجیل وتحریر الصوت.  

 :تصمیم البرنامج وفقُا للخطوات التالیةوقد تم  .٣
v اصـة بـالكمبیوتر وتوظیفـه فـي العملیـة التعلیمیـة، وكـذا بعـض روجعت بعض األدبیات الخ

 .األدبیات التي تناولت المعاییر الواجب توافرها في األنشطة اللغویة

v  صممت كل وحدة على الكمبیوتر وفق برنامجPower Point العروض التقدمیة. 

v  ،أخـــذت ثـــم عرضـــت الوحـــدات بعـــد تصـــمیمها علـــى بعـــض الخبـــراء إلبـــداء الـــرأي حولهـــا
 .المطلوبة ، وبذلك أصبحت الوحدات جاهزة للتطبیق لباحثة ببعض التعدیالتا

v الصـــوت : وقـــد اعتمـــد البرنـــامج علـــى أحـــدث التقنیـــات واألدوات وبـــرامج الكمبیـــوتر مثـــل
مكانـــات ٕ  المجســـم، والصـــور المتحركـــة والثابتـــة والرســـوم التوضـــیحیة، وصـــور الكرتـــون و 

 والفوتوشـــوب ) Flash(رنـــامج وامكانــــات ب)  Power Point( برنـــامج العـــروض 

Photoshop  وبرنامج Sound Forge لتسجیل وتحریر الصوت. 
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v  عرضــــــت الباحثــــــة البرنــــــامج علــــــى مجموعــــــة مــــــن المحكمــــــین فــــــي :  تقـــــویم البرنــــــامج
المناهج وعلم الـنفس والحاسـب إلبـداء الـرأي فـي البرنـامج، وقـد اقتـرح بعـض  اختصاصات

  .أو إضافة بعض األهداف أو األنشطةالمحكمین تعدیالت في ترتیب الموضوعات 
  .اختیار أطفال العینة وتطبیق االختبارات علیهم .٤
  .تقسیم األطفال إلى مجموعتین، مجموعة ضابطة وأخرى تجریبیة .٥
  . تقدیم البرنامج القائم على الوسائط المتعددة للمجموعة التجریبیة خالل شهر سبتمبر .٦
 .المناسبة وتفسیرهاتسجیل النتائج باستخدام األسالیب اإلحصائیة  .٧

 .تقدیم التوصیات في ضوء نتائج الدراسة .٨

  :المعالجة اإلحصائیة : دساً سا
ّ تحلیل البیانات باستخدام حزم البرامج اإلحصائیة دراسة الللتحقق من صحة فروض     .SPSSتم

  :النتائج وتفسیرها
ّ  عـــرض تفصـــیليوفیمـــا یلـــي  ات التوصـــل إلیهـــا مـــن خـــالل تطبیـــق أدو  للنتـــائج التـــي تـــم

ّ  ،الدراسة   .البحوث والدراسات السابقةالتوصل إلیه من نتائج  باإلضافة إلى تفسیر ما تم
  :التحقق من فروض الدراسة
قامت الباحثة بالتطبیق األول الختبـار االسـتعداد لـتعلم القـراءة،  فروض الدراسةوللتحقق من صحة 

د تــم التطبیــق فــي بدایــة شــهر  د تــم اختیــار العینــة  علــى مجموعــة مــن ٢٠٠٦-٢٠٠٥ســبتمبر وقــ األطفــال، وقــ
 –التجریبیة والضابطة، وقد تم التحقق من تجانس أطفال المجموعتین التجریبیة والضابطة في متغیرات السن 

  .المستوى االجتماعي االقتصادي، وفي مدى االستعداد لتعلم القراءة -الذكاء
نــة ال تتعــرض العیریبیــة، وحرصــت بــأالعینــة التج أطفــال عـلـىبتطبیــق البرنــامج المقتــرح الباحثــة قامــت 

ّ . المقتـرح أنشطة البرنامجأنشطة غیر  ألي واسـتغرق تطبیـق البرنـامج  روضـةذلـك بمعاونـة إدارة ال وتـم
ار بــوبعــد االنتهــاء مــن تطبیــق البرنــامج قامــت الباحثــة بتطبیــق اخت. مــن شــهر ســبتمبر ة أســابیعثالثــ

وتصــحیح  ،المجمــوعتین التجریبیــة والضــابطة قیــاس االســتعداد لــتعلم القــراءة مــرة أخــرى علــى أطفــال
  .االختبار وتفریغ البیانات واستخدام األسالیب اإلحصائیة المناسبة لمعالجة النتائج

  : عرض نتائج الفرض األول
ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند " : نص الفرض األول من فروض الدراسة على

ت أطفال المجموعة الضابطة ودرجات أطفال بین متوسطي درجا)  α ≤  0.05( مستوى داللة 
 وللتحقق من صحة الفرض ."المجموعة التجریبیة في اختبار االستعداد للقراءة بعد تطبیق البرنامج
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 :١٩٩٨عفانة، ( لعینتین مستقلتین Mann Whitneyاختبار مان ویتني قامت الباحثة باستخدام 
  .وضح ذلكالتالیة تول اوالجد) ١٢٤

  )١(الجدول 
وقیمة الداللة ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بین  (Z)وقیمة  (U)دد ومتوسط الرتب ومجموع الرتب وقیمة الع

