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  ملخص

ية تعليم ةعداد بيئإل ارسة معلمات رياض األطفالدرجة مم إلى تعرفالهدفت الدراسة 
ولتحقيق هدف الدراسة . في رياض األطفال الخاصة في األردن مهارتي القراءة والكتابةتطوير ل

البيئة التعليمية الغنية  :هي مجاالت فقرة موزعة على أربعة) ٥٠(من  مكونةنة تباتم بناء اس
عينة الدراسة  تضمنتو. كتبة الصف، والبيئة الخارجيةبالمواد المطبوعة، والزوايا التعليمية، وم

أظهرت نتائج الدراسة أن . ن مديرية التعليم الخاص في عمانمعلمة رياض أطفال م) ٢٥٠(
عالية على مجال  آانتمهارتي القراءة والكتابة تطوير درجة ممارسة المعلمات إلعداد بيئة 

التعليمية والبيئة  الزوايامجالي على وسطة متالبيئة التعليمية الغنية بالمواد المطبوعة، و
آما أظهرت النتائج وجود فروق دالة . على مجال إعداد مكتبة الصفمتدنية ، والخارجية

ي لصالح المؤهل العلمي األعلى، ؤهل العلمللم ىإحصائيًا فيما يتعلق بدرجة الممارسة تعز
. فروق إحصائية تعزى للتخصصفيما تبين عدم وجود ، الكبيرةسنوات الخبرة لصالح الخبرة و

ت رياض يوصي الباحث بضرورة تأهيل معلماالدراسة  التي توصلت إليهاالنتائج وفي ضوء 
   .مهارتي القراءة والكتابة علمت ةلتطوير بيئ األطفال بمجال تربية الطفولة المبكرة

ة،  ، القراءة والكتابةتطوير  :مفتاحيةالكلمات ال ا الالبيئة التعليمي ة التع زواي ة   ليمي ة الغني ، البيئ
 .رياض األطفال البيئة الخارجية،، مواد المطبوعةبال
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Abstract 

This study aimed at investigating the degree of kindergarten 
teachers’ assessment of their practices in creating learning environment 
conducive to the development of early literacy in private kindergartens in 
Jordan. To achieve the research purpose, the researcher designed a 
questionnaire consisting of (50) items that addressed four domains 
namely; print-rich environment, learning corners, classroom library and 
outdoor environment. The study sample consisted of (250) kindergarten 
teachers from private kindergartens in Amman. Results revealed that the 
degree of teachers’ practices in creating print-rich environments was 
high, and learning corners and outdoor environment was fair, whereas it 
was weak on classroom library. Moreover, the results showed that there 
were significant differences regarding teachers’ practices due to 
qualifications in favor of high qualification, and teaching experience in 
favor of long experience, while the results showed that there were no 
significant differences due to specialization. In light of these findings, the 
researcher recommends qualifying kindergarten teachers in the field of 
childhood education to help them develop literacy learning environments.   

Keywords: Literacy development, learning environment, learning 
corners, print-rich environment, outdoor environment, kindergartens.  

  
 اإلطار النظريو المقدمة

اإلعداد الجيد  إغفالفيعتمد نجاح أي برنامج تربوي على آيفية تصميمه وتنظيمه وإدارته، 
فغالبًا . بعض الصعوبات في عملية التدريسيجعل المعلمين يواجهون يم وتنظيمها لبيئة التعل

وتنظيم البيئة التعليمية عند التخطيط للتدريس، حيث يميل المعلمون إلى  إعداد يتجاهل المعلمون
آيفية إدارة الصف، بينما يولون أهمية قليلة للبيئة التعليمية ترآيز على استراتيجيات التدريس وال
التي تحدث من خاللها عمليتي ) (Physical and visual environmentبصرية مادية والال

  ).Morrow & McGee, 2005, p.24(التعلم والتعليم 

 قدرة األطفال على القراءة والكتابة طويربتعداد الدقيق لبيئة الصف المادية ارتبط اإل
(Morrow, 2004) قدرة األطفال القرائية  طويرت، لذلك فإن خلق بيئة تعليمية قادرة على

قديمًا تنبه الفالسفة والمنظرون في ميدان ف ؛والكتابية تعد من أهم مهام معلمة رياض األطفال
 ةـراءة والكتابـلقر لـم المبكـتطوير التعلفي تربية الطفولة المبكرة إلى أهمية البيئة المادية 

(Early literacy development) ،زي حيث فسر آل من بستالوت)Pestalozzi (وفروبل 
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)Froeble( الحياة الواقعية بيئة(Real-life environment) يزدهر من خاللها تعلم  التي
إعداد المواد اليدوية التي تعزز تطوير القراءة  األطفال الصغار، وبحث آالهما أيضًا

  . (Morrow & McGee, 2005, p.25)والكتابة

 بالمواد المطبوعةأن إثراء بيئة الطفل المادية وقد أشارت بعض الدراسات الحديثة إلى 
)Print(،  وتشجيع األطفال التعليمية الزواياوتوفير مواد وأدوات القراءة والكتابة في جميع ،

  للقراءة والكتابة المبكر األطفال تطوير تعلم على ساعدينتباه إليها واستخدامها وظيفيًا على اال
(Morrow, 2004; Bredekamp & Copple 1997; Christie, Enz, & Vukelich, 

1997; Cosgrove, 1992) ، هر األطفال في الغرف الصفية المنظمة بعناية استخدامًا ظُيآما
غرف صفية منظمة ن في تعلمويمع أقرانهم الذين  ةآبيرًا وأآثر إنتاجية لألنشطة اللغوية مقارن

   .)Morrow, 2004(بطريقة عشوائية 

 تطويرإلى أن  أشارت القرن الماضي من ستينياتالأجريت في أبحاث القراءة التي ف
بدأ منذ الوقت الذي يبدأون فيه سماع اللغة، وأن األطفال تالقراءة والكتابة عند األطفال  مهارات

، وتعتبر هذه (Early literacy behaviors) المبكرةيظهرون سلوآيات القراءة والكتابة 
فهم . القراءة والكتابة مهارات نمالمزيد  طويرقدمهم نحو تالسلوآيات هامة جدًا في استمرار ت

المتمثل في بالمادة المطبوعة وإنما المصدر هو  ،مثًال أن مصدر القصة ليس في الصور يدرآون
قرأ على تالتي العالمات السوداء وهذه  ،من وقت آلخر القارئالسوداء التي ينظر إليها  العالمات

ة، فيدرك األطفال أن الكالم المطبوع ُيقرأ في سطور من اليمين آل صفحة إنما هي آلمات منطوق
آما يبدأون بالرسم والخربشة وآتابة بعض . إلى اليسار، وتقرأ السطور من أعلى إلى أسفل

 ;Clay,1982)  .(Durkin,1993 للمواد المطبوعةالحروف إلدراآهم بعض المظاهر المميزة 
بالمواد هذه، ينبغي خلق بيئة تعليمية غنية  المبكرة تابةوتتطور سلوآيات القراءة والك تظهرفحتى 

  .فيها بطريقة وظيفية األطفال ، وإغراقالمطبوعة

إلى مهارتي القراءة والكتابة وقد أشارت األبحاث التربوية التي استقصت إعداد بيئة تطوير 
لمعلمون خلق استطاع ا أنه من خالل تنظيم المساحة، وترتيب المواد التعليمية في غرفة الصف،

تمارس تأثيرًا نشطًا وإيجابيًا في التدريس، فضًال (Functional environment)  وظيفية بيئة
 ,Morrow and McGee). تطوير قدرة األطفال القرائية والكتابية المبكرة في تلك البيئة  نع

2005. p.27)  تحتويها آما توصلت هذه األبحاث إلى جملة من العناصر الهامة التي ينبغي أن
البيئة الغنية بالمواد المطبوعة، والزوايا التعليمية، مثل  تطوير مهارتي القراءة والكتابة بيئة

 ;Kassow, 2006: Morrow & McGee, 2005)والبيئة الخارجية  ،ومكتبة الصف
Morrow, 2004; Christie, et al., 1997; Fisher, 1991; Morrow & Rand, 

  :وهذه العناصر هي ،(1991
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 (Print-rich environment)البيئة الغنية بالمواد المطبوعة   -

توصلت الدراسات الحديثة إلى أن الصفوف المليئة بالمواد المطبوعة تعتبر من أهم عناصر 
في برامج الطفولة المبكرة، وخاصة إذا ما تم توجيه الطفل مهارتي القراءة والكتابة تطوير 

 & Morrow) على قراءتها واستخدامها وظيفيًا  لمالحظة المواد المطبوعة وتشجيعه
McGee, 2005; Fisher, 1991; Freeman & Hatch, 1989). إن بيئة اللغة المطبوعة 

تشير إلى المواد المطبوعة التي ُترى في المحيط المباشر والتي يمكن أن تستخدم في الحياة 
 ، والكتب، والكتابات الجدارية اليومية آلوحات اإلعالنات الملصقة، وملصقات منتجات الطعام

(Kassow, 2006, p.3) .أوضحت األبحاث أن األطفال يقومون بقراءة مطبوعات البيئة قبل و
آما أن الطفل يتمكن من قراءة مطبوعات البيئة . (Prior & Gerard, 2004)أن يقرأوا الكتب 

لذلك ينصح  .توظيفهاعندما يعطى الفرص الوفيرة للتفاعل مع المواد المطبوعة واآتشافها و
واإلشارة إليها، وتشجيع األطفال  رفة الصف باإلشارات والبطاقات المكتوبةغالمعلمون بملء 

ويرى ستيورت وبنجامين  .(Christie, et al., 1997, p.123)على تهجئتها وقراءتها 
 عرض حكمة أو رسالة صباحية (Stewart, Benjamin, & Mason, 1987)وماسون 

آطريقة لتواصل األطفال مع الكلمة المطبوعة من خالل وضع داية اليوم الدراسي مطبوعة في ب
التفاعلي  الوطني وقد تضمن المنهاج. تلك الحكمة أو الرسالة الصباحية لألطفال على السبورة

رفة الصف آلوحة الحضور غاألردني ما يشير إلى أهمية توفير لوحات مطبوعة لألطفال في 
). ٢٠٠٤، التفاعلي الوطني المنهاج(األسبوع، والطقس، والتقويم اليومي والغياب، ولوحة أيام 

باللغة المكتوبة، ومن  هموإن تعرض األطفال للكلمة المطبوعة في تلك البيئة يسهم في زيادة وعي
  ).احميدة، مقبول للنشر(م تطوير مهارتي القراءة والكتابة لديهم ث

 (Learning corner)الزوايا التعليمية   -

 Bredekamp)تبر الزوايا التعليمية إحدى أهم عناصر بيئة تطوير تعلم القراءة والكتابة تع
and Copple; 1997; Christie, et al., 1997)،  في هذا الصدد بتنظيم  التربويونيوصي إذ

فلسفة تفاعل األطفال مع بعضهم  على تقوم التي التعليمية الزواياالغرف الصفية وفقًا لنظام 
غرفة الصف على  حتويتبحيث  تفاعلهم مع المواد واألدوات في البيئة المحيطة بهمالبعض، و

آزاوية  التعليمية األخرى الزوايا وبحيث تحتوي ،(Literacy Corners) القراءة والكتابة زوايا
) ١٩٩٧(ويرى عبد اهللا . القراءة والكتابة المختلفةأدوات وعلى مواد  العلوم والرياضيات والفن

ايا التعليمية دورًا آبيرًا في تطوير مهارات اللغة لدى األطفال آزاوية القراءة، وزاوية أن للزو
الكتابة، وزاوية اللعب التمثيلي، وزاوية الرسم، ويشير آذلك إلى أهمية وضع بطاقة تحتوي اسم 

ضرورة تزويد  ) (Morrow, 2004, P.54الزاوية لتعرف األطفال بها، في حين ترى مورو
ضرورة إشراك األطفال أنفسهم لوضع أعمال األطفال عليها، ولتعليمية بلوحة إعالنات ا زواياال

  . في تصميم تلك الزوايا
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 (Classroom library)مكتبة غرفة الصف   -

آتب األطفال لتقرأ لهم القصص و لوانمكتبة في الصف تكون مليئة بشتى أ إنشاءإن 
القراءة والكتابة في صفوف ما قبل المدرسة  يا تغني بيئة تعليم مهارتفي قراءتهوليشارآوا 

(Christie, et al., 1997; Cosgrove, 1992) . ففي مكتبة الصف يتم تزويد األطفال بكتب
. ألطفالل (Story time)مالئمة نمائيًا، إذ تعتبر المكتبة المكان المالئم لتنفيذ فترة قراءة القصة 

الكتب في مكتبة الصف بشكل دوري، وترتيبها  أهمية  تجديد (Fisher, 1991)وقد أآدت فيشر 
إشراك األطفال بعملية تصميم تلك المكتبة، وتشجيعهم على  باإلضافة إلىبطريقة منظمة، 

 ,Morrow)يهم وأفراد أسرتهم داستعارة ما يفضلونه من الكتب لتقرأ لهم في المنزل مع وال
2004, p.55) .  

