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 أثر القصص يف تعلن قراءة الكلواث البصريت 
 لطفل احلضانت 

 
 إعــداد                                      

 

 دعاء عبد الرمحن علي سيد .أ                                                
 

 ا.م.د رانيا حمود علي قاسن                                               
 أستاذ علن النفس املساعد ورئيس قسن العلوم النفسيت                                                        

 بكليت الرتبيت للطفولت املبكرة جاهعت الفيوم                                                     
                                                                                                                      

 ةــــــدمــقـم
تعد مرحمة الحضانة مف أىـ مراحؿ تكويف شخصية الطفؿ ونموه في جميع 
الجوانب المختمفة المغوية والعقمية والنفسية. وفي مرحمة الحضانة  ترسـ أبعاد نمو 

العمماء تمؾ المرحمة بأنيا حاسمة الطفؿ، ويتـ بناء أساسيات الفيـ لديو، ولقد عد 
وأف أي قصور قد يصعب تقويمو فيما بعد، وليذا السبب يأتي أىمية البدأ مبكرا 
لتعريضو لخبرات تربوية نفسية تساعده عمى تطوير معارفو ومياراتو وتزيد مف ثقتو 
بذاتو. وفي ىذه المرحمة ينيمؾ الطفؿ بأنشطة عديدة مع نفسو والبيئة المحيطة، 

أ لغتو بالتطور، كما يبدأ بممارسة سموكيات مبكرة لمغة، لذلؾ عدت السنوات وتبد
 التي تسبؽ اإللتحاؽ برياض األطفاؿ بالسنوات اليامة والحرجة لبزوغ القراءة.

وتعتبر القراءة مف العمميات العقمية شديدة التعقيد ألرتباطيا بالنشاط العقمي 
لتشمؿ مدخالت حسية وسمعية  والفسيولوجي والنفسي لمطفؿ، حيث أنيا تمتد

وبصرية وترجمة الرموز وتفسيرىا، لذا فمـ يشيد ميداف التربية وعمـ النفس جدال 
أكبر وال أوسع مف الجدؿ الذي دار حوؿ متى وكيؼ يتعمـ الطفؿ القراءة؛ فخالؿ 
العقود الثالثة األخيرة مف القرف المنصـر شيد ميداف تعمـ األطفاؿ القراءة تغييرات 
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نتيجة لإلبحاث النفسية والتربوية المتزايدة التي بينت أف األطفاؿ الصغار  جذرية
يظيروف سموكيات القراءة في سف مبكر، محدثة تغيًرا في ميداف تعمـ القراءة 

التي أرست دعائميا لفترة دامت أكثر مف  -والكتابة مف مفاىيـ اإلستعداد لمقراءة 
بة التي ترى أف ثمة تعمًما مبكًرا لمقراءة إلى مفاىيـ بزوغ القراءة والكتا -نصؼ قرف

 يحدث في سنى حياة الطفؿ األولى قبؿ أف يمتحؽ بالروضة أو المدرسة. 
ويمكف تييئة طفؿ الحضانة لتعمـ المغة بشكؿ مبسط ومحبب إلى النفس 
مف خالؿ األنشطة، كالقصص واألناشيد المصورة واأللعاب بحيث يحبيا الطفؿ 

. حيث أنيا تتعامؿ مع حاستي السمع والبصر التي ىي ويألفيا وتجذب أنتباىو
 أكثر الحواس نقال لمصورة الواقعية في حياة الطفؿ في ىذه المرحمة. 

وتعد قراءة الكممات البصرية  كثيرة التكرار ىي أوؿ ما يتعممو الطفؿ مف 
ر الكممات المكتوبة فنجده يحفظ شكؿ الكممة ويربطو بمعنى لديو فيقرأ الكممات بعتبا

أنيا صور محفوظة لديو حيث أنو يدرؾ الكممة ككؿ. ولقد حاوؿ البحث الحالي 
مف خالؿ البرنامج لدى طفؿ الحضانة  إكساب ميارة قراءة الكممات البصرية

 القصصي.     
 ةـــالدراسكمة ــــمش

الحظت الباحثة مف خالؿ عمميا كمعممة في حضانة، أف عدد البأس بو 
وبات في تعمـ القراءة فارتأت عمؿ برنامج لتعمـ قراءة مف األطفاؿ يعانوف مف صع

الكممات البصرية  لطفؿ الحضانة ألعداده لمرحمة رياض األطفاؿ، حتى نواكب 
( والتي Glenn Domamالتطور اليائؿ في العالـ لمتعمـ المبكر؛ كنظرية العالـ )

تكشؼ عف أىمية  كيؼ تعمـ المولود القراءة( التي -تدعى )الثورة المطيفة في القراءة
التعمـ المبكر لمقراءة مف عمر ستة أشير واألبحاث األجنبية اليائمة لتعميـ الطفؿ 
المبكر، والنتائج المبيرة في عمر العاميف والثالثة أعواـ، وبعض الدراسات األجنبية 
التي تشير ألىمية البدأ مبكرا واستيعاب األطفاؿ لمبدأ في ىذا العمر كدراسة 

(Meadan, Stone, Parette, 2008،) (Fitzpatrick,2010.) 
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ومما سبؽ تبمورت مشكمة الدراسة الحالية في تصميـ برنامج قصصي  
 الكتساب ميارة قراءة الكممات البصرية لطفؿ الحضانة.

 ويمكف أف تتحدد مشكمة الدراسة في التساؤالت اآلتية:   
 ءة الكممات ما تأثير البرنامج القصصي الكتساب طفؿ الحضانة ميارة قرا

 البصرية؟
  ما مدى استمرارية تأثير استخداـ القصص في اكتساب ميارة قراءة الكممات

 ( سنوات؟4-3البصرية لطفؿ الحضانة مف) 

 ةـــــاسداف الدر ــــــأى
 ىدفت الدراسة الحالية إلى : 

  تنمية قراءة الكممات البصرية لألطفاؿ في مرحمة الحضانة، مف خالؿ
 لقصص .برنامج قائـ عمى ا

  التحقؽ مف استمرار تأثير البرنامج في اكساب ميارة قراءة الكممات
 البصرية لطفؿ الحضانة.

 ة ــــية الدراســــأىم
تتحدد أىمية الدراسة سواء مف الناحية النظرية أوالناحية التطبيقية عمى النحو  

  -التالي:
     -األىمية النظرية: -1

سة في إلقاء الضوء عمى أىمية  قراءة تتمثؿ األىمية النظرية ليذه الدرا
الكممات البصرية كبداية لبزوغ القراءة لدى طفؿ الحضانة، بجانب توضيح طبيعة 

سنوات( حيث أنيا فترة حساسة  4-3المرحمة العمرية لطفؿ الحضانة مف )
وميمة جدا لمتعمـ، و دراسة أىمية القصص في اكتساب ميارة قراءة الكممات 

 ـ تقديميا فيما يتناسب مع طفؿ الحضانة.البصرية والتي سيت
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 -األىمية التطبيقية:  -2
تتحدد األىمية التطبيقية في تصميـ برنامج يتضمف مجموعة مف القصص 
التي تساعد في اكتساب ميارة قراءة الكممات البصرية عند طفؿ الحضانة، والتقدـ 

يو اىتماـ مف خالؿ نتائج الدراسة بالتوصيات والمقترحات الالزمة نحو توج
المختصيف والمراكز البحثية لمزيد مف االىتماـ بدراسة الكممات البصرية لدى طفؿ 

 الحضانة وخاصة في سنوات ما قبؿ الروضة.
 ة ـــرائية لمدراســـطمحات األجـــالمص

 (: sight wordميارة قراءة الكممات البصرية )
ا بصريا تمقائيا وعمى ( بأنيا الكممات التي يتـ التعرؼ عميي2116عرفتيا )طو ،

 الفور. 
:ىي الدرجة التي يحصؿ عمييا الطفؿ في تعرف إجرائيا في الدراسة الحالية 

 اختبار قراءة الكممات البصرية )إعداد الباحثة(.
     :طفل الحضانة

يقصد بو في الدراسة  الحالية : الطفؿ الممتحؽ بأحد دور الحضانة وينتمي       
كتساب  لمفئة العمرية مف ثالثة سنوات حتى أربع سنوات. لتنمية الميارات وا 

 المعارؼ.
 ةـــددات الدراســـمح

تمثمت محددات الدراسة في المنيج المستخدـ، والعينة، و متغيرات 
 الدراسة.

( طفؿ مف أطفاؿ الحضانة 51تشمؿ عينة الدراسة مف ) المحددات البشرية: -
 ( سنوات.4-3تتراوح أعمارىـ مف )

أختير أطفاؿ حضانة األندلس في محافظة الفيـو وغرافية: المحددات الديم -
)جميورية مصر العربية( كعينة  قصدية إلكتماؿ العدد وتوفر الوسائؿ 
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( حضانة داخؿ وخارج 12المناسبة، وتـ تطبيؽ الدراسة االستطالعية عمى )
 مصر)حضانة(.