  متوسطات المجموعة التجریبیة ومتوسطات المجموعة الضابطة بعد تطبیق البرنامج

 مجموع الرتب متوسط الرتب العدد العینة االختبار
معامل مان 

 Uویتني 
 Zقیمة 

مستوى 
 الداللة

 مستوى الداللة

 :لاالختبار األو
 المفردات اللغویة

 1291.5 43.050 30 تجریبیة 

73.5 -5.612  0.000 
دالة عند 

٠.٠١ 
 538.5 17.950 30 ضابطة 
   60 المجموع

: االختبار الثاني
  الجمل والمعلومات

 1283.5 42.783 30 تجریبیة 

81.5 -5.525 0.000 
دالة عند 

٠.٠١ 
 546.5 18.217 30  ضابطة

   60 المجموع

: االختبار الثالث
 التمییز البصري

 1245 41.500 30 تجریبیة 

120 -4.973 0.000 
دالة عند 

٠.٠١ 
 585 19.500 30 ضابطة 

   60 المجموع
: االختبار الرابع

تمییز الحروف 
  والكلمات

 1235 41.167 30 تجریبیة 
130 -4.955 0.000 

دالة عند 
٠.٠١ 

 595 19.833 30 ضابطة 
   60 المجموع

: االختبار الخامس
 التمییز السمعي

 1261.5 42.050 30 تجریبیة 
103.5 -5.180 0.000 

دالة عند 
٠.٠١ 

 568.5 18.950 30 ضابطة 
   60 المجموع

: االختبار السادس
 الحسي الحركي

 1346 44.867 30 تجریبیة 
19 -6.381 0.000 

دالة عند 
 484 16.133 30 ضابطة  ٠.٠١

   60 المجموع

: االختبار السابع
 األلوان

 1186.5 39.550 30 تجریبیة 
178.5 -4.375 0.000 

دالة عند 
٠.٠١ 

 643.5 21.450 30 ضابطة 
   60 المجموع

: ختبار الثامنا
تسلسل األفكار 

 وتذكرها

 1266.5 42.217 30 تجریبیة 
98.5 -5.485 0.000 

دالة عند 
٠.٠١ 

 563.5 18.783 30 ضابطة 
   60 المجموع

 المجموع 

 1364 45.467 30 تجریبیة 

1 -6.642 0.000 
دالة عند 

٠.٠١ 
 466 15.533 30 ضابطة 

   60 المجموع
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بین متوسطات رتـب المجموعـة  یتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائیة
أن  التجریبیـة أيالضابطة ومتوسطات رتب المجموعة التجریبیة ولقد كانت الفروق لصالح المجموعـة 

المقترح الذي قدم ألطفال المجموعة التجریبیـة قـد سـاهم فـي تنمیـة هـذا االسـتعداد، وذلـك مـن لبرنامج ا
  .امجت التي اشتمل علیها هذا البرنخالل المناشط والتدریبا

  :مناقشة الفرض األول
حـدوث تقـدم كبیـر للمجموعـة التجریبیـة فـي مـدى االسـتعداد لـتعلم ة ول السـابقاالجـد من تبین

، مذكورًا كانوا أ القراءة یـدل علـى أن البرنـامج المقتـرح الـذي قـدم ألطفـال المجموعـة التجریبیـة  مما إناثًا
التــي  أنشــطة البرنــامج وتكامــل مــدى تناســق ا یــدل علــىكمــا ،ســاهم فــي تنمیــة االســتعداد لــتعلم القــراءة

ـ الكمبیــوتر،تعتمـد علــى الصــورة والصـوت والحركــة والفیــدیو باسـتخدام  ُ ممت أنشــطة البرنــامج حیــث ص
ساسـیة للغـة  لألطفـال، بحیث تراعي وتناسب النمـو العقلـي والنمـو اللغـوي وتعتمـد علـى الخصـائص األٍ

بـالتعبیر الـدرامي مـن خـالل تمثیـل أدوار  األنشـطة تلـكاهتمـت كمـا المنطوقة لطفل مـا قبـل المدرسـة، 
أبطال القصص التي یسمعها، واللعب اإلیهامي مـن خـالل لعـب األدوار االجتماعیـة لألشـخاص التـي 

واحترام قواعد اللعب مع أقرانـه، وبـذلك تتسـع دائـرة اهتمـام الطفـل مـن االهتمـام بذاتـه  ،یألفها في البیئة
  .بهالمجتمع المحیط إلى االهتمام ب

  xكبیـر( وقد ركز البرنامج على الكلمـات التـي تعبـر عـن مفـاهیم محسوسـة مثـل المقارنـات 
ــوء -قلیــل  xكثیــر –أبــیض   xأســود  –قصــیر   xطویــل –صــغیر   مضــيء -ـفـارغ  x ممل

xصـباحاً ( وقد ركـز علـى المفـاهیم الزمانیـة مثـل  ). .إلخ…..مطفي– ً كمـا وركـز  ).بعـد –قبـل -مسـاء
خلـف  –أمـام  -خـارج –داخـل  –یسـار  –یمـین  –تحـت  –فـوق ( المكانیـة مثـل  المفـاهیمعلى  أیضاً 
  .ومفاهیم أسماء األشیاء وتعریفها وذكر ممیزاتها وخصائصها واستعماالتها). قریب –بعید  –

مســـتوى األطفـــال فـــي اســـتعدادهم للقـــراءة فـــي المجموعـــة فـــي تحســـن هنـــاك ن إوالخالصـــة 
تنمیـة االسـتعداد لـتعلم القـراءة، فقـد اشـتمل م على استخدام الوسـائط للبرنامج القائالتجریبیة كان نتیجة ل

ولقطـات  Audioواألصـوات  Textالنصـوص  تتتضـمن البرنـامج علـى مجموعـة مـن األنشـطة التـي
أطفــال  رات االســتعداد لــتعلم القــراءة لــدىفــي تنمیــة مهــا ســاهمتوالتــي بــدورها  Video clipالفیــدیو 

ت اللغة الشفهیة، والتمییز البصـري، والتمییـز السـمعي، والمهـارة الحسـیة مهارا يالمجموعة التجریبیة ف
ع نتیجــة  هــذه النتیجــة وتتفــق الحركیــة، والمیــول للقــراءة، - ، ودراســة أمــین )١٩٨٦(الحــوري  دراســةمــ
 حیـث أعـدت تلـك الدراسـات )٢٠٠٥(ودراسـة صـالح ) ٢٠٠٤(طـه والقنـاويمن  لُ كودراسة  )١٩٩٠(