  (Outdoor environment)البيئة الخارجية  -

مورو  تفقد أشار. ال يقل أهمية عن إعداد البيئة الصفية الداخلية البيئة الخارجيةإعداد إن 
 إلى أهمية تكييف البيئة الخارجية لتسهم في (Morrow & McGee, 2005, p.26) وماآجي
مواد جديدة تساعد على تنمية تلك  قراءة والكتابة لدى األطفال من خالل إضافةلا يمهارت تطوير
في ألعاب  ةالمطبوع المواد، وآذلك توظيف وتكون استكماًال ألنشطة البيئة الداخليةرات المها

فمثًال يمكن للمعلمة إضافة . اعلى قراءته األطفال تشجيعو هاشارة إليإلارجية واخاألطفال ال
منطقة أللعاب المرور يلعب فيها األطفال بالدراجات والسيارات على ممرات مرصوفة ويمكن 

 و خشب يتم من خاللها توظيف الموادجهز لألطفال أشارات مرور من آرتون ألها أن ت
) انتبهوسر، و، قف( مثل ، بحيث تعمل على تشجيعهم على قراءة اإلشارات المروريةةالمطبوع

وقد أشار آريستي وآخرون ). ١٦٦، ص ٢٠٠٤ المنهاج الوطني التفاعلي،( وأسماء الشوارع
(Christie, et al., 1997)  الخارجية لألطفال في سن مبكرة مثلأهمية قراءة مواد البيئة إلى 

الكلمات الموجودة على الفتات المطاعم والمحالت واألسواق و، ممنوع التدخينومخرج، (
 .  )التجارية

اسُتحدثت أقسام رياض  حيثبشكل آبير تزايد االهتمام بالطفولة المبكرة يوفي األردن بدأ 
بإنشاء  بالتوسع والتعليم في محافظات المملكة آافة، وتم البدء األطفال في مديريات التربية

تم تصميم المنهاج الوطني التفاعلي  )٢٠٠٤(وفي عام . 2003)(رياض األطفال الحكومية عام 
أولى هذا المنهاج عناية خاصة  لحديثة لتربية األطفال وتعليمهم، وقدالذي يحتوي على األسس ا
وفقًا للنظريات التربوية الحديثة، ولكي مهارتي القراءة والكتابة ية باللغة وأدبياتها وأساليب تنم
 التعليمية أن تلجأ الروضة إلعداد البيئة ينبغيالقراءة والكتابة فعالة،  يتكون أساليب تنمية مهارت

 مورو وراند تأشار. ينالمهارتهاتين آتساب الالمناسبة التي يتفاعل األطفال من خاللها 
)Morrow & Rand, 1991 (لقراءة والكتابة التي ُيظهرها ل إلى أن محاوالت التعلم المبكر

ُتقدم  البيئةففي هذه . األطفال ينبغي أن تنمو في بيئة إيجابية تضع الطفل في محور عملية التعلم
معنى، بحيث وظيفي وذي في سياق مترابط وطبيعي و  (Written Language)اللغة المكتوبة

على  البيئةتعمل هذه  إذ، والقصص ومواد وأدوات الكتابة، المطبوعة المواديتفاعل الطفل مع 
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والرموز المكتوبة، والقيام المواد المطبوعة الآتشاف وظائف  الوفيرة تزويد الطفل بالفرص
حتى وإن آان األطفال غير  (Emergent Writing) المبكرة البازغة ةيمحاوالت الكتابالب

التي يظهرها آ(Conventional Way)  المتعارف عليهاطريقة قادرين على القراءة والكتابة بال
       .)Durkin, 1993(األطفال الكبار أو البالغون 

 بيئةة في رياض األطفال تزداد وتنمو في يوألن تنمية مهارات األطفال القرائية والكتاب
ن االهتمام بإعداد ض األطفال لخبرات القراءة والكتابة الحقيقية، فإعّربعناية لُت ةممصمتعليمية 

بات أمرًا مهمًا لدورها المتوقع  مهارتي القراءة والكتابةتطوير ية قادرة على وتنظيم بيئة تعليم
ولما آان إعداد بيئة . طفال هذه المهارات وفقًا للمرحلة العمرية التي يمرون بهاآساب األإفي 

فال، فإن وعي المعلمة أحد أهم أدوار معلمة رياض األط مهارتي القراءة والكتابة تطوير
صفية وظيفية تنمي قدرات األطفال على القراءة والكتابة أمر غاية  بيئةوإدراآها بضرورة خلق 

ية متعلقة تعليم بيئةإعداد مدى جراء دراسة تكشف عن إومن هنا برزت الحاجة إلى . في األهمية
تقدير درجة  ل بيانمن خال في األردن في رياض األطفال مهارتي القراءة والكتابةبتطوير 

  .البيئةتلك إعداد لممارساتهن في معلمات رياض األطفال 
 

   دراسةمشكلة ال

 يعلى ما أشارت إليه نتائج وتوصيات بعض البحوث والدراسات من أن تنمية مهارت بناًء
الؤها ايالعناية التي يتم  توقف على مدىتفي مؤسسات الطفولة المبكرة  والكتابةاألطفال القرائية 

الشخصية في  خبرتهمالحظة الباحث ومن خالل والتي يتفاعل معها األطفال، لبيئة المادية ل
بين  البيئةاإلشراف الميداني والتعامل مع معلمات رياض األطفال تباين االهتمام بإعداد مثل هذه 

أن  ند وأخرى ال تولى أدنى أهمية لها، فضًال عفئة تراعيها وإن آان بشكل غير مقصو
ها قضايا لالسابقة التي بحثت واقع التعليم في رياض األطفال في األردن، تناولت في ج الدراسات

 ،)٢٠٠٣خوري، ( تهناوآفايإدراية وتدريسية للتعرف إلى أداء العامالت في رياض األطفال 
آما تناولت البرامج والمناهج والطرق التربوية وأساليب التقويم المستخدمة في الرياض، للتأآد 

 ؛ السرور،١٩٩٦ ،، والنابلسي وأبو طالبالسرور(مالءمتها ألهداف الروضة من مدى 
 مهاراتالتعليم التي تنمي  بيئة مدى ممارسة المعلمات إلعدادترآيز على دراسة  ، دونما)١٩٩٩

ذلك أن خلق بيئة تعليمية وظيفية من . األطفال القرائية والكتابية، بالرغم من أهميتها الكبيرة
لذلك جاءت هذه  تساعده في محاوالته بناء لغته المقروءة، والمكتوبة والمحكية، وجهة نظر الطفل

في رياض  بيئة تطوير القراءة والكتابة مدى ممارسة المعلمات إلعدادالدراسة للكشف عن 
أن الدراسات العربية التي تناولت هذا الخط البحثي تكاد تكون معدومة، مما ، وخاصة األطفال

  .لدراسة الحاليةيبرز الحاجة إلى ا
  

  أهمية الدراسة

البيئة  مدى ممارسة المعلمات إلعداداستقصاء ب في تفردهاتكتسب هذه الدراسة أهميتها 
فهذا الموضوع . لدى طفل الروضة مهارتي القراءة والكتابةالتعليمية التي تساعد على تطوير 
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يكتنف مرحلة تربية الطفولة  ذيقلما طرقه الباحثون في ميدان تربية الطفولة المبكرة للغموض ال
 بشكل عام، وبرامجها وطرائق التعليم فيها المبكرة في الوطن العربي، ففلسفة هذه التربية

لذلك  .وأهداف تعليم القراءة والكتابة بشكل خاص، ما تزال تشهد جدًال واسعًا في الميدان التربوي
ها والبناء على نتائجها في إجراء يمكن أن تفيد نتائج هذه الدراسة الباحثين في السير على هدي

آما . تطوير مهاراتي القراءة والكتابة بالبحث واالستقصاء بيئةمزيد من األبحاث التي تتناول 
  :تأتي أهمية الدراسة الحالية في آونها تسهم في

إلعداد البيئة  ةالحالي ممارسة معلمات رياض األطفالإعطاء صورة حقيقية وصادقة عن  .١
لدى طفل الروضة في األردن لتبصير  مهارتي القراءة والكتابةلقة بتطوير التعليمية المتع

  .ه الممارسات ومدى مالءمتهاصناعي القرار التربوي في األردن بهذ

بيان مدى مناسبة الممارسات التي تقوم بها معلمات رياض األطفال في إعداد البيئة  .٢
بهدف تقديم مقترحات من كتابية، التعليمية الحالية لتطوير مهارات األطفال القرائية وال

  .شأنها تعزيز الممارسات المالئمة، وتصويب الممارسات غير المالئمة

 مهارتي القراءة والكتابةتحديد العناصر األساسية إلعداد البيئة التعليمية المتعلقة بتطوير  .٣
لهذه لدى طفل الروضة، وبيان مدى مراعاة البيئة التعليمية في رياض األطفال في األردن 

  .، وتضمين تلك العناصر في برامج إعداد المعلمين وتدريبهمالعناصر

وأخيرًا، يمكن أن تفيد نتائج هذا البحث مصممي مناهج رياض األطفال في بيان أهمية البيئة  .٤
التعليمية في تطوير مهارات القراءة والكتابة، وآذلك تفيد القائمين على برامج إعداد معلمي 

  .م بأهمية إعداد مثل تلك البيئةرياض األطفال وتبصره
  

  أهداف الدراسة

نتيجة لالهتمام المتزايد بالتعليم في رياض األطفال وما تقوم به المعلمة من ممارسات قد 
حقيقية اجة تسهم في تطوير تعلم األطفال إن آانت تلك الممارسات مالئمة نمائيًا، تبرز هناك ح

 ،ومن أهم تلك الممارسات. اض األطفال في األردنلدراسة الممارسات التي تقوم بها معلمات ري
تأتي هذه الدراسة الستقصاء درجة  إعداد البيئة التعليمية، لذلك السابق، آما أشار إليه األدب

القراءة  لتطوير مهارتيية تعليم بيئةإعداد تقدير معلمات رياض األطفال لممارساتهن في 
  :فإن الدراسة تهدف إلى ما يأتي، ًاوتحديد. والكتابة لدى األطفال في الروضة

الممارسات التي تقوم بها معلمات رياض األطفال في الميدان فيما يتعلق مدى الكشف عن  .١
  .بتطوير بيئة تعليمية تسهم في مساعدة األطفال على تطوير مهاراتهم القرائية و الكتابية

التعليمية المتعلقة إعداد البيئة  المعلمات في تحديد العوامل التي قد تؤثر على ممارسات .٢
ومؤهلها العلمي تخصص المعلمة آلدى طفل الروضة  مهارتي القراءة والكتابةبتطوير 

 .وسنوات خبرتها التعليمية
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تقديم توصيات ومقترحات إلى صناع القرار التربوي في األردن ومصممي مناهج رياض  .٣
 المتعلقةيئة التعليمية الب إلعداد األطفال والقائمين على برامج إعداد معلمي رياض األطفال

  .تطوير مهارات القراءة والكتابةب

  :توجه سؤالين رئيسيين هماوبغية تحقيق تلك األهداف فإن الدراسة 

تعليمية لتطوير  بيئةما درجة تقدير معلمات رياض األطفال لممارساتهن في إعداد  .١
  لدى أطفال الروضة؟ مهارتي القراءة والكتابة

 ةتعليم بيئةتهن إلعداد اممارس حولرياض األطفال  معلمات تختلف استجاباتهل  .٢
 ،العلميالمؤهل  باختالف ل الروضةاطفألدى  مهارتي القراءة والكتابةبتطوير متعلقة 

  ؟ والتفاعل بينهم التخصصو الخبرة،سنوات و

  :وقد انبثق عن هذا السؤال الفرضية التالية

علمات رياض األطفال حول ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط استجابات م
لدى أطفال الروضة تعزى  مهارتي القراءة والكتابةتعليمة متعلقة بتطوير  بيئةتهن إلعداد اممارس
    .، والتفاعل بينهمالتخصصوالمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، :إلى

  
  دراسةال حدود

  :بما يلي بنتائجها والقدرة على تعميمها تتحدد هذه الدراسة في األخذ

في  فقط الذين يعملوناقتصار عينة الدراسة على معلمات رياض األطفال  :ود البشريةالحد -
مما يجعل نتائجها مرتبطة بنوعية العينة  عمان،محافظة رياض األطفال الخاصة في 

 .المشمولة بالدراسة

لتطبيق أداة الدراسة،  ٢٠٠٧/ ٢٠٠٦تم تحديد الفصل الدراسي الثاني : الحدود الزمانية -
إلى ٧/٢/٢٠٠٧شهرين اثنين فقط من ما يقارب التطبيق على  فترةرت حيث اقتص

١١/٤/٢٠٠٧ . 

ة التعليم عشوائية من رياض األطفال الخاصة التابعة لمديريتم اختيار عينة  :الحدود المكانية -
 .الخاص في العاصمة عمان

 من (Quantitative research) اتبعت هذه الدراسة البحث الكمي: الحدود اإلحصائية -
هذه  مما يجعل نتائجاالستبانة بمجاالتها األربعة، هي وخالل استخدام أداة واحدة فقط 

  .مرتبطة بنوعية األداة وما تحقق لها من صدق وثبات الدراسة
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  مصطلحات الدراسة

ذه الدراس  ذي   ةورد في ه ي ال أتي التعريف اإلجرائ ا ي ة، وفيم عدد من المصطلحات الهام
  :هاكل مصطلح منلوضعه الباحث 

مجموعة من اإلجراءات المادية التي تقوم المعلمة  :القراءة والكتابة يمهارات طويرتبيئة  -
خارجه لمساعدة األطفال على تطوير مهاراتهم القرائية بإعدادها وتنظيمها داخل الصف أو 

، ومكتبة الصف داخل الصفالمطبوعة البيئة الغنية بالمواد  على مثًال وتحتوي، والكتابية
والفن والكتابة واللعب التمثيلي، القراءة  زواياو ،ومجالت قصصآتب و تويه منوما تح

  .ما يتوافر من مواد مطبوعة في بيئة الروضة الخارجية باإلضافة إلى

آالملصقات واإلشارات  المواد المطبوعةوتشير إلى  : بالمواد المطبوعةالبيئة الغنية  -
أشكال  جميعتي تعلق على جدران الحائط وواللوحات والبطاقات والتعليمات المكتوبة ال

  .سياق وظيفي في ةالمقدم المواد المطبوعة

ات التي تقوم بها معلمة رياض األطفال أثناء إعداد بيئة يتعني السلوآ :درجة الممارسة -
ويقصد بها إجرائيًا بالدرجة التي يحصل عليها المستجيب  ،مهارتي القراءة والكتابة تطوير

  .المقياس المستخدمفي ضوء ) المعلمة(
  

 الدراسات السابقة

ة بموضوع الدراس    يتأجر راءة      ةالحالي  ةدراسات لها عالق يم الق ة تعل ، بعضها في دور بيئ
وأخرى في ممارسات المعلمين في  المبكرة والكتابة في تطوير مهارات األطفال القرائية والكتابية

