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 ملخص

هدفت هذه الدّراسة إلى الكشف عن أثر استراتيجيّة تعليميّة قائمة على نظريّة منتسوري في 

طلبة الّصف األّول األساسّي في األردّن في ضوء المستوى التّعليمي مستوى الوعي الّصوتي لدى 

(( طالبًا وطالبة، ُوّزعوا على مجموعتين ضابطة وتجريبيّة؛ 50لألّم. تكّون أفراد الدّراسة من 

ولتحقيق أهداف الدّراسة أُعدّت استراتيجيّة تعليميّة، وأُعدّ اختبار وعي صوتي. درست المجموعة 

دة ثمانية أسابيع وفق االسترايجيّة المقترحة، ودرست المجموعة الّضابطة المدة نفسها التّجريبيّة لم

وفق الّطريقة االعتياديّة. وُطبق اختبار الوعي الّصوتي على المجموعتين قبل التّدريس وبعده. 

وجود فروق دالّة إحصائيًّا عند   (MANCOVA)أظهرت نتائج تحليل التّباين المشترك المتعدد

على الدّرجة الكليّة الختبار الوعي الّصوتي، ومستوى )تميّيز   (α= 0.05)الداّللة مستوى

األصوات( لصالح المجموعة التّجريبيّة تُعزى لالستراتيجيّة التّعليمّية المقترحة. كما أظهرت الّنتائج 

 . لألمّ يعود للمستوى التّعليميّ   (α= 0.05)عدم وجود فروق دالّة إحصائيًّا عند مستوى الداّللة

 .نظريّة منتسوري، الوعي الّصوتي، طلبة الّصف األّول األساسيّ  الكلمات الّدالة:

  

                                                           

أثر  الجامعة األردنية بعنوان: - تغريد مصطفىللطالبة بحث مستل من أطروحة دكتوراه "قبل المناقشة"  1*

استراتيجيّة تعليميّة قائمة على نظرّية منتسوري في مستوى الوعي الّصوتي واألنماط اللغوية لدى طلبة الّصّف 

 التّعليمي لألّم.في ضوء المستوى األّول األساسّي في األردّن 
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Abstract 

This study aims to reveal the impact of the teaching methods based on 

the Montessori theory. It focuses on the first graders phonological 

awareness in Jordan, and shedding the light on the mother's educational 

background. The sample included (50) students, both male and female, 

divided into two controlling and experimental groups. The researcher had 

planned an educational strategy along with a phonological awareness test. 

The experimental group implemented the developed educational strategies 

for eight weeks. While the controlling group experienced eight weeks of 

regular educational methods. Both groups were tested for phonological 

awareness before and after the experiments. Results for (MANCOVA) 

analysis showed a difference on the scale of (0.05=a) in favour of the 

experimental group, in terms of phonological awareness rates. and the skill 

of recognizing different sounds. While there was no difference on the same 

scale for the educational level of the mothers. 

Keywords: Montessori theory, Phonological Awareness, First Grade. 

 

 مقّدمة

اتجاهات سلبيّة  إيجادة بما فيها من بيئات غير ثريّة  بالمحسوسات في سهم األنظمة التّقليديّ تُ 

ال  -في أغلبها  -لبة، كما أّن هذه األنظمة والتّفكير لدى الطّ ريّة التّعبير من ح من شأنها أن تحدّ 

تراعي مبدأ الفروق الفرديّة، مما يؤدي إلى تقليل فرص التّفاعل الّصفي، وبالتالي تتالشى القدرة 

ات التّربويّة الحديثة، م. ومع بداية ظهور العديد من النّظريّ ية التّعلّ أثناء عملّ  على استخدام الحواسّ 

تّم التّأكيد على أهميّة تفعيل دور  ،جريت على مختلف البيئاتأُ ة التي م بالبحوث الميدانيّ والقيا

أطول. فالمعلومات والمفاهيم  ةلدى الّطلبة مما يساعد على بقاء المعلومات في الذّاكرة لفتر الحواسّ 

هو األنجح  والمباديء والخبرات التي يكتسبها الّطالب من خالل استخدام عدد أكبر من الحواسّ 

 واألكثر فعاليّة وديمومة.

إذ . Montessori)ين الذين اهتّموا بتحسين بيئة التّعلم ماريا منتسوري )ومن أوائل التّربويّ 

ليمارس  الحريّة فلالطّ  . فرأت أن يُعطىةاتيّ دعت من خالل نظريّتها إلى تنمية قدرات الّطفل الذّ 

؛ وذلك حسب رغباته وقدراته وميوله ،يريد القيام به، وأن يختار العمل الذي نشاطه بشكل طبيعيّ 

من خالل امتالكه لطاقات كامنة يمكنه  ،فل قادر على اكتشاف العالم من حولهالطّ  أنّ إيمانًا منها 

دون خوف من عقاب  ،في بيئة آمنة الحواسّ  مستخدًما ،تطويرها بممارسة أنشطة ممتعة ومسليّة

منسجم  قادر على تنمية عالم سلميّ  لمستقبل،صانع لالّطفل  أنّ منتسوري  وترى أو طمع في ثواب.

معيّنة، بل اتسع  لم تقتصر أفكارها على التّربية في سنّ ومتناغم من خالل جهوده الخاّصة.  لذا 
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المراحل  إلى مت منتسوري مراحل النّموّ فقد قسّ  بلوغه. اهتمامها ليشمل اإلنسان من والدته حتىّ 

 .(2015سنة )منتسوري، 12 - 18 سنة،  6 - 12سنوات،  - 6: الوالدة من 

كل من روسو  مع األفكار التي نادى بها فقةمتّ منتسوري نظرّيتها التّربويّة  رتطوّ 

Rousseau ، وفروبلFroebel ، وبستالوتزيPestalozizy،  وجود طاقة كامنة دوا على أكّ إذ

 التي تشجع الحريّة للقيام باألعمال ُوجدت البيئة المناسبة المحفّزة عند الّطفل تساعده على التّطورإذا

منهما على  تعتمد كلّ  مرحلتان شدفولة والرّ الطّ  وترى منتسوري أّن مرحلتيّ  (.2006، )هير

له  الكشف عن نموذج البناء الذّاتيّ  يمكنة التّطور التي يمّر بها الّطفل األخرى، ومن خالل عمليّ 

ى حتّ  ؛قصى ما تتيحه له إمكاناته التّطويريّةليصل إلى أ ؛يجب تحقيقهما ضمن شرطيّن ضروريّين

مع األشخاص  فمن خالل تفاعله، ة مع البيئةالتّكامليّ  ته: عالقاألولّ  ال يفقد التّوازن في شخصيّته

 والثاني يعيش فيه. دات ذلك العالم الذيمحدّ إلى واألشياء من حوله، يمكن أن يصل إلى فهم لذاته و

مما يجعله محكوًما بقوانين التّطور الخاّصة به )الروسان،  ،ل جوانب شخصيّتهالحريّة التي تشكّ 

2006.) 

ربية تّ لل نّ إإذ  ؛ربية بشكل عامأهداف التّ  اعتمدت منتسوري في بناء فلسفتها التّعليميّة على

وهدف  ،على نمو األفراد بشكل طبيعي هدفين تسعى لتحقيقهما بشكل رئيس: هدف بيولوجي يرّكز

لتحقيق الهدف وفادة منها. التّعامل مع معطيات البيئة واال ر الفرد فياجتماعي يرّكز على دوّ 

يولّد أعمااًل عقليةً  الحواسّ  نموّ  ألنّ  ؛يجب االهتمام بتربيّة الحواسّ  الهدف االجتماعيّ  وأ البيولوجيّ 

كما تشجع في فلسفتها على التّجربة المباشرة مع القليل من  (.1995ذات مستوى متقدم )العاصي، 

ليكّن قادرات على تنظيم وإعداد  ،التّوجيهات من قبل المربي، لذا قامت بإعداد مربيات األطفال

، تتوافر فيها المواد واألدوات الالزمة والمشّجعة على االكتشاف، وتسهم في التّقليل من غنيّةبيئة 

 (.Boyle, 2006تعة والتّركيز لدى الّطفل )التّوتّر وزيادة الم

، فدعت المربّيات ا كبيًرااهتمامً  منتسوري عطتهاوالمالحظة العلميّة من أهم الدعائم التي أ

دت على مبدأين مّي الّطبيعّي. وأكّ خالل ممارسته للنشاط التّعلّ مالحظة نمو الّطفل ضرورة إلى 

إذ تبدأ ما بين  ؛Sensitive Periodsمان في نمّوه: المبدأ األّول الفترات الحّساسة يتحكّ  مهّمين

للتعرف على  فل قادًرا ومستعدًّا الستخدام الحواسّ ويكون الطّ  نتين من العمر حتّى الّسابعة،السّ 

وأن تستغّلها من أجل إكساب  ،األشياء من حوله؛ لذا يجدر بالمعلّمة أن تكون على دراية بهذه الفترة

 Absorbentاني: العقل الماّص والمبدأ الثّ  (.Montessori, 1949) الّطفل المهارات المختلفة

Mind مساعدة في الكشف عن القوى الدّاخلية التي يُولد الّطفل هدف التّعليم ال إلى أنّ أشارت  فقد

مثل: معلومات حول ما يحيط به في البيئة للكتساب الّطفل ا: والمقصود بالعقل الماصّ  مزودًا بها،

األشياء وصفاتها عن طريق  باإلضافة إلى إدراكه لخواصّ  ،امتصاص اللّغة واألخالق والعالقات

حواسه  ينتج عن ذلك  هما تعددّت تجارب واكتشافات الّطفل الذّاتية واستخدامالمختلفة، فكلّ  الحواسّ 

 (.2000؛ هينستوك، Montessori, 1936 )وسرعة استيعاب للمعلومات مستقباًل  غنيّ عقل 

مو الدّاخلي ؤثر على النّ تالبيئة المحيطة ل وتأتيالنّمو يأتي من داخل الّطفل، ترى منتسوري أّن 

