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 ملخص

الكويت في دولة  المعلمات رياض األطفدرجة ممارسة إلى التعرف هدفت الدراسة الحالية 

رياض أطفال حكومية تابعة  دورتكونت عينة الدراسة من سبع ف، لمهارات االستعداد اللغوي

بطريقة  سبع معلمات من كل روضة ،اً، واختير كذلكيلمنطقة العاصمة التعليمية، اختيرت عشوائ

 الباحثان أعد   ،الدراسة ولتحقيق أهداف .اني لرياض األطفالالمستوى الث ممن يدرسن، عشوائية

لمهارات  طفالرياض األ معلماتممارسة  لقياس( فقرة؛ 57ة مالحظة، تكونت من )بطاق

 إلىتوصلت الدراسة . االتحقق من صدقها وثباته جرى، أثناء الموقف التعليمي اللغوي االستعداد

 ة،أن معلمات رياض األطفال في دولة الكويت يمارسن مهارات االستعداد اللغوي بدرجة متوسط

من لديهن خبرة تدريسية أكثر ولصالح  ،في درجة الممارسة  وقوأظهرت النتائج كذلك وجود فر

    .من عشر سنوات

 .الستعداد اللغوي، مهارات امعلمات رياض األطفال الكلمات المفتاحية:

 

Abstract 

The current study aimed at identifying the degree of practicing of 

kindergarten teachers in the State of Kuwait for the language readiness 

skills of children. The study sample consisted of seven governemental 

kindergartens; belong to the capital educational area, seven teachers were 

also selected randomly from each kindergarten, who were teaching first 

and second level of kindergarten. To achieve the objectives of the study, 

a note card consisted of 57 items was prepared by the researchers to 
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measure kindergarten teachers' practice of language readiness skills dur-

ing the education situation, which was verified in terms of credibility and 

stability. The study finds that kindergarten teachers are practicing the 

language readiness skills with a medium degree. Moreover, there are sta-

tistically significant differences in the degree of practicing in favor of 

those with more than 10 years of teaching experience. 
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 المقدمة

األولى  الصفات فيها تتشكل إذ ،الفرد حياة في مهمة مرحلة المبكرة الطفولة مرحلة تعد

 مع التي تتطور مفاهيمه لتكوين األولية األسس تتبلور كما وميوله، اتجاهاته وتتحدد، لشخصيته

 يف ،تلبى أن يجب وحاجات ،تشبع أن يجب مطالب المرحلة هذهفي  طفالولأل العمر، في التقدم

 اأساسً التي تعد  ةمهارات اللغويال هذه الحاجات وعلى رأس ،العقلي النمو حاجات مقدمتها

أساًسا لتنمية القدرة على التفكير، الكتساب المعارف والخبرات في جميع المراحل التعليمية، و

ث التي تتطلب إنساناً مفكرا يميز الغمواجهة تحديات العصر المتسارعة، صمام األمان ل هوالذي 

 من السمين.

مرحلة العمرية مهمة جداً لنمو األطفال وتطورهم المتكامل، خاصة التطور اللغوي ال هذه إن

األطفال ف، ون لهاالخبرات المبكرة التي يتعرضبالذي يتأثر مباشرةً بكمية المثيرات ونوعيتها، و

خطط لها في الذين يتعرضون في سنواتهم الخمس األولى من حياتهم لخبرات لغوية، ومثيرات م

تهم من األطفال وأكثر تقديراً لذوا ،برامج تربوية، وتعليمية فاعلة، أكثر استعداداً ودافعية للتعلم

 (المبكرة اللغوية الذين لم يتعرضوا في طفولتهم لمثل هذه البرامج والخبرات المنظمة والمثيرات

Abu Saleh, 2016  .) 

المدرسة من المراحل المهمة في حياة  إلى أن مرحلة ما قبل (Adas, 2001) عدس ويشير

الطفل، إذ تتيح له الفرصة الكتساب العديد من الخبرات الكافية لتنمية مهاراته واستعداداته للتعلم، 

وفيها يمكن وضع األساس للعملية التربوية عبر مراحل التعليم المختلفة، نظراً لما يكون لديه في 

ا يحيط به من عوامل مختلفة، تؤثر على نموه بشكل عام، هذه المرحلة من قابلية شديدة للتأثر بم

كما تؤثر على ما لديه من خصائص، ومواهب وقدرات بشكل خاص، مما يكون له أبعد األثر في 

 تكوين شخصيته المستقبلية.

أن مرحلة ما قبل المدرسة هي مرحلة التنمية  (Mohammed, 2004) محمد ويرى

؛ وذلك عن طريق اإلعداد الشامل اللغوية ومهاراته ولهاملة لحواس الطفل وقدراته وميالش

والبيئية للطفل، التي تنبه حواسه  والحسية، واالنفعالية واالجتماعية واللغوية والتنمية العقلية

ده بالخبرات األساسية في حدود إمكانياته واستعداده ومستوى وقدراته ومهاراته المختلفة، وتزو

 نضجه". 
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أهمية رياض األطفال كمؤسسة تربوية تقوم ( (Badir, 2012 ديرب وفي ذات البعد يؤكد

وية وتعليمية، وتسهم برعاية األطفال قبل دخولهم المدرسة االبتدائية، بما تقدمه من خدمات ترب

عليه التعليم بشكل السيما االستعداد اللغوي الذي يعتمد والكتساب مهارات التعلم، في إعدادهم 

ت الطالب التعليمية، فمرحلة رياض األطفال ليست مرحلة تبنى خبرا رئيس، وفي ضوئه

وذلك حتى يصل  الطفل وميوله واستعداداته؛للتدريس بقدر ما هي مرحلة للتنمية الشاملة لحواس 

ً مما اكتسبه الجديدةالخبرات  وامتالكالطفل إلى المرحلة االبتدائية وهو مستعد للتعلم،  ، انطالقا

 من استعداد لغوي.

جانب االستعداد اللغوي  يأخذانب نمو الطفل التي تسعى الروضة إلى تنميتها ومن بين جو

وذلك للوظائف المهمة التي تؤديها اللغة في حياة اإلنسان، فهي أداة اتصال وتفاهم،  ،مكانة عالية

 (.Jaafara, 2011كما أنها أداة مهمة لتكوين المفاهيم، وأداة للتعبير عن النفس )

اً على الطفل إلى مرحلة يكون فيها قادر هذا عند الطفل، يعني أن يصل إن االستعداد اللغوي

من خواطر وأفكار عند سماعه أو رؤيته أي شيء، وهذا االستعداد  التعبير عما يجول في نفسه

، وإنما يتدرج الطفل به وحدها رياض األطفالفي مرحلة ال يتأتى للطفل دفعة واحدة، أو اللغوي 

الطفل في  هذا االستعداد يقودإذ نموه المختلفة، دته، وفي جميع مراحل منذ وال ًحاواض اتدريجً 

، المقروءة أمالمكتوبة  قي صورته ؟أكانسواء بشكل صحيح وواضح، اللغويالنهاية إلى التعبير 

بشكل مستقل عن  ،وبناء قدراته المعرفية على ممارسة التعلم بقدراته الذاتية، ويكون قادًرا

 (.Abu Maal, 2005; Owens,2005) اآلخرين

( أن االستعداد اللغوي يعني اكتساب المتعلم للمهارات (Abdullah, 2002 عبدهللا ويرى

األكاديمية الالزمة لتعلم اللغة قبل البدء بتعلم اللغة على شكل دروس في الصف األول، وبمعنى 

المثال قبل على سبيل كساب المتعلم األساس الذي يسهل تعلم اللغة، فالمتعلم إ هوآخر فاالستعداد 

 ، وأن تنمو لديه الذاكرة البصرية والسمعيةأن يميز بين المؤتلف والمختلف أن يتعلم القراءة عليه

التي من غيرها سيفشل المتعلم بتعلم المهارات بالنظر، إلى آخر هذه المهارات،  ومهارة التتبع

وبالتالي ينخفض مستواه المعرفي، القرائية والكتابية بشكل صحيح؛ مما يؤدي إلى تخلفه القرائي، 

 الذي يؤدي إلى انخفاض دافعيته نحو التعلم. 

( إلى أن مرحلة رياض األطفال هي المرحلة األهم في Alnashif, 2007) شير الناشفوت

ً في المدرسة، وذلك عن طريق إكساب الطفل  إعداد الطفل الكتساب مهارات اللغة األربع الحقا

صلة والمنتظمة تسمى بمهارات التهيئة واالستعداد، فالعالقة بين مجموعة من المهارات المت

االستعداد ومهارات اللغة هي عالقة تأثير وتأثر بمعنى: أن الطفل ال يستطيع قراءة كلمة وفهم 

فالطفل من خالل  ما، من خالل صورة أو موقف لغوي ذاكرتهمعناها ما لم تكن مخزنة في 

د تكون أسماء ألشياء يرى صورها، ب مفردات جديدة، قالحوار واالستماع والمحادثة يكتس

يقارن الصورة باالسم المكتوب الدال عليها، ويميز األشكال بصرياً، ويدرك التشابه واالختالف ف

في الصورة والصوت واللفظ والكلمة المطبوعة، وكلها مهارات تدخل في عمليات اكتساب الطفل 

 لمهارات اللغة. 
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العالقة الوثيقة بين مهارات االستعداد اللغوي، ( Mohammed, 2016) وتؤكد محمد

ومهارات اللغة في المرحلة األساسية األولى، فمن السهولة بمكان أن يستطيع الطفل أن يسترجع 

أو الصورة. فنجاح الطفل  ة عن تكرار الصوتناتج لديه ألفة بها تحة إذا كانكلمة بصورة صحي

ألول يعتمد بشكل كبير جداً على عوامل االستعداد التي في تعلم القراءة والكتابة في الصف ا

 في الروضة. اكتسبها

العقود  في( أن معظم الدراسات التي أجريت Jouhar, 2005وفي هذا الصدد ترى جوهر)

األخيرة حول االستعداد اللغوي في مرحلة رياض األطفال، تؤكد أهمية تراكم الخبرات  ةالثالث

ساعدت هذه الخبرات كذلك في قد لم مهارات القراءة والكتابة، والمبكرة في هذه المرحلة لتع

التوسع في اكتساب المفردات اللغوية، وُحسن استخدامها في عملية التحدث، واستخدام بُنى لغوية 

نفسهم كمستخدمين ألأكثر نضجا، فضالً عن مهارات التفكير المختلفة، وزادت من تقدير الطلبة 

  للغة. أكفاء

 & Thirumalaiوماليكارجون )يذهب ثيروماالي  تهذا وفي السياق

Mallikarjun,2002كتسبوه في مرحلة ما ال يحتاجون قاموسهم اللغوي الذي ( من أن األطف

، ومعرفة معاني الكلمات التي يمرون بها في ةقبل المدرسة لتعلم التهجئة والكتابة والقراء

فتهم باللغة، وبذلك يصبح االستعداد النصوص المقروءة، ويحتاجون هذه المفردات لتطوير معر

 اللغوي القائم على قدرات األطفال ضرورة ملحة وليس ترفاً معرفيا. 