حيث إستغرؽ تطبيؽ البرنامج ثالثة أشير، بواقع  المحددات الزمنية: -
دقيقة(. وىكذا فقد بمغ  35-31جمسات أسبوعيا )مدة الجمسة تتراوح مف 3

جمسة. حيث تـ تطبيؽ البرنامج في الفترة الزمنية مف  31العدد اإلجمالي 
 (.5/12/2119( إلى )1/9/2119)

 األساليب اإلحصائية المستخدمة
تشمؿ اختبار ماف ويتني لممجموعات المستقمة في الدرجة الخاـ واختبار 

كوكسوف لممجموعات المرتبطة، باإلضافة إلى األساليب المستخدمة في التحقؽ ويم
 مف صدؽ وثبات األدوات المستخدمة في الدراسة.

 اإلطار النظري لمدراسة:
سنوات( والممتحؽ  4-3ىو الطفؿ الذي يتراوح عمره مف) أوًًل: طفل الحضانة: 

الصالحة لبعض الوقت مف بالمؤسسة التربوية ليحظى بالرعاية والتربية الحضانية 
 ( 1117: 2119اليوـ. )حماد،

( طفؿ الحضانة بأنو الطفؿ الممتحؽ بأحد دور 217: 2114كما عرفت ) مرزوؽ،  
 الحضانة وينتمي لمفئة العمرية مف ثالث أشير حتى أربع سنوات.

 أىمية مرحمة الحضانة :
تي بدأىا تعتبر مرحمة الحضانة  مف المراحؿ الميمة في حياة اإلنساف وال

باالعتمادية الكاممة عمى الغير ثـ ىو يترقى في النمو نحو اإلستقالؿ واإلعتماد عمى 
الذات ، ففي العاـ الثالث مف عمر الطفؿ يقؿ إعتماد الطفؿ عمى الكبار ويزداد 
إعتماده عمى نفسو وذاتو ويتـ فييا اإلنتقاؿ مف بيئة المنزؿ إلى بيئة الحضانة وحيث 

مع البيئة الخارجية والمحيطة بو ، مما يمكنو مف التعامؿ بوضوح يبدأ في التفاعؿ 
مع بيئتة مقارنة بمرحمة الميد. وفي ىذه المرحمة تبدأ عممية التنشئة اإلجتماعية 
كساب القيـ واإلتجاىات ، والعادات االجتماعية ويتعمـ فييا التمييز بيف الخير  وا 
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 (14:2113والشر. )السويمـ،
 الحضانة: السمات المغوية لطفل

ويتميز النمو المغوي في ىذه المرحمة بأنو أسرع نمو لغوي تحصيال وتعبيرا        
وفيما، ولمنمو المغوي في ىذه المرحمة قيمة كبيرة في التعبير عف النفس والتوافؽ 
الشخصي وتصؿ حصيمة مفرات طفؿ الثالثة إلى ألؼ كممة في المتوسط، ويستطيع 

كممتيف ثـ تصب إلى ثالث أو أربع كممات. كما يمكنو أف يركب جممة مفيدة تبدأ ب
 (                                                                       1114: 2118استعماؿ الضمائر والجمع وحكي قصص قصيرة.)حماد،

 قراءة الكممات البصرية
ردد (: ىي الكممات المرئية عالية التTICKLE,H,2017ولقد عرفتيا )- 

(HFSW.ىي كممات تكثر في النص المطبوع ) 
(:لكممات البصر ىي الكممات التي يعترؼ عمييا 2119وكما عرفيا تيكؿ )ىنادا،-

 القارئ  فورا بمجرد النظر الييا حيف رؤيتيا .
( الكممة المكتوبة :عبارة عف مثير إدراكي حيث يقتضي 2118عرفتيا)عوايجية، -

 ا. )التصور المخزف في الذاكرة(.التعرؼ عمييا التعرؼ عمى شكمي
(.:ىي الكممات عالية التردد  وأيضا ىي الكممات التي pros,2016كما عرفيا )-

 تحدث بشكؿ متكرر في النص المطبوع.
وتستنتج الباحثة مف التعريفات السابقة بأف الكممات البصرية: ىي الكممات 

 الشائعة التي يتعرؼ عمييا الطفؿ بصريا.
بإنيا الدرجة التي يحصؿ عمييا الطفؿ في إختبار ة إجرائيا: وتعرفيا الباحث

 الكممات البصرية.
 أىمية تعمم الكممات البصرية:

 ( إلى أف ىناؾ ما يقدر بنسبة Johnson, 2001وأشار جونسوف)
%( مف األطفاؿ  يعتبروف غير قادريف عمى اكتساب القراءة  %25   21) 
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(  إلى أف ما يتعممو Blum, 2004بموـ ) ومياراتيا بمفردىـ بشكؿ تمقائي. وأشار
بعض األطفاؿ بشكؿ ضمني أو مف خالؿ االستنتاج، يجب أف يكوف واضحًا 
ومباشرًا بالنسبة إلى البعض اآلخر. ىذا وقد حذر فورماف مف تعريض الطفؿ 
لخبرات الفشؿ في المراحؿ األولى مف تعممو لمقراءة. وعميو فإنو يجب المجوء إلى 

الكممات البصرية لضماف نجاح الطفؿ في خبراتو األولية لدى  استخداـ طريقة
تعمـ القراءة. ، ويشير المعمموف لمكممات المكتسبة والمقروءة بيذه الطريقة بأنيا 

(، أو الكممات بصرية النطؽ. )السرطاوي sight,wordsالكممات البصرية ) 
 ( أفChetail & Mathey:2010( كما أكدت دراسة )11:2111وآخروف،

 برنامج تعمـ الكممات اليومية يظير تحسًنا في تعمـ القراءة لدى األطفاؿ الصغار
 أىمية القصة لطفل الحضانة:

يؤكد المختصوف في التربية أف الطفؿ في عامو األوؿ تبدو عميو الدىشة 
عندما يستمع إلى صوت األوراؽ أثناء تقميبيا وكذلؾ يستطيع الطفؿ أف يتعامؿ 

ويحاوؿ قراءة الصور والرسـ ، ييتـ الطفؿ في عامو الثاني ممع الكتاب بالممس 
بمعرفة أسماء بعض الصور التي يراىا، لذا مف أىـ أدوار الكبار في ىذه الفترة 
أف تحتضف األـ صغيرىا وتقمب صفحات القصة أو الكتاب معو وتعرفو بالصور 

ور في عامو التي يراىا. ويالحظ ميؿ طفؿ الثالثة نحو القراءة واالطالع قد يتط
الثالث فيو يتوىـ أنو قادر عمى قراءة بعض الكممات والصور بمجرد النظر إلى 

 (115:2115الكتب والمجالت. )الكندري،
ولقد نشرت المجنة القومية لمقراءة في الواليات المتحدة األمريكية تقريرىا 
بعنواف "أمة قارئة" لتؤكد فيو عمى أف قراءة القصص لألطفاؿ ىي أىـ نشاط 
يمكف أف يسيـ في بناء المعرفة الالزمة لنجاحيـ في ا لقراءة مستقبال )أندرسوف 

(. كما أكدت العديد مف الدراسات عمى األثر  31، ص  1998وآخروف ، 
الكبير الذي يمكف أف يحدثو برنامج يعتمد عمى قراءة اإليجابية نحو قراءة 
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 ـ. القصص عمى األطفاؿ في تنمية اتجاه االيجابي نحو التعم
 (4: 2111،بد المجيد)ع
 ابقةــات الســــالدراس

( بدراسة أثر Carl J, Andrew & Deborah :2012قاـ كال مف )
قراءة القصص عمى الرضع واألطفاؿ الصغار في تحميؿ لستة دراسات تدخؿ بما 

( مشارؾ وأظيرت  أف الطرؽ التي يشارؾ بيا األطفاؿ 418في ذلؾ ) 
أثرت عمى ممارسات القراءة المشتركة عمى تنمية  الصغارفي القراءة المشتركة

المغة وتعمـ القراءة في وقت مبكر. كانت برامج الدراسة تستخدـ طريقة  القراءة 
بصوت عاٍؿ ، قراءة القصص ، قراءة الكتب ، القراءة الشفوية ، سرد القصص ، 
سرد القصص ، قراءة القصص المصورة ، قراءة الكتب المصورة ، القراءة 