إيجابًا. وخاّصة في الّسنوات الّست األولى من حياة الّطفل؛ إذ يمتّص الّطفل في  سواء أكان سلبًا أم
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ق النّمو الدّاخلي بطريقة متسقة ال ى يتحقّ (. وحتّ Rohrs, 2000هذه المرحلة كل شيء يحيط به )

الكتساب  ؛ةقدرات الّطفل األساسيّ  مراعيةة بدّ من بيئة معدّة جيدًا، تصّمم فيها األدوات التّعليميّ 

 (. (Bourne, 2007 المعرفة المختلفة

فهو ، من المناهجيتميّز منهج منتسوري بالعديد من الميّزات التي تجعله مختلفًا عن غيره 

منهج  ديؤكّ كما  ،م عن طريق األقرانيخلط بين األعمار المختلفة للسماح بإيجاد بيئة داعمة للتعلّ 

مجموعة فيها وفّر تتة داعمة يّ بيئة صفّ  ؛دة غير قابلة للمقاطعةمنتسوري على وجود أوقات عمل محدّ 

مناسبة ألعمارهم وفي متناول و ،معّينةكاملة من أدوات التّعلم الخاصة بالمنتسوري مرتّبة بطريقة 

من خالل  ،نها أن تُطّور قدرات الطفل اإلدراكيّةأالتي من ش األنشطة على الحواسّ  بنىتُ . أيديهم

؛ الكندري،  (Pickering, 2004مواقف تحاكي العالم الحقيقي الّطفليُطبّق التي  المباشرةالتّجربة 

 (.Hewitt & Carmel, 2000؛  2004

اد في تسلسٍل يُعدُّ الّطفل للكتابة قبل القراءة، ومف غةاللّ م بتعلّ ة الخاصّ األدوات  منتسوريتنّظم 

ألّن الكتابة بأدواتها نشاط محسوس  ؛هي عمليّة القراءة والحتميّة للكتابةذلك أّن الّنتيجة الّطبيعيّة 

فرصة الر يّ وفت روريمن الضّ  غة، لذاكتساب اللّ اسة الإلى وجود فترة حسّ أشارت أكثر من القراءة. و

 .(Montessori, 1963؛ 2003)بهادر،  ة خاّصةتقديمها له بآليّ و ،جيد ستقبال اللّغة بشكلّ له ال

ع منتسوري في منهاجها  التّعاون بداًل من التّنافس، وترّكز على النّمو الّشخصي للطفل. تشجّ و

ت، لكتب المدرسيّة، والعالمات، واالمتحاناوتعتمد نظام التّصحيح الذّاتي لألخطاء، لذا ال تولي ل

 م المهاراتفي تعلّ  ترّكز على الّطريقة التّدريجيّةو ة كبرى،والعقاب، والمكافآت والواجبات أهميّ 

ص وصفي للتّفاعالت اليوميّة واألداء. فل بناء على ملخّ ويُقيّم الطّ جربة واالكتشاف. من خالل التّ 

 بشكٍل فرديّ  طفلقيّم كّل يُ و ،نة من الّسنةاألمور خالل فترات معيّ  إذ تُنّظم في تقرير يقدّم ألولياء

فل الذي يعاني نقًصا أو من خالل المالحظة، وبناء عليه يمكن وضع خطط فرديّة لمساعدة الطّ 

 (.Gutek, 2004؛ Lillard & Else, 2006) في جانب من الجوانب الذي قد يظهر لديهضعفًا 

 الّطفلرّكز على  قد الّسابقة لمنهج المنتسوري يرى الباحثان أّن منهجها من خالل الميّزاتو

وهذا المثلث يلخص العملّية  ،إذ يُشّكالن ضلعين لمثلت التّعلم والبيئة تُتّمم ضلعه الثّالث ؛والحواسّ 

قة من الثّ  لديه قدر عالٍ  طفاًل  يخرجس عليمتها في التّ نظريّ تطبيق  وفي حالالتّعلّميّة التّعليميّة برمتها. 

التّركيز، واالنهماك وفس، االعتماد على النّ والمثابرة، و نجاز،القدرة على اإلو، االحترامو بالنفس،

طفال األ األطراف األخرى سواء أكان من المعلمة أم منالهدوء فال صراخ من قبل وفي العمل، 

 أنفسهم.

على  مالّصعيد الّشخصي أأكان على القراءة من األمور المهّمة سواء اكتساب مهارة عدّ وتُ 

، كما أنّها أداة للتواصل ونقل وتُصقل المهارات الّصعيد العام، فمن خالل القراءة تُبنى المعارف

وال لذا فإّن االهتمام بالقراءة وإعطائها أهميّة من الحاجات الملّحة والّضروريّة  ،األفكار لآلخرين

مدارسنا التي باتت تزخر بكثير من الّضعف القرائي تبعًا لبعض األبحاث التي أجريت   سيما في

ن بالتّعليم من هذا الّضعف واألمهات والمعنيياآلباء ن والمعلّميإذ بات يعاني معظم  ؛في هذا المجال

 .اتجهوا يسلكون الّطرق المختلفة إليجاد حلول لهذه القضيّةوالواضح بين أبنائهم وطالبهم، 
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( أّن القلق الذي ينتاب الّطلبة والمعلّمين Freitas & Costa, 2007ويرى فريتس وكوستا )

يتوجب  في المدارس ويتمثّل بعدم القدرة على القراءة الّسليمة، والتّحديد الواعي ألصوات الكالم

مه أثناء تعلّ  الّضروري أن يدرك الّطفل من لعلّ وإزالته بالتّركيز على تطوير المهارات الّسمعية. 

دراك ذلك إلو مقاطع وأصوات؛كلمات وقّسم إلى ي ويتحدّث به أهويقر ذي يألفهال الكالمأّن  ،اللّغة

في تحسين مهارة  بدورها تلعب دوًرا كبيًراالتي وتي الوعي الصّ مهارة فل من تمليك الطّ  ال بدّ 

وتي ر من الوعي الصّ متطوّ  ستوىم يمتلك الذي فلالطّ  ربويّ وفي األدب التّ القراءة والكتابة. 

فإدراك الوعي  جيّدة، قراءته ألن تكونفي مرحلة ما قبل المدرسة، هو أكثر عرضة وخاّصة 

تعتمد مهارة القراءة بشكل والّصوتي من العوامل التي تُنبّئ بقدرات الّطفل القرائية في وقت مبّكر، 

للنّظام الّصوتي والمتمثل بالوعي الّصوتي كبير على المعرفة باللّغة المنطوقة، وأّن إدراك الّطفل 

 (.Schuele & Boudreau, 2008) يُعدّ صلة مهّمة بين اللّغة المنطوقة والمكتوبة

فل على االستماع إلى الوعي الّصوتي قدرة الطّ أّن  ,Fitzpatrick) 1997) فيتزباتركيرى و

القدرة على التّعامل بشكل  وتي:الوعي الصّ  (Koeing, 2007)كيونج  وعّرف .ما في داخل الكلمة

 ,Yopp & Yoppوعّرفه كل من يوب ويوب واضح مع الوحدات الّصوتية الكليّة والمقطعيّة. 

ب القدرة على تحويل انتباه وهذا يتطلّ  ،لغة أنّه الحساسيّة تجاه تركيب األصوات في أيّ  ((2009

ترّكز في حين  للوهلة األولى.غة المنطوقة، مع عدم التّركيز على المعنى الّشخص للصوت في اللّ 

على ضرورة أن  (,International Reading Association (1998الجمعية العالمية للقراءة 

يكون التّعليم الّصوتي والتّهجئة من خالل نصوص ذات معنى؛ ألّن الغرض النّهائي من القراءة 

 ليس فقط التّهجئة وإنّما القراءة من أجل االستيعاب.

 ؛من المؤشرات الّضروريّة لتطوير مهارات القراءة فيما بعد وتيالوعي الصّ تعد مهارات و

والمعرفة بأصوات  ،ر خزينة المفرداتفهية وتطوّ غة الشّ بين نمو اللّ  اقويً  أإذ أّن هناك ارتباطً 

هناك مجموعة من العوامل كما أّن  (.Pullen & Justice 2003 ,هجئة )الحروف ومهارات التّ 

قدرة الّطلبة على نطق الكلمات على الّسمع، و القدرةمثل الوعي الّصوتي،  تطوير تؤثّر فيالتي 

  (.2012)سليمان، 

ناته وعناصره قاعدة وأساًسا مهًما في تعليم القراءة والمهارات يُعدّ الوعي الّصوتي بمكوّ و

المزج و ،التّنغيموالكلمات إلى مقاطع، وتقسيم الجمل إلى كلمات،  كاآلتيوهي ، المتعلقة بها

ويحتاج (. Adams, 1998؛ 2011 ؛ علي،2012سليمان، ) الكلمات إلى أصواتهاووتي، الصّ 

غة ندمج اللّ  أثناء التّخطيط ألنشطتة أنفي لذا يتوجب علينا  ؛الوعي الّصوتي إلى تعليم بشكل مباشر

والتّعامل مع اللّغة  ،ضمن نشاطات أدبيّة؛ من أجل توثيق العالقة بين اللّغة المكتوبة والمنطوقة

، بحيث تُعالج المهارات المتعلقة بالوعي الّصوتي بالتّزامن مع المعنى متكاماًل  كوحدة كاملة وكالًّ 

 .2012))سليمان، 

رة ويرى الباحثان أّن هناك عالقة وثيقة بين تطّور مهارات الوعي الّصوتي في مرحلة مبكّ 

على دراية ووعي بهذه المعلمين أن يكونوا  المّهم؛ لذا من من جهة، ومهارة القراءة من جهة أخرى
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وكيفيّة التّخطيط لتدريسها، وإعداد أنشطة مناسبة تساعد في تطوير القدرة على الّسمع  ستوياتالم

 والنّطق الّسليم للكلمات والمقاطع. ،الواعي

 Cllifford & Takacs)  1993,) تيكسمن كليفورد ودراسة تتبعيّة مقارنة أجراها كل  وفي

مقارنة  إذ تمّ  ؛استهدفت المرحلة من الّصف األّول إلى الثّامن في الواليات المتحدة األمريكية

ثّم  ،الّطلبة الذين تخّرجوا من مدارس منتسوري ن من الّطلبة: المجموعة األولى تضمّ مجموعتي

ة وتابعت دراستها مّ تابعوا دراستهم في المدارس العاّمة، والمجموعة الثّانية درست في المدارس العا

بق ( بعدها طُ 1988 ,1989 ,1990متابعة الّطلبة على مدار ثالث سنوات ) في المدارس العاّمة. تمّ 

ق المجموعة األولى تفوقًا متناسًقا اختبار كليفورنيا لإلنجاز. أظهرت الدّراسة تفوّ  ينتينعلى الع

 وثابتًا.