أن االستعداد اللغوي في مرحلة رياض األطفال يمثل حجر الزاوية  الباحثان يجدمما تقدم 

من غير  في البناء المعرفي للطفل في المدرسة الحقاً، وأن األطفال الذين يدخلون الصف األول

 ممااستعداد لغوي صحيح مبني على أسس علمية سيؤدي إلى فشل الطفل في تعلم مهارات اللغة، 

 -مع مرور الوقت -ة ومن تقديره لذاته، وانخفاض دافعيته نحو التعلم؛ مما يزيدتيحد من انطالق

 الفجوة األكاديمية بينه وبين أقرانه، وبالتالي فشله في التعلم وتطوير الذات.

( أن العديد من دور رياض األطفال ال تمارس تدريب Al-Elimat, 2013) العليمات ويجد

األطفال على االستعداد بأبعاده المختلفة ومنه االستعداد اللغوي، إنما تذهب لتعليمهم مهارات 

عن الصف األول، وأن هذا  مكررهً  القراءة والكتابة والحساب، وبذلك تكون الروضة صورةً 

اً ضائعاً، ال بل تترتب عليه أمور كثيره أقلها تكوين اتجاهات سلبية لدى المتعلم التعليم يعد جهد

نحو العمل المدرسي، وكره العملية التعليمية برمتها، كيف ال وهو يتعلم أشياء لم يستعد لتعلمها، 

 .عقلهوليس لها معنًى في 

مرحلة  تمارس في ،خاطئة( من أن هناك ممارسات تربوية Abdullah, 2002) ويؤكد

رياض األطفال، منها: تعليم منهاج الصف األول بصورة مصغرة، من غير التركيز على الهدف 

والمتمثل في تهيئة األطفال من الناحية اللغوية والمهارية،  ،األساسي لمرحلة رياض األطفال

أ ناتجة عن ضغط أولياء األمور الذين يرغبون بأن يبد الخاطئةواالنفعالية، وهذه الممارسات 

 أطفالهم بالقراءة والكتابة منذ اليوم األول في الروضة، ويساعدهم في ذلك بعض القائمين على

 .اآلباء، بغض النظر عن مصلحة الطفل طفال من معلمات وإداريين لكسب رضارياض األ دور
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ي وتنميته بأن هناك اتفاقاً عاماً بين الباحثين على أن االستعداد اللغو (Swan, 2009)يؤكد 

في غاية األهمية، فاالستعداد اللغوي يزود األطفال باألدوات الالزمة للتمثيل العقلي، والذي  أمر  

صاق القدرة على إلوهو " Verbal Mediation" أطلق عليه فيجوتسكي" التوسط اللفظي"

في نمو المفهوم والتعميم والفكر، فتحسين القدرة على  أسماء لألشياء وللعمليات، وهو مهم

 للغة بالفكر هو مفتاح النمو والنجاح في مهارات اللغة في مرحلة المدرسة.استخدام ا

 ب أن يعد األطفال في ضوئها، مهارة االستماع من بين المهارات اللغوية التي يجو

إذ تزوده هذه المهارة بالمنطلق  نسان منذ اللحظات األولى من نشأته،تنمو وتتطور مع الإلفهي 

  وهي عامل حاسم في ،عمره الالحقة غوي والفكري في سنيالذي سيبني عليه تطوره الل

على قدرة الفرد على  تي تعتمدلاوقراءة  وكتابة اللغوية األخرى من تحدثنمو المهارات 

فقدرته على الكالم تعكس اللغة  )الكلمات( بقصد الفهم واالستيعاب،االستماع للرموز المنطوقة 

إن التلقائية والطالقة في مجتمعه،  في لصغيرة )العائلة( أمت في بيئته اكانأسواء  التي يستمع إليها

 ، ال تتأتى إال باالستماع الدقيق إلى المتحدثودقة التعبير عما يجول في النفس ،الكالم

(Yian,1998 Madkour, 1991;) 

 أن قدرات  ،ا مهارة االستعداد للتحدث، فقد أظهرت بعض الدراسات التنبؤيةأم  

عد عامالً طفل اللفظي، والتحدث بجمل سليمة يالتي تتمثل في محصول الة أطفال الروضة اللغوي

مؤثراً على قدرات األطفال القرائية، والكتابية في المرحلة االبتدائية، ففي 

طفالً من عمر السنتين إلى الصف  (52)تم تتبع   (Scarborough & Hager, 1990)دراسة

ومن  - من سن سنتين إلى خمس سنوات فويةائي، وقيست قدرات األطفال الشالثاني االبتد

وبوصول األطفال للصف  -من المفردات، وسالمة بناء الجمل عدد كبير تعرف، قاسةالمُ  القدرات

ع إلى تقويم مهارات اللغة صعوبات في القراءة، وبالرجو( طفالً منهم 22ني االبتدائي واجه )الثا

تلك ات، تبين أنهم قد أظهروا ضعفا في لهؤالء األطفال من سن سنتين إلى خمس سنو الشفوية

الذين لم يواجهوا  بأقرانهموالمتمثلة في معرفة المفردات وسالمة بناء الجمل مقارنة  المهارات،

 (.pullen & Justic, 2003) أية صعوبات في القراءة

ً  تحقق التي األساسية اللغوية المهارات إحدى لقراءةل دد االستعدادعوي  يةبالغة األهم أهدافا

 أنها كما والثقافة، المعرفة الكتساباألساسية  الوسائل من االتي يعد اتقانهالقدرة القرائية، ك للفرد،

 (Alhasan, 2000الدراسية ) الحياة في المواد لجميع التعلم أدوات رئيسة من أداة

 في مرحلة للقراءة االستعداد لمهارات الطفل اكتساب أن على األبحاث بعض وتؤكد

ً  يعد أن مكني الروضة  أثبتت فقد القراءة، مهارة امتالك في المستقبلية قدرته على مؤشراً قويا

 الذين األطفال ( أن (Macdonald & Cornweal, 1995وكورنويل لمكدونالد طولية دراسة

 الصوتي، التمييز مهارة وهي للقراءة، االستعداد مهارات إحدى يمتلكون وهم الروضة سن أنهوا

ً  على القراءة دةجي قدرة أظهروا  .الحقا

أما مهارة االستعداد للكتابة، فتعد أصعب من مهارة االستعداد للقراءة؛ ألنها تتطلب 

احتياجات أكثر من القراءة، واشتراك أكثر من حاسة في األداء، فالعين ترى الكلمات وتالحظ 



 "......ـ درجة ممارسة معلمات رياض األطفال في دولة الكويت لـــــــ "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 882

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2019 (5)33ث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لألبحا

ات، وتميز بين رسم الحروف، وترتيبها، فترسم الصورة الصحيحة في الذهن، واألذن تسمع الكلم

أصوات الحروف لذا يجب تدريس األطفال على سماع األصوات، وتمييز بعضها من بعض، 

تهجي ال أنشطة  من وإدراك الفروق بين الحروف المتقاربة المخارج، والسبيل إلى ذلك اإلكثار

أن فهي التي تؤدي العمل الكتابي، وجهدها جهد عضلي، لذا يجب  أما اليد، الكتابةقبل ممارسة 

اليد  دقيقة التناسق في عضالتال وتقوية، التآزر البصري العصبييتدرب الطفل الصغير على 

Khayyat, 2010) (Ashour & Al-Hawamdah, 2009;  

وتؤكد الدراسات أن الطفل ال يستطيع تعلم الكتابة قبل أن يسبق هذا التعلم فترة إعداد 

لمهارات التي تنمي لديه االستعداد لتعلم وتدريب في رياض األطفال بحيث يكتسب المفاهيم وا

 (.Mardan, 2005; Bowey, 2005) الكتابة

لقد أصبح تنمية االستعداد اللغوي بمهاراته المختلفة، من أهم ما ينبغي على المعلمة أن 

يتمكنوا من تعلم مهارات اللغة في  كي ية لدى األطفال؛تفعله؛ كي ترقى بمستوى المهارات اللغو

ومدركات األهمية عدوا على يد معلمات واعيات األطفال الذين أُ فبشكل منظم؛ الصف األول 

، سيكون تعلمهم أسرع وأسهل، وسيكون تقبلهم لما يتعلمونه أفضل، عملية االستعداد اللغوي

 ,Jaballah, Makawi Abdalabari) هذا التعلم أبقى وأرسخ مما يجعلودافعيتهم أكبر، 

2011) 

( أن األدوار التي تقوم بها معلمة رياض األطفال تختلف عن  ,2003Khalil) ؤكد خليلوت

األدوار التي تقوم بها المعلمة في المراحل العمرية األخرى، نظراً ألهمية مرحلة ما قبل 

المدرسة، وما تتركه من أثر على حياة الطفل المستقبلية، وذلك لما تقوم به المعلمة من دور 

رات لغوية تزيد من قدرته على توجيه مسار حياته، من واضح في تهيئة الطفل الكتساب خب

 خالل تنظيمها للبيئة التعليمية، وتخطيطها ألنشطة االستعداد اللغوي. 

( أن هنالك العديد من معلمات رياض الطفال ال يمتلكن Alslayym, 2013) ويؤكد السلي م

لذي سينعكس على قيامهن الثقافة الالزمة لممارسة عملهن كمعلمات في رياض األطفال، األمر ا

 بأدوارهن بما يتناسب مع متطلبات تنمية االستعداد الالزمة لألطفال في الوقت الحاضر. 

( أن معلمة الروضة المؤهلة والمدربة للعمل على Ackerman, 2004) ويؤكد اكرمان

ً عالمياً متزايداً، نظراً للدوالستعداد لدى األطفال في الروضة تتنمية ا ر الكبير الذي لقى اهتماما

 يقع على عاتقها في وضع أسس التعلم الصحيح.

