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 املمدص : 

نموذج  قائـ عمى الستعداد المغوى لبرنامج تيدؼ الدراسة الحالية إلى تصميـ          
، والذيف لـ تتح  سنوات 1إلى  4الذيـ لـ يمتحقوا برياض األطفاؿ مف سف  كمبورف المغوى 

ليـ الفرصة لتنمية الميارات المغوية األساسية. فقد سعت الدراسة الحالية إلى تصميـ برنامج 
لقياس  ، وبناء اختبارلاللتحاؽ بالمدرسة  المغوى فى القراءة نمية استعدادىـ تأىيمى ليـ لت

؛ لقياس مدى تمكنيـ مف امتالؾ ىذه الميارات التى تؤىميـ لاللتحاؽ الميارات المغوية لدييـ 
،  المجموعة الواحدة – ، واستخدمت الدراسة التصميـ شبو التجريبى بالصؼ األوؿ االبتدائى

طفاًل مف تالميذ الصؼ األوؿ لـ تتح ليـ فرصة االلتحاؽ برياض  03راسة وبمغت عينة الد
صوت –األطفاؿ ، وجاءت النتائج فى تحسف ميارات االستعداد القرائى ) الوعى الصوتى 

              .  الفيـ القرائى ( لدى عينة البحث  –المفردات  –الحرؼ 
  االستعداد القرائى  –لممدرسة مغوى ال: مرحمة االستعداد  الكممات المقتاحية لمدراسة

 

Abstract: 

 This study aimed to develop language learning program based on 

Conumber module for child who did not able to join kindagration to develop 

basic literacy skills and prepare them to join in prep school and G1 . This study 

also developed literacy skills test to assess their language proficiency in these 

skills.  

Key words: language preparation – Basic literacy skills 
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 املكدمة : 

 مف المعالـ التي يستدؿ بيا عمى تبمور ااـ بمرحمة الطفولة المبكرة واحدً ىتماال يعد
ىتماـ بالحاضر والمستقبؿ ىتماـ بالطفولة جزء مف االقي ثقافتو، إذ إف االجتمعي ور  الوعي الم

الذى ت مى ، ألف األطفاؿ يشكموف الشريحة األكثر أىمية في المجتمع وألنيـ جيؿ المستقبؿ امعً 
كؿ مؤسسات الدولة الرعاية والعناية بيـ ، ولذلؾ فإف البحث التربوى ي مى االىتماـ بيذه الفئة 

 نيـ عماد المستقبؿ . أل 
 ,  Adams(  2014) ,(6444منير ) كدراسة الدِّراسات واألبحاث التربوية تؤكِّد           

Allen (2015 ) ,   Anderson (2017 )    النضج الجسمي والعقمي واالجتماعي أف
نفعالي يتأثر بما يقدمو المنزؿ والمجتمع مف فرص وخبرات مناسبة لألطفاؿ، مف ىنا واال 

جاءت الحاجة إلى زيادة وعي األىؿ حوؿ الطفولة المبكرة وأىميتيا وكيفية المشاركة اإليجابية 
وبذلؾ تنمية استعدادىـ لمتعمـ مف خالؿ تظافر  ؛والفاعمة في دعـ تطور ونماء أطفاليـ

الجيود بيف الروضة والبيت، ودعـ فرص التعمـ المقدمة في برامج التعميـ الرسمي وتعزيز 
تمبي احتياجاتيـ في كافة الجوانب الجسمية واالجتماعية واالنفعالية  لكيالبرامج  نوعية ىذه

 ـ . ستعداد لمتعموالمعرفية والمغوية لزيادة اال
بجميورية مصر ولكف بالرغـ مف االنتشار الواسع لرياض األطفاؿ الحكومية والخاصة      

يعوف االلتحاؽ بيا لعدـ قدرة الرياض ، إال أف ىناؾ العديد مف األطفاؿ الذيف ال يستطالعربية 
الحكومية في بعض المناطؽ عمى استيعاب األعداد المتزايدة مف األطفاؿ في ىذا العمر، وعدـ 
قدرة األىؿ عمى تحمؿ األعباء المالية في الرياض الخاصة، مما جعؿ الميارات التي يتمتع بيا 

ومتقدمة عمى الطفؿ الذي لـ الطفؿ الذي حصؿ عمى فرصة االلتحاؽ بصؼ الروضة متطورة 
يحصؿ عمى ىذه الفرصة وأدى ذلؾ الى تبايف النتائج ليؤالء األطفاؿ عند التحاقيـ بالصؼ 

 األوؿ األساسي حيث أبدى األطفاؿ الذيف التحقوا بصؼ الروضة تطورًا وتقدمًا واضحيف.
تى ي قصد بيا وصوؿ وبرامج تعمـ األطفاؿ التى تعتمد عمى مفيـو االستعداد لمتعمـ ، وال       

الطفؿ إلى مستوى مف النضج يمكنو مف تحصيؿ الخبرة ، أو الميارة عف طريؽ عوامؿ التعمـ 
، أى أنو الحالة مـ ) التخطيط المدرسى ( عاألخرى المؤثرة ، وىو أيًضا القدرة أو القابمية لمت
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مقى الخبرة التعميمية التى يكوف فييا المتعمـ مستعًدا استعداًدا عاًما أو استعداًدا خاًصا لت
,Altwerger (2014 )    Applebe ( 2016) . 

يفسر النمو المعرفى بناء عمى نمط التعمـ ويرى جانيو أف االستعداد القرائى            
التراكمى ، أى نمو اإلمكانات الجديدة يعتمد بشكؿ كمى عمى التعمـ ، ويؤكد أف السموؾ المبنى 

ألف الطفؿ قد تعمـ المتطمبات المسبقة مف منظومات القوانيف ؛ عمى القوانيف المعقدة يظير 
 .  Armstrong ( 2014 )األسيؿ 
واالستعداد القرائى ال يعتمد عمى بيولوجية داخمية ، بؿ عمى مدى المخزوف المغوى       

كثر تعقيًدا وصعوبة أالالـز مف الميارات والعادات ، والتى ت عد متطمبات مسبقة لتعمـ ما ىو 
قدرة الطفؿ مف تمكف تعمـ ميمة ما ،  ادات قرائية صحيحة . وفى حالة ضعؼمف ميارات وع

والسيطرة عمييا ، فإف عمى المعمـ أف يتساءؿ ، ما المتطمبات المسبقة مف الميمات التى 
، وأف يخطط لبرامج تعميمية عمى ضوء إجابتو عمى ىذا ؟ ينبغى عمى الطفؿ أف يتعمميا 

ف الطفؿ مف الوصوؿ إلى تعمـ الميمة المعقدة ، لذا اعتبر جانييو أف التساؤؿ ، حتى يتمك
المعرفى ، بؿ  االستعداد التطورى لدى الطفؿ ليس صفة مطمقة يستدؿ عمييا مف مرحمة النمو

 .  Ashton ( 2009)مف موضوع تعميمى إلى آخر  االستعداد يختمؼ
ختمفة ىو أيًضا مقدرات تخضع لمتعمـ وأساليبو الم االستعداد المغوىويعتبر جانييو أف       

داخؿ الترتيب اليرمى ، وىى تتميز عف غيرىا مف المقدرات بقابميتيا لالنتقاؿ الواسع بحيث 
، ولذلؾ فاألطفاؿ يستطيعوف تعمـ أى شىء تساعد عمى تعمـ العديد مف األعماؿ وممارستيا 

راد المعمـ تعميميـ قاعدة جديدة عقمى شريطة أف يكونوا قد تعمموا المتطمبات السابقة ، فإذا أ
أو مساعدة الطفؿ عمى حؿ مشكمة ، فما عميو إال أف يحدد متطمبات تعمـ ىذه القاعدة ، ثـ 
يحدد ما يعرفو المتعمـ مف ىذه المتطمبات ، وبعد ذلؾ مساعدتو عمى اكتساب المقدرات 

 . (  2360، حابس )   Auerbaach (2011 )لموصوؿ إلى التعمـ المرغوب 
ثؤثر مباشرة عمى ه أف العالقة بيف النضج والتعمـ عالقة دائرية ؤ ويشير ستوف وزمال    

أف النضج يحدث مقترًنا بحالة استعداد أو  ، وبمعنى آخر تفسراالستعداد المغوى لدى األطفاؿ 
تييؤ لظيور أنماط سموكية جديدة أكثر تركيًبا وتعقيًدا ، ولذلؾ فإف االستعداد يسيؿ مف 

دامة فى التعمـ ، فالتدريس الفعاؿ تبًعا ليذا االتجاه عمميات ا لتعمـ ، ويزيدىا فعالية وثباًتا ، وا 
 . (   2362( ، نايؼ )  2362عواطؼ ) يعتمد عمى استثمار االستعداد والنضج مًعا 
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التعمـ تخضع لمرحمة النمو  ف حدودنسبى ؛ أل ءة عند بياجيو لو مفيوـ أما االستعداد لمقرا   
التى ينتمى إلييا الطفؿ ، ومما يميز ىذه المرحمة عف أساليب التفكير وأنماطو ، المعرفى 

وىكذا يجب أال نواجو الطفؿ بمشكالت تتطمب أعمااًل تفوؽ مرحمة تطوره المعرفى ، كى ال 
 تؤىمو لمنمو المعرفى والمغوى . نعطؿ عميو ممارسة األعماؿ العقمية التى 

، وىى المرحمة الحسية  لالستعداد المغوى طور المتدرج مراحؿ فى الت وىناؾ أربع        
) مرحمة ما قبؿ الحركية وتمتد مف الوالدة حتى نياية السنة الثانية ، ومرحمة ما قبؿ العمميات 

الحدسية ، ومرحمة الحدسية ( حتى نياية السنة الثانية ، ومرحمة العمميات المادية حتى 
بعدىا  وما ةشر اعالنياية السنة ات المجردة وتمتد حتى نياية السنة السابعة ، ومرحمة العممي

 . (   2360( ، رضواف )  2333صالح ) 
وفًقا لتفضيالت األطفاؿ القرائية يتيح  القراءةتعمـ لويحدد بياجيو أف إتاحة فرص       

لألطفاؿ فرص التفاعؿ مع األشياء والتعامؿ معيا ، ومع األشخاص ومناقشتيـ ، حيث إنو 
بعض البرامج التربوية فى يًرا فى فيـ تطورىـ المعرفى ، كما تفعؿ بعض المدارس يساعد كث

لتعويض األطفاؿ الذيف ينتموف إلى بيئات فقيرة تربويًّا كى تنمى استعدادىـ ؛ لتعميـ القراءة 
 . (  2362( ، محمد )  2332صالح ) لتعمـ القراءة 

طفؿ ؛ لتحسيف استعداده لمقراءة ، وذلؾ وي رجع بياجيو ضرورة تقديـ أنشطة متكاممة لم     
خالؿ المطابقة الكمية بيف الخبرات التعميمية وأنماط التفكير السائدة لدى الطفؿ ، وىذه مف   

المطابقة تكوف مطابقة جزئية تستيدؼ تطوير النمو المعرفى لمطفؿ ، وىذا الرأى ي عد تطبيًقا 
 الستراتيجية تنظيـ التعمـ عند بياجيو . 