ك  إعداد   ة تل د أجرى   ف .البيئ ا ق م و لور يت  (Taylor, Blum & Longsdon, 1986) لونجدون وبل
ى      دراسة هدفت إلى تصميم برنامج تدريبي لمعلمي ما قبل ا ة صفية تساعد عل ق بيئ  لمدرسة لخل

، الروضة صفًا من صفوف   ١٣ أجريت الدراسة على .عند األطفال والكتابةقراءة لل التعلم المبكر
ق . وضةطفال من أطفال الر) ١٢٤(على  عينة الدراسة اشتملتو أهداف الدراسة استخدم     ولتحقي

احثون  ة   الب ة المكتوب وعي باللغ ار ال فية واختب ة الص ى   . المالحظ ال إل يم األطف م تقس د ت وق
ة      ؛مجموعتين ة تعلمت في بيئ ة مجموعة تجريبي  أخرى المطبوعة، و واللوحات  لملصقات  با غني

ر      ة غي ة ضابطة تعلمت في بيئ المواد المطبوعة   غني وعتي    . ب ين المجم ة ب د المقارن ن أشارت  وعن
 بالمواد المطبوعة حققوا في اختبارات الوعي غنيةالنتائج إلى أن األطفال الذين التحقوا بصفوف 

  . بالمواد المطبوعة غنيةالصفوف غير الباللغة المكتوبة نتائج أعلى من نظرائهم في 

استقصاء أثر إلى  (Neuman & Roskos, 1990)نيومان وروسكوس  دراسة هدفتو
أجريت . طات القراءة والكتابة لألطفال في اللعب التمثيلياعلى نشواد المطبوعة المتصميم بيئة 

تراوحت  طفًال ٣٧شتمالن على يالدراسة على صفين اثنين من صفوف ما قبل المدرسة 
قام الباحثان بإعادة تصميم البيئة التعليمية لتخدم أهداف . أربع إلى خمس سنوات ما بينأعمارهم 

اللعب زوايا إلى أن  الدراسةتوصلت نتائج و. ت أسلوب المالحظة أداًة للدراسةدراستهما التي اتبع
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للمواد عزز االستعمال الوظيفي ييمكن أن  صفوف ما قبل المدرسةالتمثيلي المصممة في 
، العلوم زاوية(األخرى  التعليمية الزوايابضرورة احتواء  ت الدراسةآما أوص. المطبوعة

على المواد المطبوعة الوظيفية ) الخ...الرياضيات زاويةة، وعيدراسات االجتمالا زاويةو
       .وأدوات القراءة والكتابة

في المعلمين المقارنة بين ممارسات  هدفت إلىفقد   (Diffily, 1992)دفلي دراسة أما
اشتملت عينة الدراسة على صفين من صفوف رياض  .مهارتي القراءة والكتابة تطوير ةإعداد بيئ
وتكونت أداة الدراسة من . نان اثنتاطفًال، تقوم على تدريسهما معلمت) ٣٨(ضمان األطفال ي

الطريقة التقليدية القائمة على التدريس  األولى المعلمة استخدمتالمقابلة والمالحظة، حيث 
المعلمة  استخدمتبينما  ،القراءة والكتابة يمهارت تطويردونما إعداد لبيئة المباشر  الرسمي
التي من  (Developmentally Appropriate Practices)الئمة نمائيًا مارسات المالمالثانية 
ن األطفال في أوأظهرت النتائج . القراءة والكتابة تطوير مهارتياألطفال ببيئة تم تزويد خاللها 

، ةالمعلم تقدمهاالطريقة التقليدية نظروا إلى الكتابة على أنها عملية نسخ الكلمات والجمل التي 
والكتابة ميًال أآثر لتعلم القراءة والكتابة، ونظروا تطوير القراءة بيئة ما أظهر األطفال في بين

  .حقيقيون ـّاب، وأنهم آتالقصص التي يكتبونها وألنفسهم على أنهم مؤلف

أثر ترتيب صف الروضة وتنظيمه  هدفت إلى تبياندراسة ) ١٩٩٣(وأجرت النابلسي 
وتكونت عينة الدراسة من  .لغوي والحرآي لألطفالى النمو الالتعليمية عل الزوايا حسب طريقة

التعليمية،  الزواياروضتان تدرسان وفقًا لطريقة  ؛طفًال موزعين على أربع روضات )٤٠(
لقياس  ًاوقد طبقت الباحثة في نهاية التجربة اختبار. تدرسان وفقًا للطريقة التقليدية روضتانو

وتبين من نتائج الدراسة . عينة الدراسة في آلتا الروضتين النمو اللغوي والحرآي على األطفال
 الزوايالطريقة  ًالصالح المجموعة التي درست وفقوبين المتوسطين  ًالة إحصائياوجود فروق د

  .التعليمية

في تطوير مهارات  التعليمية البيئةللدراسات التي تناولت أهمية  مومن خالل استعراضه
 قيامإلى أن ) Christie, et al., 1997( وآخرونآريستي  توصل، المبكرة األطفال القرائية

ساعد األطفال على  خلق مكتبة غنية بالكتب المتنوعة شكًال ومضمونًا في غرفة الصفب ينالمعلم
، آما أن قيام المعلمات لديهم بل القراءةقوتطوير مهارات ما المواد المطبوعة ك مصطلحات إدرا

الكتب المتوافرة في مكتبة غرفة الصف أتاح لمفاهيم األطفال القرائية يوميًا من  ألطفالبالقراءة ل
دراسة بهدف ) ٢٠٠٣(عربيًا أجرت جوهر و .تطور التفاعل االجتماعي بينهم نالنمو، فضًال ع

لتعرف إلى اتجاهات معلمات رياض األطفال بدولة الكويت نحو استخدام قراءة آتب القصص ا
معلمة أجبن عن استبانة ) ٢٤٨(تكونت عينة الدراسة من . والكتابةآأسلوب للتعلم المبكر للقراءة 

أن اتجاهات المعلمات نحو إلى لقياس اتجاهاتهن نحو قراءة آتب القصص، وأشارت النتائج 
لديهن الوعي بالربط بين قراءة القصص دون أن يتوافر  آانت إيجابية قراءة آتب القصص

أن المعلمات أظهرن آما أشارت النتائج إلى . ة والكتابيةوالتعلم المبكر لمهارات األطفال القرائي
  .للقراءة والكتابة صفوفهنزاوية خاصة في حقيقية لتوافر حاجة 
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بدراسة هدفت إلى استقصاء   (Tao & Robinson, 2005)قام تاو وروبنسونو
ل برنامج خالة هداشتصورات الطلبة المعلمين لبيئة الصف الغنية بالمواد المطبوعة أثناء فترة الم

طالبًا متدربًا، وقد تم تكليف أولئك الطلبة ) ٣٥(تكونت عينة الدراسة من . التربية العملية
ساعة لخبرات تعليم فنون اللغة لألطفال في مؤسسات التعليم ما قبل ) ٣٦(المتدربين بمشاهدة 

 لتلكالمدرسي، والقيام بتسجيل ما تم مشاهدته من خالل صحائف أسبوعية، ووصف آامل 
واعتمد الباحثان على الطريقة النوعية الستقصاء ما تم .  الدراسي بعد انتهاء الفصلالخبرات 

. الحصول عليه من المشاهدات والتقارير الوصفية فيما بتعلق بالبيئة الغنية بالمواد المطبوعة
لمواد يالحظوا توظيفًا طبيعيًا للبيئة الغنية بالم وأظهرت النتائج أن معظم الطلبة المعلمين 

  .في الصفوف التي تدربوا فيها المطبوعة

فقد هدفت إلى تصميم برنامج تدريبي لمعلمات رياض ) ٢٠٠٨(أما دراسة الخالص 
تكونت . األطفال في فلسطين لمساعدتهن في تصميم البيئة التعليمية وذآاءات األطفال المتعددة

دراسة الحالة من خالل دراسة  واتبعت الباحثة. عينة الدراسة من روضة واحدة في مدينة القدس
، ووظفت الباحثة أدوات لتشملهم الدراسة عشرة أطفال لكل معلمةواختيار أربع معلمات حالة 

أثرًا وأظهرت النتائج . عديدة آالمقابلة والمالحظة وصحائف التأمل واختبار الذآاءات المتعددة
علمات نحو تحسين ممارساتهن إيجابيًا للتدريب على التفكير التأملي في تغيير معتقدات الم

التدريسية وتطوير بيئة تعليمية مالئمة لتعلم األطفال، آما أدى تطوير المعلمات للبيئة التعليمية 
  .إلى تطوير ذآاءات األطفال المتعددة

الستقصاء أثر البيئة المنزلية الغنية بالمواد  )مقبول للنشر(وفي دراسة حديثة قام بها احميدة 
تكونت عينة . وير وعي أطفال ما قبل المدرسة باللغة المكتوبة في األردنالمطبوعة في تط

يعيشون تم توزيع استبانة على الوالدين لتحديد األطفال الذين . والديهموطفًال ) ٤٠(الدراسة من 
بيئة منزلية غنية بالمواد المطبوعة من أولئك الذين يعيشون في بيئة تفتقر إلى تلك المواد  في

وأظهرت نتائج الدراسة أن . ما خضع جميع األطفال الختبار الوعي باللغة المكتوبةالمطبوعة، آ
ممارسات الوالدين في توفير بيئة تعليمية غنية بالمواد المطبوعة تراوحت بين المتوسطة 

إلى أن األطفال الذين يعيشون في بيئة غنية بالمواد المطبوعة  النتائج والمتدنية، آما أشارت
  . تلك الموادباللغة المكتوبة أآثر من أولئك الذين يعيشون في بيئة تفتقر إلى أظهروا وعيًا 

  
  تعليق على الدراسات السابقة

الموضوع الرئيس الذي تناولته هو  أنالدراسات واألبحاث السابقة معظم يتبين من استقراء 
لكتابة عند األطفال، وقد مهارات القراءة وا في تنميةراءة والكتابة للق التعلم المبكر بيئةأثر إعداد 

القراءة والكتابة  تعليم بيئةن األطفال الذين وجدوا وتعلموا في إلى أالدراسات السابقة  تلكأشارت 
 تعليم بيئةمقارنة األطفال الذين تعلموا في تمت   وقد .أظهروا سلوآيات القراءة والكتابة المبكرة
التعليمية  البيئةالتعرض إلى عناصر تم  آما ـتقليدية بيئةالقراءة والكتابة بأقرانهم الذين تعلموا في 

 التعليمية الزواياوبالمواد المطبوعة القراءة والكتابة، مثل البيئة الغنية  مهارات طويرالمتعلقة بت
آما يشير استعراض األدبيات السابقة إلى حاجة معلمات رياض األطفال إلى  .مكتبة الصفو
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والحاجة ، )٢٠٠٨الخالص، (لبيئة التعليمية على نحو أفضل من إعداد ا ليتمكن برامج تدريبية
 البيئة إلى توظيف، و)٢٠٠٣جوهر، (بالزوايا التعليمية الخاصة بالقراءة والكتابة  إلى تزويدهن

الحاجة إلى ، و(Tao & Robinson, 2005)الغنية بالمواد المطبوعة بطريقة طبيعية  الصفية
احميدة، مقبول (في المنزل  ة تطوير القراءة والكتابةبيئعلى توظيف  وتشجيعهم الوالدينحث 
   ).للنشر

لدراسات السابقة في تصميم بحثه، وبناء االستبانة اوالباحث من األدب التربوي  استفادوقد 
من مهارتي القراءة والكتابة تطوير أداة الدراسة وخاصة فيما يتعلق باستخالص عناصر بيئة 

 مدىأنها تستقصي  ختلف عن الدراسات السابقة فيت ةالحاليسة دراويالحظ أن ال. األدب التربوي
من خالل دراسة درجة ممارسة مهارتي القراءة والكتابة إعداد البيئة التعليمية المتعلقة بتطوير 

 في األداة التي اتبعت وهي االستبانة ئة، آما تختلف عن تلك الدراساتالمعلمات إلعداد هذه البي
فيها الدراسة وهي البيئة  طبقتالتي وير القراءة والكتابة، وفي البيئة التي ضمت عناصر بيئة تط

  . متعلقة بهذا الميدانال التي تفتقر إلى الدراساتاألردنية 
 

  المنهج واإلجراءات

باعتباره المنهج المالئم لغايات  التحليلي استخدم الباحث المنهج الوصفي :منهج الدراسة
 .الميدانية وتفسيرها بداللة الحقائق المتوافرةوصف حقائق تتعلق بموضوع الدراسة 

 اللواتي يعملناشتمل مجتمع الدراسة على جميع معلمات رياض األطفال : دراسةمجتمع ال
 )١٧٠٨(والبالغ عددهن  ٢٠٠٦/٢٠٠٧في رياض األطفال الخاصة في عمان للعام الدراسي 

 ).٢٠٠٧التربية والتعليم،  وزارة( ٢٠٠٦/٢٠٠٧لعام  وزارة التربية والتعليم اتإحصائي وفق

معلمة تم اختيارهن بالطريقة العشوائية البسيطة ) ٢٥٠(بلغت عينة الدراسة  :عينة الدراسة
توزيع ) ١(ويبين الجدول رقم معلمة، ) ١٧٠٨(والبالغ  من مجتمع الدراسة %)١٥(وبنسبة 

 .أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات المؤهل العلمي وسنوات الخبرة والتخصص
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توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات المؤهل العلمي وسنوات الخبرة  :)١(جدول 
  .والتخصص

  

ةأداة ال ميم أداة ا آ :دراس ة لتص ث   درلتوطئ ام الباح ة ق وي   اس ى األدب الترب االطالع عل ب
ة والدراسات السابقة التي تناولت موضوع إعداد  ة    البيئ ة المتعلق راءة   بتطوير  التعليمي ارتي الق مه