به تعليم ما قبل المدرسة في اآلونة األخيرة،  غم من االهتمام المتزايد الذي حظيعلى الر

فإن الناظر للممارسات التعليمية التقليدية لمعلمات رياض األطفال يلحظ أن ثمة حاجة لتحسين 

المهارات االستعداد اللغوي، ذلك أن األبحاث النفسية أدائهن، وخاصة فيما يتعلق بتنمية 

 )االستماع، التحدث(، واللغة المكتوبة جريت في مجال تنمية اللغة الشفويةوالتربوية التي أ

واللغة المكتوبة في تزامن وترابط  أن األطفال يكتسبون اللغة المنطوقة،)القراءة والكتابة( بينت 
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ممارسة أنشطة سب في الروضة، بمساعدة معلمات مؤهالت لوا اإلعداد المناوعد  إذا ما أُ 

 .(Justic, 2007; Durkin, 1993) االستعداد الصحيحة

يتضح مما سبق أهمية معلمة الروضة في تنمية االستعداد اللغوي ألنها هي التي تقوم 

س لديهن لي الالتي بتخطيط األنشطة اللغوية وتنفيذها، ويتضح كذلك أن هنالك العديد من المعلمات

الثقافة الكافية إلعداد األطفال لتعلم مهارات اللغة في المدرسة، وذلك من خالل الممارسات 

التقليدية القائمة على تعليم مهارات اللغة في الروضة، مما يلحق الضرر باألطفال، لذلك أصبح 

 مطلباً ملحاً أن تمارس المعلمات ألدوارهن بشكل صحيح.

 (Soman, 2014; Al-Elimat, 2013 )سات: كدراسةولقد أكدت العديد من الدرا

Alhawamdeh, Ashour, 2013;  Alslayym, 2008; Hamida, 2013; Brewer, 

2004; Berk, 2003; Young, 2002; أن ضعف االستعداد في مرحلة رياض األطفال )

ً على الرغبة يؤثر على القدرة الذهنية واللغوية والعاطفية والمهارية للمتعلم، ويكون تأثيره قو يا

ً على األداء التعليمي الالحق،  في التعلم الحقاً، وأكدت هذه الدراسات أن لالستعداد تأثيًر حاسما

ً لنمو األطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، وتنفذه معلمات  خصوصا إذا كان هذا التعلم مناسبا

 ي للطفل الحقاً.ماهرات، ومدركات ألهمية االستعداد اللغوي، في تكوين البناء المعرف

في  اللغوي أدركت وزارة التربية في دولة الكويت أهمية االستعداد في ضوء هذا الواقع،

 رياض مرحلة في التعليمية والخطط المناهج مرحلة رياض األطفال فبادرت إلى تطوير

ً  األطفال، وعدته مطلبا  تكيفاو الحياة، لمتغيرات حضارية استجابة غاية األهمية، ويمثل في تربويا

 الطفل، تعلم مجال في التربوية والدراسات البحوث لنتائج المتجددة، ومواكبة الواقع متطلبات مع

 العربية اللغة تعليم إدخال مشروع تنفيذ إلى الكويت دولة في على التربية القائمون اتجه هنا ومن

 التي الكويتي المجتمع لفلسفة الثابتة المصادر من انطالقًا األطفال، وذلك رياض مرحلة في

 المتعلم طبيعة ومن ومبادئه، اإلسالم قيم من وجودها والتي استمدت الدستور، قواعدها أرسى

 ومستقبله، حاضره في الكويتي المجتمع حاجات على تقوم المرحلة التي ومطالب ،وهنم ومراحل

 ذاته تومتغيراته، وفي الوق ومقوماته خصائصه حيث من طبيعة العصر على الواعي وانفتاحه

ً مع رغبات األهل  Ministry of Education ) يستند على أسس علمية حقيقية وليس تماشيا

Kuwait,2011; Ministry Education of Kuwait,2001 .) 

 مشكلة الدراسة

يعد تعلم اللغة بصورتها المقروءة والمكتوبة من أهم األهداف التي تسعى إليها العملية 

ة الكويت؛ ألن تعلم مهارات اللغة وإتقانها في المرحلة األساسية يعد التعليمية التعلمية في دول

السبيل الوحيد لالرتقاء بالعملية التعلمية، واالرتقاء بمستوى المتعلم المعرفي، وتنمية مهارات 

ومن أهم مصادر هذه البيانات اللغة  ،التفكير لديه، فالعقل يحتاج إلى بيانات حتى يفكر بها

 فة.بمهاراتها المختل
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، ولكي يسير هذا اللغة في مرحلة التعليم األساسيفي ضوء هذه األهمية لتعلم مهارات 

م ى أثره، ال بد أن يسبق هذا التعليترسخ في أذهان المتعلمين، ويبقلالتعليم بشكل حلزوني صاعد، 

ً لغوي اً استعداد  هذاوفي ، يشكل األساس السليم الذي ستبنى علية لبنات مهارات اللغة الحقاً، ا

   ;Al-Elimat, 2013 Alhawamdeh, Ashour, 2013)  صدد أكدت الدراسات كدراسةال

Alslayym, 2008; Brewer, 2004;ون تعلم مهارات اللغة في ( أن األطفال الذين يبدؤ

ً -الصف األول من غير استعداد لغوي مبني على أسس علمية صحيحة يفشلون في تعلم  -غالبا

مهارات  ية أن يمارسندور رياض األطفال الكويت في لمعلماتامهارات اللغة؛ لذلك على 

االستعداد اللغوي بما ينسجم مع التوجهات العالمية لهذه المرحلة الحساسة من مراحل التعليم، 

ً إذا علمنا أن هناك ممارسات ت رياض األطفال، ومنها  تقع بها معلمات خطأربوية خصوصا

ً منهن أنهن  يممارسة تعليم منهاج الصف األول األساس بصورة مصغرة في الروضة ظنا

 .للتعلم في الصف األول الالزمةاالستعداد  يمارسن مهارات

لدى بعض في مجال االستعداد اللغوي  الخاطئةهذه الممارسات التربوية  وقد لمس الباحثان

يمارسن أنشطة تعليم مهارات اللغة وليس االستعداد للغوي.  هنرياض األطفال، فبعض معلمات

وفي ضوء األصوات التي تنادي بضرورة ممارسة االستعداد اللغوي بشكل صحيح، واالبتعاد 

الكويتية لهذه الممارسات  في الروضة، تنبهت وزارة التربية عن تعليم منهاج الصف األول

إدخال تعليم اللغة العربية في مرحلة على طفال وعملت وسعت إلى تغيير مناهج رياض األ

أسس علمية صحيحة تساير التطور العالمي في هذا المجال، وعقدت رياض األطفال على 

الدورات والندوات للمعلمات لتعريفهن بالطريقة الصحيحة لممارسة االستعداد، وفي ضوء هذا 

التوجه نبعت فكرة الدراسة الحالية وهي محاولة متواضعة للكشف عن درجة ممارسة معلمات 

 .ي دولة الكويتغوي لدى أطفال الروضة فرياض األطفال  لمهارات االستعداد الل

 لدراسةأسئلة ا

تحدث، ال ستماع،االلمهارات االستعداد اللغوي ) رياض األطفالما درجة ممارسة معلمات  .1

 كتابة( ؟القراءة، ال

في درجة ممارسة  α = 0.05)) الداللة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .2

)سنة إلى  ستعداد اللغوي تعزى لمتغير سنوات الخبرةلمهارات اال رياض األطفالمعلمات 

 سنوات فأكثر(؟ عشرسنوات، خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات، أقل من خمس 

 أهمية الدراسة

 :اآلتيتتضح أهمية هذه الدراسة من خالل 

لمهارات االستعداد اللغوي لدى أطفال  رياض األطفال معلماتفة درجة ممارسة معر .1

 نحو لتعزيز التوجهعد على اتخاذ اإلجراءات المناسبة في السياسة التعليمية الروضة مما يسا

 االستعداد المبكر للتعلم.في بعد التطوير التربوي في دولة الكويت 
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مهارات االستعداد نوعية إلى  على رياض األطفال في دولة الكويت،توجية اهتمام القائمين  .2

 مية أكبر لهذه المهارات. ، وإعطاء أهالمرحلة اللغوي المقدمة في هذه

تسليط الضوء على مدى أهمية مهارات االستعداد اللغوي كخطوة أولى لتعلم األطفال  .3

 رياض األطفالالقراءة والكتابة واالستماع والتحدث، وتزويد المكتبة العربية والقائمين على 

 ببعض األدوات التى يمكن اإلفادة منها فى دراسات مستقبلية.

في حدود علم  –على المستوى المحلي بدولة الكويت  النادرةسة من الدراسات هذه الدرا تعد  .4

مهارات االستعداد لممارسة معلمات رياض األطفال  واقع لكشف عنل التي سعت -نالباحثي

 اللغوي.

 إجرائيا   مصطلحات الدراسةتعريف 

اني في جميع المعلمات الالتي يدرسن األطفال في المستوى الث: رياض األطفالمعلمات 

 .2016/2017 العاصمة التعليمية بدولة الكويت، للعام الدراسي رياض األطفال التابعة لمنطقة

)القراءة، الكتابة، االستماع،  االستعداد اللغوي أنشطةجميع هي مهارات االستعداد اللغوي: 

الكتساب المهارات تهيئة األطفال  بهدف معلمات رياض األطفالالتحدث( التي تمارسها 

ً  ساسية الالزمة لتعلم اللغة األ ، وتقاس العربية بكل يسر وسهولة عندما ينتقلون إلى المدرسة الحقا

 تحصل عليها كل معلمة على بطاقة المالحظة المعدة لهذا الغرض. بالدرجة التي 

 حدود الدراسة ومحدداتها

 تتحدد نتائج الدراسة الحالية باآلتي

 ءة، الكتابة، االستماع، التحدث( )القرا اللغوي الدراسة على مهارات االستعداد اقتصرت

 .والمتضمنة في أداة الدراسة، ومدى صدقها وثباتها

  رياض األطفال التابعة لوزارة التربية دور المعلمات العامالت في على الدراسةاقتصرت 

 .2016/2017الدراسي  خالل، التعليميةالعاصمة  منطقةفي  الكويتية

 الطريقة واإلجراءات

 ع الدراسةمجتم

منطقة ل التابعة الحكومية دور رياض األطفال تكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع

ممن ( معلمة، 858) س بهادر   ( روضة، يُ 30) البالغ عددهالعاصمة التعليمية بدولة الكويت، ا

 :الألكاديميلعام ل الثانيلفصل الدراسي ا في، المستوى الثانيب أطفال الروضة يدرسن

 وفقاً للمجموعة اإلحصائية للتعليم في دولة الكويت.  ،2016/2017
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 عينة الدراسة