، ت القراءة بفعالية وبطريقة عقميةى موضوع مف موضوعاأترض برونر أنو يمكف تعمـ ويف    
ألى طفؿ فى أى مرحمة مف مراحؿ النمو ، وتعد ىذه الفرضية جوىرية عند التفكير فى طبيعة 

تعمؿ التى ميمة معممة رياض األطفاؿ  د، حيث إنيا تعاألنشطة المقدمة فى البرنامج المقترح 
، وبيف طريقتيا فى تمثيؿ المعرفة القرائية لمطفؿ ، وىذا  المقروءة بيف المادةعمى المطابقة 

ة مف تعمـ يعنى أنو البد مف بناء منيج يحتوى معظمو عمى األبنية األساسية لممادة القرائي
ة الكممات ، وغيرىا التى تتفؽ مع تمثيؿ الخبرات فى مرحمة معينة الحروؼ وأصواتيا وقراء

 . (  2363سميح ) 
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ويرتكز االستعداد القرائى عمى ثالثة عوامؿ عند برونر ، وىى عمى النحو التالى : طريقة      
العرض ، وىى تمثيؿ المفاىيـ المغوية التى توضع فييا المادة الدراسية ومنيا حاالت التمثيؿ 

فيـ وي قصد بو كمية المعمومات الالزمة أو الواجب توافرىا ل ىالحركى ، والرمزى ، واالقتصاد
الموضوع ، فكمما احتاج المتعمـ إلى المعمومات والمفاىيـ أكثر لفيـ موضوع ما ، ازدادت 

االقتصادية ، وثالث ىذه العوامؿ الحالة  طوات ومياـ جديدة ، وبالتالى تدنىالحاجة إلى خ
القوة الفعالة ، ويقصد بيا التوليدية لمادة التعمـ ، فكمما أمكف توليد منظومات جديدة مف 

قضايا المغوية التعميمية ، ازدادت فاعمية البناء عمى الربط بيف األمور التى تبدو وكأنيا ال
منفصة عف بعضيا البعض ، ومف ىنا يبقى دافعية الطفؿ ورغبتو فى التعمـ عالية ، وبالتالى 

 . (  2331أحمد ) تتحقؽ درجة عالية مف االستعداد نحو التعمـ عامة والقراءة بشكؿ خاص 
رى أوزبؿ أف االستعداد لمقراءة ينصب عمى النواحى المعرفية ، والتى تأخذ دوًرا بارًزا وي     

ويؤكد نموذج أوزبؿ لمتعمـ ذى المعنى عمى دور العمميات المعرفية . فى تطوير بنائو الفكرى 
كالفيـ واالستدالؿ ، وينطوى عمى مرحمتيف : مرحمة تقديـ المعمومات ، ويكوف ىذا التقديـ 

ليًّا ، أو اكتشافيًّا ، ومرحمة معالجة المعمومات ، وتكوف المعالجة ذات معنى أى دمجيا استقبا
 عمميات أربعذلؾ  فى البنية المعرفية ، أو آلية ) حفظ المادة عف ظير قمب ( ، وينتج عف

، ى ، والتعمـ االكتشافى ذو المعنىلتعمـ االستعداد القرائى ، وىى تعمـ االستقباؿ ذو المعن
 . (  2362) محمد، والتعمـ االكتشافى اآللى مـ االستقبالى اآللىلتعوا

ويرى أوزبؿ أف الخبرات التعميمية تغدو ذات معنى أكبر ، كمما انتظمت فى بنى معرفية ،      
الالزمة لتصنيؼ مثؿ ىذه  فالطفؿ ال يميز بيف شكؿ الحروؼ المختمفة ، وال يمتمؾ المفاىيـ

التعميمية التى تظير  المواقؼديو بتعريضو لعدد كبير ومتنوع مف . لذا يجب تطويرىا لاألشكاؿ
وضوح المفاىيـ عمى درجة  فييا ىذه األشكاؿ بحجـو وألواف ومواد ومواقع مختمفة . ويتوقؼ

ومدى تالؤميا مع البيئة المعرفية لممتعمـ ، فإذا بمغت ىذه الصعوبة حًدا معيًنا ، صعوبتيا، 
عالقات بيف المفاىيـ موضوع االىتماـ ، وبنيتو المعرفية الراىنة فمف يتمكف المتعمـ مف إيجاد 

وتتضح ىذه المسألة لدى األطفاؿ الذيف يتعرضوف لمكثير مف المفاىيـ المجردة ، دوف إيراد 
فاروؽ ) عف المعنى وفشؿ تعمـ القراءة  انحرافيـإلى مما يؤدى أمثمة تفسيرية أو إيضاحية ، 

2366  ) . 



 .......................................... د اللغوىلالستعدا  rneuCambo  كمبورن  برنامج قائم على نموذج

- 2612 - 

ىولداواى فى تطور التعمـ المبكر لمقراءة والكتابة بأف الطريقة التى يحث وتؤكد نظرية      
بيا اآلباء اإليجابيوف أطفاليـ عمى التعمـ تبرىف عمى أنيا أىـ أسس التعمـ ، فعوًضا عف 
تقديـ اإلرشادات الشفيية عف كيفية عمؿ ميارة ما ، يقـو اآلباء بأنفسيـ بعمؿ نماذج 

، تستثيره باتجاه استخداـ ىذه الميارة . فأولى محاوالت الطفؿ تحفيزية يحذو الطفؿ حذوىا 
تكوف غالًبا فى إطار ميارة يرغب بتقميدىا ، ثـ يشجعو بالمكافأة ، وىذا ما يسمى بالتعمـ 

 . (  2332جودت ) الطبيعى 
ىذا التعمـ ىو شكؿ مف أشكاؿ التعميـ  إفوتدعـ ىولداواى وجية نظرىا ىذه بالقوؿ     

وىو مناسب لتعميـ القراءة والكتابة المتمركزيف عمى منيج المدرسة ، ومف  التطورى ،
خصائصو التنظيـ الذاتى ، والنشاطات الفردية ، والتداخؿ الدائـ مع الزمالء ، ومحيط غنى 
مف المواد ، وتندرج نظرية ىولداواى مف مالحظاتيا حوؿ البيئات المنزلية لألطفاؿ الذيف 

 . ة دوف أى توجيو مباشر تعمموا القراءة والكتاب
وتؤكد ىولداواى أف ىناؾ أربع عمميات تفكيرية تمكف الطفؿ مف اكتساب ميارات القراءة      

، العممية األولى ىى مالحظة سموكيات التعمـ ، وىى أف ي قرأ لو مثاًل ، أو يشاىد الراشديف 
الذى يتعامؿ معيـ الطفؿ يقرؤوف ويكتبوف بأنفسيـ . العممية الثانية ىى التعاوف مع الراشد 

، والعممية الثالثة ىى التدريب أى يجرب الطفؿ بنفسو ومفرده ما قد تعممو مثؿ نشاطات 
القراءة والكتابة ، ويعطى التدريب األطفاؿ فرًصا لتقييـ أدائيـ ، والقياـ بتصحيح األخطاء ، 

تعممو ؿ أو الطفمة بما ومضاعفة مياراتيـ ، وفى العممية الرابعة األداء ، والتى يتشارؾ الطف
 . (  2332ناديا ) ى تأكيد البالغيف الداعميف والميتميف والمشجعيف لما أداه ويتطمع إل

وىناؾ مجموعة مف أنواع االستعداد لمقراءة ، وىو االستعداد العاـ الذى يتيح الفرص      
ينيـ ، والتكمـ الكافية لألطفاؿ إلنماء قدراتيـ عمى التحدث ، والمخاطبة والتحاور فيما ب

واالندماج مع األقراف ، والتساؤؿ وتبادؿ األلعاب والمشاركة وغيرىا مف النشاطات ، وأيًضا 
إزالة قمؽ االنفصاؿ عف األـ واألب ، وتقديـ الصور والنماذج واأللعاب المناسبة واألشياء 

إلى الصؼ ، عة ، وتعميـ األطفاؿ السموكيات المدرسية مثؿ آداب الدخوؿ بو والبوسترات المط
والخروج منو ، وشروط الجمسة الصحيحة عمى المقعد ، واالستئذاف مف المعمـ عند الحديث ، 

 ويعرفيـ عمى آداب التعامؿ مع الكتاب المدرسى وحثيـ عمى االىتماـ بو . 



 .......................................... د اللغوىلالستعدا  rneuCambo  كمبورن  برنامج قائم على نموذج

- 2613 - 

وىناؾ مجموعة مف العوامؿ الخاصة لالستعداد القرائى ، وىى التأكد مف سالمة السمع      
يف عضالت الكتابة ، وتنمية القدرة عمى التعبير الشفوى الحر ، واستخداـ والبصر ، وتمر 

السمع دوف االلتفات لمصدر الصوت ، وتنمية القدرة عمى التمييز البصرة بيف الحروؼ 
والكممات ، والتعامؿ مع الحروؼ ، وتنمية القدرة عمى التصنيؼ والتصميـ ، والتآزر الحركى 

، والتمييز بيف المؤتمؼ غراض الكتابة والقراءة أامو فى البصرى والسيطرة عميو الستخد
والمتمؼ مف األشكاؿ ، واألصوات ، ومشاىدة الصور وتفسيرىا ، وتزويد األطفاؿ بالخبرات ، 

 2362( ) العتـو ، والجراج ،  2332) السرور ، والتركيز عمى إدراؾ التسمسؿ فى الحوادث
 .  (  2362راشد )  (. 