ــتعلم القــراءة، تنمیــة االســتعدالامج بــر  ــة إـلـى  الدراســات تلــكقــد توصــلت ولد ل أنــه توجــد فــروق ذات دالل
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 إحصائیة بین متوسطات درجات المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة في االستعداد لتعلم القـراءة
ال توجـــد "  :یتضـــح ممــا ســبق عــدم صـــحة الفــرض األول وهــو .لصــالح أطفــال المجموعــة التجریبیــة

بـین متوســطي درجــات أطفــال )  α ≤  0.05( صــائیة عنـد مســتوى داللــة فـروق ذات داللــة إح
المجموعة الضابطة ودرجات أطفال المجموعة التجریبیة في اختبار االستعداد للقـراءة بعـد تطبیـق 

)  α ≤  0.05( فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى داللـة  ، حیـث أثبتـت النتـائج وجـودالبرنامج
لمجموعــة الضــابطة ودرجــات أطفــال المجموعــة التجریبیــة فــي اختبــار بــین متوســطي درجــات أطفــال ا

  االستعداد للقراءة بعد تطبیق البرنامج
  : عرض نتائج الفرض الثاني

ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد : " نص الفرض الثاني من فروض الدراسة علـى
ریبیــة فـي اختبــار بــین متوسـطي درجـات أطفــال المجموعـة التج)  α ≤  0.05( مسـتوى داللـة 

  .االستعداد للقراءة قبل تطبیق البرنامج وبعد تطبیق البرنامج
  )٥(الجدول 

وقیمة الداللة ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بین متوسطات  (Z)العدد ومتوسط الرتب ومجموع الرتب وقیمة 
  البرنامجالمجموعة التجریبیة قبل تطبیق البرنامج ومتوسطات نفس المجموعة بعد تطبیق 

 العینة البیان االختبار
متوسط 

 الرتب
 Zقیمة  مجموع الرتب

مستوى 
 الداللة

 مستوى الداللة

 :لاالختبــــــار األو
 المفردات اللغویة

 0 0 0 الرتب السالبة

-4.793 0.000 
ـــــــــــة عنـــــــــــد  دال

٠.٠١ 
 465 15.5 30 الرتب الموجبة

   0 الرابطة

   30 المجموع

: االختبــــــــــار الثــــــــــاني
 الجمل والمعلومات

 0 0 0 الرتب السالبة

-4.817 0.000 
ـــــــــــة عنـــــــــــد  دال

٠.٠١ 
 465 15.5 30 الرتب الموجبة

   0 الرابطة
   30 المجموع

ــــــــــث : االختبــــــــــار الثال
  التمییز البصري

 0 0 0 الرتب السالبة

-4.817 0.000 
ـــــــــــة عنـــــــــــد  دال

٠.٠١ 

 465 15.5 30 الرتب الموجبة

   0 الرابطة

   30 المجموع

تمییــز : االختبـار الرابــع
 الحروف والكلمات

 

 0 0 0 الرتب السالبة

-4.832 0.000 
ـــــــــــة عنـــــــــــد  دال

٠.٠١ 
 465 15.5 30 الرتب الموجبة

   0 الرابطة

   30 المجموع



   
 

 ٢٧٧

: االختبـــــــار الخـــــــامس
 التمییز السمعي

 0 0 0 الرتب السالبة

-4.798 0.000 
ـــــــــــة عنـــــــــــد  دال

٠.٠١ 
 465 15.5 30 الرتب الموجبة

   0 الرابطة
   30 المجموع

 
: االختبـــــــار الســـــــادس

 الحسي الحركي

 0 0 0 الرتب السالبة

-4.789 0.000 
ـــــــــــة عنـــــــــــد  دال

٠.٠١ 

 465 15.5 30 الرتب الموجبة

   0 الرابطة

   30 المجموع

: االختبـــــــــار الســـــــــابع
 األلوان

 0 0 0 الرتب السالبة

-4.916 0.000 
ـــــــــــة عنـــــــــــد  دال

٠.٠١ 
 465 15.5 30 الرتب الموجبة

   0 الرابطة

   30 المجموع

تسلسل : ختبار الثامنا
 األفكار وتذكرها

 0 0 0 الرتب السالبة

-4.906 0.000 
ـــــــــــة عنـــــــــــد  دال

٠.٠١ 
 465 15.5 30 الرتب الموجبة

   0 الرابطة

   30 المجموع

 لياالختبار الك

 0 0 0 الرتب السالبة

-4.786 0.000 
ـــــــــــة عنـــــــــــد  دال

٠.٠١ 

 465 15.5 30 الرتب الموجبة

   0 الرابطة

   30 المجموع
  

یتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات رتـب المجموعـة 
البعــدي ولقــد كانــت الفـــروق  التجریبیــة فــي التطبیــق القبلــي، ورتـــب المجموعــة التجریبیــة فــي التطبیـــق

لصالح الرتب الموجبة أي لصالح المجموعة التجریبیة في التطبیـق البعـدي أي أن هنـاك أثـر للبرنـامج 
  االستعداد للقراءة لدى األطفال  نمیةعلى ت

  :مناقشة الفرض الثاني
بعـــد تطبیـــق  لمجموعـــة التجریبیـــةألطفـــال احـــدوث تقـــدم كبیـــر مـــن الجـــداول الســـابقة  تبـــین

ــتعلم القــراءة نــامج المقتــرحالبر  ــذي قــدم  ،فــي مــدى االســتعداد ل ــك علــى أن البرنــامج المقتــرح ال ویــدل ذل
ممــا یــدل علــى مــدى تناســق  ،ألطفــال المجموعــة التجریبیــة ســاهم فــي تنمیــة االســتعداد لــتعلم القــراءة

بعتهــا ومناســبتها لألطفــال، كمــا ســاعدت طــرق التــدریس المتنوعــة التــي ات ،أنشــطة البرنــامج وتكاملهــا
تنمیــة مهــارات االســتعداد للقــراءة المختلفــة  ىالباحثــة والوســائل التعلیمیــة المتعــددة التــي اســتخدمتها علــ