آما قام أيضًا بإجراء مقابلة غير رسمية مع عدد من معلمات رياض   .لدى طفل الروضةوالكتابة 
ة  يئةبعض األسئلة التي تتعلق بإعداد الب األطفال، حيث وجه لهن راءة   بتطوير   المتعلق ارتي الق مه

ة ي ضوء  .والكتاب اتوف ه الباحث من معلوم ا توصل إلي ة  م تبانة خاصة بالدراس م تصميم اس ت
ن  مك ة م ى أربع   )٥٠(ون ة عل رة موزع الي   ةفق و الت ى النح االت عل ة  : مج ة الغني المواد البيئ ب

ة او، المطبوع ة،  الزواي ة الصف،والتعليمي ةو مكتب ة الخارجي رة اخت . البيئ ل فق ار بوتضمنت آ
ألداء   وفقًا ألبعاد مقياسالمعلمات إلعداد بيئة تعليم القراءة والكتابة  ةدرجة ممارس ى  خماسي ل عل

ادرًا  )درجات ٣( ، أحيانًا )درجات ٤(، غالبًا )درجات ٥( ًادائم : لنحو التاليا ان (، ن دًا  )درجت ، أب
 .)درجة واحدة( 

 )٥٤(التي تكونت في صورتها األولية من  لدراسةتم عرض استبانة ا: و ثباتها صدق األداة
دريس المتخصصين    ) ١٠(فقرة على  ة الت وم التر   محكمين من أعضاء هيئ ة والنفسية  في العل  بوي

ة را      ة والملك وم التربوي ي العل داء          في آليت يهم إب ة الهاشمية، حيث طلب إل ة في الجامع ا للطفول ني
ا، ومدى وضوح           آ ي صنفت فيه رات مع المجاالت الت رائهم في األداة من حيث مدى اتساق الفق

ة ى الصياغة اللغوي ه من والمعن ا يرون رات والكشف عن نواقصها، وإضافة م ذه الفق بًا من له اس
رات و  ائهمرآوقد تم األخذ ب. مالحظات ادة ص  من حيث تعديل بعض الفق م حذف   تغياإع  ٥ها، و ت

رة  )٥٠(لتتكون األداة في صورتها النهائية من  فقرة واحدة وإضافةفقرات،  ا   .فق د  جرى  آم التأآ
تبان   بحساب داللة ثبات االتساق الداخلي لكل ممن ثبات االستبانة  ة  جال من مجاالت االس ة األربع

ألداة ة    ول تخدام معادل ل باس اخ(آك ا-آرونب تبانة  .  (Cronbach-Alpha))ألف ين أن االس وتب
ا هو موضح في     مناسبة لهدف إجراء الدراسة   ثباتومجاالتها تتمتع بمعامالت  م    آم الجدول رق
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨) ٥(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ة   ، فقد بلغ )٢( ألداة الكلي ات ل ات للمجال األول     )٠.٩٣( معامل الثب غ معامل الثب ، ) ٠.٧٩( ، وبل
 ).٠.٧٧(، وللمجال الرابع )٠.٨٦(، وللمجال الثالث )٠.٧٥( وللمجال الثاني

ومعامل  مهارتي القراءة والكتابة معامل الثبات لكل مجال من مجاالت بيئة تطوير): ٢(دول ج
  .ثبات األداة الكلي

المتوسط   تم حساب هذه الدراسة سؤاليول من لإلجابة عن السؤال األ :ئيةالمعالجة اإلحصا
ا  ،فقرة على حدة، وللمجاالت المجتمعة لكل المئويةوالنسبة  الحسابي م أيضاً   آم حساب الرتب    ت
اني   .لكل فقرة روق     ولإلجابة عن السؤال الث دل     للكشف عن وجود ف ة إحصائية في مع ذات دالل

اين  ة الدراسة تم استخدام  استجابات معلمات رياض األطفال على أدا ل التب ي ال المشترك  تحلي  ثالث
(ANCOVA) .للمقارنات البعدية هفيتبار شآما استخدم اخ .(Scheffe Post–Hoc Test)     

 
 ومناقشتها دراسةنتائج ال

  النتائج المتعلقة بالسؤال األول :أوًال

مهارتي تطوير ية لتعليم بيئةتقدير معلمات رياض األطفال لممارساتهن في إعداد ما درجة 
  ؟الروضة أطفاللدى  القراءة والكتابة

هن على آل من لدرجة ممارستأفراد عينة الدراسة  تمت اإلجابة عن هذا السؤال بتقدير
لكل ممارسة من والرتبة والنسبة المئوية  مجاالت األداة األربعة، وتم حساب الوسط الحسابي

، وذلك من خالل الدرجات المقاسة على مهارتي القراءة والكتابة تطويرممارسات إعداد بيئة 
صحيح أداة الدراسة قام وإلجراءات ت .)لبًا، أحيانًا ، نادرًا، أبدًا، غا ًادائم(االستبانة لكل ممارسة 

مستويات وفقًا لطبيعة الدراسة وأهدافها على النحو  خمسةالباحث بتقسيم درجة الممارسة إلى 
، )%٥٩.٩ -  %٥٠(من  متدنية، وممارسة )%٥٠( متدنية جدًا أقل منممارسة : التالي

، وممارسة %)٧٩.٩- %٧٠(و ممارسة عالية من  ،%)٦٩.٩-%٦٠(من  توسطةوممارسة م
ن أعضاء هيئة واتبع هذا المعيار بعد تحكيمه وإقراره من قبل عدد م. فأعلى%) ٨٠(جدًا  عالية

 استخراج تمعن هذا السؤال  لإلجابةو .في الطفولة والقياس والتقويمالتدريس المتخصصين 

  معامل الثبات  عدد الفقرات     المجاالت الرقم

  ٠.٧٩  ١٣  البيئة الغنية بالمواد المطبوعة  ١

  ٠.٧٥  ١١  التعليمية الزوايا ٢

  ٠.٨٦  ١٦  مكتبة الصف ٣

  ٠.٧٧  ١٠  البيئة الخارجية ٤

  ٠.٩٣  ٥٠  المجاالت مجتمعة
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ة إعداد سممار لتقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة والرتب النسب المئويةوالمتوسطات الحسابية 
للمجاالت مجتمعة فيما يأتي عرض لهذه التقديرات تبعًا و. مهارتي القراءة والكتابة طويرتبيئة 
  .من مجاالت الدراسة األربعةمجال لكل و

  ب المجاالت تبعًا للدرجة الكلية للمجاالتترت  -

النتائج التي تم التوصل إليها فيما يتعلق بدرجة ممارسة المعلمات ) ٣(يبين الجدول رقم 
  .في المجاالت الفرعية والدرجة الكليةمهارتي القراءة والكتابة ة تطوير إلعداد بيئ

لمجاالت  ممارسات المعلمات المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والرتب لدرجة): ٣(جدول 
  .)٢٥٠=ن( مهارتي القراءة والكتابةإعداد بيئة تطوير 

% النسبة المئوية  الرتبة  الرقم المجاالت المتوسط الحسابي
 ١ بالمواد المطبوعةالبيئة الغنية  ٣.٦٥  ٧٣ ١
 ٢  الزوايا التعليمية ٣.٢٩  ٦٦.٨ ٢
  ٣ البيئة الخارجية  ٣.٢٥  ٦٥ ٣
 ٣ مكتبة الصف ٢.٩٣  ٥٨.٦ ٤
 الدرجة الكلية ٣.٢٩  ٦٥.٦ 

تطوير  بيئةلدرجة ممارسة المعلمات إلعداد  النسبة المئويةإلى أن ) ٣(يشير الجدول رقم 
جاءت ، حيث )%٦٥.٦( تعلى المجاالت آكل آانت متوسطة إذ بلغ والكتابة مهارتي القراءة
 بلغتمتوسطة، إذ  في مجالي الزوايا التعليمية والبيئة الخارجية للممارسات النسب المئوية

للممارسة في مجال البيئة الغنية  في حين جاءت النسبة المئوية، على التوالي )%٦٥و % ٦٦.٨(
وربما تعزى هذه النتيجة إلى أن إغناء بيئة الروضة  .)%٧٣( إذ بلغت عالية بالمواد المطبوعة

بالمواد المطبوعة يتطلب توفير المواد المطبوعة والكتب وأدوات الكتابة والملصقات في غرفة 
وهذا بالفعل ما تتبعه معظم رياض األطفال في األردن، بيد أن اتباعها ذلك ينبع من  ،الصف

تهيئة الظروف الوفيرة لألطفال بحتًا في تعليم األطفال أآثر من آونه  انتهاجها منهجًا أآاديميًا
للتكيف مع التعليم في المرحلة األساسية، وجعلهم قادرين على مواجهة متطلبات التعلم والتعليم 

 ,Tao & Robinson)تاو وروبنسونا توصل إليه واختلفت هذه النتيجة عّم . في المدرسة الحقًا
هذا ولعل . تفتقر إلى المواد المطبوعة ما قبل المدرسةا أن بيئات صفوف ن وجدااللذ  (2005

أن دراستهما آانت قائمة على المالحظة ومعايشة الواقع والتي تكشفه بدقة االختالف يعود إلى 
  .ن عن تقديراتهم الذاتية لممارساتهمميبدًال من اعتمادها على سؤال المعل

لها  ت النسبة المئويةالممارسة متدنية حيث بلغ أما على مجال مكتبة الصف فجاءت نسبة
وقد يرجع السبب في ذلك إلى عدم قناعة معلمات رياض األطفال بأهمية المكتبة وما ). %٥٨.٦(

إلى تجدر اإلشارة  حيثتحتويها من آتب و قصص األطفال في تطوير مهارتي القراءة والكتابة، 
عدى آونها آتبًا مقررة آكتب العربية ن ما تحتويه صفوف رياض األطفال من آتب ال يتأ

والرياضيات ونحوهما من الكتب التي تهدف إلى تزويد الطفل بالمهارات األآاديمية تمامًا آالتي 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨) ٥(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 أبحاث آريستي وآخرون ما توصلت إليهواختلفت هذه النتيجة ع. يتعرض لها في المدرسة
)Christie, et al., 1997 ( ألطفال يقومون بإعداد معلمي رياض اوالتي أشارت إلى أن

وهذا ليس مستعربًا سيما أن المكتبات وآتب . مكتبات غنية بكتب قصص األطفال في صفوفهم
أما في البلدان . في الدول الغربية األطفال تعتبر جزءًا أساسيًا من بيئة رياض األطفال التعليمية

الصف ضعيفًا،  ةغرف العربية فما زال الوعي بأهمية توفير مكتبات وزوايا خاصة بالكتب في
أن  إلى والتي أشارتالتي أجريت في الكويت،  )٢٠٠٣(ولعل هذا ما أيدته دراسة جوهر 

معلمات رياض األطفال ال يعين أهمية الكتب في تطوير قدرة األطفال القرائية والكتابية المبكرة، 
   .وأنهن أظهرن حاجة للتعرف إلى أساليب قراءة آتب القصص لألطفال

  مجاالت تبعًا لكل مجال من مجاالت الدراسة األربعةترتب ال  -

أما فيما يتعلق بدرجة تقدير المعلمات لممارساتهن فيما يتعلق بإعداد بيئة تعليمية لتطوير 
 على آل مجال من مجاالت الدراسة األربعة مهارتي القراءة والكتابة لدى األطفال في الروضة

  :فكانت على النحو اآلتي

  بيئة الغنية بالمواد المطبوعةال: المجال األول

النتائج التي تم التوصل إليها فيما يتعلق بدرجة ممارسة المعلمات ) ٤(يبين الجدول رقم 
  .المجالفيما يتعلق بهذا  مهارتي القراءة والكتابةإلعداد بيئة تطوير 



 ١٦٦٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فتحي احميدة

 ٢٠٠٨) ٥(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(عة النجاح لألبحاث ـــــــ مجلة جامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د بيئةممارسة المعلمات إلعدالدرجة النسب المئوية والرتب والمتوسطات الحسابية : )٤(جدول 
  .)٢٥٠=ن( بالمواد المطبوعةعلى مجال البيئة الغنية مهارتي القراءة والكتابة تطوير 

  الرتبة
النسبة 
 %المئوية 

 المتوسط
  الحسابي

 الرقم العبـــــارة

أعرض الحروف الهجائية بشكل بارز في غرفة  ٤.٤٦  ٨٩.٢ ١
خشبية، (الصف بأحجام وأشكال مختلفة 
ات مضيئة أو مغناطيسية، بالستيكية، لوح

 ).مطبوعة

١  

 غرفة أعرض أسماء األطفال بشكل بارز في ٤.٠٩  ٨١.٨ ٢
 .الصف

٢  

ملء غرفة الصف باإلشارات أحرص على  ٤.٠٥  ٨١ ٣
 .والبطاقات والملصقات المكتوبة

٣  

: أوفر في غرفة الصف لوحات مطبوعة مثل ٤.٠٣  ٨٠.٦ ٤
، ضور والغياب، ولوحة أيام األسبوعلوحة الح
ولوحة األعياد الرسمية،  فصول،الطقس وال
  )والتقويم

٤ 

أعلق على جدران الحائط الكلمات األآثر تكرارًا  ٤.٠١  ٨٠.٢ ٥
 .مما تعلمه األطفال

٥  

أعرض التعليمات التي على األطفال اتباعها  ٣.٩٢  ٧٨.٤ ٦
  .بشكل مكتوب في غرفة الصف

٦ 

أزود غرفة الصف بأشكال مختلفة من مواد  ٣.٨٤  ٧٦.٨ ٧
، بطاقات، سبورات أوراق( :ة مثلالكتاب

أقالم رصاص، ( وأدوات الكتابة ..) صغيرة
 ).أقالم شمع، طباشير

٧ 

أشير إلى المواد المطبوعة داخل غرفة الصف  ٣.٨٤  ٧٦.٨ ٧
  .وأقرأها لألطفال

٨ 

أوظف مواد البيئة الصفية المطبوعة في حياة  ٣.٧٨  ٧٥.٦ ٨
 .األطفال

٩  

المواد واألدوات في غرفة أآتب أسماء جميع  ٣.٣٢  ٦٦.٤ ٩
  .الصف لتعريف األطفال بها

١٠  

أشجع األطفال على تهجئة و قراءة المواد  ٢.٩٦  ٥٩.٢ ١٠
  .المطبوعة في بيئة الصف

١١  
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 )٢(تابع جدول رقم ... 