شتركة ، القراءة المشتركة ، قراءة الكتب المشتركة.نتائج الدراسة أثبتت أف الم
تدخالت القراءة المشتركة فعالة في تنمية المغة التعبيرية لألطفاؿ الرضع  
واألطفاؿ الصغار وأف الفوائد كانت أكثر إيجابية مف ذي قبؿ، و أظيرت النتائج 

، تؤكد ىذه النتائج بأف القراءة أيضا أف آثار التدخالت أكبر مف اي  وقت الحؽ
لمرضع واألطفاؿ الصغار مبررة كاستراتيجية لمتدخؿ المغوي كما أف فوائد القراءة 
المشتركة المبكرة أصبحت أكثر وضوًحا مف أي  في وقت الحؽ حيث تمت إدارة 

 مقاييس المغة ، مشيرا إلى أف القراءة المبكرة ليا فوائد عمى المدى الطويؿ.
( أف برنامج تعمـ Chetail & Mathey,2010راسة )كما أكدت د

الكممات اليومية يظير تحسًنا في تعمـ القراءة لدى األطفاؿ الصغار، كما بينت  
( التي ىدفت إلى الكشؼ عف قدرة الطفؿ  ذو العاميف McInnis,2008دراسة )

ـ عمى تعمـ )ميارات الوعي فونيمي والكممات  البصرية المكتوبة( وذلؾ  باستخدا
النص العادي و بطاقات الكممات الوجيية.. وتـ اختيار ستة عشر كممة بصرية 

طفؿ( مف أطفاؿ الحضانة في عمر العاميف كعينة لمجموعة 16و تـ تعييف )
التجريبية ذي المجموعة الواحدة حيث تعرضت لكال الكممات المطبوعة والمصورة  
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(  16كانت تدرس األطفاؿ )ثالث مرات أسبوعيا لمدة ستة أسابيع. خالؿ الدورة، 
كممات وجيية(، اتبعت الباحثة المنيج  8كممات شكمية فقط؛  8كممة البصرية  )

شبو التجريبي مف خالؿ مجموعتيف ضابطة وتجريبية. وأشارت نتائج الدراسة إلى 
تحسف كبير في مجاؿ تعمـ القراءة والكتابة  لمألطفاؿ في وقت مبكر، وتدعـ ىذه 

التعرؼ عمى الكممات البصرية مف الميارات التي يمكف تعمميا  الدراسة القوؿ بأف
في وقت مبكر مف عمر العاميف عف طريؽ أنشطة متنوعة في وجود بيئات غنية 

 بالمطبوعات.
 ةــــروض الدراســـــف
( بيف متوسطى 1011توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

ؽ البعدي لممجموعو التجريبية عمي اختبار رتب درجات التطبيؽ القبمي والتطبي
 قراءة الكممات البصرية لصالح التطبيؽ البعدي.

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطى رتب درجات المجموعة  -
 التجريبية في القياسيف البعدي والتتبعي عمي اختبار قراءة الكممات البصرية.

جــــج الدراســـمني  راءاتياــــة وا 
  :منيج الدراسة:أوًل

استخدمت الباحثة المنيج الشبو تجريبي في الدراسة الذي يعتمد عمى 
 التصميـ ذي المجموعتيف )القبمي والبعدي والتتبعي (.

 ثانيا: عينة الدراسة:
تكونت عينة الدراسة مف مجموعة األطفاؿ الذيف تراوحت أعمارىـ ما بيف 

انة الصفوة محافظة الفيـو سنوات( أي أطفاؿ ما قبؿ الروضة في حض4 – 3)
إحدى محافظات جميورية مصر العربية وأختيرت بطريقة قصدية  لتكامؿ العدد 
بيا وألف الباحثة عانت )حيث أف العديد مف الحضانات رفضت تطبيؽ الدراسة 
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والبعض اآلخر رفض تصوير األطفاؿ ( حتى وجدت العينة والحضانة التي تقبؿ 
 ( طفؿ  وطفمة . 51نة مف )تطبيؽ البرنامج، وتكونت العي

 تجانس العينة:
  تجانس المجموعة التجريبية في العمر الزمنی والذكاء – ۱ 
 تكافؤ المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة  الذكاء 

 (3جدول )
ودًللتيا   Mann-Whitney Test"  ًلختبار مان ويتني  Zقيمة " 

 جريبية فى الذكاءاإلحصائية بين متوسطى رتب درجات المجموعة الت
 

 
 المتغير
 

 عدد
 التجريبية

مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

درجة 
 الحرية

( Zقيمة )
 (Zقيمة) الجدولية

 المحسوبة

مستوى 
الدًللة 
 3.33 3.35 اإلحصائية

 غير دالة 3.33 3.53 3.33 33 35.33 333.53 51 العمر

 غير دالة 3.33 3.53 3.33 33 33.33 333.33 53 الذكاء

( الجدولية ، Z( المحسوبة أقؿ مف قيمة )Zمما سبؽ إتضح أف : قيمة )
مما يدؿ عمى عدـ وجود فرؽ ذي داللة إحصائية بيف متوسطي رتب درجات 

 المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة فى لذكاء .
 ثالثا: أدوات الدراسة:

ات الدراسة استخدمت الباحثة أدوات لضبط وتكػافؤ العينة وادوات خاصة بجمس 
 الحالية:

 



   جامعت الفيوم                                     –ليت التربيت للطفولت المبكرة ك –مجلت بحوث ودراساث الطفولت 

  

 

 
 

 

 

- 133 - 

 الرابع عشرالعدد 

 بناء إختبار الكممات البصرية لطفل الروضة: -3
تـ بناء االختبار بناء عمى اإلطالع عمى مقاييس واختبارات قراءة الكممات 

 البصرية التي أمكف الحصوؿ عمييا وىي:
 اختبار قراءة الكممات البصرية . Colleen Hayes:2016 - أ
 (.2116ىنادا طو )قائمة الكممات البصرية لمدكتوره  - ب
قائمة الكممات البصرية وزارة التربية والتعميـ المصرية لروضة أوؿ   - ت

(2118 .) 
 قائمة الكممات البصرية المعتمدة مف وزارة التربية والتعميـ بأبوظبي. - ث
 قائمة جيمف دوماف لمكممات البصرية. - ج

ميداف قائمة الكممات البصرية لألطفاؿ المعرضيف لخطر القراءة  ل - أ
 (.MEADAN,Stoner,Parette)2118ستونر وبارت 

مراجعة ما أمكف الحصوؿ عميو مف الكتب والمراجع التي تناولت  - ب
 الوعي الصوتي الخاص والكممات البصرية لطفؿ الحضانة.

مالحظة اطفاؿ الحضانة ، والتقرير عنيـ مف حيث خصائصيـ  - ت
ؿ الباحثة في وسموكياتيـ، واكتساب لمميارات المختمفة طواؿ فترة عم

 إدارة لحضانةأطفاؿ 
لذا صممت الباحثة اختبار الكممات البصرية لطفؿ الحضانة الذي يتكوف 

 كممة يتـ عرضيا بطريقة معينو عمى الطفؿ. 25مف  
 الخصائص السيكومترية ألختبار الكممات البصرية. 

 )الظاىري( : ) أ ( حساب صدق المحكمين
مف المحكميف إلبداء  11عمى عدد  تـ عرض األختبار في صورتو األوليو
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الرأي في االختبار ومدى تناسبو مع طفؿ الحضانة، وتـ تعديؿ خمس مفردات مف 
% 91-85االختبار بناء عمى رأي المحكميف.حيث اتفؽ عمى العبارات بنسبة  %

 مف المفردات وتـ حذفغير المناسبو وتبديؿ البعض االخر بما يتناسب مع المقياس.
 الداخمي : ) ب ( اًلتساق

 (3جدول )
 معامل ارتباط بنود مقياس الكممات البصرية بالدرجة الكمية لممقياس

 
معامل ارتباط كل  العبارة م

بند بدرجو 
المقياس الذى 

 يقيسو

مستوي 
 الدًللة

 3.33 3.313 ماىذه الكممة "أنا" 3

 3.33 3.353 ماىذه الكممة "أبي" 3

 3.33 3.333 ماىذه الكممة "قالت" 1

 3.33 3.353 ماىذه الكممة "قال" 3

 3.33 3.353 ماىذه الكممة "نحن" 5

 3.33 3.335 ماىذه الكممة "ىذا" 3

 3.33 3.333 ماىذه الكممة "أحب" 3

 3.33 3.333 ماىذه الكممة "أمي" 3

 3.33 3.333 ماىذه الكممة "جمل" 3

 3.33 3.333 ماىذه الكممة "نمل" 33
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من أحضر لي كممة "المدرسة"  33
 البطاقات التي أمامو عمى األرض