مهــارة التعــرف علــى الكلمــات، والتعبیــر بالجمـل، ومهــارات التمییــز البصــري، والتمییــز الســمعي، : مثـل



   
 

 ٢٧٨

ومهـــارة تـــذكر األفكـــار،  الحركیـــة، وتمییـــز الحـــروف والكلمـــات، وتمییـــز األلـــوان، -والمهـــارات الحســـیة
  .والمیل إلى القراءة

تحسن مستوى األطفـال فـي اسـتعدادهم للقـراءة فـي المجموعـة التجریبیـة كـان  إنوالخالصة  
نتیجة لبرنامج تنمیة االستعداد لتعلم القـراءة، فقـد اشـتمل البرنـامج علـى مجموعـة مـن األنشـطة العقلیـة 

نمیــة مهــارات االســتعداد لــتعلم القــراءة لــدى األطفــال فــي ت ســاهمتالتــي المحوســبة والقصصــیة والفنیــة 
التـــي أثبتـــت وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین ) ١٩٩١(وتتفـــق هـــذه النتیجـــة مـــع دراســـة أمـــین 

متوســطات درجــات العینــة التجریبیــة بعــد تطبیــق البرنــامج فــي اختبــار المفــردات اللغویــة وفــي اختبــار 
دراك العالقـات، وفـي اختبـار التمییز البصري، وفي اختبار التمییز الس ٕ معي، وفي اختبار المعلومات وا

ــك  التعبیــر وتفســیر الصــور، وفــي اختبــار االنتبــاه والتــذكر، وفــي اختبــار التناســق البصــري الیــدوي وذل
التـي وجـدت فرقـًا ) ١٩٩٦(البطـوطي دراسـة كما واتفقت الدراسة الحالیـة مـع  .لصالح التطبیق البعدي

بـین التغیـر الحـادث فـي مسـتوى المهـارات اللغویـة للمجموعـة التجریبیـة مـن ذا داللة إحصائیة واضـحًا 
تتفـق هـذه النتیجـة مـع كمـا . القیاس القبلي والقیاس البعدي على مقیاس اللغـة لصـالح التطبیـق البعـدي

التــي أثبتــت فاعلیــة البرنــامج الحركــي المقتــرح الــذي قــدم ألطفــال المجموعـــة  )١٩٩٦(دراســة یوســف 
نمیة االستعداد للقراءة والكتابـة لطفـل الروضـة حیـث وجـدت فروقـًا ذات داللـة إحصـائیة التجریبیة في ت

مـع دراسـة  أیضـاً  وتتفـق هـذه النتیجـة ،بین متوسطات درجات المجموعة التجریبیة بعد تطبیق البرنامج
فعالیـة اسـتخدام الوسـائط المتعـددة فـي الحصـول علـى المعلومـات والحقـائق التي أثبتت  )١٩٩٦( ویلر

تنمیة مهارات التفكیر الناقد مـن خـالل تـدریس الدراسـات  ألجلفي تدریس الدراسات االجتماعیة وذلك 
التــي أثبتــت أنــه توجــد فــروق ذات داللــة  )٢٠٠١(وتتفــق هــذه النتیجــة مــع دراســة بــدیر  االجتماعیــة،

وأنـه توجـد  .إحصائیة لصالح مجموعة مستخدمي الكمبیوتر على االختبارات الفرعیة لالستعداد للقراءة
فروق ذات داللة إحصائیة لصالح برنامج الحروف والكلمات باستخدام الكمبیوتر وذلـك نتیجـة لتطبیـق 

التـي أثبتــت  )٢٠٠٣(مرسـي وتتفـق هـذه النتیجـة مــع دراسـة   .برنـامج یعتمـد علـى اسـتخدام الكمبیــوتر
وتتفـق  المجموعـة التجریبیـة،فعالیة اسـتخدام الوسـائط المتعـددة فـي تنمیـة المفـاهیم الدینیـة لـدى تالمیـذ 

ٍ هــذه النتیجــة مـــع دراســة  فعالیــة اســـتخدام  كشـــفت نتائجهــا عـــنالتــي ) ٢٠٠٤(طـــه والقنــاوي مــن  كـــل
 أیضـاً وتتفـق  ،اإلماراتیـة والمصـریة نالتجـریبیتی تینلدى المجموع المعرفة القرائیةالوسائط المتعددة في 

رنـامج المقتـرح الـذي قـدم ألطفـال المجموعـة التـي أثبتـت فاعلیـة الب) ٢٠٠٥(النتیجة مـع دراسـة صـالح 
ــة إحصــائیة بــین  التجریبیــة فــي تنمیــة االســتعداد للقــراءة لطفــل الروضــة حیــث وجــدت فروقــًا ذات دالل

طـــه وتتفـــق هـــذه النتیجـــة مـــع دراســـة  ،متوســـطات درجـــات المجموعـــة التجریبیـــة بعـــد تطبیـــق البرنـــامج



   
 

 ٢٧٩

ئط المتعــددة فــي عــالج قصــور اســتخدام بعــض فعالیــة اســتخدام الوســاالتــي أثبتــت ) ٢٠٠٥(والقنــاوي 
  . التراكیب اللغویة لدى أطفال ما قبل المدرسة

یتبین أن تحسن مسـتوى األطفـال فـي االسـتعداد للقـراءة فـي المجموعـة التجریبیـة كـان نتیجـة 
ــى مجموعــة مــن المناشــط  الحاســوبیة البرنــامج التــي قدمتــه الباحثــة لألطفــال، فقــد اشــتمل البرنــامج عل

هـــذه  اإللمـــاماألطفـــال، و  ىات التربویـــة التـــي ســاهمت فـــي تنمیـــة مهــارات االســـتعداد للقـــراءة لــدوالخبــر 
المهارات یعتبر بدایة ناجحة لـتعلم القـراءة فیمـا بعـد بكـل سـهولة ویسـر، یتضـح ممـا سـبق عـدم صـحة 