قائم على نظريّة  أثر برنامج تعليميّ  فّ تعر( دراسة هدفت إلى 2000وأجرى عبد الجواد )

( 50إذ بلغ أفراد العينة )؛ منتسوري في تنمية مهارة اإلبداع لدى تالميذ رياض األطفال في لبنان

ة التي درست بالبرنامج عوا بطريقة عشوائية إلى مجموعتين: المجموعة التّجريبيّ وزّ  ،طفاًل وطفلة

لت الدّراسة إلى وجود فروق دالّة . وتوصّ ةالعتياديّ التي درست بالّطريقة االمقترح، والّضابطة 

ة في تنمية اإلبداع، واكتساب التاّلميذ مهارات تفكير مختلفة إحصائيًا لصالح المجموعة التّجريبي  

 من خالل االستماع للقصة والتّحدث.

( 138ة مكّونة من )ة لعينّ دراسة تتبعيّ  (Richardson, 2004)كما أجرى ريتشاردسون 

عوا على من أطفال الّروضة في أمريكا الذين يعانون من صعوبات في القراءة، وزّ طفاًل 

اكرة الّشفوية أو سرعة تسمية األشياء، س الذّ ياستخدام مقياس الوعي الفونيمي، ومقاي تمّ  ،مجموعتين

أكثر من  فير ها تؤثّ ألنّ  ؛علمصعوبة القراءة من أكثر أنماط صعوبات التّ  لت الدّراسة إلى أنّ وتوصّ 

ة استحضار المعلومات بسرعة من أهم عوامل عمليّ  ن أنّ % من أطفال عمر المدرسة، وتبيّ 17

 أيّ  ،ةوتيّ نقص في المعالجة الصّ  ة في صعوبة القراءة هويّ العامل األكثر أهمّ  صعوبة القراءة، وأنّ 

 قبل المدرسة.  ل ومااألوّ  فّ ويمكن تمييزها في الصّ  ،نقص الوعي الفونيمي

ة برنامج قائم على نظريّة منتسوري ( إلى الكشف عن فاعليّ 2011) وهدفت دراسة أبو هزيم

إذ تكّونت عينة الدّراسة من  ؛ة لدى طلبة رياض األطفال في األردنّ في اكتساب المهارات اللّغويّ 

راسة بعد مجموعتين: تجريبية وّضابطة، وأظهرت نتائج الدّ  علىتوزيعهم  ( طفاًل وطفلة تمّ 40)

ة ة وجود فروق ذات داللة إحصائيّ غويّ لقياس درجة اكتساب المهارت اللّ  حصيليّ تطبيق االختبار التّ 

ة )االستماع، غويّ ة في المهارات اللّ ( لصالح المجموعة التّجريبيّ α =0.05اللة )عند مستوى الدّ 

( α =0.05ة )اللإحصائيًا عند مستوى الدّ  ةق دالّ والمحادثة، القراءة والكتابة(، وعدم وجود فر

 فاعل بين البرنامج والجنس.عزى إلى التّ يُ 

( إلى تعّرف أثر منهج منتسوري في تحصيل تالميذ الّصف 2011دراسة ياغي )وهدفت 

فهية، ة )القراءة الشّ األّول في محافظة ريف دمشق والقنيطرة في بعض من فروع مادة اللّغة العربيّ 

وقد بلغ عدد أفراد العينة  ،ومادة الّرياضيات التّدريبات الل غوية،والتّدريبات القرائيّة والكتابيّة، و

ة، وقد طبقت الدّراسة اختبارات تحصيليّة لمادتي تّم اختيارهم بطريقة قصديّ  ،( تلميذًا وتلميذة92)
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راسة لصالح الّرياضيات واللّغة العربيّة، ومقابلة مع معلمات أفراد العينة، وقد جاءت نتائج الدّ 

 التّجريبية. المجموعة

( هدفت الكشف عن أثر برنامج قائم على طريقة 2015وفي دراسة أجرتها الّسكري )

منتسوري في تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى طفل الّروضة المستوى الثّاني في مصر. تكّونت 

مجموعتين: المجموعة  علىة توزيعهم بطريقة عشوائيّ  تمّ ، ( طفاًل وطفلة80عينة الدّراسة من )

استُخدمت بطاقة مالحظة، وأدوات تعليم القراءة والكتابة، ، ة والمجموعة الّضابطةالتّجريبيّ 

لتنمية مهارات القراءة والكتابة، وأظهرت نتائج الدّراسة وجود فروق ذات داللة إحصائيّة  اوبرنامجً 

 القراءة والكتابة.  ة في مهارتيّ لصالح المجموعة التّجريبيّ 

 أثر طريقة منتسوري في تحسين مهارتيّ  تعّرف( التي هدفت إلى 2016) صالحأبو ودراسة 

( طفاًل 50تكّونت عينة الدّراسة من ) ،اناالستماع والمحادثة لدى طفل الّروضة في مدينة عمّ 

واستُخدم لذلك قائمة بمهارات االستماع والمحادثة، واختبار للمهارتين. وكشفت نتائج وطفلة 

( لصالح المجموعة α=0.05اللة )ق ذي داللة إحصائيّة عند مستوى الدّ والدّراسة عن وجود فر

عزى لمتغير ( يُ α=0.05اللة )داللة إحصائيّة عند مستوى الدّ  ذيالتّجريبية، وعدم وجود فروق 

 عزى للتفاعل بين الجنس والّطريقة.الجنس، وعدم وجود فرق ذي داللة إحصائية يُ 

ة هذه يّ أهمّ  راسات عندّ كشفت ال، لةاض الدّراسات واألبحاث ذات الصّ ومن خالل استعر

 & Clliffor)    (1993وتيكسكليفورد  ففي دراسةة من خالل المخرجات، ظريّ النّ 

Takacs,في اختبار  ّمةالمدارس العامخرجات مخرجات مدارس منتسوري تفوقًا على  أظهرت

ة منتسوري في تنمية اإلبداع ة نظريّ دت أهميّ ( أكّ 2000حصيلي. ودراسة عبد الجواد )كاليفورنيا التّ 

ة منتسوري في تحسين ة نظريّ ( التي أظهرت فاعليّ 2011) لدى المتعلمين. ودراسة أبي هزيم

ة اللتان أظهرتا أهميّ  2016)صالح )أبو و، (2015كري )السّ  تاغوية األربعة، ودراسالمهارات اللّ 

كما أظهرت االستماع والمحادثة.  بة، ومهارتيّ القراءة والكتا منتسوري في تنمية مهارتيّ ة نظريّ 

 أنّ ، قراءةالة ألطفال يعانون من صعوبات تبعيّ التّ  (Richardson, 2004) دراسة ريتشاردسون

ة أي نقص في الوعي وتيّ نقص في المعالجة الصّ  ة في صعوبة القراءة هوالعامل األكثر أهميّ 

ة منتسوري راسة الحالية في أهمية الكشف عن أثر استخدام نظريّ الدّ مع ا جزئيًّ فق الفونيمي. وهي تتّ 

   وتي. في مستوى الوعي الصّ 

الّروضة  أطفالفي أغلبها تناولت  حيث؛ واتفقت معظم الدّراسات في تناولها لمجتمع الدّراسة

)أبو هزيم، و(، Richardson, 2004( ودراسة )ريتشاردسون 2000مثل دراسة )عبد الجواد، 

يّة ئالمرحلة اإلبتداا تناول مجتمع نهوالقليل م .(2016صالح، أبو ( و) 2015كري، السّ و )( 2011

 & Cllifford)  1993,تيكسمثل دراسة )كليفورد وأو الثّالث.  ،، أو الثّانيلاألوّ  فّ الصّ مثل 

Takacs ،ة نظريّ استخدام راسات رّكزت على ا يالحظ أّن معظم الدّ وممّ  .2011)ياغي، )دراسة و

ة ال ظريّ هذه النّ  ذلك يعود العتقاد الباحثين أنّ ب في بّ السّ  ولعلّ  ؛منتسوري لطالب ما قبل المدرسة

شملت في  أّن منتسوري ممع العلوضة، مناسبة ألطفال الرّ  ة، وأنّهاتتناسب مع المرحلة األساسيّ 
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 عدٍ إضافة بُ راسة في هذه الدّ ز دور وهذا يعزّ  ؛تها األطفال من الوالدة حتّى سّن الثّامنة عشرنظريّ 

 راسية المختلفة.ة منتسوري للمراحل الدّ معرفّي جديد للتعامل مع نظريّ 

من خالل  أكان هذه الدّراسة مع الدّراسات الّسابقة في تناولها لنظريّة منتسوري سواء وتتفق

وتميّزت الدّراسة لدى الّطلبة. غوية اللّ في تحسين المهارات  برنامج تعليميّ  ة أمبناء استراتيجيّ 

ة قائمة على نظريّة منتسوري في مستوى الوعي عن سابقاتها في تناولها ألثر استراتيجيّ ة الحاليّ 