الستعداد القرائى مجموعة مف الوسائؿ واألدوات منيا : اختبارات الذكاء ؛ ولقياس ا         
لقياس ذكاء األطفاؿ ، وىناؾ اختبارات فردية لألطفاؿ كاختبار بينيو ، واختبارات ويكسمر 

، وىاؾ اختبارات االستعداد لمقراءة ، كاختبار القدرة عمى تفسير لمذكاء ، ولكنيا تصمح لمكبار 
وىو مقياس جماعى وفردى ، ويطمؽ عميو مقياس ) جيتس لالستعداد  الصور والرسـو ،

القدرة عمى تذكر العناصر األساسية فى موضوع ىى :  اختبارات ةويتألؼ مف خمسلمقراءة ( ، 
ما ، والقدرة عمى االنتباه إلى ما يقولو المعمـ والقدرة عمى استخداـ العناصر الصوتية التى 

ة عمى التمييز بيف األصوات ، والقدرة عمى التمييز بيف صور تتألؼ منيا الكممات ، والقدر 
الحروؼ اليجائية ، ومحاكاة بعض األشكاؿ والرسـو ، والقدرة عمى فيـ الكممات وعمى 

عبد استخداـ المتاىات ، والنطؽ الصحيح ، والسرعة فى الكالـ ، وتعمـ الصيغ المغوية 
 .(  2362( ، عدناف )  2362الرحمف ) 

اؾ مجموعة أخرى مف االختبارات كاختبار القراءة الجيرية ، واختبار التعرؼ عمى وىن      
الكممة ، واختبار التذكر البصرى لمكممات ، واختبارات المفردات ) العرض السريع ( ، واختبار 
المفردات ) العرض دوف تحديد الوقت ( ، واختبار تسمية الحروؼ الكبيرة والصغيرة ، واختبار 

ؿ لمكممة ، والنيائى ، والحروؼ المتحركة ، والمزج الصوتى ، والتقسيـ لمقاطع الحرؼ األو
صوتية ، وتمييز الصوتيات كاختبار اإلدراؾ البصرى ، واختبار السمع ، واختبار النطؽ ، 

( ، جوف  2332فتحى ) واختبار المفردات ، واختبار المعمومات ، واختبار القدرة عمى التذكر 
 . (  2330 ( ، قاسـ ) 2332) 
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وقد أفاد البحث الحالى مف ىذه االختبارات السابقة فى بناء وتصميـ اختبار مقترح ؛     
 بالرياض .  ممتحقيفاللدى األطفاؿ غير لقياس ميارات االستعداد القرائى 

عمى أنو  االستعداد القرائى، وي عرؼ متكامالف تعداد القرائى ميارات االس ووالتفكير     
ميات المعقدة التى نمارسيا ونستخدميا عف قصد فى معالجة المعمومات مجموعة العم

والبيانات لتحقيؽ أىداؼ تربوية متنوعة تتراوح بيف تذكر المعمومات ووصؼ األشياء وتدويف 
       الممحوظات إلى التنبؤ باألمور وتصنيؼ األشياء وحؿ المشكالت والوصوؿ إلى االستنتاجات

( . أى أف ميارات التفكير تتراوح بيف  2331 ، جودة)  مف خالؿ النص المقروء         
ميارات بسيطة كالتذكر واالستدعاء لممعمومات إلى ميارات عميا كاالستنتاج والتنبؤ واتخاذ 
القرار ، وأف ىذه األنشطة العقمية التى يمارسيا الطفؿ تيدؼ لموصوؿ إلى ىدؼ أو معنى أو 

، ( 6431رشدى ) تنفيذ ميمات تفكيرية حؿ لمشكمة ما ، أى بعبارة أخرى تستعمؿ الميارات ل
 .(  2364غميف ) ( ،  2332) جوف النغريير ، 

برياض  ممتحقيفالاألطفاؿ غير الستعداد لمقراءة األساسية لدى اولتنمية ميارات        
المغوى الذى يقوـ عمى  لالستعدادنموذج كمبورف األطفاؿ عمى تصميـ برنامج قائـ عمى 

 لمغوية ، والتكامؿ بيف النظرية البنائية والنظرية الطبيعية فى تعمـ المغة التكامؿ بيف األنشطة ا
ولذلؾ فقد   ، ومدخؿ التكامؿ ي عد مف المداخؿ ذات الفاعمية فى بناء البرامج التعميمية ،

تنوعت وتعددت التعريفات المرتبطة بالمدخؿ التكاممي ، فقد اتفقت معظـ ىذه التعريفات عمى 
ديـ المعرفة لمطالب في شكؿ مترابط متكامؿ ، ومنظمة تنظيمًا دقيقًا يسيـ أف التكامؿ ىو تق

في تخطى الحواجز بيف المواد الدراسية المختمفة ، ويدرؾ الطالب مف خاللو العالقات 
،  (6444 )المقانى ف أفرع المادة الدراسية الواحدة المتبادلة بيف المواد الدراسية المختمفة وبي

( ، وصالح ابو جادو )  2334) نايفة قطامى ، ( 2330 )قاسـ  ، (  2332جرواف )  
2332 .) 
سترالى برايف كمبورف مف أبرز الذيف عمموا عمى فيـ الجانب المتعمؽ ي عد العالـ األ       

بطبيعة وأسس تعمـ المغة وتعميميا بالبحث حوؿ كيفية حدوث التعمـ بشكؿ عاـ وتعمـ المغة 
الزمف لمراقبة عدد مف األطفاؿ ومالحظة طبيعة بشكؿ خاص ، وتفرغ لفترة طويمة مف 

جؿ التوصؿ أاكتسابيـ وتعمميـ لمغة فى بيئة واقعية طبيعية بعيدة عف التكمؼ والتصنع ، مف 
 . إلى العمميات الذىنية والمعرفية التى يكتسب بيا األطفاؿ المغة ويتعمموف مياراتيا



 .......................................... د اللغوىلالستعدا  rneuCambo  كمبورن  برنامج قائم على نموذج

- 2623 - 

سس والمبادىء عمى النحو التالى ونموذج كمبورف لمتعمـ المغوى يقـو عمى مجموعة مف األ
Canbourne (2012)  : 

 غمر التمميذ فى بيئة لغوية متنوعة وغنية .  -6
 تحميؿ التالميذ لمسئولية تعممو ، وقدرتو عمى اتخاذ القرار حوؿ مادة التعمـ .  -2
 فى بنائيا واستخداميا .  متنوعةتعريض التمميذ لنصوص متعددة و  -0 
 إليجابية نحو تعممو ، وقدرتو عمى اتخاذ القرار حوؿ مادة التعمـ . توقعات التمميذ ا -4
منح التمميذ  الفرصة والوقت الستخداـ وتوظيؼ وممارسة ما تعممو مف ميارات وأشكاؿ  -2

 لغوية بطريقة طبيعية وواقعية بعيدة عف التصنع والتكمؼ . 
خالؿ السماح لو باألخطاء فى حث التالميذ عمى التجريب والمغامرة فى التعمـ المغوى مف  -1

 أثناء التعمـ ، وعدـ معاقبتو عمى اعتبار أف األخطاء ضرورية لحدوث التعمـ . 
 تقديـ التغذية الراجعة مف المعمـ والمختصيف دوف ممارسة التيديد والعقاب .  -2
 االنيماؾ واالنخراط فى عممية التعمـ .  -3

بنى فى ضوئيا ي  ة مف المراحؿ التى سويقوـ نموذج كمبورف لتعمـ المغة عمى مجموع 
 دليؿ االستعداد المغوى لألطفاؿ غير الممتحقيف برياض األطفاؿ عمى النحو التالى : 

 :   Immersion مفووم الغمز / االنغماس المغوى –أواًل 
وي قصد بو زج التالميذ فى بيئة لغوية غنية ومتنوعة مف حيث المحتوى والسياؽ ،  

عة تساعد عمى إعماؿ جميع الحواس مف أجؿ مساعدة التمميذ فى واستخداـ نصوص متنو 
شباع الفصوؿ أو بيئة التعمـ بنصوص ذات محتوى مفيد  تعمـ الميارات المغوية المختمفة ، وا 
وعالقة مباشرة بموضوع التعمـ ، والطفؿ يولد وىو منغمس فى المغة المتوقع منو أف يتعمميا 

ويسمع التمفاز والراديو ، كما يسمع األحاديث فى  ، فيو يسمع أفراد األسرة يتحدثوف ،
المجالت والشوارع واليواتؼ ، كما تعرض أمامو الكثير مف المواد المطبوعة والموحات 

 ( .  2332والخرائط وغيرىا فى غرفة الصؼ ) الناشؼ ،
ومف ىنا يتضح أىمية وضع التالميذ فى بيئة ثرية متكاممة ممموءة باألنشطة المغوية         
إتاحة الفرصة لمتفاعؿ الصفى واستخداـ المصادر التعميمية المتنوعة إلثراء الحوار ، مع 

( مع أىمية تنوع األنشطة لمتالميذ ، وقدرة المعمـ  2362والمناقشة ) الربعى ، وصالح ، 
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عمى التنظيـ وميارتو فى إدارة تمؾ األنشطة ، مما يعنى ضرورة التخطيط الجيد وتوفير جميع 
 مخصص وعدد التالميذ ومستوياتيـ.زمة ومراعاة الوقت الالمتطمبات الال 

 :   Demonstration لمغة مزحمة التعزض –ثانًيا 
ويقصد بذلؾ خمؽ ظروؼ طبيعية مالئمة لمطفؿ تتيح لو سماع المغة بشكؿ مكثؼ ،         

وتعريض  عة فى بنائيا وكيفية استخداميا،وألطوؿ فترة ممكنة ، وذلؾ بتعريضو لنصوص متنو 
بمنزلة حجر خالؿ بيئة تعميمية تفاعمية يعد  مغة المتنوعة فى طفولتو المبكرة مفالطفؿ ل

 األساس الذى تبنى عميو مختمؼ الخبرات المغوية لديو. 
ويعد ىذا االتجاه الفطرى لتعمـ المغة الذى ينادى بالتعرض الطبيعى لمغة عمى اعتبار أف    

ذا ما نادى بو نعـو تشومسكى ، واالنغماس المغة ممكة فطرية يتعمميا اإلنساف بطبيعتو ، وى
ض ونماذج وكتابات متعددة المغوى ال يكفى وحده ، بؿ البد مف تعريض المتعمـ لعرو 

، ليست عمى شكؿ دروس ، بؿ كجزء مف األنشطة التى يمارسيا المتعمـ فى حياتو ومتنوعة
الغة باالرتقاء بالمغة ، اليومية ، مع ضرورة مراعاة تقديـ تمؾ النماذج بمغة سميمة دوف المب

 ( .  2333لكى يشعر الطفؿ أف باستطاعتو استخداـ نفس التعبيرات والنماذج ) عرفاف ، 
 :   Expectations التوقعات –ثالًجا 
وىذه التوقعات مرتبطة بمبدأ رئيس فى التعمـ وىو تقدير الذات الذى ي عد أكثر الجوانب        

بما فى ذلؾ تعمـ المغة واكتسابيا  –نشاط معرفى ناجح بروزًا فى النشاط اإلنسانى ، فال يوجد 
دوف أف يكوف وراءه درجة مقبولة مف تقدير الذات والثقة بالنفس ، وشعور التمميذ  –

بالنقص وتقميمو مف قدراتو يجعمو يشعر باإلحباط ويقصر فى بذؿ الجيد فى التعمـ وبالتالى 
الذات ىو التقييـ الذى يجريو الطفؿ  صعوبة الحصوؿ عمى درجة كافية مف التعمـ ، وتقدير