بـین )  α ≤  0.05( ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى داللـة " الفرض الثاني وهو
سطي درجات أطفـال المجموعـة التجریبیـة فـي اختبـار االسـتعداد للقـراءة قبـل تطبیـق البرنـامج متو 

 α( فروق ذات داللة إحصـائیة عنـد مسـتوى داللـة  حیث أثبتت النتائج وجود .وبعد تطبیق البرنامج

 بین متوسطي درجات أطفال المجموعـة التجریبیـة فـي اختبـار االسـتعداد للقـراءة قبـل تطبیـق) 0.05 ≥
  .لصالح التطبیق البعديالبرنامج وبعد تطبیق البرنامج 
  :عرض نتائج الفرض الثالث

ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد " : نص الفرض الثالث من فروض الدراسة على
بـین متوسـطي درجــات أطفـال المجموعـة التجریبیــة مـن اإلنــاث )  α ≤  0.05( مسـتوى داللـة 

  ."بیة من الذكور في اختبار االستعداد للقراءة بعد تطبیق البرنامجودرجات أطفال المجموعة التجری
وللتحقـــق مــــن صـــحة هــــذا الفـــرض قامــــت الباحثــــة باســـتخدام اختبــــار مـــان ویتنــــي لعینتــــین 

  .یوضح ذلك التاليمستقلتین والجدول 
  )٨(الجدول 

ف إلى الفروق بین وقیمة الداللة ومستوى الداللة للتعر  (Z)العدد ومتوسط الرتب ومجموع الرتب وقیمة 
بعد تطبیق ) إناث(بعد تطبیق البرنامج ومتوسطات نفس المجموعة ) ذكور(متوسطات المجموعة التجریبیة 

  البرنامج

 العدد العینة االختبار
متوســـــــــــــــط 

 الرتب
مجمـــــــــوع 

 الرتب
معامــــل مــــان 

 Uویتني 
Z مســـــــــتوى  قیمة

 الداللة
مســـــــــــــــتوى 

 الداللة

 :لاالختبـار األو
 المفردات اللغویة

 178 12.714 14 تجریبیةذكور 

73 -1.653 0.098 
غیـــــر دالـــــة 

 إحصائیًا 
 287 17.938 16 إناث تجریبیة 

   30 المجموع

: االختبـــار الثـــاني
الجمــــــــــــــــــــــــــــــل 

 والمعلومات

 202.5 14.464 14 ذكور تجریبیة 

97.5 -0.621 0.534 
غیـــــر دالـــــة 

 إحصائیًا 
 262.5 16.406 16 إناث تجریبیة

   30 المجموع



   
 

 ٢٨٠

: االختبــار الثالــث
 التمییز البصري

 221 15.786 14 ذكور تجریبیة

108 -0.172 0.864 
غیـــــر دالـــــة 

 إحصائیًا 
 244 15.250 16 إناث تجریبیة 

   30 المجموع

: االختبـــار الرابـــع
تمییــــز الحــــروف 

 والكلمات

 189.5 13.536 14 ذكور تجریبیة

84.5 -1.244 0.213 
غیـــــر دالـــــة 

 حصائیًا إ
 275.5 17.219 16 إناث تجریبیة 

   30 المجموع

االختبـــــــــــــــــــــــــار 
التمییز : الخامس
 السمعي

 199 14.214 14 ذكور تجریبیة 

94 -0.774 0.439 
غیـــــر دالـــــة 

 إحصائیًا 
 266 16.625 16 إناث تجریبیة 

   30 المجموع

االختبـــــــــــــــــــــــــار 
الحسي : السادس
 الحركي

 164 11.714 14  ذكور تجریبیة

59 -2.212 0.027 
دالـــــــــــــــــــــــة 

 إحصائیًا 
 301 18.813 16 إناث تجریبیة

   30 المجموع

: االختبـار الســابع
 األلوان

 210.5 15.036 14 ذكور تجریبیة 

105.5 -0.316 0.752 
غیـــــر دالـــــة 

 إحصائیًا 
 254.5 15.906 16 إناث تجریبیة

   30 المجموع

: لثــــامنختبــــار اا
تسلســــل األفكــــار 

 وتذكرها

 175.5 12.536 14 ذكور تجریبیة 

70.5 -1.909 0.056 
غیـــــر دالـــــة 

 إحصائیًا 
 289.5 18.094 16 إناث تجریبیة 

   30 المجموع

 المجموع
 167.5 11.964 14 ذكور تجریبیة 

62.5 -2.060 0.039 
دالــــــة عنــــــد 

 297.5 18.594 16 إناث تجریبیة ٠.٠٥

فـي الدرجـة الكلیـة، بـین الـذكور واإلنـاث یتضح من الجدول السـابق وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة 
   .بعد تطبیق البرنامج اإلناثلصالح ولقد كانت الفروق 

  :مناقشة نتائج الفرض الثالث
ــذكور فــي مهــارات  أنــه توجــد ممــا ســبق یتضــح فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین اإلنــاث وال

ــتعلم وتتفــق هــذه النتیجــة مــع بعــض الدارســات التــي  .فــي الدرجــة الكلیــة لالختبــار الـقـراءة االســتعداد ل
حاولت الكشف عن الفـروق بـین الجنسـین فـي التطـور اللغـوي بصـفة عامـة، واالسـتعداد للقـراءة بصـفة 

صــالح اإلنــاث فـي جمیــع جوانــب التطــور ل ود ـفـ وقالدراســات علــى وجـ تلــكخاصـة، فقــد أكــدت نتـائج 
ــك الدراســات أن جمیــع الفــروق التــي كشــفت عنهــا فروقــًا طفیفــة ولــم تبلــغ درجــة اللغــوي، كمــا ب ینــت تل