3.333 3.33 

أحضر لي كممة "الفصل" من البطاقات  33
 التي أمامو عمى األرض

3.333 3.33 

أحضر لي كممة بنت" من البطاقات  31
 التي أمامو عمى األرض

3.333 3.33 

أحضر لي كممة "في" من البطاقات  33
 التي أمامو عمى األرض

3.333 3.33 

كممة "ولد" من البطاقات  أحضر لي 35
 التي أمامو عمى األرض

3.333 3.33 

أحضر لي كممة "لعب" من البطاقات  33
 التي أمامو عمى األرض

3.333 3.33 

أشر لي عمى  كممة "بنت" من  33
 البطاقات التي أمامو عمى األرض

3.333 3.33 

أشر لي كممة "كتاب" من البطاقات  33
 التي أمامو عمى األرض

3.333 3.33 

إقفز عمى كممة "طاولة" من البطاقات  33
 التي أمامو عمى األرض

3.333 3.33 

قف لي عمى كممة "كرسي" من  33
 البطاقات التي أمامو عمى األرض

3.333 3.33 
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قف لي عمى كممة "قمم" من البطاقات  33
 التي أمامو عمى األرض

3.333 3.33 

قف لي عمى كممة "اكتب" من  33
 أمامو عمى األرض البطاقات التي

3.333 3.33 

 3.33 3.333 قف عمى كممة "أجمس" 31

 3.33 3.333 قف عمى كممة "بيت" 33

 3.33 3.333 قف عمى كممة " سيارة" 35

(، وعند مستوى 1.279( تساوى )1.15قيمة ) ر ( الجدولية عند مستوى داللة ) 
 (.1.361( تساوى )1.11داللة)

ؽ أف معامؿ ارتباط كؿ بند بالدرجة الكمية لمقياس يتضػػػح لنا مف الجدوؿ الساب
 (. 1.11الكممات البصرية جميعيا دالة عند مستوي ) 

  : ( حساب الصدق باستخدام التحميل العاممي اًلستكشافي)ب
ُأجري التحميؿ العاممي لمتحقؽ مف الصدؽ العاممي الستبانة الكممات البصرية         

بطريقة المكونات اؿ الحضانة، وذلؾ مف أطف( 151مف) عمى عينة مكوف
وقد ُروجعت معامالت االرتباط بمصفوفة  ،Principal Componentاألساسية
لمتأكد مف أف معظـ معامالت االرتباط البينية تزيد  Correlation Matrixاالرتباط 
( كمرحمة أولى لصالحية التحميؿ، ووجد أف جميع معامالت االرتباط 1.31عف )

 (، عالوة عمى أنو ُروجعت القيـ القطرية لممصفوفة االرتباط1.31ف )تزيد قيمتيا ع
(Anti – Image وذلؾ لمتأكد أف كؿ مفردة مف مفردات المقياس الفرعية لو ال تقؿ )

   Kaiser-Meyer-Olkin(، كما روجعت قيمة اختبار1.51عف ) (MSA)  قيمة
 Bartlett'sتبار النطاؽ (، وتـ التأكد مف قيمة اخ1.61لمتأكد مف أنيا التقؿ عف )

Test of Sphericity  (، 0....)أنو داؿ إحصائًيا عند مستوى داللة أقؿ مف 
وروجعت كذلؾ قيـ معامالت الشيوع لمتأكد مف أف كؿ مفردة تشبعت عمى عامؿ 
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واحد فقط، وأسفرت الخطوة األولى مف التحميؿ العاممي عف وجود عامؿ واحد. 
يؿ العاممي االستكشافي لبنود اختبار الكممات ( نتائج التحم16ويعرض جدوؿ )

 البصرية.
 (1جدول )

 وفًقا ًلستجابات عينة البحث عمى استبانة الكممات البصرية EFAنتائج 
 

 رقم البند
التشبع عمى 

 العامل المستخرج
رقم 
 البند

 التشبع عمى العامل المستخرج

b12 .938 b16 .880 

b11 .938 b2 .873 

b20 .930 b4 .873 

b21 .930 b17 .870 

b19 .930 b6 .871 

b10 .920 b15 .869 

b8 .915 b3 .856 

b13 .907 b14 .842 

b25 .892 b9 .821 

b23 .892 b1 .820 

b24 .892 b7 .788 
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 رقم البند
التشبع عمى 

 العامل المستخرج
رقم 
 البند

 التشبع عمى العامل المستخرج

b18 .888 b22 .743 

b5 .887  

 19.5 الجذر الكامف

 %77.0 نسبة التبايف

KMO 0.951 

 
يع البنود عمى العامؿ الواحد المستخرج ( أف تشبعات جم3تضح مف جدوؿ )إ

(، وأف نسبة التبايف 0.50قد بمغت قيمة ُمرضية مف التشبع، بؿ وتجاوزت المحؾ) 
(، كما 77.14الكمي المفسر بواسطة العامؿ الواحد المستخرج قد وصمت إلى )

ومف ثـ ( 1.61( وىي أعمى مف قيمة المحؾ )1.951= ) KMOقيمة يتضح أف 
 عاممي االستكشافي عمى الصدؽ البنائي الستبانة الكممات المصرية.أكد التحميؿ ال

 ) جـ ( حساب ثبات المقياس :
 : طريقة ألفا كرونباخ -أ

تـ حساب الثبات بمعادلة كرونباخ والتي نطمؽ عمييا إسـ معامؿ ألفا 
Alpha  ( فيو داؿ عند مستوي  3 ,987، وقد بمغ معامؿ ثبات المقياس )

 (11, 3 . ) 
 ريقة التجزئة النصفية :ط -ب 

تـ حساب االرتباط بيف ُجزأي المقياس،  ثـ ُصححت بمعامالت االرتباط 
( وىو  3 ,965برواف، وقد بمغت معامؿ ثبات المقياس )  –بمعادلة سبيرماف 
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 ( .3 ,11داؿ عند مستوي )
 متاىات بورتيوس لقياس نسبة الذكاء: -3

ر: صورة أصمية وصورتيف أعد بورتيوس مقياس المتاىات مف ثالثة صو 
 Vinelanبمراجعة فانيالند  Original Formإضافتيف وتعرؼ الصورة األصمية 

Revision  وتتكوف مف سمسمة مف المتاىات متدرجة في الصعوبة، وتعطي عمرًا
سنة( وتـ تقنينيا في الواليات  17سنوات إلى سف  3عقميًا يتراوح بيف) سف 

سف البموغ( وتستخدـ في قياس نسب ذكاء سنوات إلى  3األمريكية مف سف) 
األطفاؿ وفي تشخيص التخمؼ العقمي. ثـ أعد بورتيوس صورتيف متكافئتيف ىما: 

، والسمسمة المكممة 1955سنة  Extension Seriesالسمسمة الموسعة 
Supplements Series  حيث تقيس ىذه المتاىات نوعًا مف الذكاء 1959سنة .
" وتعتبر ىذه المتاىات مف Common Senseعاـ أسماه بورتيوس "الفيـ ال

المقاييس الجيدة لقياس الذكاء، حيث تتوافر فييا عامال الدقة في القياس واالقتصاد 
 في الوقت والجيد.

تـ تقنيف مقياس متاىات بورتيوس لمذكاء )مراجعة فانيالند( مف قبؿ كماؿ 
، 1978تاف األولى عاـ مرسي تحت إشراؼ إدارة الخدمة النفسية بوزارة التربية مر 

تمميذًا وتمميذة مف  464. طبقت في المرة األولى عمى عينة مف 1993الثانية 
المستوى األوؿ في الروضة وحتى المستوى الرابع المتوسط، مف مدارس في 

سنة  14سنوات إلى سف  3قطاعات سكنية مختمفة ثقافيًا واجتماعيًا مف سف) 
واألعمار العقمية التي تحصؿ عمييا مف وأسفرت النتائج عف أف نسب الذكاء 

تطبيؽ المتاىات عمى درجة عالية مف الثبات والصدؽ ولكف يؤخذ عمى ىذا التقنيف 
( تـ مراعاة أوجد القصور 1993صغر حجـ العينات المستخدمة وفي تقنيف عاـ) 
 لمتقنيف األوؿ، حيث تميز التقنيف الثاني بما يمي:

 وتحميؿ البنود. . كبر حجـ عينات الثبات والصدؽ1



   أثر القصص في تعمم قراءة الكممات البصرية
 

 

 

 

- 133 - 

 دعاء عبدالرحمن عمي سيد أ.
 قاسم .م.د رانيا محمد عميأ

 . امتداد الدراسة لتشمؿ تالميذ المرحمة الثانوية.2
. حساب نسبة الذكاء اإلنحرافية بعد تطبيؽ المتاىات عمى عينة كبيرة 3

سنة ( في الروضة  18سنوات إلى سف  3مف التالميذ مف سف) 
واإلبتدائي والمتوسط والثانوي ومف مناطؽ العاصمة وحولي، الفروانية، 