عمى نفسو ويحافظ عميو ، ويدؿ عمى الدرجة التى يعتقد بيا الطفؿ أنو قادر متمكف مف أداء 
 ) Barrettالميمة التى ىو بصددىا ، مما يشعره بقيمتو ونجاحو وجدارتو فى تعمـ المغة 

2018 )  . 
 :   Responsibility مزحمة مسؤولية التعمم –رابًعا 

وىذا يعنى أف التمميذ يتحمؿ مسئولية تعممو واكتسابو لمغة ، ويحدد اإلجابة عف         
األسئمة التالية حوؿ ذلؾ التعمـ وىى : متى يتعمـ ؟ وكيؼ يتعمـ ؟ وماذا يتعمـ ؟ ، ويعد تحمؿ 
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التمميذ لمسئولية تعممو بنفسو أحد أىـ ركائز التعمـ الذاتى الذى يجعمو إيجابيًّا نشًطا مما يزيد 
فى فرصة اكتسابو وتعممو لمغة ، ويتضمف ىذا المفيوـ عدًدا مف الشروط أىميا : منح 
عطاء التمميذ حرية اختيار المواد القرائية المتنوعة وفًقا  التمميذ الثقة الكافية مف معممو ، وا 
الىتماماتو وميولو ، ومنحو فرصة لمتعامؿ مع المواقؼ وحؿ المشكالت ، وتقبؿ األخطاء مف 

والعمؿ عمى تقويميا بمشاركتيـ ، وتوفير فرص قيادة العممية التعميمية مف قبؿ  الطالب
التالميذ أنفسيـ فى بعض المواقؼ ، وقياـ المعمـ بدور المرشد والموجو ، وقدرة التالميذ عمى 

صدار الحكـ عمييا   .  Brown ( 2016 )اتخاذ القرار حوؿ مادة التعمـ وا 
 :  Use مزحمة استددام المغة –خامًسا 
ويعنى ذلؾ استخداـ المغة بمياراتيا المختمفة وممارستيا باستمرار فى مواقؼ الحياة        

الطبيعية واليومية ، ويتطمب ذلؾ منح الوقت والفرصة لمتالميذ الستخداـ وتوظيؼ وممارسة ما 
تعممو مف ميارات وأشكاؿ لغوية بطريقة وظيفية ومف خالؿ بيئة واقعية غير متكمفة وال 

، وييدؼ ذلؾ إلى تحقيؽ القدرات المغوية عند التمميذ ليتمكف مف ممارستيا فى مصنوعة 
 وظائفيا الطبيعية العممية ممارسة صحيحة . 

وتعد البيئة الطبيعية التى تحدث فييا عممية االتصاؿ المغوى البيئة المناسبة لتعمـ        
غراض حقيقية دوف تصنع المغة وتعميميا ، ذلؾ أف ميارات المغة تنمو طبيعيًّا حيف ت ستخدـ أل

 أو تماريف شكمية ، أو تصحيح مكثؼ أو تعمـ مباشر . 
 :  Approximations مزحمة املداطزة والتجزيب -سادًسا

وذلؾ مف خالؿ حث التالميذ عمى المغامرة فى التعمـ المغوى مع السماح لو بالوقوع         
اء ضرورية لحدوث التعمـ ، فى األخطاء فى أثناء التعمـ وعدـ معاقبتو عمى اعتبار أف األخط

بؿ إنيا ت عد جزًءا مف عممية التعمـ المغوى ذاتيا ، والتمميذ الذى يخشى المغامرة خوًفا مف 
ارتكاب األخطاء يبقى فى الغالب دوف مستوى التعمـ الجيد ، مع ضرورة االىتماـ بأف المغامرة 

مـ أف ينظـ حماس بعض ينبغى أف تكوف وفؽ حدود معينة منظمة وغير متعجمة ، وعمى المع
التالميذ فى المخاطرة والتجريب ، وأف يشجع التالميذ المتحفظيف عمى المغامرة والتجريب فى 

 .  Collins ( 2008 )التعمـ بما يسمح ببناء متوازف لممخاطرة والتجريب فى التعمـ المغوى 
خداـ وينبغى أف تكوف المغامرة بحرص مف خالؿ حث التمميذ عمى المخاطرة فى است       

ف كاف ىناؾ احتماؿ وقوع فى األخطاء مع أىمية مراعاة الحكمة فى  المغة فى المواقؼ حتى وا 
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ذلؾ ، وعمى المتعمميف أف يخاطروا بعقالنية دوف خوؼ مف الفشؿ ، أو حرج مف احتماؿ 
ارتكاب أخطاء أو مواجية صعوبات ما ، إال أف ذلؾ ال يعنى المخاطرة الحمقاء أو غير 

 الضرورية . 
 :  Feed back مزحمة التغذية الزاجعة –ابًعا س

وىى الطريقة الممنيجة والمقصودة فى تقديـ التغذية الراجعة لمتمميذ بطريقة تساعده        
عمى تطوير قدراتو ومياراتو المغوية بأسموب منظـ ومقصود وليس اعتباطيًّا ، وذلؾ وفؽ 

ف تكوف ذات عالقة مجموعة مف االشتراطات بحيث تكوف محققة ألىداؼ التعمـ ، وأ
بالموضوع ومرتبطة بو ارتباًطا وثيًقا ، وتكوف مناسبة مالئمة لمميمة التعميمية المغوية ، وفى 
الوقت المناسب الذى يحتاجو التالميذ فى أثناء تعمـ المغة ، وأال تكوف تحت ضغط أو تيديد 

 .   Fosnat ( 2015 ) وتنفر التمميذ مف عممية التعمـ
أىمية كبيرة حيث إنيا تقمؿ مف توتر التمميذ ألنيا تخبره بمستوى  ولمتغذية الراجعة         

تعممو ، وتشجعو عمى االستمرار فى التعمـ ، وتجعؿ التمميذ مقتنًعا مما يضاعؼ جيوده فى 
المرات القادمة ، وأنيا تنشط عممية التعمـ وتزيد مف مستوى الدافعية لدى المتعمـ وتساعد 

شود مف عممية التعمـ ، ومكانو مف تحقيؽ ىذا اليدؼ ، وتعمؿ التمميذ عمى تحديد اليدؼ المن
عمى تقوية عممية التعمـ عند المتعمـ فتجعمو يعمؿ عمى البحث واالستكشاؼ لمتعرؼ عمى 

 أخطائو . 
 :  Engagement مزحمة االنوماك أو االخنزاط –ثامًها 
نيماؾ فى االنيماؾ أو االنخراط عمى أف اال  ( أىمية 2333يوضح سكنر وآخروف )       

ميمات التعمـ عامؿ رئيسى فى النجاح المدرسى فعمى المدى القصير ي نبىء االنيماؾ بتعمـ 
وتحصيؿ التالميذ ، أما عمى المدى البعيد فإنو ينبىء بنمط المواظبة عمى الدواـ المدرسى 

لتعمـ والتكيؼ األكاديمى والتخرج مف المدرسة . ويشترط فى االنيماؾ ليكوف فعااًل فى عممية ا
: أف يكوف التمميذ قادًرا عمى الفعؿ واإلنجاز المغوى ، مع القدرة عمى تمثؿ ما يتعرض لو ، 

 وما يالحظو ، وما يمر بو مف خبرات لغوية متعددة مع العمؿ عمى محاكاتيا . 
وأف يكوف التمميذ عمى قناعة تامة بأف انيماكو فى الخبرات المغوية المتنوعة          

ؼ الحياة فى شتى مجاالتيا ، وأف يكوف مقتنًعا بقدرتو عمى سيساعده فى تحقيؽ أىدا
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المحاكاة المغوية دونما خوؼ مف أى تأنيب أو عقاب بدنى أو نفسى فى حاؿ كانت مشاركاتو 
 المغوية ليست صحيحة تماًما . 

ويرى كمبورف أف ىذه المراحؿ الثمانية تخمؽ خبرات فعالة وتفاعمية بيف التمميذ وبيف         
، وخمؽ يبئة لمتعمـ بعيدة عف التصنع والتكمؼ ، وتعتمد عمى خمؽ جو مف  محتوى المقرر

التفاعؿ والديناميكية خالؿ عممية التعمـ ، فقد انطمؽ فى أساسو النظرى فى ىذا النموذج مف 
خالؿ النظرية البنائية والتعمـ الطبيعى ، وقد اعتمد البرنامج المقترح فى االستعداد المغوى 

تتح ليـ فرصة االلتحاؽ برياض األطفاؿ ، أو الميمشيف نظرًا لظروفيـ لألطفاؿ الذيف لـ 
االجتماعية واالقتصادية الصعبة ، فإف ىذا البرنامج يساعد ىؤالء األطفاؿ االستعداد لدخوؿ 

  المدرسة ، ويكوف لدييـ ميارات القراءة والكتابة التى تساعدىـ عمى االلتحاؽ بالمدرسة . 
التكامؿ بيف جوانب الخبرة المغوية : الجانب المعرفي ممثاًل فيما  يحقؽ نموذج كمبورفو     

يقدـ ضمف المحتوى المغوي ، وتوجييات لممارسة المغة ؛ استماعًا أو تحدثًا أو قراءة أو 
كتابة ، والجانب الوجداني ؛ نتيجة دراستو الموضوعات المتكاممة في المنيج ، ومف ثـ 

 ينعكس عمى ممارستو المغة ، وأدائو ليا . يتحقؽ التكامؿ داخؿ الطالب ، مما 
ويعد المدخؿ التكاممي مف أكثر المداخؿ مالءمة لطبيعة نمو الطالب ، فيـ يميموف إلى        

النظر لممواقؼ التي يتعرضوف إلييا بنظرة كمية ، ومف ثـ البد أف يستغؿ ىذا الميؿ لدى 
ولتحقيؽ التكامؿ ،  وحدة واحدةد ، أو الموضوعات في الطالب فيتـ ربط الكؿ أو معظـ الموا

بيف العناصر السابقة فإف ىناؾ عدة مداخؿ تقترحيا األدبيات التربوية مثؿ : المدخؿ 
المفيومى في التكامؿ ، ويكوف التركيز فيو عمى تعمـ المفاىيـ الرئيسة ، والمدخؿ البيئي ، 

ية ، وفيو تنظـ ويعتمد عمى المشكالت البيئية كأساس لمتكامؿ ، ومدخؿ األفكار األساس
المجاالت المعرفية المختمفة في ضوء بعض األفكار األساسية . ومدخؿ الموضوع ، ويعتمد 
عمى مجموعة مف الموضوعات المميزة في إطار خاص بيا يمكف دراستيا عمى أكثر مف 
ترتيب ، ومدخؿ العمميات ، وفيو توجو العناية إلى عمميات خاصة تكوف أساسًا لمتكامؿ ، مثؿ 