تطوير ت رياض األطفال إلعداد بيئة أن درجة ممارسة معلما) ٤(يتضح من الجدول رقم 
 عالية جدًاتراوحت ما بين بالمواد المطبوعة في مجال البيئة الغنية ي القراءة والكتابة مهارت

بين  نسبها المئويةحت وتراو عالية جدًا) ٥، ٤، ٣، ٢، ١(اءت الممارسات ج، إذ عاليةو
ممارسة عرض " والمتعلقة بـ) ١(آانت أعلى درجة للممارسة رقم حيث  ،)%٨٠.٢ - %٨٩.٢(

 بلغت نسبتها المئوية، إذ "شكل بارز في غرفة الصف بأحجام وأشكال مختلفةالحروف الهجائية ب
بنسبة مئوية بلغت " الصف غرفة عرض أسماء األطفال بشكل بارز في"يليها  ،)%٨٩.٢(
 بنسبة مئوية بلغت ملء غرفة الصف باإلشارات والبطاقات والملصقات المكتوبة"، و%)٨١.٨(
لتي تتعلق بعرض الحروف الهجائية وأسماء األطفال ا والحق أن تلك الممارسات  %).٨١(

والملصقات المكتوبة بشكل بارز في غرفة الصف آانت درجتها آبيرة، وقد يرجع السبب في 
ذلك إلى حرص إدارة رياض األطفال على أن تظهر الصفوف بمظهر جذاب، وذلك الستقطاب 

الغالبية العظمى من رياض األطفال ولفت أنظار أولياء أمور األطفال، وخاصة إذا ما علمنا بأن 
أن توفير هذه المواد في باإلضافة إلى ، )UNESCO, 2006( في المملكة تابعة للقطاع الخاص
ال يعني  ، والتي تعد من تجهيزات الروضة،فوجود تلك المواد .رياض األطفال غير مكلف ماديًا

مطبوعة لتطوير القراءة والكتابة بالضرورة أن المعلمات يحرصن على توفير بيئة غنية بالمواد ال
بأنه ليس  (Morrow, 2004)وقد اتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه مورو  .لدى األطفال

من األهمية ملء غرف الصف بالمواد المطبوعة إن لم يتزامن ذلك مع توظيف تلك 
ى تطوير المواد،وإعطاء األطفال الفرص الوفيرة الستخدامها، واإليمان بقدرة األطفال عل

  .مهاراتهم القرائية والكتابية في تلك البيئة

بلغت النسبة المئوية إذ  ،متدنية) ١٢، ١١( درجة تقديرات المعلمات للممارسات آما جاءت
عرض "، وممارسة %)٥٩.٢" (قراءة المواد المطبوعةتشجيع األطفال على تهجئة و"لممارسة 

رقم  ممارسةال، في حين حققت )%٥٩( "ها لألطفالاءتحكمة أو رسالة صباحية مطبوعة وقر
فة الصف بغض النظر عن عرض األعمال الكتابية لألطفال في غر"على  نصتوالتي ) ١٣(

، وهذه النسبة تمثل )%٤٦( بنسبة مئوية بلغت أدنى مرتبة" صحيحةمحاوالتهم الكتابية غير 

  الرتبة
النسبة 
 %المئوية 

 المتوسط
  الحسابي

 الرقم العبـــــارة

ة أو رسالة أعرض في بداية اليوم الدراسي حكم ٢.٩٥  ٥٩ ١١
  .صباحية بشكل مطبوع وأقرأها لألطفال

١٢  

أعرض في غرفة الصف األعمال الكتابية  ٢.٣٠  ٤٦ ١٢
لألطفال بغض النظر عن محاوالتهم الكتابية 

  .غير صحيحة

١٣  

  الدرجة الكلية ٣.٦٥ ٧٣  
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مات رياض األطفال إلى أن بعض معلتدني تلك الممارسات  ويعزو الباحث .ممارسة متدنية جدًا
في األردن ينظرن إلى تعلم القراءة والكتابة في الطفولة المبكرة نظرة تقليدية حيث يتوقعن من 
األطفال درجة اإلتقان في تعلم هاتين المهارتين، فمحاوالت األطفال المتعثرة في القراءة والكتابة 

حرمن األطفال من فرص هن يباإلضافة إلى أنال تجد القبول والتشجيع من قبل المعلمات، 
التعرف إلى المواد المطبوعة وقراءة الكتب ومحاوالت الكتابة المبكرة متجاهالت حقيقة مفادها 

 تعليم القراءة والكتابة بيئةأن األطفال يظهرون سلوآيات القراءة والكتابة المبكرة إذا ما تعرضوا ل
.(Clay, 1982; Durkin, 1993) فتشموزر هذه النتيجة عما توصلت إليها وتختلف 

(Muzervich, 1999) يتعاملون مع األطفال  في دراستها التي أشارت إلى أن المعلمين الذين
فهذه . ب مبكرون، يمارسون تلك الممارسات السابقة في إعداد بيئتهم التعليميةاوآّتاء رعلى أنهم ق

يئة العربية عمومًا واألردنية خصوصًا يفتقرن إلى التباين في تلك النتائج مرده أن المعلمات في الب
المعرفة بمراحل تطوير القراءة والكتابة لدى األطفال والوعي بالمهارات التي يستطيع الطفل 
القيام بها من غيرها من المهارات، والسبب في ذلك يعود إلى ضعف برامج إعداد معلمي رياض 

التي تتعرض لها المعلمات  والزيارات اإلشرافية يةاألطفال في الجامعات، وقلة الدورات التدريب
  .أثناء الخدمة

  التعليمية الزوايا :المجال الثاني

النتائج التي تم التوصل إليها فيما يتعلق بدرجة ممارسة المعلمات ) ٥(يبين الجدول رقم 
  .مجالفيما يتعلق بهذا ال مهارتي القراءة والكتابةإلعداد بيئة تطوير 

المعلمات إلعداد بيئة  لدرجة ممارسةوالنسب المئوية والرتب  وسطات الحسابيةالمت: )٥(جدول 
  .)٢٥٠=ن( التعليمية الزواياعلى مجال مهارتي القراءة والكتابة تطوير 
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في آافة ) أوراق وأقالم(أوفر معدات الكتابة  ٤.٠٨ ٨١.٦ ١
 .التعليمية ياالزوا

١  

أوفر ملفات الكتابة لحفظ أعمال األطفال الكتابية  ٣.٩٠ ٧٨ ٢
 .في زاوية الكتابة

٢ 

التعليمية في تطوير مهارات  الزوايااستخدم  ٣.٨٢ ٧٦.٤ ٣
 .األطفال القرائية والكتابية

٣  

  ٤  .أوفر في غرفة الصف جميع الزوايا التعليمية ٣.٦١ ٧٢.٢ ٤
التعليمية بمختلف أنواعها بمواد  واياالزأزود  ٣.٤٧ ٦٩.٤ ٥

  .مطبوعة
٥ 

بطاقًة تحتوي اسم  ةآل زاوية تعليميأضع في  ٣.٤٠ ٦٨ ٦
  .لتعريف األطفال بهزاوية ال

٦ 
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)٥(تابع جدول رقم ...   
 

تطوير أن درجة ممارسة معلمات رياض األطفال إلعداد بيئة ) ٥(يتبين من الجدول رقم 
. متدنيةو متوسطةعالية وتراوحت ما بين  التعليمية الزوايافي مجال  مهارتي القراءة والكتابة

عالية جدًا التعليمية  الزوايامعدات الكتابة في آافة المتعلقة بتوفير ) ١(رقم ممارسة ال جاءتو
أن المعلمات يحرصن  ويرى الباحث أن السبب قد يرجع إلى .)%٨١.٦(وبنسبة مئوية بلغت 

فهن يبذلن وقتًا طويالًُ في تعليم األطفال على الجانب األآاديمي البحت في تعليم األطفال، لذلك 
الكتابة ويحرصن على توفير معدات وأدوات  ،الكتابة والنسخ آروتين يومي داخل غرفة الصف

ولعل هذا يعكس نظرة تقليدية في تطوير مهارات القراءة والكتابة أآثر من آونها . بشكل دائم
 & Bredekamp)إليه بريدآامب وآوبل وهذه النتيجة تتفق مع ما توصل  .نظرة نمائية تطورية

Copple 1997) أن على المعلمات أن يبتعدن عن الممارسات غير المالئمة نمائيًا  ان أآدذاالل
فوفقًا لمورو . والتي تتطلب من األطفال الكتابة بدون هدف ونسخ نماذج من أعمال المعلمات

(Morrow, 2004) المعدات الكتابية ألطفالهم ينبغي أن يوفر المعلمون واآلباء األدوات و
و . لم يكونوا مستعدين لها ماالستخدامها منذ سن مبكرة دون إجبارهم على ممارسة الكتابة 

توفير ملفات الكتابة لحفظ أعمال األطفال الكتابية ": والمتعلقة بـ)  ٤، ٣، ٢(جاءت الممارسات 
، "رات األطفال القرائية والكتابيةالتعليمية في تطوير مها الزوايااستخدم "، و"في زاوية الكتابة

 - %٧٨(تراوحت نسبها المئوية بين إذ ، عالية "فير في جميع الزوايا التعليمية غرفة الصفتو"و
على توافر الزوايا التعليمية في األردنية ولعل هذه مرده حرص وزارة التربية والتعليم %).٧٢.٢

ليمية في غرفة الصف وفي جميع الرياض، وإلزامها رياض األطفال بتوظيف الزوايا التع
ممارسة  عدهاوقد أولى المنهاج التفاعلي الزوايا التعليمية أهمية خاصة، و. الخبرات التعليمية
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نات لوضع التعليمية بلوحة إعال الزواياأزود  ٣.٢٦ ٦٥.٢ ٧
  .أعمال األطفال عليها

٧  

أعلق تعليمات ورسائل مطبوعة لألطفال داخل  ٣.٠٥ ٦١ ٨
  .لتعريفهم بطبيعة العمل الزوايا

٨  

مثل (أشرك األطفال في تصميم الزوايا التعليمية  ٢.٧٦ ٥٥.٢ ٩
  ).زاوية وموقعها وموادها التعليميةاختيار اسم ال

٩  

في تطوير مهارات أوظف زاوية الحاسوب  ٢.٤٤ ٤٨.٨ ١٠
  .األطفال الكتابية

١٠  

التعليمية بالكتب والمجالت  الزواياأزود  ٢.٣٦ ٤٧.٢ ١١
  .والصحف

١١  

  الدرجة الكلية  ٣.٢٩  ٦٥.٨  
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واختلفت هذه النتيجة عن ). ٢٠٠٤المنهاج الوطني التفاعلي، (مالئمة نمائيًا في رياض األطفال 
مية في ممارسات معلمات يالتعل التي وجدت غيابًا آبيرًا للزوايا) ١٩٩٣(دراسة النابلسي 

حيث لم يكن اهتمام في ، الدراستينبين  عامل الزمنربما يعود إلى االختالف  ا، وهذوضةالر
الذي تشهده المملكة هذه األيام في  الكبير رياض األطفال في بداية التسعينات مقارنة باالهتمام

  .مجال رياض األطفال

متوسطة، إذ تراوحت نسبها ) ٨، ٧، ٦، ٥(وجاءت درجة تقدير المعلمات للممارسات 
 للزواياوبالرغم من إيالء منهاج رياض األطفال عناية خاصة . )%٦١-%٦٩.٤(المئوية بين 

، زواياالتعليمية، إال أن ثمة ممارسات تقليدية تتبع من قبل المعلمات عند إعداد وتوظيف تلك ال
" طفال في تصميم الزوايا التعليميةإشراك األ: "والمتعلقة بـ) ٩(حيث جاءت الممارسة رقم 

) ١٠( تينممارسلل وجاءت آذلك درجة تقديرات المعلمات، %)٥٥.٢(متدنية بنسبة مئوية بلغت 
توظيف زاوية الحاسوب في تطوير " بلغت النسبة المئوية لممارسةإذ  ،جدًا متدنية) ١١(و

عليمية بالكتب والمجالت الت الزواياتزويد " ، ولممارسة%)٤٨.٨" (مهارات األطفال الكتابية
أن تطبيق الزوايا ال يزال حديث العهد في  وربما يرجع السبب إلى. %)٤٧.٢( "والصحف

 فمعظمقتصادية، األسباب  رياض األطفال األردنية لعدم احتواء الرياض على مساحات واسعة
راسة وهذه النتيجة تتفق مع د. )١٩٩٣النابلسي، (أقيمت في األصل لغايات السكن  الرياض
خاصة  التي أشارت إلى أن المعلمات في الكويت أظهرت حاجة إلى توافر زوايا) ٢٠٠٣(جوهر 

رياض في  ًامألوف ًامرأقراءة والكتابة، وهذا يعود إلى أن توافر زوايا للقراءة والكتابة ليس لل
 ,Neuman & Roskos) نيومان وروسكوس وتختلف أيضًا عن نتائج دراسة .العربية األطفال

التي أشارت إلى أن المعلمين يوظفون المواد المطبوعة في بعض الزوايا التعليمية  (1990  
أن آما أن عدم توظيف زاوية الحاسوب في الروضة قد يعود إلى . وخاصة زاوية اللعب التمثيلي

ال يشكل عنصرًا أساسيًا في عملية  األردنية التعلم عن طريق الحاسوب في رياض األطفال
آاريوآي و  (Buckleitner, 2008) بكليتنرالنتيجة تختلف عما توصل إليه ذه وه. التعليم