وهذا ما لم تتناوله الدّراسات الّسابقة  ،لّصّف األّول في ضوء المستوى التّعليمي لألمّ ا لطلبةالّصوتي 

 يّة إجراء هذه الدّراسة.مما يدّعم أهمّ 

 وأسئلتها راسةمشكلة الدّ 

مين في  من: المعلّ ق كالًّ الّضعف في اللّغة العربيّة بجميع مهاراتها هاجًسا يؤرّ  أصبح

تدني مستوى أبنائهم في اللّغة  يقلقهمهات أساتذة الجامعات، وأولياء األمور. فاآلباء واألمّ  ،المدارس

و أساتذة الجامعات أيًضا نهم من القراءة والكتابة واإلعراب. كما يشكة ويشكون من عدم تمكّ العربيّ 

ن رسهم إلى الجامعات، فهم غير قادريالذي ينقلونه من مداغوي المتدني لطلبتهم من الموروث اللّ 

مهارات من جيّد مستوى هم ال يمتلكون على استعمال المفردات والتّراكيب بشكل سليم، كما أنّ 

كما أّن هناك صرخات مدّوية ومحيّرة الذي التحقوا به.  الحديث والمحاورة يليق بالمستوى الجامعيّ 

القراءة، الكتابة(  مين من ضعف الّطلبة في اللّغة بمهاراتها األربع )االستماع، المحادثة،بين المعلّ 

في معظم  أي العام من ضعفهمفهم يبحثون عن األسباب الكامنة وراء ذلك. وتزداد أيًضا شكوى الرّ 

 (.2008ة )الموسى، غة العربيّ اللّ ة بشكل عام وفي مقدمتها المواد الدّراسيّ 

ة من المشكالت التي تعاني منها أغلب غة العربيّ راسي في اللّ حصيل الدّ تدني مستوى التّ  ا أنّ مك

كبيرة من  الجهود المبذولة لمعالجة هذا الّضعف إاّل أّن هناك أعدادًا من غمرّ على الو ،المدارس

حدث الذين تظهر لديهم عدم المقدرة على القراءة والتّ ذوي التّحصيل المتدني في المرحلة األساسيّة 

ي، ، فشغلت هـذه المشكلة العاملين في األوساط التّربوية والمجتمع المحلّ بشكل جيّد عبيروالكتابة والتّ 

المسؤول عن هذا التّدني: المدرسة؟ أم البيت؟ أم المنهاج؟ وقد قامت الجهات  ن  وكثرت التّساؤالت م  

المناسبة لهذه  في محاولة إليجاد الحلول؛ ودورات، لفـة بعقـد مؤتمرات، وندواتالتّربويّة المخت

 (.2001نهاء المرحلة الدّراسية )مدانات، إالب بعد طّ ال ة في نتاجائج سلبيّ المشكلة التي تعطي نت

 الباحثونفي اللّغة العربيّة ومهاراتها، ما قام به لدى الّطلبة ومما يدّل على وجود ضعف 

ية للضعف وطرق عالجها. فقد قامت الكتشاف األسباب المؤدّ  ؛ة بدراساتربويّ تّ المؤسسات الو

 لبة في القراءةبدراسة لمعرفة أداء الطّ  USAD, 2012)) للتنمية الدّولية الوكالة األمريكية

 قامو. ةي لدى طلبة المرحلة األساسيّ عف القرائللوقوف على أسباب الضّ  ؛في األردّن والحساب

هدفت التّعرف إلى أسبـاب تدني مستوى التّحصيل في مادة اللّغة العربيّة بدراسة ( 2010الّسويعد )

ة من وجهة ة الحكوميّ ة للمدارس األردنيّ لدى تالميـذ الّصفوف الثاّلثة األولى من المرحلة األساسيّ 

 فهدفت إلى تعرّ  التي( 2010ربويين وأولياء األمور. و دراسة عبد الّرزاق )نظر المشرفين التّ 

األولى. بينما  الثاّلثة تالميذ الّصفوف لدى ةالعربيّ  غةاللّ  مادة في التّحصيل مستوى تدني أسباب

ة العربيّة لدى غي اللّ ة لضعف الكتابة فاألسباب الحقيقيّ  التّعرف إلى( 2003راسة بركات )ت دّ اهتمّ 
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ين والمشرفين التربويين، لبة والمعلمالطّ ر من وجهة نظ (الّرابع، والّسابع، والعاشر)طلبة الّصفوف 

لدى طلبة الّصفّين  مظاهر الّضعف القرائيّ على عّرف تال إلى ( التي هدفت2002ودراسة ربعي )

( التي هدفت إلى 1998ودراسة خضير ) ين، ونسبة شيوعها بين الّطلبة. الّرابع والّسادس األساسيّ 

  المرحلة األساسيّة كما يراها معلمو اللّغة العربيّة.ة غوي عند طلبعف اللّ الكشف عن أسباب الضّ 

 الّصفوف لدى طلبة واضح ضعف وجود بوصفهما يعمالن في الميدان الباحثان وقد لمس

 قراءةأثناء في  ال سيما، القراءة والكتابةمهارتي وخاصة  ،العربيّة اللّغة مادة في األولى الثاّلثة

ا محول الّضعف في اللّغة العربيّة؛ وذلك في محاولة منه ةمواضيع مختلفة في األبحاث الجامعيّ 

؛ منها الّظروف العائلية ، وكذلك كثيرةية لذلك الّضعف الذي يعود ألسباب الوصول لألسباب المؤدّ 

 ما وهذا، المستخدمة سالتّدري طريقة أو المدرسيّ  الكتاب إلى يعود آخرو نفسه،الّطالب  صفات

مهارة  وتطّور ،الوعي الّصوتي للطلبةبين مستوى أّن ثّمة عالقة  يرياإذ ، منه دللتأكّ  الباحثان سعى

 قد تعود إلى استخدام االستراتيجيّة القائمة على نظريّة منتسوري.القراءة، 

 وتحاول هذه الّدراسة اإلجابة عن الّسؤال الرئيس اآلتي:

الوعي مستوى ما أثر استخدام استراتيجية تعليميّة قائمة على نظريّة منتسوري في 

 . لألمّ  الّصوتي لدى طلبة الّصّف األّول األساسّي في األردّن في ضوء المستوى التّعليميّ 

 اآلتيين:ؤاليين السّ  ؤالويتفرع من هذا السّ 

( بين متوسطي أفراد α =0.05اللة )ة عند مستوى الدّ هل يوجد فرق ذو داللة إحصائيّ 

عزى إلى طريقة التّدريس لدى طلبة الّصف األّول يُ الوعي الّصوتي مستوى مجموعتي  الدّراسة في 

 األساسي في األردن؟

أفراد  ( بين متوسطيّ α =0.05الة )الهل يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الدّ 

لألّم لدى طلبة الّصّف  الوعي الّصوتي يُعزى إلى المستوى التّعليميّ  مستوى الدّراسة في مجموعتيّ 

 ردّن؟في األ األّول األساسيّ 

 أهميّة الّدراسة

ين والمعلّمين، من أجل تحقيق تعلّم نشط يساعد في التّغلب على المشّكالت التي تواجه المربّ 

تختلف عن اعلة تعتمد على استخدام الحواس، وأساليب مؤثّرة وف طرائقال بُدّ من البحث عن 

ق متطلبات العصر لم تعد تحقّ رجة األولى على المعّلم؛ التي الّطرق االعتيادية التي تعتمد بالدّ 

ر الذي دعا األمم محوًرا للعمليّة التّعلّمية التّعليميّة. التي تنادي بأن يكون المتعلّ والحديث في التّعليم، 

معظم الباحثين، والمعلمين، وأصحاب القرار للبحث عن طرق جديدة يمكن توظيفهـا لتسـاعد فـي 

ات ومدى تأثيرها في ار أثر هذه األساليب واالستراتيجيّ عمليّة التعلّم وتحسينه. وال بدّ من اختب

الفائدة )شحاتة،  ن في تعلّم الّطلبة نحو االتجاه األفضل ليتسنى تعميمها لتعمّ م وتحسّ إحراز تقدّ 

2000.) 
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وتطبيقاتها ة منتسوري دًا معرفيًّا حول نظريّ بع ربويّ قد تضيف هذه الدّراسة لألدب التّ و

ة منتسوري بالبحث تكاد تكون شحيحة الدّراسات التي تناولت نظريّ  نّ إإذ ؛ ة مختلفةلمراحل دراسيّ 

قائم  معلمي المرحلة األساسيّة بنموذج تطبيقيّ من المتوقع أن تزّود . وينالباحث العاطضمن حدود 

ا يساعد على تنمية مهارات اللّغة في المراحل على نظريّة منتسوري، واستخدامه نموذًجا تعليميًّ 

راسة م الّطلبة للقراءة. كما من المتوقع في ضوء نتائج الدّ األولى التي قد تسهم في تحسين تعلّ  العمريّة

بنموذج عملي  - ة مناهج اللّغة العربيّةخاصّ بات تخطيط وبناء المناهج وأن تُزّود القائمين على عمليّ 

مل الباحثان بتوجيه نظر أ. كذلك يوتسهيلها وبقالب جديد يعمل على تحسين عمليات التّعلم والتّعليم

ة المماثلة حول نظريّة منتسوري نحو زيادة األبحاث الميدانيّ العاملين في ميدان البحث الباحثين 

 غة األخرى، لصفوف مختلفة من المرحلة األساسيّة. لمعالجة مهارات اللّ 

 أهداف الّدراسة

ة منتسوري مة على نظريّ تهدف هذه الدّراسة إلى تعّرف أثر استخدام استراتيجية تعليمية قائ

ة بشكل غة العربيّ لبة في اللّ وتي مما ينعكس إيجابًا في تحسين قدرات الطّ الوعي الصّ  مستوىفي 

 عام، والقراءة والكتابة بشكل خاص.