، مع مراعاة تتابع  المغويةبواسطتيا عمى المعمومات والمفاىيـ  تمميذمميات التي يحصؿ الالع
 ( . shesman :1992ىذه العمميات وتطورىا ) شيسماف 

ويعد المدخؿ التكاممي أحد االتجاىات العالمية الحديثة التي تسعى إلى مبدأ التكامؿ بيف       
 األطفاؿالمقررات الدراسية ، والتي ينبغي أف تساعد األنشطة والخبرات التربوية التي تقدميا 
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دراؾ مجتمعيـ ، وفى الوقت نفسو ينبغي أف يكتسب الطالب مف تمؾ  عمى فيـ أنفسيـ وا 
 ( . 2331السيد :  ) أحمدالمحتويات الدراسية الميارات واالتجاىات ، والقيـ 

رف لالستعداد المغوى لتنمية نموذج كمبو قائـ عمى  بناء برنامجويقوـ البحث الحالى فى       
ممتحقيف بمرحمة رياض ال غير االبتدائى لتالميذ الصؼ األوؿ ميارات االستعداد القرائى

، والذيف لـ يكف ليـ فرصة التعمـ بالرياض ألسباب اقتصادية أو اجتماعية ، مما األطفاؿ
 . تييئة دفعتيـ لمدخوؿ لممدرسة دوف 

 مشكمة البحح

مناىج وبرامج تعميـ االستعداد القرائى لألطفاؿ الذيف لـ  قصور فيحث تتحدد مشكمة الب       
يتح ليـ فرصة دخوؿ الرياض ، وبناء برنامج لالستعداد لدخوؿ المدرسة لتأىيميـ لدخوؿ 

أبو مغمى ، ودراسة  (  2332جرواف ) الصؼ األوؿ االبتدائى ، وىذا ما أكدتو دراسة كؿ مف 
 ( .  2362( ، ودراسة إسماعيؿ ) 2362( ، ودراسة عواطؼ )  2363) 

مف خالؿ مقابمة بعض مديرى المدارس  –وىناؾ العديد مف أطفاؿ المدارس الحكومية         
االبتدائية وحصر ىؤالء األطفاؿ ومف خالؿ المالحظة الذاتية لألطفاؿ غير القادريف عمى 

االلتحاؽ برياض االطفاؿ ، ودراسة الميارات الذيف لـ تتح ليـ فرصة   -القراءة واالطالع 
المغوية التى تساعدىـ عمى التعمـ فى الصؼ األوؿ االبتدائى ، وألىمية ميارة القراءة 

حد أباعتبارىا األداة األولى التى تساعد التالميذ عمى التعمـ فى المواد الدراسية المختمفة فيى 
 إلى تنميتيا وتطويرىا . أىـ األىداؼ األساسية التى يسعى البحث الحالى 

 أسئمة البحح

  اآلتي:ولمتصدي ليذه المشكمة يحاوؿ البحث الحالي اإلجابة عف السؤاؿ  
المغوى عمى تنمية ميارات لالستعداد كيؼ يمكف بناء برنامج قائـ عمى نموذج كمبورف 

  ؟  لتالميذ الصؼ األوؿ االبتدائى غير الممتحقيف برياض األطفاؿ االستعداد القرائى
  ىي:ويتفرع مف السؤاؿ عدة أسئمة 

لتالميذ الصؼ األوؿ االبتدائى غير الممتحقيف االستعداد القرائى الالزمة ما ميارات  -6
  ؟ برياض األطفاؿ
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لتالميذ الصؼ األوؿ  المغوى لالستعداد نموذج كمبورف ما أسس البرنامج القائـ عمى  -2
 ؟   القرائىة ميارات االستعداد لتنمياالبتدائى غير الممتحقيف برياض األطفاؿ 

لتالميذ الصؼ  لالستعداد المغوى  فاعمية استخداـ برنامج قائـ عمى نموذج كمبورفما  -0
 األوؿ االبتدائى غير الممتحقيف برياض األطفاؿ لتنمية ميارات االستعداد القرائى  ؟ 

 البححأهداف 

  إلى:ىدؼ البحث الحالي 
 . ئى الالزمة لألطفاؿ الذيف لـ يمتحقوا برياض األطفاؿ تحديد ميارات االستعداد القرا -
 . اختبار االستعداد القرائى بناء  -
  برنامج االستعداد المغوى القائـ عمى نموذج كمبورف المغوى . تصميـ  -

 فزض البحح

التػي تػدرس باسػتخداـ  التجريبيػة يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف درجات المجموعة -1
 االسػػتعداد القرائػػى اختبػػار  فػػيوى القػػائـ عمػػى نمػػوذج كمبػػورف برنػػامج االسػػتعداد المغػػ

 .   بعديًّا
 الطزيكة وإجزاءات البحح: 

جراءات البحث ما يمى:   وتتضمف طريقة وا 
 البحححدود 

 الطزيكة وإجزاءات البحح: 

جراءات البحث ما يمى:   وتتضمف طريقة وا 
مجموعػة مػف األطفػاؿ الػذيف  يقتصر البحث الحػالي عمػى مجموعػة عشػوائية مػف : حدود البحح

لـ يمتحقوا برياض األطفاؿ مف العشوائيات ، أو البيئات االجتماعية الفقيػرة ، أو القػرى والنجػوع 
 03، وبمػغ عػددىـ  األطفػاؿبريػاض ، واألطفاؿ السػورييف الػذيف لػـ تػتح ليػـ فرصػة االلتحػاؽ 

ىػالؿ أحػد األحيػاء الشػعبية  حى أبوب، وذلؾ بمدرسة الشييد عبد المنعـ رياض  تمميًذا وتمميذة
الشير األوؿ ) مرحمة التييئة المغويػة ( مػف فى  2323 – 2364بمدينة المنيا لمعاـ الدراسى 

 . الفصؿ الدراسى األوؿ
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 :  مهوج البحح

لمجموعػة التصػميـ ذا ا ، واسػتخدـالتصػميـ شػبو التجريبػيذى بػالمنيج أخذ البحث الحالي      
، كمػػا تػػـ قيػػاس المتغيػػرات التابعػػة قبػػؿ وبعػػد تػػدريس  تػػرحالبرنػػامج المق درسػػتالتػػي ، الواحػػدة 

 البرنامج كمعالجة تجريبية. 
 إجزاءات البحح 

  اآلتية:سار البحث وفؽ الخطوات  
االستعداد القرائى الالزمة لتالميذ الصؼ األوؿ ما ميارات : األوؿ لإلجابة عف السؤاؿ 

  االبتدائى غير الممتحقيف برياض األطفاؿ ؟
 وفؽ الخطوات اآلتية:  االستعداد القرائىميارات سار تحديد       

 . االستعداد القرائى االطالع عمى اإلطار النظري الذي تناوؿ ميارات  -
االستعداد القرائى الالزمة تحديد الدراسات والبحوث العممية التي اىتمت بتحديد ميارات  -

) ( 2330 )قاسـ ،   ( 2332جرواف )   كدراسة لألطفاؿ غير الممتحقيف برياض األطفاؿ 
 (. 2332( ، وصالح ابو جادو )  2334نايفة قطامى ، 

 عمى النحو التالى : ميارات أساسية ، وىى خمس وقد ح صرت ىذه الميارات في  -
 :  ميارات المبدأ األبجدى -
 .  تعرؼ أسماء الحروؼ األبجدية بشكؿ صحيح -
 التمييز بيف صوت الحرؼ واسمو .  -
  ميارات الوعى الصوتى : -
 .  تعرؼ اسـ الحرؼ وشكمو -
 تمييز صوت الحرؼ ونطقو .  -
 تمييز صوت الحرؼ مفتوًحا ومضموًما ومكسورًا .  -
 نطؽ صوت الحرؼ مضبوًطا فى الكممات المختمفة .  -
 مقارنة أصوات الحروؼ المختمفة .  -
 دمج أصوات لتكويف كممات .  -
 تقطيع الكممات إلى مقاطع صوتية .  -
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 ميارات المفردات :  -
 اج معنى الكممة مف خالؿ سياؽ الجممة . استنت -
 تخميف معنى الكممة مف خالؿ الجممة .  -

 ميارات الطالقة : 
 تيجئة الكممات عمى نحو يتسـ بالسرعة والدقة .  -
 .  قراءة الكممات عمى نحو يتسـ بالسرعة والدقة -
 ميارات الفيـ القرائى :  -
 استنتاج عنواف النص مف خالؿ الصور المعروضة لمدرس .  -
 .  واألفكار الفرعية الواردة  بالدرس استنتاج الفكرة الرئيسة -
 .  توقع أحداث القصة مف خالؿ عنواف الدرس -
ما أسس البرنامج القائـ عمى نموذج كمبورف : الثانى ولإلجابة عف السؤاؿ   

لتنمية  لتالميذ الصؼ األوؿ االبتدائى غير الممتحقيف برياض األطفاؿالمغوى  لالستعداد 
 ؟  القرائىت االستعداد ميارا

 فقد تتطمب الخطوات اآلتية: 
  المقترح:تحديد أسس بناء البرنامج 

نموذج في ضوء عمى مجموعة مف األسس عند بناء البرنامج المقترح  اعتمد البرنامج  -
كمبورف المغوى  لألطفاؿ الذيف لـ يمتحقوا برياض األطفاؿ لتنمية ميارات االستعداد 

 المغوى  ؟ 
  يمي:مثمت فيما وقد ت، 

  في األدبيات التربوية.االستعداد المدرسى واالستعداد القرائى الخمفية النظرية لمفيـو  -
 . األنشطة المغوية والحركية والرسومات فى بناء البرنامج المقترح استخداـ  -
 االعتماد عمى المراحؿ الثمانية لنموذج كمبورف لمتعمـ المغوى فى لقاءات البرنامج .  -
  .االستعداد القرائى الالزمة لألطفاؿ غير الممتحقيف برياض األطفاؿ  ميارات -
استراتيجيات التدريس المتمركزة حوؿ المتعمـ في اختيار استراتيجيات البرنامج المقترح  -

حيث يضمف ىذا النوع مف التعمـ تغير دور كؿ مف المعمـ والمتعمـ، فمـ يعد دور الدارس 
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معممو بؿ صار مشارًكا في الموقؼ التعميمي، ومتفاعاًل  سمبًيا يستمع فقط إلى ما يمقيو
 معو. 