يمية ، الذين وجدوا أن الحاسوب يعتبر أداة تعل(Kariuki & Burkette, 2007)وبورآيت 
فسبب التباين بين تلك النتائج ربما يعود إلى أن . الروضةوظف في يمناسبة لألطفال، وينبغي أن 

جزءًا من األطفال يعد وسيلة تعليمية خارجية، وأداة للعب وليس الحاسوب في صفوف رياض 
  . المنهاج والنشاط التعليمي

  مكتبة الصف: المجال الثالث

النتائج التي تم التوصل إليها فيما يتعلق بدرجة ممارسة المعلمات ) ٦(يبين الجدول رقم 
  .الفيما يتعلق بهذا المج مهارتي القراءة والكتابةإلعداد بيئة تطوير 
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المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والرتب لدرجة ممارسة المعلمات إلعداد بيئة ): ٦(دول ج
  .)٢٥٠=ن(على مجال مكتبة الصف مهارتي القراءة والكتابة تطوير 

النسبة   الرتبة
 %المئوية 

 المتوسط
الرقم العبـــــارة  الحسابي

يها أعرض الكتب في الرفوف بطريقة يشاهد ف ٣.٥٢ ٧٠.٤ ١
 .الطفل الغالف بشكل بارز

١  

أزود مكتبة الصف بكتب مناسبة لنمو األطفال   ٣.٤٨  ٦٩.٦ ٢
.واهتماماتهم ورغباتهم

٢ 

أقرأ لألطفال يوميًا من آتاب أو قصة داخل مكتبة  ٣.٤٨ ٦٩.٦ ٢
 .الصف

٣  

  ٤ .أتبع ترتيبًا منظمًا في حفظ آتب مكتبة الصف ٣.٣٥ ٦٧ ٣
وات لعمل القصص والكتب أوفر مواد وأد ٣.٣٠ ٦٦ ٤

 .وتجليدها
٥  

 ٦ .أجدد الكتب في مكتبة الصف بشكل دائم ودوري ٣.١٩  ٦٣.٨ ٥
أشجع األطفال على استعمال المكتبة في أوقات  ٣.١٧ ٦٣.٤ ٦

 .فراغهم
٧  

أوفر آتبًا ذات أحجام آبيرة تحتوي على آالم  ٣.١٥ ٦٣ ٧
.مطبوع مكتوب بخط آبير جدّا

٨  

في مكتبة الصف مجموعة مختلفة ومنوعة أوفر ٢.٨٩ ٥٧.٨ ٨
).قصص، أناشيد، أشعار(من أدب األطفال

٩  

أزود مكتبة الصف بطاوالت لالستماع تتضمن  ٢.٨٨ ٥٧.٦ ٨
قصصًا مسجلة يستمع إليها األطفال بواسطة 

 .سماعات األذن

١٠  

التظاهر (أشجع األطفال على قراءة الكتب ٢.٨٥ ٥٧ ٩
. لمة أو لزمالئهمألنفسهم أو للمع)بالقراءة

١١  

أوفر في مكتبة الصف من خمس إلى ثماني آتب  ٢.٧٢ ٥٤.٤ ١٠
 .لكل طفل

١٢  

... أزود مكتبة الصف بحيوانات محشوة ودمى ٢.٦٨  ٥٣.٦ ١١
 .ليقرأ الطفل لها

١٣  

  ١٤ .أشرك األطفال في تصميم مكتبة الصف ٢.٦٤ ٥٢.٨ ١٢
القصص مثل أزود مكتبة الصف بأدوات لتمثيل ٢.٦١ ٥٢.٢ ١٣

مسرح العرائس ولوحات ُيلصق عليها العناصر 
 .الرئيسية للقصة

١٥  

أشجع األطفال على استعارة الكتب والقصص  ١.٩٨ ٣٩.٦ ١٤
 .ليقرأها لهم آباؤهم

١٦  

 الدرجة الكلية ٢.٩٣ ٥٨.٦ 
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تطوير أن درجة ممارسة معلمات رياض األطفال إلعداد بيئة ) ٦(يتبين من الجدول رقم 
، إذ جاءت متوسطةإلى  متدنيةتراوحت ما بين  مكتبة الصففي مجال لقراءة والكتابة مهارتي ا

 -%٥٧.٨(بين  نسبها المئويةوتراوحت  متدنية) ١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩(الممارسات 
ويالحظ أن تلك الممارسات تتعلق بتزويد األطفال بالكتب وتشجيعهم على ممارسة  .)%٥٢.٢

وتعزى هذه النتيجة إلى عدم وعي معلمات رياض  . بالقراءة وتمثيلها سلوك القراءة والتظاهر
، (Durkin, 1993)درآن تطور سلوك القراءة عند األطفال، والذي يبدأ آما أشارت باألطفال 

 تقليبباالهتمام بالكتب، والقراءة للطفل في مرحلة مبكرة من حياته، وتشجيع محاوالته في 
وعي المعلمات بتلك المعرفة بتطور سلوك القراءة  ضعفف. هصفحات الكتاب والتظاهر بقراءت

عند الطفل ينتج عنه حتمًا حرمان الطفل من فرص التعرض للكتب وإظهار سلوآيات القراءة 
األطفال على استعارة الكتب والقصص  تشجيع" والمتعلقة بـ) ١٦(رقم  ممارسةأما ال. المبكرة

، وهي )%٣٩.٦( بنسبة مئوية بلغتالممارسة درجات أقل فقد جاءت " آباؤهمليقرأها لهم 
صغيرة ممارسة غير  نفهذه النتيجة متوقعة ألن قراءة الكتب لألطفال منذ س. ممارسة متدنية جدًا

هذا مرده عدم وعي آال المعلمين واآلباء بأهمية آما أشير إليه سابقًا، و مألوفة في البيئة العربية
وهذه النتيجة تختلف عما أشارت . قرائية في المستقبلهذه الممارسة في تطوير قدرات الطفل ال

بأهمية السماح ألطفال الروضة باستعارة الكتب لتقرأ لهم في  (Morrow, 2003)إليه مورو 
  . العربية والغربية تينتيجتين مرده االختالف بين التفافالبيت، فاالختالف بين الن

إذ  متوسطة) ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢(الممارسات  باقيجاءت درجة الممارسة ل بينما
والتي نصت على ) ١(ما عدا الممارسة رقم  )%٦٣ -%٦٩.٦(بين  ما نسبها المئويةتراوحت 

، حيث جاءت درجة "عرض الكتب في الرفوف بطريقة يشاهد فيها الطفل الغالف بشكل بارز"
قد طفال زى ذلك إلى أن مصطلح آتب األعوقد ي ).%٧٠.٤( بنسبة مئوية بلغت ممارستها عالية

، وليس آتب القصص أو المجالت، (Textbooks)لمعلمات الكتب المقررة لدى معظم ا يعني
لذلك تحرص المعلمات حقيقة على وضع الكتب المدرسية ذات الصبغة األآاديمية في رفوف 

أو التظاهر بالقراءة  تشجيع األطفال على قراءة الكتب"ـ الممارسات المتعلقة بأما . الحائط
تزويد مكتبة الصف بأدوات لتمثيل القصص آمسرح "، و"للمعلمة أو لزمالئهم أوألنفسهم 

إشراك األطفال في تصميم مكتبة "، و"العرائس ولوحات ُيلصق عليها العناصر الرئيسة للقصة
تقدير جاءت درجة ، "ليقرأ الطفل لها... تزويد مكتبة الصف بحيوانات محشوة ودمى"، و"الصف

وقد يعود السبب في ذلك إلى عدم احتواء صفوف الروضة . متدنية اتالمعلمات لتلك الممارس
 يعودعلى مكتبات آما تمت اإلشارة إلى ذلك سابقًا، وعدم احتواء رياض األطفال على المكتبات 

التكاليف المادية التي يترتب عليها إنشاء مثل هذه المكتبات وتزويدها إلى  - في تقدير الباحث –
وهذا يختلف عن هدف إنشاء رياض األطفال في القطاع الخاص الرامي بكتب مناسبة لألطفال، 

االعتقاد السائد بين معظم معلمات رياض األطفال بأن  نإلى التقليل من النفقات، فضًال ع
الروضة ليست المكان المناسب لتعليم األطفال القراءة والكتابة بالمعنى الحقيقي، بل للتكيف من 

 & Strickland) سترآالند و مورو تفقد أآد. قراءة والكتابة الحقًاأجل تسهيل عملية التعلم لل
Morrow, 1989)   من أن أطفال الروضة لن يتمكنوا من القراءة والكتابة المتعارف أنه بالرغم
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عليها آالتي يظهرها الكبار، فإن عدم تعريضهم لخبرات ومحاوالت القراءة والكتابة منذ سن 
  .القراءة والكتابة الحقًا ير مهارتمبكرة قد يسهم في إعاقة تطو

  البيئة الخارجية: المجال الرابع

النتائج التي تم التوصل إليها فيما يتعلق بدرجة ممارسة المعلمات ) ٧(يبين الجدول رقم 
  .فيما يتعلق بهذا المجال مهارتي القراءة والكتابةإلعداد بيئة تطوير 

 المعلمات إلعداد بيئة لدرجة ممارسةوالرتب  والنسب المئوية المتوسطات الحسابية: )٧(جدول 
  .)٢٥٠=ن( على مجال البيئة الخارجية مهارتي القراءة والكتابةتطوير 

  الرتبة
النسبة 
 %المئوية 

 المتوسط
  الحسابي

 الرقم العبـــــارة

حديقة  أآلف األطفال بتأدية األناشيد واألغاني في ٤.٠٤ ٨٠.٨ ١
  .الروضة أو ساحتها

١  

أآلف األطفال بالرسم أو الكتابة في حديقة  ٣.٧٧ ٧٥.٤ ٢
  .الروضة أو ساحتها الخارجية

٢  

 يبيئة الروضة الخارجية في تطوير مهارت أوظف ٣.٥٦ ٧١.٢ ٣
  .األطفال القرائية والكتابية

٣  

أشير لألطفال إلى المواد المطبوعة في البيئة  ٣.٤٩ ٦٩.٨ ٤
 الخارجية المحيطة بالروضة مثل اسم الشارع،

  .شارات المرورية أو أسماء المحالت التجاريةاإل

٤  

أقرأ لألطفال من آتاب أو قصة  في حديقة  ٣.٣٢ ٦٦.٤ ٥
 . الروضة أو ساحتها الخارجية

٥  

أشجع األطفال على قراءة مواد البيئة الخارجية  ٣.١٣ ٦٢.٦ ٦
 .المطبوعة

٦  

أضع أسماء مطبوعة على جميع المواد واألدوات  ٢.٩٩ ٥٩.٨ ٧
الروضة الخارجية لتعريف األطفال بها  في بيئة

  ....).     مثل حوض الرمل، الماء،(

٧  

أوظف المواد المطبوعة في ألعاب األطفال  ٢.٩٤ ٥٨.٨ ٨
  .الخارجية

٨  

استعمل مسرح الدمى في حديقة الروضة أو  ٢.٧٩ ٥٥.٨ ٩
  .ساحتها الخارجية

٩  

 )ائقحد ساحات، مالعب،(أمأل البيئة الخارجية  ٢.٤٨ ٤٩.٦ ١٠
 ..بالمواد المطبوعة

١٠  

  لدرجة الكليةا ٣.٢٥  ٦٥  
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ال إلعداد       ) ٧(ل رقم يتبين من الجدو ة تطوير   أن درجة ممارسة معلمات رياض األطف بيئ
ة     مهارتي القراءة والكتابة ة في مجال البيئ ة ومتوس     الخارجي ين عالي ة  طةتراوحت ب د  ، ومتدني فق

حديقة الروضة  األناشيد واألغاني فياألطفال بتأدية تكليف "ـ ب المتعلقة) ١(رقم ممارسة حققت ال
ة بلغت   أعلى نسب هذا المجال وجاءت ممارستها عالية جدًا’ "أو ساحتها  .)%٨٠.٨( بنسبة مئوي

ررة          يد في الكتب المق ك األناش ال يتعرضون لتل ك ألن األطف ة وذل والتي تحث    فهذه نتيجة متوقع
اع الج     ق اإليق ن طري ا ع ى تعليمه ال عل ياألطف باحي   مع ابور الص ي الط ها ف ؤدون بعض . ، وي

فاألطفال يميلون إلى تلك األناشيد واألغاني التي تترك في نفوسهم أثرًا آبيرًا، لذلك نجد أن معظم 
ا          ة الصف أو خارجه ك النشاطات سواء داخل غرف ة تل ى تأدي ا   .المعلمات يشجعن األطفال عل أم

ال بالرسم أو الكتابة في حديقة الروضة أو ساحتها تكليف األطف"ـ المتعلقتان ب) ٣، ٢(الممارستان 
ة     توظيف"، و"الخارجية راءة والكتاب ارات الق د جاءت    "بيئة الروضة الخارجية في تطوير مه فق

ا       ة لهم ة إذ بلغت النسبة المئوي والي  %) ٧١.٢ ،%٧٥.٤(ممارستهما عالي ى الت ا تفسر   . عل وربم
ة تمارسها المعلم     هذه النتيجة بأن في برنامج بعض رياض األطفال  ى أنشطة خارجي  ةما يشير إل

ال شروط        همتعزيز تعلممع أطفالها بهدف  نح رياض األطف يم ال تم ة والتعل سيما أن وزارة التربي
ك         ال في تل راءة القصص لألطف ة، فق الترخيص ما لم تكن تحتوى على حدائق أو ساحات خارجي

  . رامج رياض األطفال الخاصة األردنيةالساحات، وتأدية األناشيد الجماعي أنشطة مألوفة في ب

وضع األسماء مطبوعة في بيئة الروضة : "والمتعلقة بـ) ٩ ،٨ ،٧(الممارسات في حين أن 
استعمال مسرح الدمى "، و:توظف المواد المطبوعة في ألعاب األطفال الخارجية"، و"الخارجية