  .الداللة اإلحصائیة
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 ا عـ نكشــفت انتــلال) ١٩٨٩(كــرم الــدین و ) ١٩٩٠(أمــین  تا كــًال مــن ومــن أمثلــة تلــك الدراســات دراســ
الف روق لـم  تلـكوجود فروق طفیفة بین الجنسین في الحصیلة اللغویة المنطوقة لصالح اإلناث، إال أن 

التـي كشـفت عـن عـدم وجـود فـروق ) ١٩٨٦(ودراسـة الحـوري  تصل إلى حد ذات الداللة اإلحصائیة،
ذات داللة إحصائیة بین الجنسین في االستعداد للقـراءة فـي الریـف فـي حـین وجـدت فـروق ذات داللـة 

ـــة بـــإحصـــائیة  ولصـــالح  )٠.٠٥(ین الجنســـین فـــي االســـتعداد للقـــراءة فـــي الحضـــر عنـــد مســـتوى دالل
ذات داللـة إحصـائیة بـین   ً التي كشـفت عـن عـدم وجـود فروقـ) ١٩٨٧(وكذلك دراسة رضوان  .اإلناث

الجنسین في مهارة التمییز البصري في حـین وجـدت فـروق بـین الجنسـین فـي التمییـز السـمعي لصـالح 
تمییـز فـ  ال النتـائج لصـالح اإلنـاث حیـث كانـت )١٩٩١(الدیاسـطي  وكذلك اتفقت مـع دراسـة .اإلناث

  .السمعي والتمییز البصري
التــي كشــفت عــن وجــود عالقــة ایجابیــة بــین الجــنس  )١٩٩٦(وكــذلك اتفقــت مــع دراســة یوســف 

 .والمجــال الحــس حركـــي فــي االســتعداد للقـــراءة والكتابــة لألطفــال الروضـــة وذلــك لصــالح اإلنـــاث
لجـــنس التـــي كشـــفت عـــن وجـــود عالقـــة ایجابیـــة بـــین ا )٢٠٠٥(وكـــذلك اتفقـــت مـــع دراســـة صـــالح

  .لألطفال الروضة وذلك لصالح اإلناث للقراءةواالستعداد 
ــى الــرغم مــن اتفــاق معظــم الدراســات حــول حجــم الفــروق بــین الجنســین واتجاههــا نحــو  وعل

الدراســات  تلــكاإلنــاث، إال أن قلــة مــن الدراســات كشــفت عــن نتــائج متناقضــة لهــذا االتجــاه ومــن بــین 
ي كشـفت عـن تفـوق الـذكور علـى اإلنـاث فـي مسـتوى الت) ١٩٨٥( Swayerكانت دراسة ماري سویر

كشـفت عـن تفـوق  التـي) ٢٠٠٣(كمـا اختلفـت نتـائج الدراسـة الحالیـة مـع دراسـة مرسـي  ،النمو اللغـوي
   .استخدام الوسائط المتعددة في تنمیة المفاهیم الدینیةالذكور على اإلناث في مستوى 

لقــراءة ال یتــأثر بــالجنس فقــط، ولكــن االختالفــات إلــى أن االســتعداد لــتعلم ا تلــكوقــد ترجــع 
ــذكاء واإلدراك  ــي وال یتــأثر بعوامــل أخــرى كثیــرة منهــا مــا یتصــل بالناحیــة العقلیــة وتشــمل النضــج العقل

الصحیة وما تشمل مـن صـحة اإلبصـار والسـمع والصـحة العامـة  ة، والناحیالبصري واإلدراك السمعي
ــة ومــا تشــمل مــن  ،الثقــافي لألســرةو  ادياالجتمــاعي االقتصــ والمســتوى ،والنمــو الجســمي والخبــرة واللغ

والمیــل  ،الثــروة اللغویــة والقــدرة علــى اســتعمال اللغــة ووضــوح الكــالم واالســتقرار االجتمــاعي والعــاطفي
  .إلى الكتب والصور

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین اإلنــاث والــذكور فــي مــدى االســتعداد  خالصــة القــول
  .صة في الجانب الحسي الحركيوخا لصالح اإلناثلتعلم القراءة 
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ال توجد فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد  یتضح مما سبق عدم صحة الفرض الثالث وهو
بـین متوسـطي درجــات أطفـال المجموعـة التجریبیــة مـن اإلنــاث )  α ≤  0.05( مسـتوى داللـة 

، "ق البرنامجودرجات أطفال المجموعة التجریبیة من الذكور في اختبار االستعداد للقراءة بعد تطبی
ــة  حیــث أثبتــت النتــائج وجــود بــین ) α ≤  0.05( فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى دالل

متوســطي درجــات أطفــال المجموعــة التجریبیــة مــن اإلنــاث ودرجــات أطفــال المجموعــة التجریبیــة مــن 
  .لصالح اإلناث الذكور في اختبار االستعداد للقراءة بعد تطبیق البرنامج

  
  :سةتوصیات الدرا

ــف  .١ التوســع فــي اســتخدام التقنیــات الحدیثــة والوســائط المتعــددة فــي مرحلــة الریــاض فــي مختل
ثـراء  ٕ ثـارة الطفـل وا ٕ األنشطة التي تقدم لألطفال لما لها من أثر في تقریـب وتبسـیط المفـاهیم وا

، وذلك من خالل توفر الكمبیـوتر لألطفـال لیتمكنـوا مـن اسـتخدامه الموقف التعلیمي التعلمي
 .مبأنفسه

 .بذل المزید من الجهد في تنمیة استعداد الطفل لتعلم القراءة في مرحلة ریاض األطفال .٢

تطویر برامج إعداد مربیة ریاض األطفال لتمكینهـا مـن اسـتخدام التقنیـات الحدیثـة والوسـائط  .٣
 .المتعددة في إعداد األنشطة التي تقدم لألطفال في مرحلة الریاض

میـة لمعرفـة مـدى فعالیـة الوسـائط المتعـددة فـي تعلـم األطفـال إجراء المزید من الدراسـات العل .٤
 .للمفاهیم واألنشطة التعلمیة المختلفة في مرحلة الریاض والمراحل الدراسیة األخرى