  :القائـ عمى نموذج كمبورف المغوى االستعداد المغوى تدريستصميـ البرنامج المقترح في 
  اآلتية:وفؽ الخطوات المقترح  البرنامجبناء سار 

قيف برياض االستعداد لدخوؿ المدرسة لألطفاؿ غير الممتحتقييـ الوضع الراىف لبرامج  -
تعميـ االستعداد ببرامج لـ يوؿ ليا اىتماًما  التي ىذه البرامج لمتأكد مف أف  األطفاؿ 
  .لدي األطفاؿ غير الممتحقيف برياض األطفاؿ   القرائى 

  االستعداد المدرسى . تصميـ إطار عاـ لبرنامج  -
وعة مف المحكميف رض اإلطار العاـ لمبرنامج عمى مجمع  سي، تحكيـ اإلطار العاـ لمبرنامج -

 . وأساتذة رياض األطفاؿ  المتخصصيف في المناىج وطرؽ التدريس
في ضوء  البرنامج تدريس سار تصميـ برنامج  :الستعداد المغوى تدريس اتصميـ برنامج  -

وفًقا لمخطوات ونموذج كمبورف المغوى لتنمية االستعداد القرائى  األنشطة المتكاممة 
 التالية : 

ددت :واإلجرائيةعامة صوغ األىداؼ ال -أ األىداؼ العامة لمبرنامج حيث ركزت ىذه  ح 
بقصد بناء  ؛القرائى االستعداد األىداؼ عمى مراعاة فمسفة البرنامج وتنمية ميارات 

ووضع لكؿ لقاء مجموعة مف . أنشطة التعمـ المتكاممة لدروس باستخداـ نماذج 
مـ فى ست وح دات تتضمف كؿ وحدة مجموعة األىداؼ التعميمة المراد تحقيقيا ، وص 

مف المقاءات الفرعية لدروس تساعد األطفاؿ عمى االستمتاع فى أثناء التعمـ وتنمية 
 ميارات االستعداد القرائى لدييـ . 

  البرنامج:اختيار محتوى  -ب
  :اآلتيةمحتوى البرنامج وفؽ القواعد  ا ختير

امة، واإلجرائية لكؿ لقاء مف ارتباط الموضوعات الرئيسة لمحتوى البرنامج باألىداؼ الع -
 لقاءات البرنامج، بحيث يحقؽ كؿ لقاء مف المقاءات ىدًفا عاًما مف أىداؼ البرنامج. 

مراعاة التسمسؿ المنطقي والتتابع عند اختيار موضوعات البرنامج المقترح بما يتناسب  -
 مرحمة رياض األطفاؿ . مع طبيعة 



 .......................................... د اللغوىلالستعدا  rneuCambo  كمبورن  برنامج قائم على نموذج

- 2633 - 

ب التعميمية التى تناسب طبيعة مرحمة واالغانى واأللعااختيار مجموعة مف القصص  -
  . رياض األطفاؿ

 المحتوى تنظيـ-ج
محتوى البرنامج المقترح في عدد مف المقاءات، بحيث يحقؽ كؿ لقاء ىدًفا مف  ن ظـ  

عنواف المقاء، وعدد الساعات،  لقاء:أىداؼ البرنامج المقترح، وقد أخذ الشكؿ العاـ لكؿ 
، والمناشط التعميمة التدريستعميمية المستخدمة، واستراتيجية واألىداؼ اإلجرائية، والمصادر ال

 . األطفاؿ المستخدمة مع 
 يساختيار استراتيجيات التدر  -د

المقترحة مجموعة مف األسس منيا: مالئمة  التدريس جيةروعي عند اختيار استراتي 
تناسب طبيعة  األنشطة بحيثاالستراتيجية لألىداؼ والمحتوى ومستوى المعمميف، والتنوع في 

فساح المجاؿ لمعمؿ واألطفاؿ  ةبيف المعممتؤدى إلى التفاعؿ اإليجابي و  ،المرحمة العمرية  ، وا 
 . التعاوني إلى جانب العمؿ الفردي

 تصميـ األنشطة التعميمية -ىػ 
يتوقؼ نجاح أي برنامج تعميمي عمى تكامؿ مكوناتو مف ناحية، بحيث ترتبط ىذه 

نا فقد روعي عند اختيار أنشطة التعميـ والتعمـ ارتباطيا باألىداؼ المكونات ببعضيا، ومف ى
تاحة الفرصة أماـ جميع  دريسوالمحتوى ومصادر التعمـ واستراتيجيات الت ووسائؿ التقويـ، وا 

لممشاركة اإليجابية واإلسياـ بدور فعاؿ في عمميتي التعميـ والتعمـ، وأيًضا التنوع في  األطفاؿ
، مع ربط أنشطة التعميـ والتعمـ بيف  مـ ما بيف أنشطة فردية وجماعيةأنشطة التعميـ والتع

بالمعب فردية تتعمؽ الجانبيف النظري والعممي، لذا تنوعت أنشطة التعمـ ما بيف أنشطة 
، وأنشطة مناقشة التعمـ في أوراؽ العمؿ الخاصة بذلؾ في أثناء  وممارسة بعض األنشطة

 جماعية. 
 والتعمـتحديد مصادر التعميـ  -و

أف يحتوى عمى مصادر تعميمية حتى تتيح فرصة  يسيةمف سمات البرامج التدر 
، االستعداد القرائى ميارات حصوؿ عمى مصادر متنوعة لممعرفة ومنيا تنمية في اللممشارؾ 
 ىذه المصادر فيما يمي: توقد تمثم
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  .التعمـ رة طوؿ فت األطفاؿالتي جاءت لموضوع شيقة تشد انتباه  القراءةمادة محتوى  -
بتشجيع الطالب عمى ، فقد زيؿ كؿ لقاء األنشطةبمحتوى ذات العالقة  والقصص الكتب  -

القصص لقراءة حروؼ ومقاطع صوتية وكممات ، وأيًضا بعض األلعاب القراءة في 
 . التعميمية التى تنمى ميارات التفكير لدييـ 

 . )اإلنترنت(ومات المواقع اإللكترونية الموجودة عمى الشبكة الدولية لممعم -
، وتنوع الطالبوقد روعي تنوع مصادر التعمـ بما يضمف مراعاة الفروؽ الفردية بيف  

اىتماماتيـ وميوليـ المختمفة في الحصوؿ عمى المعرفة، مع مالءمة مصادر التعميـ والتعمـ 
 المختارة ألىداؼ البرنامج ومحتواه وأنشطتو. 

 تصميـ أساليب التقويـ -ز
ب التقويـ المقدمة لممعمميف ما بيف األسئمة الشفوية والتحريرية، لقياس تعددت أسالي

إلييـ، فقد جاء في نياية كؿ لقاء األنشطة المقدمة في فيـ وممارسة  الطالبمدى تقدـ 
األطفاؿ فى تمؾ المرحمة  واألنشطة التقويمية التى تناسب طبيعةمجموعة مف األسئمة 

 . العمرية
فى  ما فاعمية استخداـ برنامج قائـ عمى نموذج كمبورف :ثالث الولإلجابة عف السؤاؿ 

لتنمية  لتالميذ الصؼ األوؿ االبتدائى غير الممتحقيف برياض األطفاؿ لالستعداد المغوى 
 ؟  القرائىميارات االستعداد 

األطفاؿ غير الممتحقيف لقياس مدى تمكف  االستعداد القرائى اختبار  الباحث بتصميـقاـ     
 –المفردات  –صوت الحرؼ  –ض األطفاؿ لميارات االستعداد القرائى ) الوعى الصوتى بريا

 ، وقد سار االختبار وفؽ الخطوات اآلتية: (   الكتابة  -القرائى الفيـ –الطالقة 
برنامج االستعداد المغوى ىدؼ االختبار إلى قياس أثر استخداـ  تحديد ىدؼ االختبار: -

فى تنمية ميارات االستعداد القرائى لألطفاؿ غير الممتحقيف  القائـ عمى نموذج كمبورف
  برياض األطفاؿ   . 

جدوؿ بحيث يقيس صيغت مفردات االختبار في صورة صياغة مفردات االختبار:  -
الوعى الصوتى ، والسؤاؿ الثانى حتى الثامف يقيس ميارة صوت السؤاؿ األوؿ ميارة 

س عشر يقيس المفردات ، ومف السؤاؿ التاسع ، والسؤاؿ مف التاسع حتى السادالحرؼ 
عشر حتى الثانى والعشريف يقيس الفيـ القرائى ، ومف السؤاؿ الثالث والعشريف يقيس 
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، وفى أسئمة  ، وجاءت أسئمة االختبار فى صورة االختيار مف متعدد(  6الكتابة ) ممحؽ 
تيجئة الكممة ، مف خالؿ قراءة الحرؼ أو الصوت ، وكذلؾ الوعى الصوتى والتيجئة 

ويستمع التمميذ ليا ، ويجيب عنيا مف خالؿ اختيار الصوت ، أو الكممة المناسبة التى 
  .  استمع ليا

ع ػػرض االختبػػار فػػي صػػورتو األوليػػة ومفتػػاح التصػػحيح عمػػى حسػػاب صػػدؽ االختبػػار:  -
مجموعػػة مػػف المحكمػػيف مػػف أعضػػاء ىيئػػة تػػدريس المغػػة العربيػػة، والقيػػاس التربػػوي، وقػػد 

دى المحكمػػػوف عػػػدة ممحوظػػػات فػػػي تعػػػديؿ بعػػػض األسػػػئمة، وقػػػد أخػػػذ الباحػػػث بيػػػذه أبػػػ
 .  الممحوظات، وأقر المحكموف بعد ذلؾ صالحية االختبار لمتطبيؽ

تالميػذ ح سػب ثبػات االختبػار عػف طريػؽ تطبيقػو عمػى عينػة مػف حساب ثبات االختبار:  -
وذلػؾ فػي بدايػة ، طالًبػا 03بمغػت  –غيػر عينػة البحػث األصػمية  –االبتػدائى  األوؿالصؼ 

ثـ أعيد تطبيػؽ أى فى مرحمة التييئة المغوية ، ، 2323  – 2364العاـ الدراسي الحالي 
االختبػػار بعػػد أسػػبوعيف عمػػى نفػػس المجموعػػة، وبعػػد تصػػحيح االختبػػار ورصػػد الػػدرجات، 

ىػذا معامػؿ ثبػات ويعد  76.0ح سب الثبات باستخداـ معادلة بيرسوف، فبمغ معامؿ الثبات 
 وؿ إحصائًيا. مقب

سػػب  زمػػف االختبػػار، حسػػاب زمػػف االختبػػار - : بعػػد تطبيػػؽ االختبػػار عمػػى العينػػة السػػابقة ح 
 دقيقة(، بما فييا تعميمات االختبار.  خمسوففوجد أنو استغرؽ ساعة )

سػػب معامػػؿ السػػيولة بالنسػػبة لكػػؿ حسػػاب معامػػؿ السػػيولة والصػػعوبة والتمييػػز - : ح 
سمة عدد الػذيف أجػابوا عػف العبػارة بالموافقػة دائًمػا عمػى بق االختبار عبارة مف عبارات 