 األحمدي. الجيراء،
. تنظيـ التعميمات مما ساعد عمى زيادة الموضوعية في تطبيؽ 4

 وتصحيح المتاىات وفي حساب نسبة الذكاء.
ومف نتائج ىذا التقنيف أنو تـ حساب ثبات المقياس بطريقة إعادة التطبيؽ 

( مفحوصًا أف تراوحت معامالت الثبات بيف  611( يوـ عمى ) 31بعد) 
عف الذكور، بيف  1.826،  1.633ناث، وبيف ( لإل1.883(،)  1.677)

 لمعينة ككؿ. 874،  1.642
 أما فيما يتعمؽ بالصدؽ. قد تـ تقديره بثالث طرؽ ىي:

 . الصدؽ التالزمي:1
( طفاًل 33تطبيؽ المتاىات مع مقياس ستانفورد بينيو الكويت عمى) 

االرتباط ( مف أطفاؿ الروضة واإلبتدائي وكانت معامالت 215متخمفًا عقميًا،) 
 ،(1.61وبالنسبة لنسب الذكاء ) 1.55،  1.59بالنسبة لمعمر العقمي 

 (عمى التوالي. 1.53) 
 . الصدؽ التنبؤي:2

( تمميذًا في اإلبتدائي والمتوسط 398وذلؾ بتطبيؽ المتاىات عمى )
والثانوي، وحسبت معامالت االرتباط بيف أعمارىـ العقمية ونسب ذكائيـ عمى 

درجاتيـ في االختبارات المدرسية وترتيبيـ في الفصؿ في نياية  المتاىات، ومجموع
( في 1.111( وكانت المعامالت دالة عند مستوى )1989/1991العاـ الدراسي) 

(في عينة الثانوي العاـ وغير دالة  1.15عينتي اإلبتدائي والمتوسط وعند مستوى )
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 في عينة ثانوي المقررات.
 ة الكممات البصرية لطفل الحضانة برنامج قصصي ًلكتساب ميارة قراء -1

قد قامت الباحثة بتصميـ برنامج قصصي لتنمية واكتساب ميارة قراءة 
 الكممات البصرية.وذلؾ مف خالؿ اتباع الخطوات التالية سوؼ تعرضيا الباحثة:

 الخطوة األولى: -1
لقد قامت الباحثة في بادئ األمر قبؿ البدء في تصميـ البرنامج باألطالع  - أ

الذي  2118لكتب الخاصة بأنشطة رياض األطفاؿ )المنيج الجديد عمى  ا
ييتـ بالكممات البصرية وجدار الكممات الكاممة الميـ الذي وضع حديثا 
ليواكب التعميـ االجنبي (، والبرامج التعميمية ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة، 

ليب الدراسات العربية واألجنبية، وما تضمنتو مف استراتيجيات، وفنيات وأسا
وأنشطة في تعميـ أطفاؿ الحضانة قراءة الكممات البصرية  ومف ىذه الدراسات 

، (TICKLE,2017) (2111(، )شعباف:  2112دراسة )عبد الفتاح:
Ehri,2014) ،(Neal, Bao, Tsam,2017) ( Helman, 

Burns,2008)(Fitzpatrick,2010)،( Browder, Xin 1998) ،( 
Fossett, Mirenda,2006) ،(Cullen, Keesey, Alber 

,2013)،(Erwin, 2016) (Kagan,2018) ،(Alberto, Waugh, 
Fredrick Davis,2013) ،Richardson, Lerman, 

Nissen,Luck,Neal,Bao,Tsami, 2017) ،)Chuchnowsk, 
Sękala,2011) ،(Helman & Burns,2008) (Kagan, 2018)،( 

Richardson, Lermam., NissenLuck,  
( ، مما ساعدىا في وضع Salazar،4التعميـ المبكر لألطفاؿ، )بعض أدلة  - ب

 إطار نظري ؿ لدراسة.
 : الخطوة الثانية -۲ 
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قامت الباحثة بوضع األىداؼ العامة لمبرنامج وفقا لمخصائص 
( 4-3واالحتياجات العينة وىـ مف أطفاؿ العادييف الذيف تتراوح أعمارىـ ما بيف )

 سنوات. 
  الخطوة الثالثة: -2

األىداؼ اإلجرائية لمبرنامج وضعت األىداؼ اإلجرائية لتصؼ وضع 
بالفعؿ ما سيقوـ بو طفؿ الحضانة أثناء الجمسات، بحيث يمكف قياس تمؾ 

 األىداؼ وتقييـ الباحثة لمطفؿ مف خالليا. 
  الخطوة الرابعة: -3

تحديد محتوى البرنامج قامت الباحثة بوضع محتوى البرنامج بما يناسب 
يساعدىـ عمى اكتساب الكممات البصرية، حيث أف المحتوى يعتبر أفراد العينة، و 

البرنامج، وقد تضمف المحتوىالقصص والتي الوسيمة األساسية لتحقيؽ أىداؼ 
تساعد الطفؿ وتدربو عمى تنمية قراءة الكممات البصرية، وتضمف أيضا الفنيات 
 التي تقدـ أثناء الجمسات وزمف كؿ جمسة والجدوؿ التالى يبيف جمسات البرنامج .

( جمسـات البرنامج القصص واًللعاب لتنمية الوعي الصوتي 3جـدول )ويوضح 
 الكممات البصرية. وقراءة

 
رقم 
 الجمسة

موضوع 
 الجمسة

زمن 
 الجمسة

اليدف 
من 
 الجمسة

األوات 
 المستخدمة

 محتوى الجمسة

الجمسة 
 األولى

تمييدية 
 لألطفاؿ

31 
 دقيقة

التعارؼ 
بيف 

الباحثة 
 واألطفاؿ

كروت 
مطبوع 

عمييا اسماء 
 األطفاؿ

التعارؼ بيف 
الباحثة و 

 االطفاؿ.
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الجمسة 
 الثانية

تمييدية 
 طفاؿلأل

25 
 دقيقة

تعريؼ 
الطفؿ 
ببعض 
القواعد 

األساسية 
التي 
ستتبع 
 بالفصؿ

–كور 
 -كروت
-ىدايا

كروت 
 أحرؼ

تعريفيـ 
بالبرنامج 

االلعاب الذي 
يتناوؿ 

االصوات 
المختمفة 
 والقصص 

مف 
الجمسة 
الثالثة 
إلى 

الرابعة 
 عشر

تعريؼ 
االطفاؿ 
بكممة 
أنا  

وأجمس 
وبيت 
 وسيارة

35 
دقيقة 
لكؿ 
 جمسة 

ريب تد
الطفؿ 
عمى 

التمييز 
 البصري 

قصص 
ومجسمات 
 -حيوانات

حبؿ غسيؿ 
-مشابؾ–

حروؼ عمى 
 -كروت

عرض قصص 
والعاب لغوية 
تحتوى عمى 

ومواضعيا 
داخؿ الكممة و 
بعدىا يتـ تقييـ 

 الطفؿ 
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مف 
الجمسة 
الثانية 

والعشروف 
إلى 

الجمسة 
الواحدة  
 والثالثوف

تعميـ 
الكممات 
 البصرية
نحف 
 وأنت 
وما 
مدرسة  وال

والفصؿ 
وفي 
وألى 
وعف 

 ومف   

41 
 دقيقة

تعميـ 
الكممات 
البصرية 

 25عدد 
كممة 
 بصرية

 -الكروت-
 -الستيكارات

صور 
-ابالونات
 -قصص

-كور وحبؿ
 أوراؽ تمويف

يتـ تنمية  
الميارات 
البصرية 
بالقصص 
واأللعاب 

المغوية والتركيز 
عمى الكممات 
ليتسنى حفظيا 

 بصريا 

الجمسة 
الواحدة  

 ثالثوفوال

توديع 
 األطفاؿ 

45 
 دقيقة

توديع 
االطفاؿ 

في 
توزيع 
 الحموى 

ألعاب 
ترفييية 
وأناشيد 
 وىدايا

توديع الباحثة 
األطفالوتشاركيـ 
في االلعاب 
وتغني اغنية 

الحروؼ 
 اليجائية.