 ةراسة اإلجرائيّ تعريف مصطلحات الدّ 

والتي تهدف إلى  تعليم الّطالب  ،تبنيها في الدّراسة هي النّظريّة التي تمّ  ة منتسوري:نظريّ 

الب فيها م الطّ تسيرمن البسيط إلى المعقد، ومن المحسوس إلى المجرد، يتعلّ و، عن طريق الحواسّ 

ة، والقدرة على تطوير قدراته اإلبداعيّ  تهة لتنميّة حواسه، من أجل مساعدبشكل حّر في بيئة معدّ 

 فكير.المشكالت وتنمية التّ  على حلّ 

: مجموعة من المهاّم والنّشاطات التّعليميّة القائمة على نظريّة منتسوري االستراتيجيّة

بنى عليها تخطيط الدّروس ة منتسوري، يُ والخبرات المنّظمة والمتدّرجة التي تنفذ وفق نظريّ 

شاطات، ة، والنّ غويّ ، والمعارف، والمهارات اللّ تاجاتالنّ والنّشاطات واإلجراءات وتشمل: 

قويم؛ بهدف إكساب طلبة الّصّف األّول األساسّي مهارات الوعي التّ  ات وأدوات استراتيجيّ 

وكيفيّة تنفيذها في الموقف التّعلمي  ،ن كيفّية التّعامل مع هذه الدّروسالّصوتي، مرفقة بدليل يبيّ 

 التّعليمي. 

في النّظام  هو الّصف الدّراسّي الذي يمثّل أولى المراحل الدّراسيّة الّصّف األّول األساسّي:

 ( سنوات.6ويمثّل سّن ) ،التّعليمي األردنيّ 

ن منها على تحليل الوحدات الّصوتية التي تتكوّ الّصّف األّول الب قدرة ط الوعي الصوتي:

وتي للكلمات )حذف، غيير الصّ العب أو التّ ة مختلفة، والتّ الكلمة، أو تكوين كلمة من وحدات صوتيّ 

 .ه الباحثانقياسه باختبار الوعي الّصوتي الذي أعدّ  وتمّ و تميّيز األصوات، إضافة، استبدال( 
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 محّددات الّدراسة

الوعي مستوى ة منتسوري في ة قائمة على نظريّ ة تعليميّ الدّراسة أثر استراتيجيّ تتناول 

 يأتي: مابالّصوتي لدى طلبة الّصّف االّول األساسّي في األردّن. لذا فإنّها تتحدّد 

ابعة التّ  في مدرسة بناة الغد الخاّصة نة من طلبة الّصّف األّول األساسيّ عيطبّقت الدّراسة على  .1

 .2016/2015لمحافظة البلقاء في الفصل الدّراسّي الثّاني للعام الدّراسي 

لعربيّة المقّرر على طلبة الّصّف اقتصرت الدّراسة على المهارات الواردة في كتاب اللّغة ا .2

 .2016/2015األّول األساسّي في مدارس المملكة األردنيّة الهاشميّة للعام الدراسي 

والممثلة الّصوتي المناسبة للفئة العمريّة الوعي  مستوياتاقتصرت الدّراسة على قياس بعض  .3

 .فيها(التاّلعب ها، ودمج،و هاتقطيع و باآلتي )تمييز األصوات

 األدوات المستخدمة ودرجة صدقها وثباتها. ءمةبمدى ماليتحدّد تعميم النّتائج لهذه الدّراسة  .4

 ريقة واإلجراءاتالطّ 

 منهجيّة الّدراسة

وعلى  ،التّصميم شبه التّجريبي الذي قام على مجموعتين: تجريبيّة وضابطة الباحثان استخدم

 مة هذا المنهج ألغراض الدّراسة.وذلك لمالء ،الوعي الّصوتي سوياتلم وبعديّ  ن قبليّ قياسيّ 

 أفراد الّدراسة

في مدرسة بناة  ل األساسيّ األوّ  فّ طالبًا وطالبة من طلبة الصّ  (50)من  ف أفراد الدّراسةتألّ 

 .((2015 -2016 راسياني للعام الدّ راسي الثّ ابعة لمحافظة البلقاء في الفصل الدّ التّ  ةالغد الخاصّ 

 لهما ليتسنى ؛في هذه المدرسة يعمل ثينأحد الباحلكون  ؛ةاختيار هذه المدرسة بطريقة قصديّ  وتمّ 

لضمان  ؛ة تساؤالت بطريقة مباشرة وسريعةة عن كثب، واإلجابة عن أيّ متابعة تطبيق اإلستراتيجيّ 

الب الختيار من الطّ  توافر عدد كافٍ  ة قدر اإلمكان. كما أنّ الوصول لتطبيق أفضل ونتائج أكثر دقّ 

ات إلنجاز أية مات قادرات ومستعدّ متعاونة ومعلّ ة، ووجود إدارة مجموعتين ضابطة وتجريبيّ 

ن الجدول تائج في تحسين الوضع األكاديمي للطلبة. ويبيّ ة تساعد في اإلفادة من النّ مشاريع بحثيّ 

 .مجموعتين حسب الجنس ( توزيع أفراد العينة على1)

 مجموعتين حسب الجنس. توزيع أفراد العينة على: (1جدول )

 المجموع إناث ذكور المجموعة

 25 10 15 الضابطة

 25 12 13 التجريبية

 50 22 28 المجموع
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 وتي: اختبار الوعي الصّ أداة الّدراسة

يز فقرة موّزعة على مستويات الوعي الّصوتي األربعة )تميّ إحدى عشرة  من تكّون االختبار

وقد روعي أن تكون مستويات  ،العب باألصوات(األصوات، تقطيع األصوات، دمج األصوات، التّ 

الوعي الّصوتي متنّوعة وشاملة ومناسبة للمرحلة العمريّة. وقد تّم اختيار محتوى الفقرات من 

المادة المقرّرة في المنهاج الدّراسي الذي تّم تدريسه للمجموعتين: الّضابطة والتّجريبية، وقد كانت 

عرض  . وتّم تنفيذ االختبار على مدى ثالثة أيام، تمّ اإلجابة عن فقرات االختبار كتابيًا من قبل الّطلبة

فقرات في اليوم األّول ، وثالث فقرات في اليوم الثّاني، وثالث فقرات في اليوم الثّالث، وكان  خمس

 متين المنفذتين.هذا باالتفاق مع المعلّ 

 بناء االختبار وفق اإلجراءات اآلتية: تمّ 

؛ المنيع، 2014خصاونة،  ؛ 2014صميدة،مثل ) الّسابقةمراجعة األدب التّربوي والدّراسات  .1

الوعي مستويات وتقصي  ،(Adam, 1998؛ 2011علي، ؛ 2012سليمان،  ؛2013

يز )تميّ  للوعي الّصوتي تتمثل في اآلتي: ستوياتم أربعالّصوتي. إذ اتفق الباحثان على 

 العب باألصوات(األصوات، تقطيع األصوات، دمج األصوات، التّ 

 ,Blevins :الدّراسات الّسابقةو التّربوي األدبمراجعة األدوات التي استخدمت في تّم  .2

1998))، ((Farrell, 2004 ّوقد استفاد الباحثان من ، ,2012)وآخرون  يار، )أبو الد

م مع ءالفقرات المتعلقة بمستويات الوعي الّصوتي في صياغة فقرات االختبار بما يتال

 للطلبة، باإلضافة لمراعاة التّدريبات الموجودة في الكتب الخاّصة بهم. المستوى العمريّ 

لبة في م مع الطّ ءض الفقرات، وصياغة فقرات أخرى بما يتالعبقام الباحثان بإضافة وتعديل  .3

  الة عليها.( يمثل المهارات والفقرات الدّ 2وما ورد في كتبهم. والجدول ) ،ةالبيئة األردنيّ 

 .هاالة عليوتي والفقرات الدّ اختبار الوعي الصّ  مستويات :(2)جدول 

 المستوى الرقم
على كل  أرقام الفقرات الدالة

 مستوى

الة عدد الفقرات الدّ 

 ستوىم على كلّ 

 6 )أ( 2) أ( + س1س صواتتمييز األ 1

 ) ب(1س

 )ب(2ج + س 1س

 )أ( 3س

 2 ))أ( 5س تقطيع األصوات 2

 )ب( 5س

 2 )أ(  4س األصوات دمج 3

 ))ب 4س

 1 6س العب باألصواتالتّ  4
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عديالت، تّم تطبيق إجراء التّجربة االستطالعيّة: بعد إعداد االختبار وتحكيمه وإجراء التّ  .4

مة الفقرات ووضوحها ءاالختبار على عينة خارج عينة الدّراسة؛ للوقوف على مدى مال

ياغة، سهولة الوقت، وضوح الصّ  :باالختبار مثل المتعلقة وضبط بعض الجوانب المختلفة

 طبيق.التّ 

 صدق االختبار 

عة على مستويات الوعي فقرة موزّ  إحدى عشرةبعد تجهيز فقرات االختبار المكّون من 

وتي األربعة، ُعرض االختبارعلى مجموعة من المحّكمين من ذوي االختصاص من أساتذة الصّ 

ضافة إلى مجموعة من باإل ،يّةاألردنجامعات الأعضاء هيئة تدريس في مختلف و جامعات

رائهم واقتراحاتهم في االختبار من آة؛ وذلك إلبداء المشرفين التّربويين، ومعلمي المرحلة األساسيّ 

 حيث: 

 مة المحتوى اللّغوي مع الّصياغة اللّغوية موضع القياس.ءمدى مال 

 مة فقرات االختبار للمستوى النّمائي للطلبة.ءمدى مال 

  مالحظات شموليّة حول هذه المهارات الممثلة للقدرة اللّغوية  التي من المفروض أن تقديم

 جريت التّعديالت في ضوء آراء المحّكمين. يكون الّطلبة قد ألّموا بها في هذا المستوى. وقد أُ 