ً من مجتمع الدراسةي، اختيرت عشوائأطفال دور رياضتكونت عينة الدراسة من سبع   ا

ً  ، وتم اختيار سبع معلمات من كل روضة بشكل عشوائياألصلي ؛ ليتم مالحظتهن، وبذلك أيضا

وعلى النحو ، من معلمات المستوى الثاني لرياض األطفال ( معلمة49) أفراد الدراسةيكون عدد 

( معلمة، 15) و من سنة إلى أقل من خمس سنوات، ( معلمة، تراوحت خبراتهن:12)اآلتي: 

عشر  كانت خبراتهن أكثر من (22و)من خمس سنوات إلى عشر سنوات، تراوحت خبراتهن

  .سنوات

 الدراسة ةأدا

ام الباحثان بتطوير أداة الدراسة وهي عبارة عن بطاقة ، قالدراسة اإلجابة عن أسئلة فهدب

ال لمهارت االستعداد اللغوي، سة معلمات رياض األطفرقياس درجة ممال مالحظة صممت

(، Othman, 2016) على األدب التربوي السابق المتعلق بالدراسة، كدراسة عثمان باالعتماد

 ,Alhawamdeh, Ashour) رالحوامدة وعاشو ودراسة (،Jalal, 2015) ودراسة جالل

االستعداد اللغوي،  مهارات ُحد دت(، حيث Abdullah, 2007) ودراسة عبدهللا (،2013

كذلك باالطالع على منهاج رياض األطفال  ؤشرات الدالة على كل مهارة، وقام الباحثانوالم

أثناء  بطاقة المالحظة لقياس أداء المعلمات بُنيتفي دولة الكويت، وفي ضوء ذلك  المطور

تكونت بطاقة المالحظة بصورتها  وقد تنفيذهن لمهارات االستعداد اللغوي على أرض الواقع،

( 16مهارة االستعداد لالستماع ) :( فقرة، موزعة على مهارات االستعداد اللغوي68األولية من)

االستعداد ( فقرة، مهارة 22( فقرة، مهارة االستعداد للقراءة )17فقرة، مهارة االستعداد للتحدث )

 ( فقرة.13للكتابة )

 صدق بطاقة المالحظة

عة من المحكمين من ذوي على مجمو ُعرضتبطاقة المالحظة،  محتوى للتحقق من صدق

( يوضح ذلك، وقد ُطلب منهم 2) ختصاص في الجامعات اإلردنية والكويتية: الملحقالخبرة واال

تقديم أي مقترحات  ، فضالً عنهاالسمة المراد قياسمدى قدرة الفقرات على وصف  من التحقق

. وفي ضوء آراء المحكمين، أدخلت بعض التعديالت الالزمة على بعض الفقرات، يرونها مناسبة

وذلك بإعادة صياغة بعض الفقرات، وحذف بعضها اآلخر، مما أجمع المحكمون على عدم 

ثالث فقرات هي:)  تُحذفصالحيتها، وكان الحذف على النحو اآلتي: مهارة االستعداد لالستماع: 

(، مهارة 17، 14، 12، 9، 8خمس فقرات هي:)ُحذفت (، مهارة االستعداد للتحدث 16، 15، 7

فقرة واحدة ُحذفت (، مهارة االستعداد للكتابة 19، 17االستعداد للقراءة تم حذف فقرتان هما)

مهارة  تي:( فقرة موزعة كاآل57)ة المالحظة بصورتها النهائية على(، وقد استقرت بطاق4هي)

( 20( فقرة، مهارة االستعداد للقراءة)12( فقرة، مهارة االستعداد للتحدث)13االستعداد لالستماع)

 ( فقرة.12) فقرة، مهارة االستعداد للكتابة
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 ثبات بطاقة المالحظة

تحمل درجة الماجستير في  معلمةبتدريب  تأكد من ثبات بطاقة المالحظة قام الباحثانلل

لمعتمد في األداة، ات بطاقة المالحظة، وكيفية رصد الدرجة في ضوء التدريج االتربية، على فقر

ستطالعية من خارج عينة على العينة اال التطبيق المعلمة بُدأعلى قدرة  حثاناالب وبعد أن اطمأن

( معلمات ممن يُدرسن في روضة السيد عمر 7، وقد تكونت العينة االستطالعية من )الدراسة

قامت و اختيرت لتشابه ظروفها مع عينة الدراسة، ة لمنطقة العاصمة التعليمية،الحكومية التابع

على حده، وقد حظيت كل معلمة بزيارتين في أوقات  ةممعلكل الباحثة وزميلتها بمالحظة 

 . ذاته مختلفة، كانت الباحثة تحضر مع زميلتها عند كل معلمة في الوقت

( بين Pearson Correlation) نوباط بيرسخراج معامل االرتاستُ وبعد انتهاء التطبيق 

وبحسب عودة  )0.76حيث بلغ معامل االرتباط ) تقديرات الباحثة وزميلتها على األداة مجتمعة،

(Oda, 2002تعد هذه النسبة مقبولة لمثل هذا النوع من األدوات ). 

 اجراءات الدراسة

 :اتبع في تنفيذ الدراسة اإلجراءات اآلتية

 االستعداد اللغويوالدراسات السابقة حول موضوع  النظرية ياتاألدب علىاالطالع  .1

وضع خطة عمل للدراسة من حيث تحديد األهداف، واألهمية وتساؤالت ، ومهاراته

 الدراسة، وكذلك تحديد مصطلحات الدراسة.

بعد التأكد من الخصائص السايكومترية لألداة،  ،النهائيةالدراسة بصورتها  ةاأد إخراج .2

 . كما هو موضح الدراسة دوتحديد أفرا

حصول على كتاب تسهيل مهمة من وزارة التربية في دولة الكويت موجه إلى منطقة ال .3

 .العاصمة التعليمية

تطبيق أدوات الدراسة على أفراد العينة األساسية، ومعالجة البيانات باستخدام برنامج  .4

 ،ائج الدراسةالحصول على نتتم (، SPSSاإلحصائية للعلوم االجتماعية ) ةالحزم

وتفسيرها من خالل اإلطار النظري والدراسات السابقة، ومن ثم الخروج بتوصيات 

 الدراسة. 

 المعالجات اإلحصائية

 حصائية اآلتية:لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام األدوات اإل

اسة تجاه ، لترتيب استجابات أفراد عينة الدرةالمعياري اتواالنحراف ةالحسابي اتالمتوسط

( للكشف عن ONE WAY ANOVAالدراسة، تحليل التباين أحادى )أدوات محاور  فقرات

مدى داللة الفروق بين  متوسطات االستجابة ألفراد عينة المعلمات، االختبار التائي لعينة واحدة 

(T- Testللمقارنة بين متوسطي مجموعتين مستقلتين، اختبار توكي )Tukey) )  للمقارنات
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بين متوسطات درجات المعلمات تبعاً لمتغير سنوات الخبرة، معامل  لفحص داللة الفروقة البعدي

بالدرجة  الفقراتارتباط ، لتحديد (Pearson Correlation Coefficient)ارتباط بيرسون 

 Cronbach's Alpha)للتحقق من صدق أدوات الدراسة، معامل الثبات  ألفا كرونباخ الكلية، 

Coefficient) تحقق من ثبات أدوات الدراسةلل. 

بهدف احتساب الدرجة الكلية لبطاقة المالحظة، تم استخدام تدريج ليكرت الخماسي)كبيرة 

( 1,2,3,4,5جداً، كبيرة، متوسطة، قليلة، قليلة جداً( لتحديد درجة الممارسة، واعطيت الدرجات)

، وللحكم على درجة وهكذا( 5للبدائل الخمسة، حيث أخذت درجة الممارسة كبيرة جداً الدرجة)

 الممارسة كبيرة، أو متوسطة، أو قليلة تم اعتماد المعادلة اآلتية:

 دنى للتدريج ألالحد ا – للتدريج الحد األعلى

 فئات المفروضةعدد ال

 – 2.34ممارسة منخفضة،  2.33 -1.33وبذلك تكون درجة الممارسة على النحو اآلتي 

    .مرتفعةرسة مما  5– 3.67ممارسة متوسطة،  3.66

 نتائج الدراسة

 : فيما يأتي عرض لنتائج الدراسة بناًء على سؤاليها

معلمات رياض "ما درجة ممارسة  ينص:الذي  :السؤال األولب المتعلقة نتائجالأوال : 

 كتابة( ؟القراءة، التحدث، الستماع، االلمهارات االستعداد اللغوي ) األطفال

 ةالمعياري اتواالنحراف ةالحسابي اتالمتوسط خراجاست لإلجابة عن هذا السؤال جرى

( 1على كل مهارة من مهارات األداة، والمهارات مجتمعة، والجدول )الستجابة أفراد الدراسة 

 يوضح ذلك. 

وجرى كذلك حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد الدراسة 

( 5(، )4(، )3(، )2اللغوي األربعة، والجداول:) على كل فقرة من فقرات مهارات االستعداد

 توضح ذلك:
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لدرجة ممارسة معلمات  والترتيب ةالمعياري اتواالنحراف ةالحسابي اتالمتوسط : (1) جدول

 .لمهارات االستعداد اللغوي اآلطفال رياض

 المهارات ت
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية
 الرتبة درجة الممارسة

1 
مهارات االستعداد 

 لالستماع
 1 درجة متوسطة 68% 0.918 3.403

2 
مهارات االستعداد 

 للتحدث
 4 درجة متوسطة 56% 1.157 2.808

3 
مهارات االستعداد 

 للقراءة
 2 درجة متوسطة 62% 1.002 3.105

4 
مهارات االستعداد 

 للكتابة
 3 درجة متوسطة 58.9% 0.962 2.945

  درجة متوسطة %61.5 0.943 3.077 الكلي

معلمات رياض األطفال يمارسن مهارات االستعداد اللغوي أن  (1) ويتضح من الجدول

تتفاوت من حيث قوتها،  مهارات االستعداد اللغوي، وأن لدى أطفال الروضة بدرجة متوسطة

( بانحراف معياري قدره 3.077) لمهارات االستعداد اللغويحيث بلغ متوسط الدرجة الكلية 

( من جملة مهارات االستعداد اللغوي لدى أطفال %61.5وبنسبة مئوية مقدارها ) ،(0.943)

مهارات االستعداد  اآلتي:مرتبة تنازلياً على النحو مهارات االستعداد اللغوي وجاءت الرياض، 

(، وفي 0.918) نحراف معياريا(، وب3.403) لالستماع، بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي

 نحراف معياريا(، وب3.105) مهارات االستعداد للقراءة، بمتوسط حسابيالمرتبة الثاني: 

نحراف ا(، وب2.945) بمتوسط حسابيللكتابة مهارات االستعداد (، وفي المرتبة الثالثة: 1.002)

 ، بمتوسط حسابيمهارات االستعداد للتحدثوحلت بالمرتبة الرابعة: (، 0.962) معياري

 .(1.157) نحراف معياريا(، وب2.808)

 .لالستماع المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لمهارات االستعداد: (2) جدول

 ت
مهارات االستعداد 

 لالستماع
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

درجة 
 الممارسة

 الرتبة

1 
تدرب األطفال على التركيز 

 الرسائلالسمعي باستخدام 
 المهموسة.