 الخطوة الخامسة:
قامت الباحثة بتجربة استطالعية بعد اإلنتياء مف إجراء الدراسة اًلستطالعية:  

ـ البرنامج في صورتو األولية؛ لتتأكد الباحثة مف مدى مالئمة البرنامج لعينة تصمي
الدراسة مف حيث المحتوى، واألدوات، وأسموب الجمسات األفضؿ ليـ، بحيث تكوف 
الجمسات فردية وجماعية، وأيضا لمتأكد مف الزمف المناسب لكؿ جمسة وطريقة 

 . عرض النشاط وتحديد المكاف المناسب
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( طفؿ مف أطفاؿ 51تكونت الدراسة االستطالعية مف )راسة اًلستطالعية:عينة الد
الحضانة  سمايؿ كيدز وحضانة بروج الطفولة وحضانة أجياؿ المستقبؿ  وسعدت 

 سنوات(. 4سنوات إلى 3بيـ وتناقمنا الخبرات  و تراوح أعمارىـ ما بيف )
الستطالعية في : قامت الباحثة بإجراء التجربة االمدة الزمنية اًلستطالعية

 أسبوعيف بواقع ثالث جمسات، تـ تعريض األطفاؿ لبعض مف األلعاب والقصص .
  إجراءات التجربة اًلستطالعية: 

تـ اختيار خمسة عشر طفؿ مف أطفاؿ الحضانة  الذيف تتوفر بيـ شروط العينة 
وتناوعت األنشطة بيف األلعاب والقصص )نوعت الباحثة في وقت الجمسة مع 

قامت الباحثة بتنوع  -دقيقة لكؿ جمسة  (35-41لقاعات بواقع زمني )اختالؼ ا
 فردية(. -ثنائية –أسموب الجمسات مف حيث )جماعية 

 الخطوة السادسة :تصميم البرنامج في صورتو النيائية: 
 أسس بناء البرنامج:

ويستند البرنامج الحالي عمى العديد مف األسس التي يتـ االلتزاـ بيا 
 ناء تطبيؽ البرنامج ومف ىذه األسس ما يمي:ومراعاتيا أث

 األسس العامة:
يتـ التركيز في البرنامج الحالي عمى تنمية ميارة قراءة الكممات     

البصرية والتي يجب أف يكتسبيا الطفؿ مف أجؿ تنميتو لغويا في المراحؿ 
ب األكاديمية الالحقة وذلؾ مف خالؿ مجموعة مف األنشطة األكاديمية التي تناس

مع طبيعة ىذه المرحمة وقد تمت مراعاة ترتيب ىذه الميارات ، كما يقوـ البرنامج 
عمى مجموعة مف الفنيات األساسية والتي أشارت كثير مف الدراسات إلى أىميتيا 
وفاعميتيا في تعميـ األطفاؿ ماقبؿ الروضة  وتتمثؿ ىذه الفنيات في أسموب 

، والمحاكاة، واستراتيجيات توجيو االنتباه تحميؿ الميمة، وفنيات التعزيز، والنمذجة
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 والتكرار .
 األسس الفمسفية لمبرنامج:

استمدت الباحثة األسس الفمسفية لمبرنامج فػي تصميـ جمسات الدراسة    
بناء عمى عدة نظريات فمنيا؛ النظرية البنائية المعرفية لجاف بياجية، الذي جعؿ 

فعيؿ دوره ، فالمتعمـ يكتشؼ ويبحث الطفؿ محور العممية التعميمية مف خالؿ ت
وينفذ األنشطة. ويتـ إعطاء المتعمـ فرصة تمثيؿ دور المعممة؛ وىذا ينمي لديو 
اإلتجاه اإليجابي نحو التعمـ يوفر لممتعمـ الفرصة لممارسة عمميات التعمـ 
األساسية والمتكاممة ويتيح لممتعمـ فرصة المناقشة والحوار مع زمالءه أو مع 

مما يساعد عمى نمو لغة الحوار السميمة لديو وجعمو نشطا، ويربط نموذج المعمـ؛ 
التعمـ البنائي بيف الطفؿ واألصدقاء ويجعؿ األطفاؿ يفكروف بطريقة  نظامية؛ 

يتيح لممتعمميف الفرصة لربط لتفكير بيف عدد و وىذا يساعد عمى تنمية التفكير 
عمؿ في مجموعات والتعمـ مف   المفاىيـ يشجع نموذج التعمـ البنائي عمى ال

التعاوني؛ كما أعتمدت الباحثة النظرية الكمية الجشطالت  في إكساب الطفؿ 
ميارة قراءة الكممات البصرية؛التي توصمت إلى أف "الكؿ أكبر مف مجموع أجزائو 
" فأنت حيف تقرأ كممتى )باب(،)أب( وىما مؤلفتاف مف نفس الحروؼ فأنؾ ال 

نما كوحدات كمية، والطفؿ حينما يتعرض لمقراءة تدركيما كحروؼ منفصمة وا
يدرؾ الكممة كمحمة واحدة لذا يفضؿ تعميمة الكممات إبتداء ثـ األصوات، كما 
راعت الباحثة أثناء تصميـ الجمسات اختيار اإلستراتيجيات والفنيات المناسبة 
 لمطفػؿ ، كالمعب، والتعزيز والنمذجة. مع األطفاؿ ؛ حتی تعمؿ عمى استمرار
أداء االسػتجابات المرغوبو أثناء تدريبو عمى الوعي الصوتي وقراءة الكممات 

 البصرية، 
 : األسس التربوية لمبرنامج

 تحديد ما سيقوـ بو الطفؿ وىذا وفقا الحتياجاتو وقدراتو. - أ
أف تشمؿ الجمسات أنشطة متنوعة مثيرة لمحواس لتنميو بعض ميارات الوعي  - ب
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 الصوتي. 
 مات  أكثر مف مرة أماـ األطفاؿ.تكرار األصوات والكم - ت
 وأف تكوف الموجية ىي النموذج  لألطفاؿ. - ث
 التدرج في تدريب الطفؿ مف األسيؿ إلى األصعب، - ج

 : األسس النفسية لمبرنامج
 مراعاة الفروؽ الفرديػة بػيف األطفػاؿ مػف حيث القدرات والميارات. -0
مستوى الميارات استخداـ التقييمات الدقيقة المناسبة لألطفاؿ لتحديد   -2

 والقدرات لوضع البرنامج المناسب.
تييئػة البيئػة المحيطة باألطفاؿ وخمؽ جػو مف اليدوء والحب اثناء تطبيؽ  -3

 البرنامج بحيث يكوف لو أثر کبير في نفوس األطفاؿ 
 التصفيؽ والخبط والقفز ليدرؾ عددجعؿ الطفؿ يدرؾ االصوات عف طريؽ  -4

 :ثالثا: أىداف جمسات البرنامج
 :  ىدف الجمسات العام

 تنمية  ميارة إكتساب الكممات البصرية باستخداـ القصص . -1
 األىداف اإلجرائية لجمسات الدراسة : 

تناولت األىداؼ اإلجرائية لجمسات الدراسة عمى ثالث مجاالت وفقا لتقييـ بمـو 
 الذىني:

 األىداف اإلجرائية لجمسات الدراسة : 
ات الدراسة عمى ثالث مجاالت وفقا لتقييـ بمـو تناولت األىداؼ اإلجرائية لجمس

 الذىني:
 المجاؿ المعرفي. -1
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 المجاؿ المياري الحس حركي. -2
 المجاؿ الوجداني. -3
 المجال  المعرفي: -3

 . أف يمثؿ الطفؿ كؿ كممة في الجممة بمكعب يشير إلييا 
 .آف يدمج الطفؿ الكممات لتكويف جممة 
 لمكونة ليا .  أف يحؿ الطفؿ الجممة إلى الكممات ا 
  .أف يفتح وغمؽ المشبؾ و وضعو عمى صورة الكممة المطموب 
  .أف يميز الطفؿ كؿ كممة والكممة المطابقة ليا. بطريقة صحيحة 
  المجال المياري الحس حركي: -2

 .أف يمتقط الطفؿ الكممة التي ذكرتيا الباحثة مف عمى األرض 
 ع.أف يرتب الطفؿ مجموعة مف الكممات بناء عمى ما سم 
 .أف يقرأ  الطفؿ الكممات داخؿ الجممة الواحدة 
 : المجال الوجداني -3

 .أف يشعر الطفؿ بحب التعامؿ مع أعضاء جماعتو 
  .أف يمتـز الطفؿ بوضع األدوات في ورقة 
  . أف يتقبؿ الطفؿ  إرشاد وتعميمات المعممة 

أستغرؽ إستخداـ أنشطة األلعاب  والقصص المدى الزمني لجمسات لبرنامج: 
( جمسة زمف الجمسة الوحدة  31نمية الوعي الصوتي وقراءة الكممات البصرية، )لت

 ( دقيقة.45إلى  31يتراوح بيف )
 : الفنيات واًلستراتيجيات المستخدمة في البرنامج

أعتمد البرنامج المستخدـ في الدراسة الحالية عمى مجموعة مف الفنيات 
المرحمة، وفيما يمى عرض تفصيمي واالستراتيجيات التي تتالمـ مع طبيعة ىذه 