 0.76 - 0.24العػدد الكمػى لمطػالب، وقػد تػراوح معامػؿ سػيولة أسػئمة االختبػار بػيف 
ويعد ىذا معامؿ سيولة مقبواًل. وبالمثؿ ح سب  معامؿ الصعوبة بالنسبة لكػؿ عبػارة مػف 

قة أبًدا عمى الموقػؼ عمػى العػدد بقسمة عدد الذيف لـ يستجيبوا بالمواف االختبارعبارات 
، ويعػد 0.32 - 0.71بػيف  االختبػارالكمى لمطػالب، وقػد تػراوح معامػؿ صػعوبة أسػئمة 

 ىذا معامؿ صعوبة مقبواًل. 
سػػب  معامػػؿ التمييػػز، وقػػد تػػراوح معامػػؿ التمييػػز بالنسػػبة ألسػػئمة  بػػيف  االختبػػار كمػػا ح 

عامػػؿ التمييػػز المقبػػوؿ ، ويعػػد ىػػذا معامػػؿ تمييػػز مقبػػوؿ، حيػػث إف م 63.0، 22.0
 (. 6441)أبو لبدة،  22باإلمكاف قبولو عند 
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ػػػحح االختبػػػار وفًقػػػا  تصػػػحيح االختبػػػار: - لنمػػػوذج تصػػػحيح لكػػػؿ مفػػػردة مػػػف مفػػػردات ص 
إجمػالى درجػات درجػة لكػؿ سػؤاؿ بحيػث يصػبح خصصػت كما ، االختبار  أعده الباحث 

 .   درجة  20االختبار 
  تطبيل جتزبة البحح:

 البحث وفؽ الخطوات اآلتية:  سار تطبيؽ تجربة 
 : ا ختيرت مجموعة البحث عمى النحو التالي: اختيار مجموعة البحث -1
الشػػييد عبػػد المػػنعـ ريػػاض مػػف فصػػوؿ الصػػؼ األوؿ مدرسػػة بتمميػػًذا  03اختيػػر  -أ

االبتدائى الذيف تـ التأكد مف أنيـ غير ممتحقيف برياض األطفاؿ ، وذلؾ مػف خػالؿ 
طفاؿ ، أو كونيـ مف األطفػاؿ السػورييف الممتحقػيف شياداتيـ فى مرحمة رياض األ

محافظػػة المنيػػا؛ ليمثمػػوا المجموعػػة التجريبيػػة التػػي سػػتدرس البرنػػامج ب بالمدرسػػة
 .   المقترح

 تدريس الربنامج املكرتح: 

، وقػد   بتدريس برنامج االستعداد المغوى القػائـ عمػى نمػوذج كمبػورف المغػوىقاـ الباحث  
 .   ا زمف تطبيؽ االختبارشير عداستغرؽ التطبيؽ 

   : االستعداد القرائى تطبيؽ اختبار  -2
المجموعة التجريبية قبػؿ البػدء فػى تػدريس البرنػامج عمى  االستعداد القرائى ط بؽ اختبار  
؛  البرنػػامج القػػائـ عمػػى نمػػوذج كمبػػورف المغػػوى موضػػوعات بعػػد االنتيػػاء مػػف تػػدريس  و

لتالميػػذ الصػػؼ األوؿ االبتػػدائى غيػػر القرائػػى ميػػارات االسػػتعداد تنميػػة لمعرفػػة أثػػره عمػػى 
 برياض األطفاؿ .  الممتحقيف

 قورنػت درجػات أفػراد المجوعػة التجريبيػة: تحميؿ النتػائج باسػتخداـ الطػرؽ اإلحصػائية -3
االسػتعداد في التطبيؽ البعدي الختبػار  التجريبيةبدرجات أفراد المجموعة  الواحدة قبميًّا

 .  Spss، وذلؾ باستخداـ  القرائى 
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 نتائج البحح 

توصػػؿ البحػػث إلػػى مجموعػػة مػػف النتػػائج تػػرتبط بمعرفػػة مػػدى فاعميػػة البرنػػامج القػػائـ 
غيػػر الممتحقػػيف بريػػاض األطفػػاؿ  لتالميػػذ الصػػؼ األوؿ االبتػػدائىنمػػوذج كمبػػورف المغػػوى عمػػى 

 عمى تنمية ميارات االستعداد القرائى . 
قائـ عمى نموذج كمبػورف فػى تنميػة استخداـ برنامج االستعداد المغوى النتائج أثر  -أ

 غير الممتحقيف برياض األطفاؿ :  لتالميذ الصؼ األوؿ االبتدائىميارات االستعداد القرائى 
يوجػد فػرؽ ذو داللػة : النحػو التػالي الفػرض الخػاص بيػذا الجػزء عمػى تـ التحقؽ مػف -2

عداد برنػػامج االسػػتالتػػي تػػدرس باسػػتخداـ  التجريبيػػة إحصػػائية بػػيف درجػػات المجموعػػة
 .   البعدي االستعداد القرائى اختبار  فيالمغوى القائـ عمى نموذج كمبورف 

1جدول

المجموعتالتجرٍبَتالواحدةالمتوسطالحسابٌواالنحرافالمعَارًوقَمت"ث"لدرجاثأفراد

االستعدادالقرائيفٌالقَاسالبعدًالختبار

لمجموعت
عددأفراد

 العَنت

المتوسط

 الحسابٌ

االنحراف

 المعَارً

قَمت

 "ث"
 معاملأٍتا

مستوى

الداللت

 3030 33033 33 قباٍ ًّا

3000 0303 

دالتعند

مستوى

3031
 1020 34030 33 بعدٍ ًّا

يتضح مف الجدوؿ السابؽ  تحسػف متوسػط درجػات المجموعػة التجريبيػة فػي التطبيػؽ 
، حيػث بمػغ متوسػط درجػات طػالب عػدى الختبػار االسػتعداد القرائػى لمتطبيػؽ البالبعدي الختبػار 

(، كمػا أف 03033) بعػديًّا (، في حيف بمغ متوسط درجات المجموعة 04033) قبميًّاالمجموعة 
 ، وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسػة كػؿ،   0.01ىذه الفروؽ بيف المتوسطات دالة عند مستوى 

ابػػو جػػادو ) ( ، وصػػالح  2334) نايفػػة قطػػامى ، ( 2330 )قاسػػـ ،  (  2332جػػرواف ) 
سػػب معامػػؿ إيتػػا (  2332 قيمػػة مؤشػػر إيتػػا لقيػػاس حجػػـ  Cohenحيػػث عػػد كػػوىيف  -، وح 

(، وعػػده كبيػػرًا عنػػد القيمػػة 0.5(، وعػػده متوسػػطًا عنػػد القيمػػة )0.2األثػػر صػػغيرًا عنػػد القيمػػة )
ويتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف نسػػبة معامػػؿ إيتػػا نسػػبة كبيػػرة، وىػػذا (، 2331)نصػػار،  0.8

 البرنامج المقترح فى تنمية ميارات االستعداد القرائى .  ميةيدؿ عمى فاع
وبعد عرض النتائج السابقة فػإف البحػث الحػالي قػد أجػاب عػف أسػئمة البحػث، وتحقػؽ 

 مف األىداؼ الخاصة بو، واآلف ي رجى تفسير أىـ النتائج التي توصؿ إلييا البحث. 
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 تفسري الهتائج
فػي تنميػة  بعديًّا عف أدائيا قبميًّػالمجموعة التجريبية أشارت نتائج البحث إلى تحسف أداء ا -6

فػي االختبػار البعػدي، حيػث وجػدت فػروؽ ذات داللػة إحصػائية  االسػتعداد القرائػىميارات 
 .   بعدًيا المجموعة الواحدةبيف متوسطات درجات 

سػتعداد االميػارات  قبميًّػا فػى تنميػة ئيػاعػف أدا المجموعػة الواحػدة بعػديًّاوقد يرجػع تحسػف أداء 
 إلى:  القرائى

الخاصػػة بكػػؿ لقػػاء عمػػى حػػدة، وقػػد  اإلجرائيػػةوضػػوح األىػػداؼ العامػػة ، وأيًضػػا األىػػداؼ  -
بينػة مػف ىػذه األىػداؼ تصدرت ىذه األىداؼ مقدمة كؿ لقاء، حتى يكػوف المعممػوف عمػى 

 .  تدريسيا لمتالميذ فى الفصؿ قبؿ 
سػػاعدت  المقػاءاتي أثنػاء تنفيػػذ فػ التمميػػذاسػتخداـ اسػتراتيجيات التػػدريس المتمركػزة حػوؿ  -

ليػذه الميػارات وممارسػاتيا، واسػتخداميا كممارسػات تدريسػية ولػيس  التالميػذفي تحصيؿ 
 كجانب نظري فقط. 

االسػػتراتيجية التدريسػػية المقترحػػة القائمػػة عمػػى نمػػوذج كمبػػورف فػػى مسػػتوياتيا الثمانيػػة  -
لمغػة ، وىػذا مػا جػاء متوافًقػا مػع قائمة عمى النظرية البنائية والنظريػة الطبيعيػة فػى تعمػـ ا

طبيعػػة تعمػػـ ميػػارات القػػراءة لػػدى األطفػػاؿ حيػػث إف طبيعػػة تعمػػـ ميػػارات القػػراءة تتوافػػؽ 
وتتماشػػى مػػع ىػػذا النمػػوذج البنػػائى حيػػث بػػدأ بتعػػرؼ الصػػوت حتػػى انتيػػى بقػػراءة الجممػػة 

لكممػػات وتقطيعيػػا وتيجئتيػػا بطالقػػة مػػف قبػػؿ التالميػػذ الػػذيف أصػػبحوا قػػادريف عمػػى قػػراءة ا
 .  والجمؿ المكونة لمنص 

تعمـ المغة بطريقة تعتمػد عمػى خبػراتيـ وممارسػة األنشػطة لمتالميذ  تأتاح فمسفة البرنامج -
االسػتمتاع فػى أثنػاء عمميػة الػتعمـ ، وال تجعميػـ فػى القرائية والمغوية التى تسػاعدىـ عمػى 

   حالة مف االرتباؾ المعرفى فى أثناء تعمـ المغة والقراءة بخاصة .
يمتػػاز بتركػػو فرصػػة كبيػػرة لمتالميػػذ باكتشػػاؼ المعػػارؼ الجديػػدة  كمبػػورف السػػباعى نمػػوذج  -

، وربطيػػا بػػالخبرات السػػابقة لػػدييـ ، واكتشػػاؼ األخطػػاء  فػػى البيئػػة التػػى يعيشػػوف فييػػا 
و فرصػػة لمػػتعمـ بالتجػػارب الذاتيػػة ، وبالمشػػاركة الجماعيػػة بينػػ ويتػػرؾ،  لػػدييـ المفاىيميػػة 

  وبيف زمالئو . 
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مزيػًدا مػف  ءىـيعنى إعطػاالنموذج ي عطى فرصة كبيرة لمتالميذ لتقييـ أنفسيـ بحرية ، مما  -
 الثقة والدافعية نحو التعمـ . 