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عــــراجالم



   
 

 ٢٨٣

 .، القاهرة، مكتبة األنجلو المصریة٣، ط"التقویم النفسي" ).١٩٧٩( سید أحمد عثمانو  فؤاد ،أبو الحطب .١

 . مكتبة الملك فهد الوطنیة: ، الریاضالكمبیوتر والمالتیمیدیا). ١٩٩٨(ود، سیدأبو السع .٢

   .غزة ، مطبعة األنوار،١ط ،"محاضرات في اإلحصاء التربوي النفسي"  ).١٩٩٦(نظمي ،أبو مصطفى .٣
رسـالة ماجسـتیر غیـر ، "برنامج مقتـرح لتنمیـة االسـتعداد للقـراءة لـدى أطفـال الروضـة)."١٩٩١(أمین، إیمان  .٤

  .، كلیة التربیة، جامعة عین شمس، مصرنشورةم
 ١٣٩-١٢٥ص ص ، یونیـو ،١٢٧، ع مجلـة التربیـة "استخدام الحاسب كوسیلة تعلیمیة)."١٩٩٦(األنصاري، محمد  .٥

  .اللجنة الوطنیة القطریة للتربیة والثقافة و العلوم
رة االسـتعداد للقــراءة لطفـل الروضـة فـي ضــوء اسـتخدام الكم). " ٢٠٠١(بـدیر، كریمـان .٦ بیـوتر والخبـرات المباشــ

، بحوث المؤتمر العلمي األول للجمعیة المصریة للقراءة والمعرفة، دور مجلة القراءة والمعرفة، ) "الرحالت (
   .١٩٧-١٥١یولیو، ص  ١٣-١١، ١القراءة في تعلم المواد الدراسیة المختلفة، م

عد اللغة العربیـة لطـالب المرحلـة الثانویـة فعالیة استخدام الكمبیوتر في تدریس قوا)." ١٩٩٤(البسیوني، عبده .٧
  .،كلیة التربیة ،جامعة عین شمس، مصررسالة ماجستیر غیر منشورة

رســـالة ، "برنـــامج مقتــرح لتنمیـــة المهـــارات اللغویـــة لــدى أطفـــال مـــا قبـــل المدرســة)." ١٩٩٦(البطــوطي، هالـــة .٨
  .، كلیة التربیة، جامعة عین شمس، القاهرةماجستیر غیر منشورة

نتــاج بــرامج تعلیمیــة ). ١٩٩٩(، فاطمــةالبلوشــي .٩ ٕ روض لتــدریب المدرســین علــى تصــمیم وا رامج العــ اســتخدام بــ
مؤتمر تكنولوجیا التعلیم ودورها دراسة تجریبیة بدولة بدولة البحرین، " تفاعلیة متعددة الوسائط باللغة العربیة 

  .، كلیة التربیة، جامعة قطرفي تطویر التربیة بالوطن العربي
فاعلیة التدریس الخصوصي بالكمبیوتر في دراسة طالب كلیة التربیة للریاضیات، ). ٢٠٠٠(وضالتوردي، ع .١٠

  .١، ع١٦، جامعة أسیوط، ممجلة كلیة التربیةوأثر ذلك على تنمیة القدرة الریاضیة لدیهم، 
فاعلیـــة اســـتخدام بعـــض لوســـائط التعلیمـــة لتـــدریس وحـــدة خریطـــة مصـــر الطبیعیـــة ). " ٢٠٠٠(حســـین، حســـام .١١

مجلة دراسات المناهج وطرق األول اإلعدادي على التحصیل واكتساب بعض مهارات عملیات العلم،  بالصف
  .٢٦-٣،ابریل ،ص ص ٦٣،ع التدریس

االســـتعداد للقــراءة قیاســـه وتنمیتـــه لـــدى أطفــال الصـــف األول االبتـــدائي بالجمهوریـــة )." ١٩٨٦(الحــوري، أمـــة .١٢
  .یة التربیة للبنات، جامعة عین شمس، مصر، كلرسالة دكتوراه غیر منشورة، "العربیة الیمنیة

معي والبصــري علــى االســتعداد للقــراءة ألطفــال ) "١٩٩١(الدیاســطي، شــیماء .١٣ أثــر برنــامج لتنمیــة اإلدراك الســ
 .، معهد الدراسات العلیا للطفولة، جامعة عین شمس، مصررسالة ماجستیر غیر منشورة، "الحضانات

والنشـــر  ،ترجمـــة كمـــال بكـــداش المؤسســـة الجامعـــة للدارســـات، "اكتســـاب اللغـــة "  ).١٩٨٤(مـــارك، شـــیلار  .١٤
 .١لبنان، ط، والتوزیع، بیروت

راءة). " ١٩٨٧(رضــوان،  فوقیــة  .١٥ ، رســالة دكتــوراه غیــر "دراســة لــبعض العوامــل المرتبطــة بتأهــب الطفــل للقــ
 .، كلیة التربیة، جامعة الزقازیق، مصرمنشورة

  .دار المعارف ،، القاهرة" اءةالطفل یستعد للقر " ). ١٩٧٣(محمد محمود ،رضوان .١٦
  .الدار المصریة اللبنانیة: ، القاهرةتعلیم اللغة العربیة بین النظریة والتطبیق). ١٩٩٢( شحاتة، حسن .١٧



   
 

 ٢٨٤

رسـالة ، "برنامج مقترح لتنمیة االستعداد للقراءة لدى أطفال الریاض في محافظة غزة)."٢٠٠٥(صالح، نجوى .١٨
 -جامعة األقصى -یة التربیة، برنامج الدراسات العلیا المشترك، جامعة عین شمس، كلدكتوراه غیر منشورة

  . غزة
تنمیة االستعداد اللغوي ألطفال ما قبل المدرسة باستخدام برنامج لغـوي ." )٢٠٠٥( القناوي وشاكر شحاتة، طه .١٩