 الستراتيجيات والفنيات المستخدمة في تطبيؽ البرنامج:
 توجيو االنتباه، تحميؿ الميمو، النمذجة، أسموب الحث والتعزيز.
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 :Orienting Attentionاستراتيجية توجيو اًلنتباه 
ىي استراتيجية تيدؼ إلى توجيو انتباه األطفاؿ إلى الميمة، فعمى سبيؿ 

الباحثة أف تقوؿ لألطفاؿ انتبيوا لي  Swansonمثاؿ تستطيع أثناء شرح الدرس ال
 ( 2113:138جيدا، أو استمعوا لي بحرص.)تيامي:

  Posittive Reinforcement y: التعزيز اًليجابي  
يتضمف التعزيز اإليجابي تقديـ مثير مرغوب عقب السموؾ مباشره، ما 

اـ، أو الحموی، أو المدح، أو النفود، أو معدؿ يؤدي إلى زيادة المثير )مثؿ االبتس
حدوثو، ولكي يطمؽ االنتقاد. . . . .( معزز إيجابي فالبد واف يزيد ىذا المثير 

 معدؿ حدوث السموؾ المستيدؼ أو مدتو أو شدتو.
 اًلجراءات المختصرة الخاصة بتطبيق البرنامج :

 ىي : تـ تنفيذ البرنامج الحالي مف خالؿ ثالث مراحؿ أساسية 
يتـ خالؿ ىذه المرحمة تطبيؽ مقياس الكممات البصرية  مرحمة التمييدية : -3

القبمي عمى مجموعة أطفاؿ العينة، ، ويتـ التكافؤ بينيما فى  مستوی الصعوية 
يتـ خالؿ ىذه المرحمة أيضا اتخاذ كافة اإلجراءات لتكويف عالقة تعارؼ بيف 

ذلؾ االجتماع بأولياء أمور األطفاؿ مع بعضيـ وبيف الباحث واألطفاؿ، وك
 .المجموعة التجربية مف أجؿ االشتراؾ في البرنامج

 مرحمة التنفيذ : -2
يتـ تنفيذ البرنامج عمى مدی حوالی شيريف ونصؼ بواقع أريع جسات أسبوعيا 

( 45 – ۵۳( جمسة، زمف الجمسة يتراوح ما بيف )31وبذلؾ يتكوف برنامح مف )
يقة في المتوسط، بحيث يخصص أوؿ خمس دقائؽ دق( .5دقيقة وال تزيد عف )

في  اعداد األدوات، وفی آخر خمس دقائؽ يتـ حت الطفؿ عمى االشتراؾ مع 
الباحثة في ترتيب األدوات و األوراؽ و وضعيا في أماكتيا، كما تتضمف كؿ 

 جمسة تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ اإلجرائية .
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 مرحمة التقييم:  -1
يـ أثر استخداـ برنامج القصص الكتساب ميارة  في ىذه المرحمة تـ تقي

قراءة الكممات البصرية بالمجمرعة التجريبية، وكتمؾ التحقؽ مف استمرار تأثير 
 البرنامج مف خالؿ المتابعة .

  ةـــتخدمة في الدراســصائية المســـاليب اإلحــــاإلس
قامت الباحثة بمعالجة البيانات التي حصمت عمييا مف اختبار قراءة الكممات 
البصرية،باستخداـ مجموعة مف األساليب اإلحصائية .باستخداـ اختبار ماف ويتني 

Mann-Whitney Test و اختبار ولكوكسف معادلة ألفا کرونباخ لحساب.
 الثبات.

" توجد بالنسبة لمفرض األوؿ مف فروض البحث والذي ينص عمى ما يمي : 
موعة التجريبية فى فروق ذات دًللة إحصائية بين متوسطى درجات أطفال المج

 التطبيقين القبمى والبعدى لمقياس الكممات البصرية لصالح التطبيق البعدى "
لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قامت الباحثة بحساب قيمة )ت( لممقارنة بيف 
متوسطى درجات أطفال المجموعة التجريبية فى التطبيقين القبمى والبعدى 

 الجدوؿ التالي : ، ويتضح ذلؾ مفلمقياس الكممات البصرية
 (5جدول )

قيمة )ت( ودًللتيا اإلحصائية لمفرق بين متوسطى درجات أطفال المجموعة التجريبية 
 فى التطبيقين القبمى والبعدى لمقياس الكممات البصرية ككل

 

  البيانات 

 اإلحصائية
 العدد

 )ن(

المتوسط 

الحسابي 

 )م(

اًلنحراف 

المعياري 

 )ع(

درجة 

 الحرية

ة )ت( قيم

 قيمة)ت( الجدولية

 المحسوبة

مستوى 

الدًللة 

 اإلحصائية

حجم 

 التأثير

(d) 3.35 3.33 
 التطبيق

 1.33 1.11 11.17 3.33 3.33 49 1.14 1.12 51 القبمي
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المتوسط الحسابي

 8.64 13.52 51 البعدي

( وقيمة )ت( 11.17إتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة )ت( المحسوبة )
( عند مستوى ثقة 2.71وتساوي ) 1.15مستوى ثقة  (عند2.12الجدولية تساوي )

( ، وكذلؾ يتضح أف حجـ التأثير كبير  حيث أنو أكبر 49عند درجة حرية ) 1.11
 ( .3.16( ، وىو يساوي )1.8مف )

مما سبؽ يتضح أف قيمة )ت( المحسوبة أكبر مف قيمة )ت( الجدولية مما 
البعدي . وبذلؾ تـ التحقؽ  يدؿ عمى وجود فرؽ ذو داللة إحصائية لصالح التطبيؽ

 مف صحة الفرض الثاني ، وىو :
توجد فروق ذات دًللة احصائية بين متوسطى درجات أطفال المجموعة 
التجريبية في التطبيق القبمي والبعدى لمقياس الكممات البصرية لصالح التطبيق 

 البعدي .
 والشكؿ التالى يوضح ذلؾ :

 مي والتطبيق القبمي( المتوسط الحسابي لمتطبيق القب3شكل)
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توجد فروق وبناء عمى ماسبؽ تـ التحقؽ مف صحة الفرض ، ونصو : 
ذات دًللة إحصائية بين متوسطى رتب درجات المجموعة التجريبية في 
التطبيق  القبمي و البعدي لمقياس قراءة الكممات البصرية لصالح التطبيق 

 البعدي .
( الجدولية مما Zبر مف قيمة )( المحسوبة أكZمما سبؽ إتضح أف قيمة )

يدؿ عمى وجود فرؽ ذي داللة إحصائية لصالح التطبيؽ البعدي لمقياس قراءة 
الكممات البصرية . أي وجود فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطي رتب درجات كؿ 
مف التطبيؽ القبمي والتطبيؽ البعدي لمقياس قراءة الكممات البصرية لدى 

" ،   Zالح التطبيؽ البعدي ، حيث كانت قيمة " المجموعة التجريبية وذلؾ لص
(. وىذا يعنى أف البرنامج ساىـ فى تحسف مستوى  1.11وىى دالة عند مستوى) 

 قراءة الكممات البصرية لدى المجموعة التجريبية بعد تطبيؽ البرنامج عمييـ .
 اختبار صحة الفرض الثاني   : -3

ًل ينص عمى ما يمي : " بالنسبة لمفرض الثاني  مف فروض البحث و الذي 
توجد فروق ذات دًللة إحصائية بين متوسطى رتب درجات المجموعة 

 " .التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي عمي اختبار قراءة الكممات البصرية
"  الختبار   Zلمتحقؽ مف صحة الفرض قامت الباحثة باستخداـ قيمة " 

بيف متوسطى رتب درجات وداللتيا اإلحصائية   Wilcoxonويمكوكسوف 
لالختبار قراءة الكممات  المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدى والتتبعي

 ، ويتضح ذلؾ مف الجدوؿ التالي :البصرية
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 (3جدول )
ودًللتيا اإلحصائية بين   Wilcoxon"  ًلختبار ويمكوكسون   Zقيمة " 

والتتبعي متوسطى رتب درجات المجموعة التجريبية في التطبيق البعدى 
 لمقياس قراءة الكممات البصرية

 

 
( Z( وقيمة )1.214( المحسوبة )Zإتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة )

( عند مستوى ثقة 2.58وتساوي ) 1.15( عند مستوى ثقة 1.96الجدولية تساوي )
 ( .19عند درجة حرية ) 1.11

الجدولية مما  (Z( المحسوبة أقؿ مف قيمة )Zمما سبؽ يتضح أف قيمة )
يدؿ عمى عدـ وجود فرؽ ذي داللة إحصائية بيف التطبيؽ البعدى والتتبعي لمقياس 
قراءة الكممات البصرية . أي عدـ وجود فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطي رتب 