لػػو حتػػى يقرأىػػا ، ويجعمػػو  الكممػػات المعطػػاةالتفاعػػؿ مػػع عمػػى  النمػػوذج المقتػػرحاعتمػػاد  -
بيئػة األطفػاؿ يتفاعؿ معيا ؛ لقراءتيا والتفاعؿ معيا مف خالؿ نصوص حياتيػة مػف حيػاة و 

 التى يعيشوف فييا . 
اعتمػػد النمػػوذج فػػى مرحمػػة االنغمػػاس المغػػوى عمػػى جعػػؿ األطفػػاؿ يتعممػػوف الكثيػػر مػػف  -

المفػردات ، واعتمػد البرنػامج فػػى ىػذه المرحمػة عمػى إعطػػاء الفرصػة الكبيػرة لألطفػاؿ حتػػى 
 يعيشػػوا فػػى بيئػػة لغويػػة ثريػػة مػػف حيػػث المناشػػط المغويػػة المتنوعػػة مػػف أغػػانى وقصػػص

 ومفردات وغيرىا مف األنشطة المغوية . 
أتاحت مرحمة التعرض المغوى إلى تكثيؼ عممية التعمـ المغوى حيث أعطت لألطفػاؿ فرصػة  -

كبيػرة لمتعػػرض لمخبػػرات المغويػة مػػف تعرضػػيـ لمحػػروؼ واألصػوات والكممػػات حتػػى االنتيػػاء 
 بفيـ واستيعاب النصوص . 

ثقػػة فػػى ذواتيػػـ المغويػػة واعتمػػادىـ عمػػى جػػاءت مرحمػػة التوقعػػات فػػى النمػػوذج مؤكػػدة ال -
 أنفسيـ فى تعمـ المغة. 

مرحمػػة المسػػئولية المغويػػة واالسػػتخداـ المغػػوى أتاحػػت لمتالميػػذ ممارسػػة المغػػة فػػى مواقػػؼ  -
وظيفية ، وألعػاب تعميميػة لغويػة تسػاعدىـ عمػى الفيػـ القرائػى وتنمػى لػدييـ االتجػاه نحػو 

   قراءة النصوص بثقة وقدرة قرائية عالية .
أتاحػػت مرحمػػة المخػػاطرة والتجريػػب اعتمػػاد التالميػػذ عمػػى أنفسػػيـ فػػى تجريػػب المغػػة فػػى  -

مواقػػؼ تواصػػمية وتفاعميػػة ، بمػػا يتػػيح لػػدييـ القػػدرة عمػػى التواصػػؿ المغػػوى الفعػػاؿ والبنػػاء 
 الذى يساعدىـ عمى تعمـ القراءة بسرعة ودقة وكفاءة اتصالية عالية . 

وذج كمبورف التسريع فػى اسػتخداـ المغػة ومياراتيػا أضافت مرحمة االنيماؾ المغوى فى نم -
المتنوعة فى مواقؼ غير مواقؼ التعمـ كالقراءة التعبيرية ، وتحويؿ الكممات المقػروءة إلػى 

 رسومات واستخداـ مصادر البيئة المتنوعة فى أثناء تعمـ القراءة . 
عمػى بنػاء الشخصػية ، يعمؿ  النموذج إشراؾ التالميذ فى عميمة التعمـ خالؿ جميع مراحؿ  -

بترؾ دور أكبر ليـ فى بناء المعارؼ الذاتية ، وفى جو تعاونى اجتماعى ، وي عتقػد ، وذلؾ 
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ض ليػا خػالؿ عمميػة التخفيػؼ مػف حالػة الخػوؼ واإلربػاؾ ، التػى قػد يتعػر  فػى اليذا أثرً أف 
 تعمـ المغة . 

 التالميػذ حسػيف فيػـالتي قدميا المعمػـ فػي أثنػاء المقػاءات سػاعدت عمػى ت التغذية الراجعة -
 .   ميارات القراءة وقدرتيـ عمى ممارسة 

لنصػػػوص باسػػػتخداـ ا لقػػػراءةفػػػي بدايػػػة البرنػػػامج حس ػػػف وىيػػػ   لقػػػاء لمتالميػػػذتخصػػػيص  -
 .   استراتيجية التدريس المقترحة

ممارسة الطالب لألنشطة المقترحة بالبرنامج ساعدت عمى فيػـ وتحميػؿ المفػاىيـ الخاصػة  -
 . النموذج المقترح تخداـ بالتدريس مف خالؿ اس

عمػػى المناقشػػة والحػػوار الػػدائميف، والػػذي سػػاعد بػػدوره عمػػى فيػػـ  المعمػػـ والتالميػػذ تحفيػػز  -
 .  فى دليؿ المعمـ وتحميؿ المفاىيـ والعمميات المقدمة 

 مع التالميػذ عينػة البحػث  استخداـ أوراؽ العمؿ والنشرات التعميمية التي استخدميا الباحث -
 لدييـ .  االستعداد القرائىميارات ساعد عمى تنمية 

سػاعد عمػى توضػيح وفيػـ  المقػاءات التدريسػيةتطبيقية في أثناء تنفيػذ النشطة األ ممارسة  -
 القراءة . اإلجراءات الخاصة بالعممية التدريسية، وكيفية ربطيا بعمميات 

برنػامج مع الباحث وجًيا لوجو، مما ساعد عمػى فيػـ الالواحدة  المجموعة التجريبية تفاعؿ -
وتحميمو، واإلجابة عف كافة التساؤالت التي مػف الممكػف أف تطػرح عمػى أذىػانيـ فػي أثنػاء 

   .المقاءات 
 التوصيات

في إطار ما أسفر عنػو البحػث مػف نتػائج، وفػي إطػار خصػائص مجموعػة البحػث يمكػف        
 تقديـ التوصيات اآلتية: 

القػػػائـ عمػػػى النمػػػوذج  تػػػدريب معممػػػى الصػػػفوؼ األولػػػى عمػػػى برنػػػامج االسػػػتعداد القرائػػػى -
 كمبورف المقترح بوزارة التربية والتعميـ . 

تصػػميـ مقػػرر لتعمػػيـ الميػػارات المغويػػة لمميمشػػيف اجتماعيًّػػا واقتصػػاديًّا وأطفػػاؿ الشػػوارع  -
 بكمية التربية شعبة المغة العربية . 
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بريػاض لالسػتعداد المغػوى لغيػر الممتحقػيف تصميـ مقرر بكمية التربية شػعبة المغػة العربيػة  -
 ببرامج الدراسات العميا في الدبمـو العاـ. األطفاؿ 

تنميػة ميػارات االسػتعداد المغػوى ) توجيو نظر الموجييف الفنييف لمغة العربيػة عمػى أىميػة  -
 القراءة والكتابة ( مف خالؿ استخداـ البرنامج التدريسى المقترح . 

 الدراسات والمشروعات البحثية المستقبمية
  تقديـ مقترحات لمبحوث اآلتية:، تصورات تقدـ بو البحث مف يمكف في ضوء ما 

قائـ عمى ميارات االستعداد برنامج لألطفاؿ السورييف الذيف لـ يمتحقوا برياض األطفاؿ  -
 لمقراءة . 

االنشطة المتكاممة لتنمية ميارات االستعداد لمكتابة أثر استخداـ برنامج قائـ عمى  -
 قبؿ المدرسة . والتفكير التخيمى لدى أطفاؿ ما 

لمعممات ما قبؿ الخدمة بكمية الطفولة المبكرة لتنمية ميارات المغة المبكرة برنامج مقترح  -
 والتفكير االبتكارى لدى أطفاؿ الروضة . 

والصور األدائية المصورة  ميارات االستعداد القرائى فاعمية برنامج قائـ عمى التكامؿ بيف  -
 . ؿ ما قبؿ المدرسة تنمية ميارات التفكير لدى أطفافي 
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 . خرى في المرحمة االبتدائية ، رسالة دكتوراة غير منشورة ، كمية التربية ، جامعة أسيوط الدراسية األ
،  ، عمان ، دار الكتاب الجامعى تعميم التفكير مفاهيم وتطبيقات( .  5115جروان ، فتحى ) 

 .   81ص 
ن المعممين : تدريبات عممية ألولياء األمور م تعميم مهارات التفكير( .  5115جون النغريهر ) 

والمتعممين ، ترجمة منير الحورانى ، مراجعة محمد جهاد جمل ، العين ، اإلمارات العربية المتحدة ، 
 .  67، ص دار الكتاب الجامعى 

معجم المصطمحات في المناهج وطرق ( : 0999المقانى ، عمى أحمد الجمل ) حسين ،  
 .   56، ص  ، القاهرة ، دار الكتب التدريس

تطوير مناهج تعميم القراءة فى مراحل التعمم العام فى ( . 0986حمود رشدى ) خاطر ، م
 .   81- 78، ص ص  ، تونس ، دار العموم لممنظمة العربية لمتربية والثقافة الوطن العربى

، ترجمة عدنان اليازجى ، بيروت ، الدار  عمم طفمك القراءة( .  5104دومان ، غمين )  
 . 34، ص العربية لمتوزيع 

 .   67،  ، القاهرة ، دار المعارف الطفل يستعد لمقراءة( .  5105رضوان ، محمد )  
 45، ص ص ، القاهرة ، دار المعارف  تعميم القراءة لممبتدئين( .  5103رضوان ، محمد )  

– 51  . 
، عمان ،  5، ط  أساليب تعميم األطفال القراءة والكتابة( . 5105سميمان ، نايف وآخرون )  

 .  71، ص دار الصفا لمنشر والتوزيع 
. الرياض : دار  أحدث االتجاهات فى تعميم المغة العربية( .  5118عرفان ، خالد محمود ) 

 .  61، ص النشر الدولى 
، عمان ،  3، عمم نفس النمو ، ط  سيكولوجية الطفل( .  5103عواممة ، حابس وآخرون )  

 . 75 - 67، ص ص األهمية لمنشر والتوزيع 
، القاهرة ، عالم  الضعف فى القراءة وتشخيصه وعالجه( .  0999مرسى ، محمد منير )  
 .  033، ص الكتب 
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(. استخدام حجم األثرر لفحرص الداللرة العمميرة لمنترائج فري الدراسرات 5116نصار، يحي حياتي )
 . 75 ،(5)7، البحرين مجمة العموم التربوية والنفسية،الكمية. 
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