  ثبات االختبار

للدرجة ( 0.89بلغت ) إذ ؛تهجراء االختبار وإعادإعن طريق تّم التّأكد من ثبات االختبار

(، كما تّم استخراج االتساق الدّاخلي باستخدام معامل  0.87- 0.81الكليّة وتراوحت للمجاالت )

(،  0.90-0.81( للدرجة الكليّة، وللمجاالت تراوحت بين )0.90)كرونباخ ألفا( حيث بلغت قيمته )

 ( يوضح ذلك.3واعتبرت جميع هذه القيم مناسبة ألغراض هذه الدّراسة، والجدول )

 .قيم معامالت الثّبات واالتساق الدّاخلي الختبار الوعي الّصوتي ومستوياته :(3جدول )

 كرونباخ ألفا بيرسون((معامل ارتباط  المستوى

 0.85 0.83 يز األصواتتميّ 

 0.81 0.82 تقطيع األصوات

 0.90 0.87 دمج األصوات

 0.86 0.81 العب باألصواتالتّ 

 0.90 0.89 ةرجة الكليّ الدّ 

 إجراءات إعداد االستراتيجيّة التّعليميّة

تقدّم االستراتيجيّة التّعليميّة مجموعة من الدّروس المخّططة والواردة في كتب اللّغة العربيّة 

للّصّف األّول األساسّي، والقائمة على منطلقات وأسس نظريّة منتسوري. إذ من المتوقع أن تسهم 
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يث التّوجه الجديد نحو تعليم القراءة من خالل المدخل الوعي الّصوتي لدى الّطلبة، ح مستوىفي 

لبة. وقد تّم ة للطّ ة والكتابيّ الوعي الّصوتي في تحسين القدرة القرائيّ  اتإذ تساعد مهار ،الّصوتي

 :عدّة ة ضمن خطواتيّ إعداد االستراتيج

الخطوط العريضة، ه ولخاّصة بوالنّتاجات ا، االطالع على منهاج الّصّف األّول األساسيّ  .1

 المعلم.ودليل 

وتحديد الوحدات والتّدريبات ، االطالع على كتاب اللّغة العربيّة الخاّص بالّصّف األّول .2

 الوعي الّصوتي. ستوياتالمتضّمنة لم

 والتّقويم وتحديد المناسب منها. ،ات يّ االطالع على استراتيج .3

 الخطوات اآلتية: وفقة بناء االستراتيجيّ  .4

الدّراسات الّسابقة ذات العالقة ببناء استراتيجية تعليمية بشكل عام االطالع على  -

 ة تعليميّة.بكيفية بناء استراتيجيّ د لالسترشا

 لة بنظريّة منتسوري.صّ ال اتمراجعة األدب التّربوي والمصادر الخاّصة ذ -

 .درسوالمحتوى والّزمن لكل  هدافواأل دّروستحديد ال -

 ن:ضمّ يتو .ثينة المعدّة من قبل الباحباإلستراتيجيّ إعداد دليل المعلّم الخاص  -

 ريا منتسوري وطريقتها في التّدريس.نبذه عن ماالتمهيد و 

  ّمة القيام بها.إجراءات على المعل 

  ليل.بعض المصطلحات الواردة في الدّ تعريف 

 من الّطالب  ري، ودور كلّ خطوات تدريس االستراتيجيّة القائمة على نظريّة منتسو

      والمعلّم.

 .الوحدات التّعليميّة وعدد الحصص الالزمة للتنفيذ 

 .الوسائل واالستراتيجيّات المستخدمة 

 .استراتيجيّات التّقويم واألنشطة وأوراق العمل 

 .ارشادات للمعلمة 

 صدق دليل المعلّم

لخبرة في ق من صدق محتوى الدّليل تّم عرضه على مجموعة من المحّكمين ذوي اللتحقّ 

وذلك إلبداء الّرأي حول  ؛معّلمينومشرفين، وجامعات، المجال المناهج والتّدريس من أساتذة 

الّصياغة اللّغويّة، و األهداف المعدّة واستراتيجيّات التّدريس والتّقويم ومالءمتها لألهداف،

 عديالت.التّسلسل المنطقي واإلخراج. وقد تّم إجراء بعض التّ  ،واالمالئيّة
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 المحتوى التّعليمي

مجموعة الدّروس المقرّرة في كتاب اللّغة العربيّة للّصّف األّول  يتضّمن المحتوى التّعليميّ 

المتضمنة  2015/2014 في طبعته األولى 2015 /2016األساسّي، الجزء الثّاني للعام الدّراسي 

والتي يتوقع من خاللها  ،مراجعة(بيع، الغراب والجّرة، بطاقة شكر، للوحدات اآلتية )أهاًل بالرّ 

ة الوعي الّصوتي. وقد تّم تناولها على شكل دروس ونشاطات وألعاب فرديّ  مستوىتحسين 

. وتّم تدريس كامل الوحدات انه الباحثالذي أعدّ  متنظيمها من خالل دليل المعلّ  تمّ كما  ،ةوجماعيّ 

 ة القائمة على نظريّة منتسوري.باستخدام االستراتيجيّ 

 ر التّعلممصاد

األقالم و: الّسبورة الذّكيّة، تّم توظيف المصادر اآلتية في تدريس الوحدات الّسابقة الذّكر

صناديق الحروف، وبطاقات الحروف والمقاطع، وألوان، وألعاب، وصور، وكرتون، ونة، الملوّ 

 -حصيرة اللّغة -المفرشوصناديق البطاقات، ومزرعة منتسوري، واأللعاب التّركيبيّة )البزل(، و

 الحروف المفّرغة.و

 استراتيجيّات التّدريس

 ات متعددّة لتدريس الوحدات الدّراسيةاستخدام استراتيجيّ  المعدّة االستراتيجيّةتضّمنت 

دريس من التّ والمناقشة والحوار، و، العرض العمليّ والمباشر، التّدريس : والقائمة على النّظرية

من األنشطة واأللعاب المقترحة تقدّم مجموعة  التّدريستنفيذ  بعدوعب. باللّ م علّ التّ و خالل العمل،

، يليها أوراق عمل خاّصة بالمهارات الواردة في م الحاصلعلّ لتدعيم التّ  المرتبطة بتلك الوحداتو

 الوحدات.

 التقويم

بوزارة م الخاص الواقعة في دليل المعلّ  من استراتيجيّات التقويمتّم االعتماد على مجموعة 

ة المقترحة: العرض التّوضيحي، الستراتيجيّ عها ومناسبتها لا لشمولها وتنوّ نظرً ؛ عليمة والتّ ربيّ التّ 

 ، المحاكاة ولعب األدوار.األداء العمليّ 

 زمن التّطبيق

جربة ت التّ ة الالزمة لتنفيذ االستراتيجيّة المقترحة وتحقيق األهداف المتوخاة. إذ بدأوهي المدّ 

 وكانت كاآلتي:ة تدريسيّة. ( حصّ 28بواقع )  29/5/2016وحتّى تاريخ 3/4/2016في 

 زمن التنفيذ عدد الحصص الموضوع الوحدة

 شهرنيسان 7 أهاًل بالّربيع الحادية عشرة

 شهر نيسان 7 الغراب والجرة الثانية عشرة

 شهر أيار 7 بطاقة شكر الثالثة عشرة

 راشهر أي 7 مراجعة الرابعة عشرة
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 على التّدريس القائمون

قد عُ ا اللّغة العربيّة لتلك المرحلة. ة معلمتقام على تدريس المجموعتين الّضابطة والتّجريبيّ 

 وزّودت، جربةلتوضيح آلية العمل أثتاء تنفيذ التّ  ؛أسبوعيننفيذ بفترة متين قبل التّ معلّ اجتماع لل

ة دًا ومن ثّم إبداء أيّ لقراءته جيّ  ؛نيالباحثليل المعدّ من قبل ة بالدّ ق االستراتيجيّ ستطبالمعلّمة التي 

االستفسارات. كما ُطلب من التّساؤالت و مالحظات أو استفسارات من خالل لقاء آخرتوضح فيه

المعلّمة األخرى والقائمة على المجموعة الّضابطة االلتزام بدليل المعلّم المعدّ من وزارة التّربيّة 

 ذلك.  والتّعليم األردنيّة والتّشديد على

 االستراتيجيّةالمستهدفون في 

 ة.ة بناة الغد الخاصّ في مدارس أكاديميّ  طلبة الّصّف األّول األساسيّ 

 راسةرات الدّ متغيّ 

 :اآلتية راسة على المتغيراتاشتملت الدّ 

 دريس ولها مستويان:ة التّ يّ : استراتيجرات المستقلةالمتغيّ  .1

 االعتيادية.ريقة الطّ .  ة المقترحةاالستراتيجيّ  -

  ( وله مستويان:عليمي لألمّ )المستوى التّ  صنيفيّ المتغير التّ   -

 .أقل من بكالوريوس بكالوريوس فما فوق.    