نسبها  إذ تراوحت متدنيةا الممارسة فيه درجةجاءت " في حديقة الروضة أو ساحتها الخارجية
ساحات، (بيئة الخارجية لء الم""حققت ممارسة  في حين ،)%٥٥.٨ -%٥٩.٨(بين  المئوية

 )%٤٩.٦( نسبتها المئوية تدرجات الممارسة حيث بلغأقل  "بالمواد المطبوعة )مالعب، حدائق
ن مفهوم البيئة إلى أ في تدني تلك الممارسات قد يرجع السببو .وهذه تعد ممارسة متدنية جدًا

الخارجية، في أذهان معظم المعلمات، يرتبط بممارسة األطفال لأللعاب الخارجية أو لألنشطة 
الحرآية التي تكون متنفسًا للطفل من عناء المهارات األآاديمية التي يتلقاها في الصف، وهذا 

طفال بشكل عام ربما يعود إلى عدم وعي المعلمات بأهمية البيئة الخارجية في تطوير تعلم األ
فالبيئة الخارجية بما فيها من مثيرات تسهم . وتطوير تعلمهم المبكر للقراءة والكتابة بشكل خاص
  . (Morrow & McGee, 2005)لفي عملية تطوير مهارتي القراءة والكتابة لدى األطفا

  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانيًا

تعليمة متعلقة  بيئةتهن إلعداد احول ممارس هل تختلف استجابات معلمات رياض األطفال
لدى أطفال الروضة باختالف المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة،  مهارتي القراءة والكتابةبتطوير 

  والتخصص والتفاعل بينهم؟

  :انبثق عن السؤال الثاني الفرضية التاليةوقد 



 ......"درجة تقدير معلمات رياض األطفال لممارساتهن في "ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٦٧٨

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨) ٥(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 حولاألطفال استجابات معلمات رياض  متوسطفروق ذات داللة إحصائية في  ال توجد
تعزى  الروضة الطفألدى مهارتي القراءة والكتابة تعليمة متعلقة بتطوير  ةبيئتهن إلعداد اممارس
  .، والتفاعل بينهموالتخصص، سنوات الخبرةو، ل العلميالمؤه:إلى

الختبار مستوى داللة  المشترك الثالثيالسؤال تم استخدام تحليل التباين  لإلجابة عن هذا
 دبلوم آلية مجتمع،(وسطات درجة استجابة المعلمات حسب المؤهل العلمي الفروق بين مت

- ٦من "متوسطة ، و"سنوات فأقل ٥من "قصير(، وسنوات الخبرة )ماجستيروبكالوريوس، و
إلى تربية  منتم إلى تربية الطفولة، وغير منتم(، والتخصص )"١٠آثر من أ"آبيرة و، "١٠

 )٨(الجدول رقم و . سة األربعة، وعلى األداة آكلعلى آل مجال من مجاالت الدرا )الطفولة
  .يوضح ذلك

دول  اين ال  : )٨(ج ل التب ائج تحلي ي  نت ترك الثالث ة (ANCOVA)مش ة    لدالل ي درج روق ف الف
ات  ة المعلم ارت  ممارس وير مه ة لتط ة تعليمي داد بيئ ة   يإلع راءة والكتاب ل  الق ر المؤه ًا لمتغي تبع

  .فاعل بين المتغيرات، والتوالتخصص ،، وسنوات الخبرةالعلمي

مستوى 
 الداللة

قيمة 
  "ف"

المحسوبة

متوسط 
المربعات

درجات 
الحرية

مجموع 
 المربعات

 المجال مصادر التباين

البيئة  المؤهل العملي  ٢.٨٧ ٢ ١.٤٣ ٣.٧٢ *٠.٠٢
الغنية 

بالمواد 
  المطبوعة

 سنوات الخبرة  ٣.٤٥ ٢ ١.٧٢ ٤.٤٨ *٠.٠١
 التخصص ٠.٣٩ ١ ٠.٣٩ ١.٠٢ ٠.٣١
  الخبرة × المؤهل ١.٥٢ ٣ ٠.٥٠ ١.٣١ ٠.٢٧
  التخصص×المؤهل ٠.٣٤ ٢ ٠.١٧ ٠.٤٤ ٠.٦٤
  التخصص ×الخبرة ٣.٩٩ ٢ ١.٩٩ ٥.١٧ *٠.٠٠
 ×ةالخبر×المؤهل ٢.٤٧ ٢ ١.٢٣ ٣.٢١ *٠.٠٤

  التخصص
  الكلي ٣٤٥٦.٤٥ ٢٥٠   

 الزوايا المؤهل العملي  ٧.٥٠ ٢ ٣.٧٥ ٨.٥٦ *٠.٠٠
 سنوات الخبرة  ٥.٢٠ ٢ ٢.٦٠ ٥.٩٤ *٠.٠٣ التعليمية

 التخصص ٥.٧١ ١ ٥.٧١ ٠.٠١ ٠.٩٠
  الخبرة × المؤهل ٠.٤٩ ٣ ٠.١٦ ٠.٣٧ ٠.٧٦
  التخصص×المؤهل ٠.٥٧ ٢ ٠.٢٨ ٠.٦٥ ٠.٥١
  التخصص ×الخبرة ٠.٤٥ ٢ ٠.٢٢ ٠.٥٢ ٠.٥٩
 ×ةالخبر×المؤهل ٠.٦٦ ٢ ٠.٣٣ ٠.٧٥ ٠.٤٧

  التخصص
  الكلي ٢٨١٧.٣٣ ٢٥٠   
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 )٨(جدول رقم تابع ... 

مستوى 
 الداللة

قيمة 
  "ف"

المحسوبة

متوسط 
المربعات

درجات 
الحرية

مجموع 
 المربعات

 المجال مصادر التباين

مكتبة  المؤهل العملي  ١٦.٨٨ ٢ ٨.٤٤ ١٨.٦٨ *٠.٠٠
 سنوات الخبرة  ٩.٩٢ ٢ ٤.٩٦ ١٠.٩٧ *٠.٠٠ الصف

 التخصص ٠.٣١ ١ ٠.٣١ ٠.٧٠ ٠.٤٠
  الخبرة × لمؤهلا ١.٢٧ ٣ ٠.٤٢ ٠.٩٤ ٠.٤٢
  التخصص×المؤهل ٠.١٠ ٢ ٥.٠٨ ٠.١١ ٠.٨٩
  التخصص ×الخبرة ١.٠٤ ٢ ٠.٥٢ ١.١٥ ٠.٣١
 ×ةالخبر×المؤهل ١.١٣ ٢ ٠.٥٧ ١.٢٦ ٠.٢٨

  التخصص
  الكلي ٢٣٧٦.٦١ ٢٥٠   

البيئة  المؤهل العملي  ٢.٣٢ ٢ ١.١٦ ٢.٣٥ ٠.٩٧
 سنوات الخبرة  ٥.٧٢ ٢ ٢.٨٦ ٥.٨٠ *٠.٠٠ الخارجية

 التخصص ٠.٤٥ ١ ٠.٤٥ ٠.٩١ ٠.٣٤
  الخبرة × المؤهل ٠.٨٢ ٣ ٠.٢٧ ٠.٥٦ ٠.٦٤
  التخصص×المؤهل ١.٨٥ ٢ ٠.٩٢ ١.٨٧ ٠.١٥
  التخصص ×الخبرة ٠.٦١ ٢ ٠.٣٠ ٠.٦٢ ٠.٥٣
 ×ةالخبر×المؤهل ٢.١٣ ٢ ١.٠٦ ٢.١٦ ٠.١١

  التخصص
  الكلي ٢٧٧٣.٦٠ ٢٥٠   

 لكليا المؤهل العملي  ٥.٨٩ ٢ ٢.٩٥ ٨.٧٩ *٠.٠٠
 سنوات الخبرة  ٥.٦٨ ٢ ٢.٨٤ ٨.٤٧ *٠.٠٠
 التخصص ٠.٢٣ ١ ٠.٢٣ ٠.٧٠ ٠.٤٠
  الخبرة × المؤهل ٠.٤٢ ٣ ٠.١٤ ٠.٤٢ ٠.٧٣
  التخصص×المؤهل ١.٣٢ ٢ ٦.٦٤ ٠.٠٢ ٠.٩٨
  التخصص ×الخبرة ٠.٩١ ٢ ٠.٤٥ ١.٣٦ ٠.٢٥
 ×ةالخبر×المؤهل ١.٢٩ ٢ ٠.٦٤ ١.٩٢ ٠.١٤

  التخصص
  كليال ٢٨١٢.٦٧ ٢٥٠   

  ).٠.٠٥=  α(دال احصائيًا عند مستوى  *
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨) ٥(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 متغير المؤهل العلمي  -

فيما يتعلق بأثر متغير المؤهل العلمي على تقدير المعلمات لدرجة ممارساتهن في إعداد بيئة 
) ٠.٠٥=  α(وجود فروق ذات داللة إحصائية ) ٨(يبين الجدول رقم تطوير القراءة والكتابة، 

التعليمية، مكتبة  الزوايا، بالمواد المطبوعةالبيئة الغنية (ثة األولى على آل من المجاالت الثال
أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  نفسهويبين الجدول . وعلى المجاالت المجتمعة) الصف

ارنات قوللكشف عن مصدر الفروق تم استخدام اختبار شفيه للم ).البيئة الخارجية(على مجال 
دالة إحصائيًا على  ًاأن هناك فروق) ٩(، حيث يبين الجدول رقم )٩رقم انظر الجدول (البعدية 
الحاصالت  المعلماتبين  آكل ةوعلى األدا ،ومكتبة الصف بالمواد المطبوعةالبيئة الغنية  يمجال

تمع لصالح الحاصالت دبلوم آلية مجووس يعلى ماجستير وبين الحاصالت على آل من بكالور
لك قد يعود إلى أن المعلمات الحاصالت على الماجستير قد تعرضن والسبب في ذ. على ماجستير

لخبرات تعليمية أثناء دراستهن جعلتهن أآثر وعيًا إلعداد وتصميم بيئة تنمية مهارات القراءة 
آدراسة  وهذه النتيجة تتفق مع الدراسات التي أجريت في مجال التعليم ما قبل المدرسة . والكتابة

والتي أشارت إلى أن المعلمين الحاصلين على مؤهالت  (Sylva, et al., 2003)ن يلفا وآخريس
  . علمية عليا أقدر على القيام بممارسات تعليمية مناسبة من المعلمين الحاصلين على مؤهالت دنيا

التعليمية بين  الزوايادالة إحصائيًا على مجال  فروقًان هناك نفسه أ) ٩(آما يبين الجدول 
ن هناك أعلى ماجستير وبين الحاصالت على دبلوم لصالح الماجستير، آما المعلمات الحاصالت 

بمعنى  ،وبين الحاصالت على دبلوم لصالح البكالوريوس بكالوريوسفروقًا بين الحاصالت على 
 .أفضلأنه آلما زاد المؤهل العلمي آانت ممارسة المعلمات إلعداد بيئة تعليم القراءة والكتابة 

ات الحاصالت على دبلوم آلية مجتمع آن أقل المعلمات استخدامًا للزوايا هذا يعني أن المعلمو
إلى ضعف إعدادهن  في ذلك القراءة والكتابة، وقد يعود السبب يالتعليمية في تطوير مهارات

وإن هذا ليفسر القلق الذي . مرحلة رياض األطفالالتعليمية في  الزواياوتدريبهن على استخدام 
أن الغالبية العظمى من معلمات رياض األطفال في األردن يحملن درجة يبديه التربويون من 
وثمة سبب أخر قد يعزى إلى أن التدريب الذي . )UNESCO, 2006(دبلوم آلية مجتمع 

تتعرض له المعلمات في آليات المجتمع ليس قائمًا على اآتساب المهارات الالزمة لتعليم األطفال 
ن هذا التدريب ال يعد المعلمين على إعداد بيئة تطوير القراءة باإلضافة إلى أ .في هذه المرحلة

  .والكتابة وطرائق تطوير تلك المهارات لدى األطفال



 ١٦٨١ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فتحي احميدة

 ٢٠٠٨) ٥(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(عة النجاح لألبحاث ـــــــ مجلة جامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية للمجاالت الدالة ينتائج اختبار شف: )٩(جدول 
  .تبعًا لمتغير المؤهل العلمي إحصائيا

ماجستير بكالوريوس  المجال المؤهل العلمي ة مجتمعدبلوم آلي
بالمواد البيئة الغنية  ماجستير  *٠.٥٩ *٠.٦٣  

 المطبوعة
 التعليمية الزوايا بكالوريوس *٠.٢٤   
 ماجستير  *٠.٦٠  
 مكتبة الصف بكالوريوس *٠.٣٤   
 ماجستير  *٠.٩٥ *٠.٦١ 
 الكلي ماجستير  *٠.٦٥ *٠.٥١ 

  موقع الفروقات* 

 برةمتغير سنوات الخ  -

أما فيما يتعلق بأثر متغير سنوات الخبرة التدريسية على تقدير المعلمات لدرجة ممارساتهن 
السابق وجود فروق ذات داللة ) ٨(في إعداد بيئة تطوير القراءة والكتابة، فيبين الجدول رقم 

 .على آل مجال من مجاالت الدراسة األربعة، وعلى المجاالت المجتمعة) ٠.٠٥=  α(إحصائية 
، )١٠انظر الجدول رقم (البعدية  للمقارناتوللكشف عن مصدر الفروق تم استخدام اختبار شفيه 

 داللة إحصائية بين المعلمات ذوات سنوات تذا ًاقون هناك فرأ) ١٠(حيث يبين الجدول رقم 
) و أقلأسنوات  ٥( يرةقصالوبين المعلمات ذوات الخبرة ) سنوات١٠أآثر من ( الكبيرةالخبرة 

على آل مجال من مجاالت الدراسة األربعة، أما  الكبيرةح المعلمات ذوات الخبرة لصالو
أنه ال توجد فروق  نفسه )١٠(فيبين الجدول رقم ) ١٠-٦من (وات الخبرة المتوسطة ذالمعلمات 