 العدد الرتب
مجموع 

 الرتب

متوسط 

 الرتب

درجة 

 الحرية

 ( الجدوليةZقيمة )
 (Zقيمة)

 المحسوبة 

مستوى 

الدًللة 

 اإلحصائية
3.35 3.33 

الرتب ذات 

اًلشارة 

 السالبة

24 145 13.18 

 غير دالة 1.214 2.58 1.96 24
الرتب ذات 

اًلشارة 

 بةالموج

22 131 11.92 

الرتب 

 المتعادلة
4     
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درجات كؿ مف التطبيؽ البعدى والتتبعي لمقياس قراءة الكممات البصرية لدى 
 1.15ى ، وىى غير دالة عند مستو  "  Zمة " المجموعة التجريبية ، حيث كانت قي

ًلتوجد فروق ذات دًللة وبناء عمى ماسبؽ يتـ قبؿ الفرض ، ونصو : 
إحصائية بين متوسطى رتب درجات المجموعة التجريبية في القياسين البعدي 

 والتتبعي عمي مقياس قراءة الكممات البصرية .
 ة ـــج الدراســــة نتائـــمناقش

الدراسة الحالية مدی فاعمية البرنامج القصصي الكتساب ميارة تناولت 
قراءة الكممات البصرية وقد أسفرت نتائج الدراسة عف تأثير البرنامج المستخدـ في 

 تحقيؽ أىداؼ الدراسة وذلؾ كما يمى : 
أسفرت نتائج الدراسة الحالية عف تحسف ميارة قراءة الكممات البصرية لدى 

جربية، حيث تنوعت الميارات المستخدمة في برنامح التدخؿ أطفاؿ  المجموعة الت
المبكر المستخدـ في البحث ومف ىذه الميارات التعرؼ السريع عمى الكممة ، وقد 
أسفرت تنمية ىذه الميارات عف تحقيؽ الفرض الثاني  لمدراسة، حيث وجدت فروؽ 

عدي  في قراءة ذات داللة إحصائية لممجموعة لتجريبية في القياسيف القبمي والب
الكممات البصرية لصالح التطبيؽ البعدي، كما تحقؽ الفرض الثاني لـ توجد فروؽ 
ذات داللة احصائية بيف القياسيف البعدى والتبعي األطفاؿ المجموعة التجريبية، 
ويمكف عزو تحقيؽ الفروض السابقة إلى تأثير البرنامج المستخدـ، باإلضافة إلى 

المستخدمة لدى أطفاؿ المجموعة التجريبية، والتى تمثمت  االستراتيجيات والفنيات
في استراتيجية توجبو االنتباه وأسموب تحميؿ الميمة واستراتمجية الحواس المتعدة، 
والتكرار، والتنظيـ وفنيات التعزيز والنمنجة والمحاكاة والتسمسؿ وقنية التمقيف ، فقد 

مب أىداؼ البرنامج بصفة ساعدت ىذه االستراتيجيات والفنيات في تحقيؽ آغ
عامة، و قراءة الكممات البصرية  بصقة خاصة وتنؽ ىذه النتائج نتائج الدراسات 

بالكويؿ ولماف  التي تناولت قراءة الكممات البصرية  لدى األطفاؿ؛ مثؿ دراسة
2113 Blackwell, Laman,:2013_) التي أوضحت نتائجيا فاعمية ( و
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فنيات سموكية مثؿ التدعيـ والتعزيز ولواجبات  البرنامح المستخدـ والقائـ عمى
المتزلية في اكتساب ميارة قراءة الكممات البصرية، كما تتفؽ نتائج الدراسة الحالية 

 . ( (Ehri :2004 مع نتائج دراسة مع 
التي ىدفت إلى تعمـ  طفؿ  (Tickle,2017ويتفؽ ذلؾ مع دراسة )

ؿ برنامج ألعاب، وكانت النتائج الحضانة قراءة قائمة الكممات البصرية مف خال
مبشره بنجاح البرنامج المستخدـ لتعمـ  قائمة الكممات البصرية واثبات فاعميتو 

 واستمراريتو.
كما استخدمت الباحثة القصة في توصيؿ المعمومات لألطفاؿ إلكسابيـ        

واصؿ ميارة قراءة الكممات البصرية والتي تؤثر في التعمـ والتي تساعده عمى الت
بنجاح مع اآلخريف فالقصة لوف مف ألواف األدب المحبة ؿ لطفؿ وىذا ما تتفؽ 

 عميو العديد مف الباحثيف والقصاصيف
كما استخدمت الباحثة أنشطة متنوعة، لتتيح الفرصة لكؿ طفؿ أف يجد الطريقة 

نوع المناسبة لو والتي تتفؽ مع ميولة، ومراعاة الفروؽ الفردية بيف األطفاؿ، كما أف ت
االنشطة يجذب انتباه الطفؿ، ويثير دافعيتيـ وبذلؾ تشبع إحتياجتات األطفاؿ في 

( وأظيرت أيضا نتائج 2117:168ميوليـ تجاه األنشطة. )جبؿ،
 ( أىمية التعمـ النشط  لمطفؿ في مرحمة الطفولة المبكرة.2115:212)قاسـ،

لتقميد، وقد يتـ التعمـ وترى الباحثة أىمية فنية النمذجة التي ىي التعمـ عف طريؽ ا
 (198: 2111)أبو سعد،  بشكؿ ضمني تظير أثاره عمى الطفؿ الحقا.

 ةـــــيات الدراســــتوص
ضرورة إلقاء الضوء عمى فترة الحضانة وأىميتو لندرة االبحاث العربية في ىذا -1

المجاؿ و ضرورة االىتماـ بالقصص ليذه المرحمة حيث انو مدخؿ ميمة 
 دراسة المغوية .ل
 األىتماـ بالكممات بصرية النطؽ مما يزيد حصيمة الطفؿ المغوية.-2
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 أىميةالتعامؿ مع أطفاؿ الحضانة في إطار فريؽ عمؿ متكامؿ.-3
 ةـــوث المقترحـــبح
برنامج الكتساب ميارة قراءة الكممات البصرية الشائعة لألطفاؿ أعمار   -1

 مختمفة.
 سنوات. 3-2ي تنمية لغة طفؿ مف فاعمية الكممات البصرية ف -2
 فاعمية التحدث بالمغة الفصحى وأثره عمى تعمـ الكممات البصرية. -3
أثر الكممات البصرية في تصحيح نطؽ عينة مف االطفاؿ ذوي اضطراب  -4

 لغوي.
  



   جامعت الفيوم                                     –ليت التربيت للطفولت المبكرة ك –مجلت بحوث ودراساث الطفولت 

  

 

 
 

 

 

- 135 - 

 الرابع عشرالعدد 

  عــــــــالمراج
(: أثر البيئة المنزلية الغنية بالمواد المطبوعة في تطوير 2119حميدة، فتحي ) .1

لمدرسة بالمغة المكتوبة في األردف ، مجمة الطفولة العربية وعي أطفاؿ ماقبؿ ا
    38.العدد

(:مرحمة بزوغ القراءة والكتابة لدى األطفاؿ: نظرة 2111حميدة، فتحي محمود ) .2
جديدة إلى تعمـ األطفاؿ الصغارالقراءة والكتابة )دراسة تحميمية( ،مؤتة لمبحوث 

 االردف 4، ع  26مج  -العمـو االنسانية واالجتماعية  -والدراسات 
(. فاعمية استخداـ قصص األطفاؿ  1428أبو الشامات، العنود سعيد :)  .3

كمصدر لمتعبير الفني في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدى طفؿ ما المدرسة. 
 رسالة ماجستير منشورة، كمية التربية، جامعة أـ القرى.

نامج لتنمية ميارات فاعمية بر  2119الجارحي ، سيد جارحي السيد يوسؼ :   .4
األداء البصري و اإلدراؾ الصوتي في عالج صعوبات تعمـ القراءة والكتابة لدى 
األطفاؿ، رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية، قسـ التربية الخاصة، جامعة 

 عيف شمس.
(:التعمـ القائـ عمى األلعاب التربوية اإللكترونية، مجمة 2119بوشاللؽ، نادية ) .5

، مايو / 1، ع  39الجامعات العربية لمبحوث في التعميـ العالي، مج اتحاد 
 رمضاف.

(: فاعمية برنامج تدخؿ مبكر لتنمية ميارتى الوعى 2113تيامي ، عمي )  .6
الصوتى واإلدراؾ البصرى لدى األطفاه المعرضيف لخطر صعوبات القراءة 

جميورية –س والكتابة رسالة دكتوراه منشورة ، كمية التربية جامعة عيف شم
 مصرالعربية.

7. Blackwell1,R,* & Laman, S (2013): Strategies to Teach 
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