  وتي.الوعي الصّ : المتغير التّابع .2

 تائج الدراسةن

ة عند : هل يوجد فرق ذو داللة إحصائيّ ه  نصّ ول راسة األوّ نتائج اإلجابة عن سؤال الدّ 

وتي الوعي الصّ مستوى راسة في ( بين متوسطي أفراد مجموعتي الدّ α =0.05) اللةمستوى الدّ 

( والطريقة االعتيادية ة منتسورية قائمة على نظريّ دريس )استراتيجيّ ة التّ عزى إلى استراتيجيّ ي  

 ؟في األردنّ  ل األساسيّ ف األوّ لدى طلبة الصّ 

ة ألداء واالنحرافات المعياريّ  ،ةاستخراج المتوسطات الحسابيّ  ؤال تمّ هذا السّ  نولإلجابة ع

 .( يوضح ذلك4وتي والجدول )لبة على اختبار الوعي الصّ الطّ 
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المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعياريّة ألداء أفراد الدّراسة على اختبار الوعي   :(4جدول )

 وتي باختالف المجموعة )ضابطة، وتجريبيّة(.الصّ 

 العدد المجموعة المستوى

 البعديّ  القبليّ 

المتوّسط 

 الحسابيّ 

االنحراف 

 المعياريّ 

المتوّسط 

 الحسابيّ 

االنحراف 

 المعياريّ 

ة رجة الكليّ الدّ 

 لالختبار

 1.231 17.201 1.380 9.960 25 التجريبيّة

 2.530 11.782 1.960 9.040 25 الّضابطة

 يز األصواتتميّ 
 0.950 11.361 1.191 4.560 25 التجريبيّة

 1.610 6.802 1.841 4.960 25 الّضابطة

 تقطيع األصوات
 0.920 2.580 11.30 1.500 25 التجريبيّة

 0.960 2.040 1.202 1.260 25 الّضابطة

 دمج األصوات
 0.661 3.760 1.602 2.320 25 التجريبيّة

 0.821 3.600 1.532 2.800 25 الّضابطة

العب التّ 

 باألصوات

 0.661 1.760 1.023 1.040 25 التجريبيّة

 0.750 01.68 0.981 1.280 25 الّضابطة

ة بين أفراد المجموعتين ة في المتوسطات الحسابيّ ( وجود فروق ظاهريّ 4ياُلحظ من الجدول )

 وتي القبلي، إذ بلغ المتوسط الحسابيّ الصّ الوعي ة الختبار رجة الكليّ الدّ ابطة في ة والضّ جريبيّ التّ 

 يالحظ من الجدول نفسه أنّ و(، 9.040ابطة )(، وللمجموعة الضّ 9.960) ةجريبيّ للمجموعة التّ 

مقارنة  ،رتفع بشكل ملحوظ في التّطبيق البعديالعالمات المجموعة التّجريبية قد  المتوسط الحسابيّ 

للمجموعة  إذ بلغ المتوسط الحسابيّ  لعالمات أفراد المجموعة الّضابطة، مع المتوسط الحسابيّ 

 بالنسبة للمستويات أنّ كذلك يالحظ و .(11.782ابطة ) وللمجموعة الضّ ( 17.201ة )التّجريبيّ 

ً ملحوظة بين التّطبيق القبليّ  ّن إة، وبالتالي يمكن القول والبعدي للمجموعة التّجريبيّ  هناك فروقا

المجموعة التّجريبية قد حصلت على متوسطات حسابيّة أعلى في التّطبيق البعدي من المجموعة 

الدّرجة الكليّة وعلى المستويات األربعة، ولمعرفة داللة هذه الفروق تّم استخراج الّضابطة على 

 .ن ذلك( يُبيّ 5د والجدول )باين المشترك المتعدّ تحليل التّ 

 .وتيد على المستوى العام للفروق على اختبار الوعي الصّ باين المتعدّ نتائج تحليل التّ  :(5جدول )

 اللةمستوى الدّ  F القيمة أثيرالتّ 

 Pillai's Trace 0.759 27.146 0.000 المجموعة

Wilks' Lambda 0.241 27.146 0.000 

Hotelling's Trace 3.157 27.146 0.000 

Roy's Largest Root 3.157 27.146 0.000 
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 ،(0.241بلغت ) (Wilks Lambda)  ( أّن قيمة ) ف( بالنسبة لمؤشر 5) ظهر من الجدولي

ة ل على وجود فروق ذات داللة إحصائيّ (، مما يدّ α=0.05اللة )عند مستوى الدّ  اة احصائيًّ وهي دالّ 

الدّراسة على الدّرجة الكليّة الختبار  بين متوسطات أداء مجموعتيّ  (α=0.05عند مستوى الداللة )

رات على النّحو الذي يوّضحه الوعي الّصوتي، وجاءت نتائج تحليل التّباين المشترك متعدّد المتغيّ 

 :(6)جدول ال

الدّراسة على  نتائج تحليل التّباين الُمشترك للفروق بين متوّسطات درجات مجموعتيّ  :(6جدول )

 .اختبار الوعي الصوتي البعدّي ومستوياته باختالف المجموعة

 مصدر التّباين
مجموع 

 المربّعات

درجات 

 الحريّة

متوّسط 

 المربّعات
 قيمة )ف(

مستوى 

 الّداللة

مربع 

 ايتا

التّطبيق 

القبلّي 

الختبار 

الوعي 

 الصوتي

الدّرجة 

 الكليّة
3.044 1 3.044 0.268 0.607  

تميّيز 

 األصوات
0.692 1 0.692 0.392 0.534  

تقطيع 

 األصوات
1.014 1 1.014 1.154 0.288  

دمج 

 األصوات 
3.369 1 3.369 6.828 .0120  

التاّلعب 

 باألصوات
0.335 1 0.335 0.664 0.419  

االستراتيجية 

 التعليمية

الدّرجة 

 الكليّة
345.963 1 345.963 30.479 0.000 0.393 

تميّيز 

 األصوات
257.083 1 257.083 145.459 0.000 0.756 

تقطيع 

 األصوات
2.937 1 2.937 3.343 0.074 0.066 

دمج 

 األصوات 
0.063 1 0.063 0.127 0.723 0.003 

التاّلعب 

 باألصوات
0.033 1 0.033 0.066 0.799 0.001 

 الخطأ

الدّرجة 

 الكليّة
533.496 47 11.351    

تميّيز 

 األصوات
83.068 47 1.767    

تقطيع 

 األصوات
41.286 47 0.878    
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 (6... تابع جدول رقم )

 مصدر التّباين
مجموع 

 المربّعات

درجات 

 الحريّة

متوّسط 

 المربّعات
 قيمة )ف(

مستوى 

 الّداللة

مربع 

 ايتا

دمج  

 األصوات 
23.191 47 0.493    

التاّلعب 

 باألصوات
23.665 47 0.504    

الدّرجة  الكليّ 

 الكليّة
11401.750 50     

تميّيز 

 األصوات
4466.000 50     

تقطيع 

 األصوات
312.750 50     

دمج 

 األصوات 
704.000 50     

التاّلعب 

 باألصوات
172.000 50     

وعلى مجال تميّيز  ،( وجود فروق دالّة احصائيًّا على الدّرجة الكلّيّة6الجدول )يالحظ من 

وهي دالّة  ،(30.479للدّرجة الكليّة ) )ف(فقد بلغت قيمة  .األصوات تُعزى لالستراتيجيّة التّعليميّة

( وهي 145.445يز األصوات )كما بلغت لمستوى تميّ . (α=0.05اللة )ا عند مستوى الدّ احصائيًّ 

في حالة الدّرجة  (إيتا)قيمة مربع  يالحظ أنّ و(. كما α=0.05اللة )دالّة احصائيًّا عند مستوى الدّ 

ة ر يٌعزى لالستراتيجيّ %( من التّباين المفسّ 39.3( وهي تشير إلى أّن )0.393الكلّيّة قد بلغت )

 وهي تشير إلى أنّ  ،(0.756لمستوى )تمّييز األصوات( ) (إيتا)ة، كما بلغت قيمة مربع التّعليميّ 

عزى لالستراتيجية التّعليمية. يز األصوات( يُ %( من التّباين المفسر في مستوى )تميّ 75.6)

واألخطاء  ،لةة المعدّ استخراج المتوسطات الحسابيّ  ولمعرفة عائدية الفروق بالنسبة للمجموعة تمّ 

 ن ذلك.( يبيّ 7) ة والجدولالمعياريّ 

المعدّلة واالخطاء المعياريّة الختبار الوعي الّصوتي بحسب ة المتوسطات الحسابيّ  :(7جدول )

 .المجموعة

 الخطأ المعياري المتوسط الحسابي المجموعة المجال

 تمّييز األصوات 
 0.268 11.38 التّجريبية

 0.268 6.78 الّضابطة

 ةرجة الكليّ الدّ 
 0.679 17.158 التّجريبية

 0.679 11.822 الّضابطة
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عزى لكلّيّة الختبار الوعي الّصوتي تُ ( أّن الفروق على الدّرجة ا7) يالحظ من الجدول

 (.11.822ابطة )( وللمجموعة الضّ 17.158) إذ بلغ المتوسط الحسابيّ  ؛ةجريبيّ للمجموعة التّ 

( 11.38ة )جريبيّ للمجموعة التّ  الحسابيّ إذ بلغ المتوسط  ؛يز األصوات(وكذلك الحال لمجال )تميّ 

 (.6.78) ابطةوللمجموعة الضّ 

هل يوجد فرق ذو داللة إحصائيّة عند : راسة الثّاني ونّصه  نتائج اإلجابة عن سؤال الدّ 

عزى وتي ي  الوعي الصّ راسة في بين متوسطي أفراد مجموعتي الدّ  (α=0.05)اللة مستوى الدّ 

 ؟في األردنّ  ل األساسيّ األوّ  فّ لدى طلبة الصّ  لألمّ  عليميّ إلى المستوى التّ 

 ين ذلك.يبّ  ( 8) د والجدولباين المتعدّ استخراج تحليل التّ  هذا السؤال تمّ لإلجابة عن 

وتي باختالف د على المستوى العام للفروق على اختبار الوعي الصّ باين المتعدّ تحليل التّ  :(8جدول )

 .لألمّ  عليميّ المستوى التّ 

 اللةمستوى الدّ  F القيمة أثيرالتّ 

 عليميّ المستوى التّ 

 لألمّ 

Pillai's Trace 0.071 0.660 0.656 

Wilks' Lambda 0.929 0.660 0.656 

Hotelling's Trace 0.077 0.660 0.656 

Roy's Largest Root 0.077 0.660 0.656 

( 0.660بلغت ) (Wilks Lambda)قيمة )ف( بالنسبة لمؤشر  ( أنّ 8) ظهر من الجدولي

(، وجاءت نتائج تحليل التّباين المشترك α=0.05اللة )عند مستوى الدّ  اوهي غير دالّة احصائيًّ 