بين المعلمات ذوات سنوات الخبرة  إحصائياوجود فروق دالة آما يشير الجدول نفسه إلى  .بينهن
) و أقل أسنوات  ٥( يرةقصالوبين آل من المعلمات ذوات الخبرة ) سنوات ١٠ر من أآث( الكبيرة

على مجالي مكتبة الصف والبيئة الخارجية  )١٠- ٦من (وات الخبرة المتوسطة ذالمعلمات و
إلى  في ذلك وقد ُيرجع الباحث السبب .الكبيرةلصالح المعلمات ذوات الخبرة ووعلى األداة آكل، 
الخبرة التدريسية الكبيرة يتعرضن لدورات تدريبية وزيارات إشرافية آثيرة،  أن المعلمات ذوات

فضًال عن أن المعلمات ذوات الخبرة التدريسية الكبيرة أقدر على االستفادة من أخطائهن 
وخبراتهن التدريسية السابقة في تطوير ممارساتهن التعليمية الجديدة، األمر الذي قد ينعكس 

فهذه النتيجة تختلف عن دراسة فارتولي . عداد بيئة تعليم القراءة والكتابةإيجابيًا على مجال إ
(Vartuli, 1999)  التي أشارت إلى أن معلمي األطفال ذوي الخبرة الكبيرة لم يستطيعوا تطوير

فالتباين بين النتيجتين . صغيرةممارسات تعليمية مناسبة لألطفال مقارنة بالمعلمين ذوي الخبرة ال
ى أن المعلمين حديثي التخرج من الجامعة في الدول الغربية يتعرضون إلى أحدث قد يعزى إل

فما الممارسات في تعليم األطفال، لذلك فهم يتفوقون على أصحاب الخبرة، أما في البيئة األردنية 
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ن ممارسات تقليدية في ميإعداد معلمي رياض األطفال تقوم على إآساب الطلبة المعلبرامح  تزال
من المعلمات ال رغبة لهن في دراسة تخصص تربية  ًاباإلضافة إلى أن آثير. األطفال العمل مع

الطفل والعمل مع األطفال،  فتعليم األطفال يمارس في بيئاتنا العربية بحكم الوظيفة وليس موهبة 
ور هم والعمل معهم، فلو آان األمر آذلك ألصبح دتورغبة نابعة من حب األطفال ومساعد

  .م وأفضلالمعلمة أعظ

 الدالة نتائج اختبار شفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية للمجاالت: )١٠(جدول رقم 
  تبعَا لمتغير سنوات الخبرة إحصائيًا

 ١٠أآثر من 
 سنوات

 ١٠ – ٦من 
 سنوات

سنوات أو  ٥
 أقل

 المجال سنوات الخبرة

مواد البيئة الغنية بال سنوات ١٠أآثر من  *٠.٣٣  
 عةالمطبو

 التعليمية الزوايا سنوات ١٠أآثر من  *٠.٣٦  
 مكتبة الصف سنوات ١٠أآثر من  *٠.٤٧ *٠.٣٠ 
 البيئة الخارجية سنوات ١٠أآثر من   *٠.٣٦  *٠.٣١ 
 الكلي سنوات ١٠أآثر من  *٠.٣٨ *٠.٢٨ 

  موقع الفروقات* 

   التخصص متغير  -

عدم وجود فروق ذات السابق ) ٨(يتضح من الجدول وفيما يتعلق بأثر متغير التخصص ف
مهارتي القراءة بين درجة ممارسة المعلمات إلعداد بيئة تطوير ) ٠.٠٥=  α(داللة إحصائية 

  .وعلى األداة مجتمعة ،الدراسة األربعةمجاالت وفقًا لمتغير التخصص على جميع والكتابة 
التي أشارت إلى  (Vartuli, 1999) فارتولي دراسة عنتختلف فهي وهذه نتيجة غير متوقعة 

مالئمة ممارسات  نوتربية الطفولة المبكرة يمارس مجالعلى مؤهل في  ينالحاصل ينأن المعلم
 لينغير الحاص ينالمعلمأآثر من  الروضة طفاللدى أ من حيث تطوير القراءة والكتابة  نمائيًا

إلعداد بيئة  التقارب في درجة ممارسة المعلمات ذايرجع سبب ه وقد. هذا المجالعلى مؤهل في 
برامج إعداد معلم الطفل في الكليات أن  إلىتعليم القراءة والكتابة باختالف تخصصاتهن 

مما جعلهن يتفقن في  البيئةإعداد تلك  مقررات فيوالجامعات ال تحتوي خططها الدراسية على 
أن  باإلضافة إلى، ولةمع غير المتخصصات في تربية الطف في هذا المجالوجهات نظرهن 

يعشن ظروفًا واحدة من حيث أنهن يعملن في رياض أطفال باختالف تخصصاتهن  لمعلماتا
عليهن نفس المشرفين ويشرف ، متشابهة لدورات تعليمية تابعة للقطاع الخاص، ويتعرضن

   .التربويين
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  التفاعل بين المتغيرات  -

ت الخبرة، المؤهل العلمي، وسنوا(أما فيما يتعلق بالتفاعل بين المتغيرات الثالثة 
أن لم يظهر هنالك أثر للتفاعل بين هذه المتغيرات إال ) ٨(فيتضح من الجدول رقم ) والتخصص

، حيث آان هناك تفاعل بين الخبرة )البيئة الغنية بالمواد المطبوعة(على المجال األول فقط وهو 
مي والخبرة والتخصص من جهة أخرى، حيث أظهرت والتخصص من جهة وبين المؤهل العل

أن التفاعل بين الخبرة و التخصص ) ٨(نتائج تحليل التباين الثالثي المتضمنة في الجدول رقم 
الل الرسم خوعليه من المفيد وصف ذلك التفاعل من . على المجال األول آان داًال إحصائيًا

  .يظهر هذا الرسم) ١(البياني، والشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

البيئة الغنية  ي التخصص وسنوات الخبرة على مجالتمثيل بياني للتفاعل بين متغير): ١( شكل
  .بالمواد المطبوعة

التفاعل بين متغيري التخصص وسنوات الخبرة على تقدير المعلمات يتضح من خالل رسم 
سنوات لممارساتهن في إعداد البيئة الغنية بالمواد المطبوعة أنه بالرغم من وجود فرق آبير بين 

برة الصغيرة الالتي يحملن تخصصًا منتميًا للطفولة وغير ذوات الخالخبرة والتخصص لدى 
أقل وضوحًا لدى ذوات الخبرة ) منتم وغير منتم(منتم، فقد آان هذا الفرق بين فئتي التخصص 
لدرجة  تربية الطفولةمنتميًا لممن يحملن تخصصًا  المتوسطة والكبيرة؛ إذ إن تقديرات المعلمات

يعزى  اوهذ .أعلى ممن ال يحملن ذلك المؤهل بالمواد المطبوعة في إعداد البيئة الغنيةممارستهن 
تعرضن في دراساتهن إلى مساقات متعلقة بنمو قد إلى أن المعلمات المؤهالت في تربية الطفولة 

الممارسات المالئمة لألطفال في مجال إعداد البيئة التعليمية  مكنتهن من تطبيق الطفل وتطوره
آما آان تقدير المعلمات ذوات الخبرة المتوسطة ممن يحملن . ريسيةبالرغم من قلة خبرتهن التد

تخصصات منتمية للطفولة وغير منتمية متساويًا تقريبًا، في حين آان تقدير المعلمات ذوات 
منتمية للطفولة في إعداد تلك البيئة أعلى من تقدير غير الخبرة الكبيرة ممن يحملن تخصصات 

وتلك النتيجة قد تفسر بما قد اآتسبته المعلمات . نتمية للطفولةأولئك الالتي يحملن تخصصات م
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من خبرة تدريسية تفوق العشر سنوات في ميدان تعليم األطفال في تعديل ممارساتهن الخاطئة، 
ممارسات مناسبة في  نوما تعرضن إليه من زيارات إشرافية ودورات تدريبية ما يكفل أن يطور

  .تابةداد بيئة تطوير القراءة والكإع

يتعلق بالتفاعل بين المؤهل العلمي وسنوات الخبرة والتخصص على المجال األول،  أما فيما
أن هذا التفاعل آان داًال ) ٨(فقد أظهرت نتائج تحليل التباين الثالثي المتضمنة في الجدول رقم 

  .ذا الرسميظهر ه) ٢(والشكل رقم . إحصائيًا، ويمكن تمثيل ذلك التفاعل من خالل الرسم البياني

  

  

            

  

  

  

  

  

  

تمثيل بياني للتفاعل بين متغيرات المؤهل العلمي والتخصص وسنوات الخبرة على  ):٢(شكل 
  .الغنية بالمواد المطبوعةمجال البيئة 

وسنوات الخبرة ، التخصصات المؤهل العلمي، ويتضح من خالل رسم التفاعل بين متغير
المعلمات اللواتي  إعداد البيئة الغنية بالمواد المطبوعة أنعلى تقدير المعلمات لممارساتهن في 

من ذوات  التدريس يرة أو آبيرة فيقص يحملن دبلوم آلية مجتمع ولديهن سنوات خبرة
أعلى لممارساتهن في إعداد البيئة الغنية  مي للطفولة المبكرة أظهرن تقديرًاالتخصص المنت

للطفولة، في حين آانت تقديرات  يًامنتم ًاحملن تخصصال يالالتي  المعلماتبالمواد المطبوعة من 
متساوية لدى ذوات  سنوات خبرة متوسطةوالمعلمات الالتي يحملن نفس المؤهل العلمي 

وهذا يؤآد أهمية إعداد المعلمة وتأهيلها في مجال . التخصص المنتمي وغير المنتمي للطفولة
ي للطفولة  بصرف النظر عن قلة أو طول تربية الطفولة المبكرة، إذ إن ذوات التخصص المنتم

  .ت عالية لممارساتهن في أعداد تلك البيئةاتهن أظهرن تقديراسنوات خبر

ومتوسطة في التدريس فقد آانت  قصيرةأما حملة البكالوريوس ممن لديهن سنوات خبرة 
تقديراتهن لممارساتهن أعلى لدى ذوات التخصص المنتمي للطفولة من ذوات التخصص غير 

، في حين آانت تقديرات المعلمات ؛ وهذه النتيجة متوقعة بسبب عامل التخصصلمنتمي للطفولةا
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أعلى لدى ذوات التخصص غير المنتمي سنوات خبرة آبيرة و الالتي يحملن نفس المؤهل 
وفيما يتعلق بحملة درجة الماجستير ممن لديهن سنوات   .للطفولة من ذوات التخصص المنتمي

س فقد آانت تقديراتهن متساوية تقريبًا لدى ذوات التخصص المنتمي وغير في التدري قصيرة
سنوات خبرة علمات الالتي يحملن نفس المؤهل والمنتمي للطفولة، في حين آانت تقديرات الم

 .متوسطة وآبيرة أعلى لدى ذوات التخصص غير المنتمي للطفولة من ذوات التخصص المنتمي
تعرض المعلمات غير المؤهالت في تربية وهو بسبب  بقتهاوهذه النتيجة يمكن أن تفسر آسا

في إعداد بيئة هن ممارسات ساعدت في تطويرزيارات إشرافية ودورات تدريبية لالطفولة المبكرة 
وثمة سبب آخر يعزى إلى ضعف برامج إعداد معلمي رياض األطفال . تطوير القراءة والكتابة

صصن في تربية الطفولة ال يتعرضن في مساقاتهن في األردن، حيث أن المعلمات اللواتي يتخ
التدريسية في الجامعات إلى مراحل تطور سلوآيات القراءة والكتابة والممارسات التعليمية 

  . المناسبة لتطوير مهارتي القراءة والكتابة وبيئة تعلمهما

  

  التوصيات

ة و   في ضوء ي   أهداف الدراسة الحالي ائج الت ا  أالنت ه يمكن  سفرت عنه ديم التوصيات    ، فإن تق
  :اآلتية

ألن نتائج الدراسة قد آشفت عن تدني ممارسات المعلمات الالتي يحملن درجة دبلوم  ًانظر .١
على برامج  ، فعلى القائمينلتطوير القراءة والكتابة تعليميةالبيئة الآلية مجتمع في إعداد 

أهيل تع مستوى المعلمات العلمي من خالل فرضرورة تدريب المعلمين وإعدادهم 
ذلك بإلحاقهن في و ن على مؤهالت عليا،لليحص الحاصالت على دبلوم آلية مجتمع

 ، آذلك ضرورةفي مجال تربية الطفولة المبكرة درجة البكالوريوس الجامعات التي تمنح
القراءة والكتابة،  عداد بيئة تعليمبأهمية إعقد دورات تدريبية للمعلمات لزيادة وعيهن 

  .في إعداد وتنظيم تلك البيئة مهارات خاصة نوإآسابه

آشفت الدراسة عن قلة استخدام الزوايا التعليمية والمكتبات وآتب األطفال في إعداد بيئة  .٢
تعليم القراءة والكتابة، األمر الذي يقضي بزيادة اإلشراف على رياض األطفال الخاصة من 

تعليمية الهامة آالزوايا قبل وزارة التربية والتعليم والتأآد بأن الرياض تحتوي المرافق ال
التعليمية والمكتبات وآتب األطفال بأنواعها المختلفة والساحات الخارجية ضمن 

  .المواصفات والمعايير الالزمة لمنح الترخيص

نظرًا لتدني ممارسات المعلمات في إعداد بيئة تطوير مهارتي القراءة والكتابة ممن يحملن  .٣
مراجعة الخطط ضرورة إجراء كرة فثمة توصية بمؤهالت علمية في تربية الطفولة المب

األردنية آليات المجتمع والجامعات  في آل من الطفولة المبكرةلتخصص تربية الدراسية 
وتطوير ، مهارتي القراءة والكتابةطوير ت بيئةفي إعداد متخصصة  مساقات شتملبحيث ت
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