 2 مرتفعة 74.4% 0.809 3.72

2 

تُشعر األطفال بأهمية 
االستماع من خالل الجلسة 

الصحيحة البعيدة عن 
 المشتتات.

 3 متوسطة 75.2% 0.822 3.76

 



 "......ـ درجة ممارسة معلمات رياض األطفال في دولة الكويت لـــــــ "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 890

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2019 (5)33ث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لألبحا

 (2تابع جدول )... 

 ت
مهارات االستعداد 

 لالستماع
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

درجة 
 الممارسة

 الرتبة

3 
تدرب األطفال على التخيل 

 السمعي.
 4 متوسطة 72.8% 0.875 3.64

4 
تتأكد من استجابة األطفال 

الصحيحة للرسائل 
 المسموعة.

 5 متوسطة 70.8% 0.994 3.54

5 
تدرب األطفال على تمييز 
 أصوات اللغة المنطوقة.

 9 متوسطة 64% 1.178 3.20

6 
تدرب األطفال على إدراك 
تسلسل الكلمات في الجملة 

 المسموعة.
 11 متوسطة 61.2% 1.185 3.06

7 
تدرب األطفال على إدراك 
المؤتلف والمختلف من 

 األصوات
 6 متوسطة 67.2% 1.102 3.36

8 
ص على استماع تحر

األطفال لألناشيد والسور 
 القرآنية.

 1 مرتفعة 83.2% 0.766 4.16

9 
تدرب األطفال على تميز 
أصوات بداية ومنتصف 
 ونهاية الكلمة المسموعة.

 7 متوسطة 66.4% 1.058 3.32

10 
تدرب األطفال على اقتطاع 
صوت الحرف المقصود من 

 الكلمة المسموعة.
 8 متوسطة 65.2% 1.084 3.26

11 

تحرص على تنمية الذاكرة 
السمعية لألطفال من خالل 

االحتفاظ بالمعلومات 
 المسموعة.

 10 متوسطة 61.6% 1.175 3.08

12 

تدرب األطفال على التمييز 
السمعي من خالل التمييز 

بين أصوات الطبيعة 
 المختلفة.

 11 متوسطة 61.2% 1.202 3.06

13 

تدرب األطفال على االنتباه 
ن خالل االستماع السمعي م

إلى الرسائل المسموعة 
 وتنفيذ مضمونها.

 10 متوسطة 61.6% 1.243 3.08

 مهارات االستعداد لالستماع
 مجتمعة

 درجة متوسطة 68% 0.918 3.403
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أن معلمات رياض األطفال يمارسن مهارات االستعداد لالستماع  :(2) ويتضح من الجدول

لغ متوسط الدرجة الكلية لمهارات االستعداد اللغوي لدى أطفال الروضة بدرجة متوسطة، حيث ب

( من جملة مهارات %68( وبنسبة مئوية مقدارها )0.918( بانحراف معياري قدره )3.403)

تراوحت المتوسطات الحسابية لمهارات االستعداد  .لدى أطفال الرياض لالستماعاالستعداد 

تحرص على استماع األطفال " ةنالثام الفقرة(، حيث حصل 4.16 إلى 3.06لالستماع من )

 متوسط الحسابيبحيث درجة ممارسة، من المرتبة األولى  علىلألناشيد والسور القرآنية." 

 الفقرة تحصلو(، %83.2) مئوية مقدارها( وبنسبة 0.766)قدره  (، وبانحراف معياري4.16)

على المرتبة الثانية  المهموسة." الرسائلتدرب األطفال على التركيز السمعي باستخدام " ىاألول

 .(%74.4)مئوية مقدارها ( وبنسبة  0.809) (، وبانحراف معياري3.72) متوسط الحسابيب

"تدرب األطفال على التمييز السمعي من خالل التمييز بين  ةعشر ةنيالثا الفقرة تبينما حصل

اف (، وبانحر3.06) متوسط الحسابيبعلى المرتبة األخير  .أصوات الطبيعة المختلفة"

 .(%61.2بلغت ) مئوية مقدارها ( وبنسبة1.202معياري)

 .لمهارات االستعداد للتحدثوالترتيب  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: (3) جدول

 مهارات االستعداد للتحدث ت
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

درجة 

 الممارسة
 الرتبة

1 

تساعد المعلمة األطفال على 

نطق أصوات اللغة نطقاً 

 صحيحاً.

 1 متوسطة 71.2% 0.861 3.56

2 

تصحح نطق الطفل الخطأ 

ألصوات اللغة دون إشعاره 

 بالفشل.

 2 متوسطة 68.8% 0.884 3.44

3 
تساعد األطفال على تقليد 

 األصوات المختلفة.
 3 متوسطة 68% 0.904 3.40

4 
ديث تشجع األطفال على الح

 الجانبي في المناقشات.
 9 متوسطة 51.2% 1.358 2.56

5 

تحرص على توظيف 

الدراما التمثيلية لحث 

األطفال على الحديث 

 بتلقائية.

 7 متوسطة 52.8% 1.321 2.64

6 

تشجع المعلمة األطفال على 

إعادة سرد القصة بلغتهم 

 الخاصة.

 8 متوسطة 51.6% 1.386 2.58
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 (3... تابع جدول )

 مهارات االستعداد للتحدث ت
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

درجة 

 الممارسة
 الرتبة

7 

دى تعالج الخجل والتردد ل

األطفال من خالل تنويع 

 مواقف التحدث.

 10 متوسطة 48.8% 1.459 2.44

8 

تحرص على استبدال 

طفال العامية كلمات األ

 .بالفصيحة

 4 متوسطة 58% 1.282 2.90

9 
تشجع األطفال على صياغة 

 أفكارهم بلغة بسيطة.
 6 متوسطة 53.2% 1.364 2.66

10 
تستغل األحداث الجارية في 

 ى التحدث.حث األطفال عل
 11 منخفضة 45.2% 1.509 2.26

11 

تعرض القصص المصورة 

على األطفال للحديث عن 

 مضمونها.

 5 متوسطة 53.6% 1.332 2.68

12 

توظف األلعاب اللغوية التي 

تساعد األطفال على التحدث 

 بتلقائية.

 8 متوسطة 53.6% 1.416 2.58

 درجة متوسطة %56 1.157 2.808 مجتمعة مهارات االستعداد للتحدث

أن معلمات رياض األطفال يمارسن مهارات االستعداد للتحدث لدى  (3)يتضح من الجدول 

أطفال الروضة بدرجة متوسطة، حيث بلغ متوسط الدرجة الكلية لمهارات االستعداد اللغوي 

( من جملة مهارات %56( وبنسبة مئوية مقدارها )1.157( بانحراف معياري قدره )2.808)

تراوحت المتوسطات الحسابية لمهارات االستعداد . د للتحدث لدى أطفال الرياضاالستعدا

تساعد المعلمة األطفال على نطق " األولى الفقرة ت(، حيث حصل3.56 إلى 2.26من ) للتحدث

 ً  متوسط الحسابيبمن حيث درجة ممارسة، على المرتبة األولى  ."أصوات اللغة نطقاً صحيحا

 الفقرة ت(، وحصل%71.2) مئوية مقدارها( وبنسبة  0.861)قدره  (، وبانحراف معياري3.56)

 نيةعلى المرتبة الثاتصحح نطق الطفل الخطأ ألصوات اللغة دون إشعاره بالفشل." " الثانية

مئوية مقدارها ( وبنسبة بلغت 0.884)قدره  (، وبانحراف معياري3.44) متوسط الحسابيب

تستغل األحداث الجارية في حث األطفال على "  ةشراعال الفقرة تبينما حصل (.68.8%)

(، وبانحراف 2.26حسابي)بمتوسط  ، " على المرتبة األخير من حيث درجة ممارسةالتحدث.

 (.%45.2)مئوية مقدارها  ( وبنسبة 1.509)قدره  معياري
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 2019(، 5)33إلنسانية( المجلد ا)العلوم  بحاثح لألمجلة جامعة النجاـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لمهارات االستعداد للقراءة والترتيب  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : (4) جدول

 مهارات االستعداد للقراءة ت
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

درجة 

 الممارسة
 الرتبة

1 
تدرب األطفال على االتجاه 

 السليم للقراءة
4.38 0.567 87.6% 

درجة 

 مرتفعة
2 

2 
تثري قاموس الطفل اللغوي 

 بالمفردات الجديدة.
3.46 0.930 69.2% 

درجة 

 متوسطة
7 

3 
د الطفل على الربط بين تساع

 الكلمة ومعناها.
3.62 0.855 72.4% 

درجة 

 متوسطة
4 

4 
تدرب األطفال على تسلسل 

 األفكار وترابطها.
3.50 0.931 70% 

درجة 

 متوسطة
6 

5 

تحرص المعلمة على قراءة 

القصص من خالل كتاب 

 يشاهده األطفال.

2.76 1.302 55.2% 
درجة 

 متوسطة
14 

 %45.2 1.523 2.26 لتنبؤتدرب األطفال على ا 6
درجة 

 متوسطة
16 

7 
تدرب األطفال على الربط 

 بين صوت الحرف وشكله.
3.34 0.961 66.8% 

درجة 

 متوسطة
8 

8 
تدرب األطفال على تتبع 

 متاهات بالنظر.
2.64 1.219 52.8% 

درجة 

 متوسطة
15 

9 

تدرب األطفال على تمييز 

الحرف المستهدف في عدة 

 كلمات مختلفة.

2.94 1.252 58.8% 
درجة 

 متوسطة
10 

10 

تدرب األطفال على تمييز 

الفروق بين األشياء 

 المتشابهة.

2.94 1.219 58.8% 
درجة 

 متوسطة
10 

11 

تدرب األطفال على تمييز 

الكلمة المتشابهة أو المختلفة 

 من بين الكلمات المعروضة.