 :(9)رات على النّحو الذي يوّضحه الجدول د المتغيّ متعدّ 

الدّراسة  نتائج تحليل التّباين الُمشترك المتعدد للفروق بين متوّسطات درجات مجموعتيّ : (9جدول )

 .عليمي لألمّ وتي البعدّي ومستوياته باختالف المستوى التّ على اختبار الوعي الصّ 

 مصدر التّباين
مجموع 

 المربّعات

درجات 

 الحريّة

متوّسط 

 المربّعات

قيمة 

 )ف(

مستوى 

 الّداللة

مربع 

 ايتا

التّطبيق 

القبلّي 

الختبار 

الوعي 

 الصوتي

  0.000 20.884 235.555 1 235.555 الدّرجة الكليّة

تمييز 

 األصوات

7.477 1 7.477 1.218 0.275  

تقطيع 

 األصوات

10.610 1 10.610 14.338 0.000  

  0.001 11.531 5.294 1 5.294 دمج األصوات

التالعب 

 باألصوات

2.481 1 2.481 5.578 0.022  
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 (9... تابع جدول رقم )

 مصدر التّباين
مجموع 

 المربّعات

درجات 

 الحريّة

متوّسط 

 المربّعات

قيمة 

 )ف(

مستوى 

 الّداللة

مربع 

 ايتا

المستوى 

 التعليمي

 لألم

 0.005 0.615 0.257 2.895 1 2.895 الدّرجة الكليّة

تمييز 

 األصوات

2.173 1 2.173 0.354 0.555 0.007 

تقطيع 

 األصوات

0.409 1 0.409 0.552 0.461 0.012 

 0.000 0.973 0.001 0.001 1 0.001 دمج األصوات

التالعب 

 باألصوات

0.778 1 0.778 1.750 0.192 0.036 

 الخطأ

    11.279 47 530.125 الدرجة الكليّة

تمييز 

 األصوات

288.603 47 6.140    

تقطيع 

 األصوات

34.779 47 0.740    

    0.459 47 21.577 دمج األصوات

التالعب 

 باألصوات

20.907 47 0.445    

 الكليّ 

     50 13328.250 الدرجة الكليّة

تمييز 

 األصوات

5500.000 50     

تقطيع 

 األصوات

312.750 50     

     50 704.000 دمج األصوات

التالعب 

 باألصوات

172.000 50     

 .(α=0.05*الفرق دال إحصائيّا عند مستوى )

رجة للدّ ( 0.257بلغت ) لألمّ  للمستوى التّعليميّ قيمة )ف( بالنّسبة  ( أنّ 9تُشير نتائج الجدول )

( وكذلك في α=0.05اللة )وهي غير دالّة إحصائيًّا عند مستوى الدّ وتي، ة الختبار الوعي الصّ يّ الكلّ 

ة بـ )ف( أكبر من اللة الخاصّ وتي، فقد كانت قيم الدّ حالة المستويات األخرى الختبار الوعي الصّ 

 حالة. ( عند كلّ 0.05)
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 تائجمناقشة النّ 

ة بين ُوجد أّن هناك فروقًا ذات داللة إحصائيّ  ،حليل اإلحصائيّ من خالل استعراض نتائج التّ 

ريقة ابطة التي درست بالطّ ة المقترحة، والضّ ة التي درست باالستراتيجيّ جريبيّ أداء المجموعتين التّ 

جميعها لصالح  ستوياتهطبيق البعدي على اختبار الوعي الّصوتي، وفي مة في التّ االعتياديّ 

وتي، عليمية في مستوى الوعي الصّ ة التّ ة االستراتيجيّ فعاليّ جريبية، وهذا مؤشر على المجموعة التّ 

ارتفع ( ثّم 9.960) طبيق القبليّ ة على التّ جريبيّ ة للمجموعة التّ رجة الكليّ للدّ  إذ بلغ المتوسط الحسابيّ 

كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق على مستوى طبيق البعدي. ( في التّ 17.201المتوسط إلى )

ويمكن أن يُعزى  .ولصالح المجموعة التّجريبيّة في مستوى )تمّييز األصوات(الوعي الّصوتي 

وتفرد موادًا خاّصة مس الّسبب في ذلك إلى أّن نظريّة منتسوري تهتّم بتعليم الحروف من خالل اللّ 

. كما يمكن أن يعزى إلى االستراتيجيّة التي ى درجة االتقانحتّ لتعليم الحروف بأشكالها المختلفة 

أدواتًا تساعد في تميّيز الحروف في هذه المرحلة الدّراسيّة التي تتطلب التّركيز على تدريس  وفرت

 الحروف. 

 إلى عام في الدّرجة الكليّة لمستويات الوعي الصوتي بشكلّ  ألثراويمكن أن يُعزى هذا 

لبة م الطّ إذ يتعلّ  ،قائمة على الحواس ؛ نظًرا ألّن النّظريّةة منتسورية القائمة على نظريّ االستراتيجيّ 

( والخطيب 2009أشار الوقفي )و م المرتبطة بالحواس.علّ ن من مصادر التّ السّ  في مثل هذه

، عليمقة بالتّ المتعلّ  كالتالقدرة على حل المش البيكسب الطّ  دةالمتعدّ  م بالحواسّ علّ ( إلى أن التّ 2009)

ترى النّظريّات  .أكبر قدر من الحواس مه عندما يستخدمة في تعلّ كما أّن الّطالب يكون أكثر فاعليّ 

متعلّم  كلّ لالمتعلّم يبني معلوماته متأثًرا بالبيئة المحيطة. وأّن أّن الحديثة ومنها النّظريّة )البنائية( 

د إغناء البيئة بالمثيرات الحّسيّة مما يؤكّ  ،وفهمها طريقة وخصوصيّة في استقبال المعلومة

 (. 2014)التلواتي، 

رت هذه إذ وفّ ؛ دةتجهيزها بطريقة جيّ  ه النتيجة كذلك إلى البيئة التي تمّ وقد تُعزى هذ

 تعلّم بيئةإيجاد مما ساعد على  تحاكي حواسهم ،ممتعة حسيّة ةغويّ خبرات لُ  طلبةلل االستراتيجيّة

ين منافذ ربويّ تشكل الحواّس كما هو معلوم عند الكثير من التّ  ذإ، الذّاتي ممهوداعمة لتعلّ زة محفّ 

وقد برهنت هذه النّظرية أّن لها تأثيًرا إيجابيًّا في تحسين قدرة الّطلبة على التّعلّم من خالل  .لمعرفةا

رصدها خالل حضور الحصص، كما كان هناك مالحظات  ومن خالل المشاهدات التي تمّ  .تائجالنّ 

 ذة تعود لالستراتيجيّة.مة المنفّ إيجابية من قبل المعلّ 

 α=   (0.05ة عند مستوى الداّللة  )عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيّ تائج كما أظهرت النّ 

 تفسير ذلك أنّ مكن وي ؛(لألمّ  المستوى التّعليميّ ) صنيفيّ المتغير التّ إلى  عزىيُ في الوعي الّصوتي 

مهم ، كما أّن تفاعل الّطلبة مع أقرانهم وتعلّ األمّ ن يكون أكبر من تأثيرتأثير المدرسة في هذه السّ 

ة للغرفة الّصفيّة توفّر خبرات تعلّميّة أفضل، يُضاف إلى ذلك البيئة الغنيّ  منهم يكون بشكل أوسع.

كما أن عدم شيوع مصطلح الوعي الّصوتي وكيفية التّعامل معه لدى الكثير من النّاس وخاّصة 

 األمهات يجعله بعيد عن التّدريب.
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أو اختالف هذه الدّراسة مع غيرها من  ولدى مراجعة الدّراسات الّسابقة لمعرفة مدى اتفاق

مع الدّراسات التي أشارت إلى األثر اإليجابي  –الدّراسات، ُوجد أنّها تتفق من حيث النّتيجة 

الستراتيجيّة منتسوري في تدريس المهارات اللّغويّة المختلفة )االستماع، التّحدث، القراءة، 

(؛ والّسّكرّي 2011(؛ وياغي )2011زيم )(؛ وأبو ه2000والكتابة( مثل دراسة عبد الجواد )

( إذ أظهرت نتائج كل من هذه الدّراسات أّن لتأثير نظريّة منتسوري 2016(؛ وأبو صالح )2015)

 فاعليّة أكثر من الّطريقة االعتياديّة في التّدريس.

ا قائ -في حدود اطالع الباحثين -وال يوجد  ًما  أية دراسة تناولت أثر استراتيجيّة أو برنامج 

على نظريّة منتسوري في الوعي الّصوتّي، إال ّأّن هذه الدّراسة تتفق جزئيًّا مع دراسة ريتشاردسون 

(Richardson, 2004)   التّتبعيّة، والتي توّصلت من خالل تطبيق نظريّة منتسوري إلى أّن

العامل األكثر أهميّة في صعوبة القراءة هو نقص في المعالجة الّصوتية: أي نقص في الوعي 

 الفونيمي والتي يمكن تميّيزها في الّصّف األّول وماقبل المدرسة.

 وصيات والمقترحاتالتّ 

 الباحثان باآلتي: يراسة، يوصليها هذه الدّ إتائج التي توصلت في ضوء النّ 

 ة منتسوري.ة لنظريّ ربويّ طبيقات التّ تضمين المناهج التّ  .1

 نظًرا ،منتسوري ابع بأسلوبالرّ  فّ وحتّى الصّ  ل األساسيّ وّ  األفّ لبة من الصّ تدريس الطّ  .2

 لتركيزها على الحواس.

ى ة حتّ في المدارس األساسيّ  ة منتسوريبتطبيق نظريّ قة راسات المتعلّ إجراء العديد من الدّ  .3

 ابع.الرّ  فّ الصّ 
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