، كلیــة الجمعیـة المصــریة للقـراءة والمعرفـة  ،والمعرفــةمجلــة القـراءة  "حاسـوبي متعـدد الوســائط وقیـاس فعالیتـه 
  . ٢٠٥ـ ١٦١ص،  ٤١ عالتربیة، جامعة عین شمس ، 

ائط التعلیمیـة المتعــددة فــي تنمیــة مهــارات ".)٢٠٠٤(وشــاكر القنــاوي ، شــحاتهطـه .٢٠ فعالیـة برنــامج قــائم علــى الوســ
، الجمعیـة المصـریة للقــراءة والمعرفـة، كلیـة التربیــة، مجلـة القــراءة والمعرفــة، "القـراءة اإلبداعیـة ومیــولهم نحوهـا

  .  ١٢٦ـ٧٥، دیسمبر، ص ص  ٤٠ع شمس،عة عین جام
اســتخدام الوســائط المتعــددة فــي تصــمیم المســاقات المنهجیــة لطلبــة المــدارس ). ٢٠٠٥(طهبــوب، رضــوان .٢١

 .والجامعات
 .٢٦/٨/٢٠٠٥ http://www. najah.edu /arabic /article /30.htm 

 .دار المنافع :القاهرة. الكمبیوتر في التعلیم). ١٩٩٥(، فتح الباب معبد الحلی .٢٢

برنامج مقترح لتدریب الطالب المعلمین على استخدام العـروض التقدمیـة ). ٢٠٠٢(عبد الحمید، عبد العزیز  .٢٣
نتـاج برمجیـات تعلیمیـة متعـددة الوسـائط وتنمیـة اتجاهـاتهم نحـو اسـتخدام الكمبیـوتر فـي التعلـیم،  ٕ في تصمیم وا

 .، جامعة عین شمسهوم ا داءالمؤتمر العلمي الرابع عشر مناهج التعلیم في ضوء مف

 .غزة ،، الطبعة األولى، مطبعة المقداداإلحصاء التربوي).١٩٩٨(عفانة، عزو  .٢٤

، "تقنین اختبار رسم الرجل بالنسبة لتالمیذ المرحلة اإلبتدائیة في مصر"  ).١٩٨٣(محمد متولي ،غنیمة .٢٥
 .، كلیة التربیة، جامعة عین شمسرسالة ماجستیر غیر منشورة

أثر تعلیم الجغرافیا المعزز بالحاسوب على تحصیل واتجاهات طالبات الصف األول ). ٢٠٠٠(اهیمإبر ، الفار .٢٦
  . مجلس النشر العلمي: ، الكویت، مجلة دراسات الخلیج والجزیرة العربیةالثانوي

  .، القاهرة، مكتبة األنجلو المصریة٢، ط"القیاس النفسي" ).١٩٨٩(صفوت ،فرج .٢٧
 لة اللغویة المنطوقة لطفل ما قبل المدرسة من عمر عام حتى ستة أعـوام،الحصی).١٩٨٨(كرم الدین، لیلى .٢٨

  .الجمعیة الكویتیة لتقدم الطفولة العربیة
دراك طفـل )." ١٩٩٧(كمال، جوزال .٢٩ ٕ االستعداد للقراءة وعالقتـه بالتـدعیم األسـري والمشـاركة الوالدیـة، وأفكـار وا

ریة، م، رابطــة األخصـائیین النفســمجلــة دراســات نفســیة، "الروضـة ، القـاهرة، مكتبــة األنجلــو ١ع -٧یین المصــ
  .١١٢ -٦٧المصریة، ینایر، ص ص 

رسالة ماجستیر ، "دار الحضانة واالستعداد العقلي للطفل دون السادسة" ).١٩٨٣(فاطمة حنفي ،محمود .٣٠
 .، كلیة البنات، جامعة عین شمسغیر منشورة

 .،غزة ٢٠٠٥المرخصة لعام إحصائیة ریاض األطفال ). ٢٠٠٥(مدیریة التربیة والتعلیم  .٣١

فعالیة استخدام الوسائط التعلیمیة المتعددة في تنمیة المفاهیم الدینیة اإلسالمیة لدى ). "٢٠٠٣(مرسي، محمد .٣٢
 .١٠١-١٩، ص ص س، مار ٢١، عمجلة القراءة والمعرفة" تالمیذ المرحلة االبتدائیة 



   
 

 ٢٨٥

مكتبـة الـدار العربیـة : مصـر، االبتدائیـةالقراءة مهاراتها ومشـكالتها فـي المدرسـة  ).١٩٩٥(فهـیم ،مصطفى .٣٣
 .للكتاب

 .دار ال فاء: ، المنصورةتطبیقات الكمبیوتر واالنترنت في التعلیم). ١٩٩٨(منصور، أحمد وسامیة مسعود  .٣٤

المجلــة المصــریة للدراســات  ،"حجــم التــأثیر الوجــه المكمــل للداللــة اإلحصــائیة" ).١٩٩٧(رشــدي  ،منصــور .٣٥
 .هیونی  ،١٦ع-٧م، ، النفسیة

، ترجمـة "االستعداد للقراءة وكیف ینشـأ فـي البیـت والمـدرس .تنمیة وعى القراءة"  ).١٩٦١(ماریون ،ونر مو  .٣٦
 .                 دار المعرفة ،سامي ناشد، القاهرة

  .، بیروت، دار الكتب"الطفل عند بیاجیه" ). ١٩٨٠(غسان  ،یعقوب .٣٧
راءة والكتابــةدور التربیــة الحركیــة فــي تنمیــة اال). "١٩٩٦(یوســف، صــدیقة .٣٨ مــؤتمر جامعــة عــین ، "ســتعداد للقــ

 .سیتي نإبریل، فندق میریدیان القاهرة، جارد ٢١-٢٠، القاهرة، شمس عن آفاق جدیدة لطفولة سعیدة
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