2.90 1.199 58% 
درجة 

 متوسطة
11 

12 
تدرب األطفال على التمثيل 

 لرمزي لألشياء.ا
2.24 1.572 44.8% 

درجة 

 منخفضة
16 

13 
تدرب األطفال على تمييز 

 الكلمات من خالل صورها.
3.26 1.139 65.2% 

درجة 

 متوسطة
9 
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 (4)... تابع جدول 

 مهارات االستعداد للقراءة ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

درجة 
 الممارسة

 الرتبة

14 
تدرب األطفال على القياس 

 اللغوي.
2.22 1.569 44.4% 

درجة 
 منخفضة

17 

15 
تدرب األطفال على تمييز 

الصورة التي تعبر عن معنى 
 الجملة.

2.80 1.278 56% 
درجة 

 متوسطة
13 

16 
تدرب األطفال على تمييز 
الحروف المتشابهة في 

 شكلها.
2.86 1.262 57.2% 

درجة 
 متوسطة

12 

17 
تنمي مهارة الذاكرة البصرية 
مثل تذكر الجزء الناقص في 
 الصورة التي رآها من قبل.

2.04 1.653 40.8% 
درجة 

 منخفضة
18 

18 
تدرب األطفال على تذكر 

 لحرف الناقص .ا
3.76 0.822 75.2% 

درجة 
 مرتفعة

3 

19 
تدرب األطفال على حفظ 

 الحروف من خالل األناشيد.
4.62 0.602 92.4% 

درجة 
 مرتفعة

1 

20 
تشجع األطفال على ممارسة 

 األلعاب اللغوية.
3.56 0.929 71.2% 

درجة 
 متوسطة

5 

 متوسطةدرجة  %62 1.002 3.105 مجتمعة مهارات االستعداد للقراءة

أن معلمات رياض األطفال يمارسن مهارات االستعداد للقراءة لدى  (4)يتضح من الجدول 

 للقراءةبلغ متوسط الدرجة الكلية لمهارات االستعداد حيث أطفال الروضة بدرجة متوسطة، 

( من جملة مهارات %62( وبنسبة مئوية مقدارها )1.002( بانحراف معياري قدره )3.105)

 للقراءةتراوحت المتوسطات الحسابية لمهارات االستعداد  .لقراءة لدى أطفال الرياضاالستعداد ل

تدرب األطفال على حفظ الحروف " ةعشر ةالتاسع الفقرة ت(، حيث حصل4.62 إلى 2.04من )

(، 4.62) حسابيبمتوسط على المرتبة األولى من حيث درجة ممارسة، . "من خالل األناشيد

 ىاألول الفقرة ت(، وحصل%92.4) مئوية مقدارها( وبنسبة 0.602)قدره  وبانحراف معياري

(، 4.38) متوسط الحسابيب" على المرتبة الثانية تدرب األطفال على االتجاه السليم للقراءة"

 الفقرة تبينما حصل (.%87.6) مئوية مقدارها( وبنسبة 0.567)قدره  وبانحراف معياري

رية مثل تذكر الجزء الناقص في الصورة التي رآها من تنمي مهارة الذاكرة البص" ةعشر السابعة

(، 2.04) متوسط الحسابيبعلى المرتبة األخير  ."قبل، أو تذكر تسلسل ترتيب األشياء......الخ

حيث تبين أن المعلمات  (%40.8)مئوية مقدارها ( وبنسبة 1.653)قدره  وبانحراف معياري

 يمارسن هذه المهارة بدرجة منخفضة.
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 2019(، 5)33إلنسانية( المجلد ا)العلوم  بحاثح لألمجلة جامعة النجاـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .لمهارات االستعداد للكتابة والترتيب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: ( 5) جدول

 مهارات االستعداد للكتابة ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 درجة
 الممارسة

 الرتبة

1 
تدرب األطفال على القبض 

 الصحيح للقلم.
 1 متوسطة 68% 0.808 3.40

2 
على على تدرب األطفال 
 انسيابية الكتابة

 3 متوسطة 66.4% 0.891 3.32

3 
تدرب األطفال على مقدار 
 الضغط الصحيح على القلم

 2 متوسطة 67.2% 0.851 3.36

4 
تشجع األطفال على رسم 

 الخطوط المختلفة
 7 متوسطة 59.2% 1.029 2.96

5 
تدرب األطفال على تحريك 

القلم فوق الخطوط 
 المنفصلة.

 5 متوسطة 61.2% 0.978 3.06

6 
تدرب األطفال على التلوين 
 داخل الحروف المفرغة.

 6 متوسطة 60.4% 1.040 3.02

7 
على توصيل  فالتدرب األط

 الكلمة بالصورة.
 4 متوسطة 62.8% 0.926 3.14

8 
تدرب األطفال على محاكاة 

 نماذج توضع أمامهم.
 12 متوسطة 49.2% 1.249 2.46

9 
ة تساعد األطفال على إعاد
ترتيب أجزاء األحجية 

 القصصية.
 9 متوسطة 53.2% 1.189 2.66

10 
تدرب األطفال على أنشطة 

 القص واللصق.
 8 متوسطة 55.6% 1.200 2.78

11 
تدرب األطفال على رسم 

الحروف باستخدام المعجون 
 أو الصلصال.

 10 متوسطة 52.8% 1.425 2.64

12 
تدرب األطفال على التآزر 

 العصبي البصري.
 11 متوسطة 50.4% 1.460 2.52

 درجة متوسطة %58.9 0.962 2.945 مجتمعة. مهارات االستعداد للكتابة

أن معلمات رياض األطفال يمارسن مهارات االستعداد للكتابة  :(5) يتضح من  الجدول

بلغ متوسط الدرجة الكلية لمهارات االستعداد اللغوي حيث لدى أطفال الروضة بدرجة متوسطة، 

( من جملة مهارات %58.9( وبنسبة مئوية مقدارها )0.962( بانحراف معياري قدره )2.945)

تراوحت المتوسطات الحسابية لمهارات االستعداد للكتابة  .االستعداد للكتابة لدى أطفال الرياض

 ."تدرب األطفال على القبض الصحيح للقلم" ىاألول الفقرة ت، حيث حصل(3.40 إلى 2.46من )

قدره  بانحراف معياري(، 3.40) متوسط الحسابيباألولى من حيث درجة ممارسة، على المرتبة 
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"تدرب األطفال على مقدار  ةالثالث الفقرة(، وحصل %68)مئوية مقدارها ( وبنسبة 0.808)

 (، وبانحراف معياري3.36) متوسط الحسابيعلى المرتبة الثانية ب .لى القلم"الضغط الصحيح ع

"تدرب األطفال  ةالثامن الفقرة تبينما حصل (.%67.2)وية مقدارها مئ( وبنسبة 0.851)قدره 

(، وبانحراف 2.46) متوسط الحسابيبعلى المرتبة األخير  .على محاكاة نماذج توضع أمامهم"

 .(%49.2)مئوية مقدارها ( وبنسبة 1.249)قدره  معياري

ذات داللة إحصائية هل توجد فروق " :ينصالذي  ثانيا النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:

مهارات ل معلمات رياض األطفال درجة ممارسةبين متوسطات  (α= 0.05) ةــدالل عند مستوى

)سنة إلى أقل من خمس سنوات، خمس سنوات  تعزى لمتغير سنوات الخبرةاالستعداد اللغوي 

 إلى أقل من عشرة سنوات،  عشرة سنوات فأكثر(؟

الفروق بين  لفحص، ليل التباين األحاديولإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام تح

 والجدول تبعاً لمتغير سنوات الخبرة المتوسطات لكل مهارة من المهارات، والمهارات مجتمعة،

 :( يوضح ذلك6)

بين متوسطات درجة لفحص الفروق  (ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي): (6) جدول

للغوي والدرجة الكلية  تبعاً للمتغير سنوات لمهارات االستعداد ا األطفال رياضممارسة معلمات 

 الخبرة

 المتغير المهارات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 قيمة

F 

 الداللة

 اإلحصائية

 مهارات

االستعداد 

 لالستماع

نة إلى أقل من خمس س

 سنوات
38.75 6.594 

من خمس إلي عشر  0.024* 4.041

 سنوات
41.27 9.277 

 13.943 49.04 اتأكثر من عشر سنو

 مهارات

االستعداد 

 للتحدث

نة إلى أقل من خمس س

 سنوات
29.00 5.117 

من خمس إلي عشر  0.042*  3.407

 سنوات
29.33 9.730 

 17.378 39.00 أكثر من عشر سنوات

 مهارات

االستعداد 

 للقراءة

نة إلى أقل من خمس س

 سنوات
53.25 8.170 

شر من خمس إلي ع 0.026* 3.952

 سنوات
56.87 13.994 

 24.656 70.13 أكثر من عشر سنوات
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 (6)... تابع جدول 

 المتغير المهارات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 قيمة

F 

 الداللة

 اإلحصائية

 مهارات

االستعداد 

 للكتابة

نة إلى أقل من خمس س

 سنوات
32.42 4.144 

من خمس إلي عشر  0.004* 6.250

 سنوات
29.20 4.092 

 14.667 40.87 أكثر من عشر سنوات

 الدرجة الكلية

 لمهارات

االستعداد 

 اللغوي

قل من خمس نة إلى أس

 سنوات
153.42 12.738 

من خمس إلي عشر  *0.013 4.773

 سنوات
156.67 31.096 

 68.239 199.04 أكثر من عشر سنوات

 (α= 0.05* دالة احصائياً عند مستوى)

مهارات االستعداد اللغوي والدرجة لممارسة  أن قيم )ف( المحسوبة (6)يتضح من الجدول 

 (، وهي جميعها دالة4.773 ،6.250، 3.952، 3.407، 4.041) الكلية كانت على التوالي

 ً بين متوسطات  (α= 0.05) الداللة ذات داللة إحصائية عند مستوى افروقً  هناك أن ، أياحصائيا

مهارات االستعداد اللغوي والدرجة الكلية لدى أطفال ل األطفال رياضمعلمات درجة ممارسة 

 الرياض تعزى لمتغير سنوات الخبرة.

الفروق بين متوسطات درجات المعلمات حول مهارات االستعداد اللغوي  اتجاةلتحديد و

ً لمتغير سنوات الخبرة تم استخدام طريقة المقارنات  والدرجة الكلية لدى أطفال الرياض تبعا

 :( يوضح ذلك7) والجدول  البعدية المتعددة باستخدام معادلة توكي
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 األطفال رياض بين متوسطات درجة ممارسة معلماتروق المقارنات البعدية للف: (7جدول )

 .تبعاً لمتغير سنوات الخبرة والدرجة الكلية مهارات االستعداد اللغويل

 داللة الفروق بين المتوسطات المتغير

 سنوات الخبرة المهارات

1 2 3 

سنة إلى أقل 

من خمس 

 سنوات

من خمس 

سنوات إلى 

 عشر سنوات

 10أكثر من 

 سنوات

مهارات 

الستعداد ا

 لالستماع

1 
سنة إلى أقل من خمس 

 سنوات
   

2 
من خمس سنوات إلى عشر 

 سنوات
2.517   

  7.777 10.293* سنوات 10أكثر من  3

مهارات 

االستعداد 

 للتحدث

1 
سنة إلى أقل من خمس 

 سنوات
   

2 
من خمس سنوات إلى عشر 

 سنوات
0.333   

  9.667 10.00 سنوات 10أكثر من  3

ات مهار

االستعداد 

 للقراءة

1 
سنة إلى أقل من خمس 

 سنوات
   

2 
من خمس سنوات إلى عشر 

 سنوات
3.617   

  13.264 16.880* سنوات 10أكثر من  3

هارات م

االستعداد 

 للكتابة

1 
سنة إلى أقل من خمس 

 سنوات
   

2 
من خمس سنوات إلى عشر 

 سنوات
-3.217-   

  11.670* 8.453 سنوات 10أكثر من  3

مهارات 

االستعداد 

اللغوي 

 ككل

1 
سنة إلى أقل من خمس 

 سنوات
   

2 
من خمس سنوات إلى عشر 

 سنوات
3.25   

  *42.377 *45.627 سنوات 10أكثر من  3

 (α= 0.05* دالة احصائياً عند مستوى)
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داللة إحصائية بين متوسطات درجة ممارسة  وجد فروق ذات :(7)يتضح من الجدول 

ومهارات  ، ومهارات االستعداد للقراءة،مهارات االستعداد لالستماعل األطغال ضريامعلمات 

من سنة إلى أقل  تدريسيةممن لديهن خبرة مجتمعة ومهارات االستعداد اللغوي  االستعداد للكتابة،

أكثر من عشرة  تدريسيةمن خمس سنوات وبين متوسطات درجات المعلمات ممن لديهن خبرة 

توجد فروق ذات داللة  كذلكأكثر من عشرة سنوات.  تدريسيةخبرة  ديهنممن لسنوات لصالح 

لمهارات االستعداد لالستماع،  األطفال رياضدرجة ممارسة معلمات إحصائية بين متوسطات 

 مجتمعةاالستعداد للكتابة، ومهارات االستعداد اللغوي ومهارات االستعداد للقراءة، ومهارات 

مس سنوات إلى عشر سنوات وبين متوسطات درجات المعلمات من خ تدريسيةممن لديهن خبرة 

أكثر من عشرة سنوات لصالح من لديهن خبرة عملية أكثر من عشرة  تدريسيةممن لديهن خبرة 

 رياضدرجة ممارسة معلمات بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  سنوات.

االستعداد للقراءة، ومهارات االستعداد للكتابة، لمهارات االستعداد لالستماع، ومهارات  األطفال

ممن لديهن خبرة عملية من سنة إلى أقل من خمس سنوات ومهارات االستعداد اللغوي مجتمعة 

 وبين متوسطات درجات المعلمات ممن لديهن خبرة عملية من خمس سنوات إلى عشر سنوات.

 مناقشة النتائج

أظهرت نتائج هذا السؤال التي توضحها ل األول: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤا :أوالً 

في دولة الكويت يمارسن مهارات االستعداد  معلمات رياض األطفالن (، أ1,2,3,4,5الجداول )

اللغوي لدى أطفال الروضة بدرجة متوسطة، وفي ضوء تطلعات وزارة التربية في دولة 

ئة األطفال في مرحلة الروضة الكويت، وما تسعى إلى تحقيقه من نقلة نوعية في عملية تهي

لكتساب التعلم بكل يسر وسهولة، بما ينسجم مع التوجهات العالمية الحديثة في هذا المجال، يجد 

ى لمهارات االستعداد اللغوي لم تصل بعد إل معلمات رياض األطفالالباحثان أن ممارسة 

، مارسة المرتفعة والمنخفضةالباً ما تكون نقطة تأرجح بين الم، فنقطة الوسط غالمأمولالمستوى 

؛ لذا يأمل الباحثان أن تكون هذه النتيجة بداية للتقدم وهي نقطة مقلقة وال يمكن السكوت عنها

والتطور؛ للوصول إلى مستوى ممارسة حقيقية تنسجم مع تطلعات وزارة التربية الكويتية، وما 

المصلحة الحقيقية  ذاته في الوقتيتم بذله من جهود مضنية لالرتقاء بالعملية التعليمية، وتخدم 

 للمتعلم.

ً في المدرسة، والمراحل التعليمية كافة، إن ما يبنى على عملية االستعداد اللغوي  الحقا

يجعل الممارسة المتوسطة غير مقبولة وال تلبي الطموح، ففي هذا العلم المتغير لم يعد هناك 

التطور العلمي والحضاري الذي وجارة التقدم مكاناً للوسط، فإما أن تكون قويا؛ وإال لن تستطيع م

دأ لبناء يبابدأ يخرج خارج إطار الخيال، وهذا ما يعطي لمرحلة رياض األطفال خصوصيتها، ف

األسس الحقيقية للمعرفة في مراحل التأسيس، سيكون لدية  من األساس، والطفل الذي يمتلك

 (Abu Saleh, 2016)ت، وهذا ما أكدته القدرة والمهارة على التقدم في مراحل التعليم بكل ثبا

 من أن األطفال الذين يتعرضون في بداية تعلمهم لخبرات صحيحة، ومخطط لها ضمن برامج

 فاعلة أكثر استعداداً لالندماج مع البرامج التعليمية في المدرسة الحقاً.
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وي د اللغأن عملية االستعدا ة إلى اعتقاد المعلمات في الروضةويمكن أن تعزى هذه النتيج

ضمني يأتي من التدريس المباشر لمهارات اللغة، وأن عملية االستعداد بالدرجة األولى  هي شيء

تظهر لدى الطفل الحقا في  دهي من واجب األهل، خصوصاً إذا علمنا أن نتائج أنشطة االستعدا

ر، وهذا نحو التدريس المباش أكثر مياًل المدرسة، وال يلمسن هذه النتيجة مباشر، مما جعلهن 

لمة الروضة يظهر على ( التي أكدت أن تأثير معKhalil, 2003) تفق مع دراسة خليلالنتيجة ت

 ثر المباشر.الطفل الحقا، من خالل توجيه مسار حياته الوجهة الصحيحة، أكثر من األ

فال يخضعن لضغوط أولياء األمور، ويمكن أن تفسر هذه النتيجة، بأن معلمات رياض األط

ن بدورهم ال الذيراءة والكتابة منذ اليوم األول، ون بأن يلمسوا مقدره أطفالهم على القالذين يرغب

منهج االستعداد اللغوي الحديث، ويعتقدون أن أفضل طريقة للتعليم هي  يؤمنون بما يقوم عليه

بها عندما كانوا صغاراً، فتكثر شكواهم من المعلمات الالتي يمارسن  هم الطريقة التي تعلموا

رات االستعداد بصورة حقيقية، وفي الجانب اآلخر يثنون على المعلمات التقليديات في مها

ها نحو الممارسة التقليدية لالستعداد، عالتعليم؛ مما يشكل عامل احباط لدى المعلمة، ويدف

ً إذا علمنا أن عدد من القائمين على إدارة رياض األطفال ي قفون في صف أولياء خصوصا

الباحثان هذا الواقع من شكوى المعلمات من تدخل أولياء األمور في البرامج األمور، وقد لمس 

ثير من الممارسات ( من أن كAl-Elimat, 2013التعليمية. وهذا الواقع أكدته دراسة العليمات)

 ً  مع متطلبات المرحلة التعليمية، التربوية الخطأ في الروضة تتم إرضاًء لألهل، وليس انسجاما

من الممارسات التربوية الغلط في مرحلة رياض األطفال،  ا( أن كثيرً Abdullah, 2002وأكد )

 ناتجة عن ضغوط اآلباء الذين ال يؤمنون بأنشطة االستعداد، ال بل يعدونها جهداً ضائعاً.

لتوجهات هن لتبني مما يؤثر علىويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى ضعف تأهيل المعلمات، 

ال يجود نظام  والسبب في هذا الضعف أنه، ستعداد اللغوي لدى األطفالء االبنال الالزمةالحديثة 

، ناهيك عن التي تعقدها وزارة التربية لهن صارم يلزم المعلمات بحضور الدورات التدريبية

، كذلك فإن معظم الدورات تعقد في أيام العطل، أو في  غياب الوازع الداخلي لدى البعض منهن 

ً كا جعل المعلمات أأوقات المعلمة الخاصة، مم عن حضور الدورات، وتكرار الغياب ثر تقاعسا

، كذلك عدم توافر الحوافز المغرية التي تدفع المعلمة للحضور والمواظبة، وهذ يتفق مع عنها

التي أكدت أن (، Ackerman, 2004(، ودراسة اكرمان )Alslayym, 2013م )دراسةالسلي  

ض األطفال ال يمتلكن الثقافة الالزمة لممارسة مهارات هناك العديد من المعلمات في مرحلة ريا

 االستعداد؛ مما ينعكس على أدوارهن الحقيقية.

المتعلق بمهارة االستعداد لالستماع، يتضح أن أكثر الفقرات ممارسة (، 2) بالنظر للجدول

ية" رآنالتي تنص " تحرص المعلمة على أن يستمع األطفال لألناشيد والسور الق(، 8كانت الفقرة)

ن حلول هذه الفقرة بالمركز األول من حيث الممارسة، يعد أمراً طبيعياً، ويتماشى مع طبعة إ

، وكذلك الوازع الديني األغاني واألناشيد إلى األطفال النمائية، فاألطفال في هذه المرحلة يميلون

هذا البعد، وهذا  تعليم القرآن، كذك فإن المقرر في هذه المرحلة يركز علىلالذي يدفع المعلمات 

 ، وهذا االستنتاج يتفق مع دراسة صومانمعلمات رياض األطفالاألمر جيد ويحسب ل
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(Soman, 2014الذي أكد أن األطفال الذين تعرضوا لألغاني واألناش ،) يد في الروضة، كانوا

 من أقرانهم ممن لم يتعرضوا. أكثر استعدادًا

التي ( 6ممارستها متوسطة هي الفقرة)كانت أقل الفقرات ممارسة، على الرغم من أن 

تنص"تدرب األطفال على تسلسل الكلمات في الجملة المسموعة" من الجيد أن تمارس هذه الفقرة 

بهذا المستوى ولكن يجب االهتمام بها أكثر، لما لها من دور حاسم في تعليم اللغة المكتوبة، 

راك تسلسل الكلمات المكتوبة عند كلمات المسموعة يسهل عليه إدفالطفل الذي يدرك تسلسل ال

عملية القراءة. وعند النظر إلى مهارة االستعداد لالستماع مجتمعة، يلحظ أنها جاءت في المرتبة 

األولى من بين مهارات االستعداد، وهذا الترتيب ينسجم مع أهمية هذه المهارة في هذه المرحلة 

المقروء، فتعلم اللغة يبدأ سماعياً، ولقد أكد التعليمية، فالتركيز على المسموع أكثر من المكتوب و

( أن مهارة االستماع هي األساس لكتساب جميع مهارات اللغة األخرى، أما Yian,1998يان)

 صل بعد للمستوى المطلوب.ارسة بشكل عام لهذه المهارة فإنها لم تمن حيث المم

الثاني من حيث  ت بالمركزوعند النظر إلى مهارة االستعداد للقراءة يلحظ أنها حل

( حلت بالمرتبة األولى من حيث 19) ، يتضح أن الفقرة(4) ، وعند النظر للجدولالممارسة

التي تنص "تدرب األطفال على حفظ الحروف مستوى مهارة االستعداد للقراءة، الممارسة على 

لقراءة من من خالل األناشيد"، وهذه النتيجة تنسجم مع االتجاهات الحديثة في تنمية االستعداد ل

خالل األغاني واألناشيد، فاألطفال أكثر ميوالً لهذا النوع من األنشطة، كذلك التعلم الناتج عن هذا 

األسلوب أكثر رسوخا، ويسهم في االنطالق في عملية القراءة الحقاً، فقد أكدت الدراسة الطولية 

طفال الذين أن األ (Macdonald & Cornwall, 1995التي أجراها مكدونلد وكورنويل )

 تعلموا الحروف الهجائية من خالل األناشيد أظهروا قدرة جيدة على القراءة في المراحل الالحقة.

التي تنص "تنمي مهارة الذاكرة البصرية مثل ( 17) أما أقل الفقرات ممارسة هي الفقرة

وجعل تذكر الجزء الناقص في الصورة"، على الرغم من أهمية المهارة في عملية االستعداد، 

ثر تركيزاً  وتمييزا للحروف والحركات، إال أن ممارستها جاءت منخفضة، ويمكن أن كالطفل أ

ركز على هذه المهارة، وبما أن االستعداد في الكتاب المقرر ال ت تفسر هذه النتيجة بأن أنشطة

نويل مكدونلد وكور المعلمات يلتزمن بالمحتوى المقرر، وهذه النتيجة ال تنسجم مع نيجة دراسة

(Macdonald & Cornwall, 1995.) 

ترتيب فهذا شيء أما بالنسبة لحلول مهارة االستعداد للقراءة، بالمركز الثاني من حيث ال

مقبول أن تكون ممارسة هذه المهارة متوسطة، على الرغم من األهمية الغير جيد، لكن الشيء 

اسم في التحصيل المعرفي، وبناء الكبيرة جداً لمهارة االستعداد للقراءة، ولما لها من دور ح

(، أن األطفال Alhasan, 2000ن )الحسالدراسات كدراسة  القدرات العقلية العليا، فقد أكدت

 الذين الذين يأتون من الروضة وهم مستعدون للقراءة ألكثر إجادة للقراءة.

حيث  وعند النظر إلى مهارة االستعداد للكتابة، يلحظ أنها جاءت بالمرتبة الثالثة من

لمرتبة ( حلت با1يتبين أن الفقرة )( 5الترتيب، وبدرجة ممارسة متوسطة، وعند النظر للجدول )

تدرب األطفال على القبض الصحيح للقلم"، ويمكن ان التي تنص "األولى من حيث الممارسة، 

معلمة، م والكتابة بشكل صحيح من أكثر األمور التي تهتم بها اللتفسر هذه النتيجة بأن إلتقاط الق
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المعلمات إلى تعديل إلتقاط القلم لدى األطفال،  ل مباشر ومستمر؛ لذك تلجأوالتي تالحظها بشك

 ويوجهنهم للكتابة الصحيحة، وهذه النتيجة تنسجم مع دراسة الحوامدة وعاشور

(Alhawamdeh, Ashour, 2013.ًالتي أكدت أن االستعداد للكتابة يسهل تعلمها الحقا ،) 

( في المرتبة األخيرة من حيث الترتيب، وبدرجة ممارسة متوسطة، وهذا 8وحلت الفقرة )

المعلمات بالتدريب على الكتابة، ويعزى ذلك إلى عدم إدراك  يدل على اهتماموال جيد  غير شيء

 المعلمات ألهمية محاكاة النموذج في االستعداد للكتابة.

ث، وبدرجة ممارسة متوسطة، للكتابة بالمركز الثال أما بخصوص حلول مهارة االستعداد

ً أن مهارة الكتابة أصعب في الممارسة من مهارة القراءة،  فهذا شيء يدعو للقلق، خصوصا

ال يمارسن مهارة  معلمات رياض األطفالبالنظر إلى طبيعة الحرف العربي، وهذا يدل أن 

د حديثة في بعد االستعدااالستعداد للكتابة بالمستوى المأمول، وهذا الواقع ال يتوافق مع المعايير ال

أن المعلمات ال يدركن حجم هذا الواقع  زارة التربية الكويتية، وكذلك يدلالتي تبنتها وللكتابة، 

الخطر الذي يمكن أن يقع على األطفال نتيجة لعدم ممارسة االستعداد لهذه المهارة بالمستوى 

 (.Khayyat, 2010) ، وهذا الواقع ينسجم مع ما توصل إلية الخياطالمطلوب

وبالنظر لمهارة االستعداد للتحدث يلحظ أنها حلت بالمركز األخير من حيث الممارسة، 

مهارة  المعلمات في الروضة ال يركزن على وبدرجة ممارسة متوسطة، وهذا يدل على أن

على  اواضح ااالستعداد للتحدث بالمستوى المطلوب، فالقدرة التعبيرية لدى الطفل تعطي مؤشر

تعلم بحاسم في النجاح العامل ال تحدث يقاس مقدار التقدمه اللغوي، الذي يعدللغة، وبالامتالكه 

بقية مهارات اللغة، ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى اعتقاد المعلمات أن االستعداد للتحدث ينمو 

بشكل تلقائي لدى الطفل وال يحتاج إلى جهد كبير في تنميته، فأنشطة االستعداد األخرى تحقق 

الغرض المطلوب، ويمكن أن تعزى النتيجة كذلك إلى انهماك المعلمات في األنشطة األدائية 

األخرى، أكثر من أنشطة االستعداد للتحدث، ويمكن أن تعزى النتيجة إلى استحواذ المعلمات 

، على الكالم المباشر في الغرفة الصفية، وال يعطين األطفال حقهم في ممارسة التعبير عن الذات

 (.Justic& Pullen, 2003ه النتيجة تتفق مع ما ذهب إلية جستك وبولن )وهذ

(، والتي تنص "تستغل 10) ( يتبين أن أقل الفقرات ممارسة الفقرة2) وبالنظر للجدول

المعلمة األحداث الجارية في حث األطفال على التحدث" إن نتيجة هذه الفقرة تؤكد استنتاج 

يقمن حوارات ثنائية مع األطفال، على الرغم أنها من أهم الباحثان السابق أن المعلمات ال 

الوسائل لفتح قنوات التواصل مع األطفال، وحث األطفال على ممارسة الغة المنطوقة، ناهيك 

 .عن حب الطفال للحديث عن هذه الموضوعات

ال أظهرت نتائج الدراسة المتعلقة بالسؤ: الثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال مناقشة : ثانيا  

بين متوسطات  (α= 0.05) الداللة أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ،الثاني

لدى أطفال الرياض في دولة الكويت  مجتمعةدرجات المعلمات حول مهارات االستعداد اللغوي 

تعزى لمتغير سنوات الخبرة لصالح من لديهن خبرة عملية أكثر من عشرة سنوات مقارنة بمن 

عملية من خمس سنوات إلى عشر سنوات، وبمن لديهن خبرة عملية من سنة إلى  لديهن خبرة

 . ، وعى جميع أبعاد مهارات االستعداد اللغويخمس سنوات
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ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن المعلمات ممن لديهن خبرة طويلة في عملية التدريس 

برة قصيرة، األمر الذي عادة ما يكن أكثر ثقة وطمأنينة من زميالتهن ممن لديهن سنوات خ

يد من الخبرات واألنشطة واأللعاب التي تسهم في تنمية مهارات ديمكنهن من إضافة وتعديل الع

االستعداد اللغوي لدى األطفال، باإلضافة إلى أن الدورات التدريبية وحلقات البحث وورش 

هارات االستعداد ارستهن لمالعمل التي تشترك فيها معلمات رياض األطفال تسهم في تطوير مم

أكثر نضوجا؛ لذلك لم يرضخن لرغبات أولياء األمور، أو لتدخالتهم في  هناللغوي، كذلك 

 طبيعة األنشة التي يقدمنها لألطفال

 ,Alhawamdeh, Ashour، وعاشور)النتيجة مع نتائج دراسة الحوامدةواتفقت هذه 

( التي بينت وجود فروق Hamida, 2013(، اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة إحميدة)2013

 ات الخبرة لصالح الخبرة الكبيرة.دالة إحصائية فيما يتعلق بدرجة الممارسة تعزى لمتغير سنو

 التوصيات

 :  في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثان بما يأتي

ز ممارسة توجيه نتائج الدراسة إلى المعنيين باألمر في وزارة التربية الكويتية لالستفادة منها في تعزي .1

 لذلك.معلمات رياض األطفال لمهارات االستعداد اللغوي وإعداد الدورات التدريبية المناسبة 

 أبرز على إلطالعهن، الخدمة أثناء األطفال رياض لمعلمات تنشيطية تدريبية دورات عقد .2

  مهارات االستعداد اللغوي. مجال في التربوية األساليب وأحدث المستجدات

 تحقق من نتائج الدراسة الحالية.للدراسات على عينات أخرى لاجراء مزيد من ا .3
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