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 :مستخلص

 ىي ألنيا الفرد حياة في الميمة المراحل من األطفال رياض مرحمة تعتبر
 في الطفل رصيد أن المعروف ومن والسموكيات والعادات القيم فييا تترسخ التي المرحمة

 حياتو في ومواقف خبرات من لو يتعرف ما نتيجة سريع يادازد في يكون المرحمة ىذه
 مستواه تحسين في الطفل يساعد ما أىم من ىو الروضة طفل لدى المغوي النمو وألن

 وال ليم المغوي النمو مستوى عمي تحسن أي مبلحظة يتم ال األطفال من فئة فيناك
 في تأخرىم يرجع وال ليم المقدمة األنشطة خبلل من حتى ذلك في تقدم أي يظيرون

نما اإلعاقات من إعاقة أي إلي ذلك  من والبد بسيط وظيفي اضطراب نتيجة يكون وا 
 إلي تؤدي ال حتى الطفل حياة من مبكرة مراحل في الصعوبات ىذه وتشخيص معرفة
 فيجب انتشارا الصعوبات أكثر من ىي المغوية الصعوبات وألن بعد فيما أكبر مشاكل
 لغة وتطوير تحسين في تساعد التي واألنشطة البرامج من ممكن كم أكبر توفير عمينا
 .  الطفل

 قبل من الروضة أطفال لدى المغوي النمو قياس إلي المقياس ييدف
 ، لمقراءة االستعداد ، المفظي التواصل ، الفيم)  اآلتية األبعاد ضوء في المعممة

 من وطفمة طفبلً ( 291) من مكونة عينة عمي تطبيقو وتم(  لمكتابة االستعداد
( الصدق الثبات،) لو السيكومترية الخصائص حساب وتم الروضة أطفال

( 69) من النيائية صورتو في المقياس ويتكون لممقياس العاممي التحميل باستخدام
 .الروضة معممات قبل من(  ال ، أحياناً  ، نعم)  باألتي عنيا يجاب عبارة
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Abstract : 

Kindergarten stage is considered one of the most 

important stages in the individual's life since all the 

values, habits and behaviors are acquired and rooted in 

this stage . the child's reservoir is characterized by rapid 

development as a result of the experiences and situations 

to which he is exposed in his daily life. The linguistic 

development is a detrimental factor in the overall 

development of the child 

The Measurement aims at measuring the lingual 

growth for kindergarten children by the teacher according 

to the following (comprehension, verbal communication, 

reading readiness and writing readiness) and it was 

applied to a sample of 180 children ( boys abd girls) from 

the kindergarten and the psychometric ( steadiness and 

truth ) , characteristics have been calculated using the 

factor analysis of the measurement .      
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 مقدمة :

 المرحمة ىذه ففي الفرد حياة في الميمة المراحل من المبكرة الطفولة مرحمة تعد
 في المرحمة ليذه البالغة لؤلىمية ونظرا ، المجتمع في فرد لكل الشخصية مبلمح تتحدد
 فقد والتربية النفس عمماء وكذلك المرحمة بيذه كبيرا اىتماما الدولة أولت فقد الفرد حياة

 من والعديد الكثير فيناك وأىميتيا المرحمة ىذه حول والبحوث راساتالد أزدادت
 األىم ىي الطفل عمر من األولى سنوات الخمس أن عمي أكدت والبحوث الدراسات

 . الجوانب جميع في الطفل لنمو األساس حجر فيي
 في لمطفل يحدث ما ألن ذلك المرحمة ىذه أىمية عمي العممية الحقائق وتؤكد

 المدرسة إلي الطفل يحمميا التي فالميارات مستقبمو في عميقا أثرا يترك كرةالمب حياتو
 . (  28،  :311 ، السيد سمير ، فتحي دالل ) تحصيمو عمي تؤثر

 األطفال رياض فإن وبالتالي المبكرة الطفولة مرحمة أىمية يتضح سبق ومما
 القابمية فييا دادتز  حاسمة مرحمة فيي النمو جوانب جميع في الطفل لتنمية فرصة ىي

 .كبيرة بدرجة لمتعمم
 : الروضة لطفل المغوي النمو 

 الحية الكائنات من غيره عن اإلنسان بيا ينفرد إنسانية ظاىرة المغة تعد
 وكيفية المغوي النمو فيم وأن لمتعمم وفرص عقميا استعدادا المغة وتتطمب األخرى،
 نفيم ولكي األطفال مع التعامل طريقة لمعرفة لممعممات ميمة عممية المغة اكتساب

 ما كل ومعرفة المغة مكونات بكل والمعرفة اإلحاطة من لنا البد الطفل عند المغة
 . المغوي النمو عمي هيساعد

 األكثر وىي انتشارا النمائية التعمم صعوبات أكثر من المغة صعوبات تعتبر
 عمي هتساعد التي الوسيمة ىي فالمغة المختمفة عمرة مراحل في الطفل عمي تأثيرا

 إلي تؤدي المغة في صعوبة تحدث وعندما والتعمم اآلخرين مع والتكيف االتصال
 أىم من تعد المغة صعوبات وألن عمرة من المتقدمة المراحل في تعميمية صعوبات
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.)عادل يوسف ابوغنيمة، النمائية التعمم صعوبات ذوى األطفال وتواج التى الصعوبات
 فسوف عمييا تقوم الحالية الدراسة وألن التعمم عممية أساس ىى المغة وألن (، 3122
 . التوضيح من بشئ المغة صعوبات نتناول

 .الصفحة إلىالى سنة النشر والثانى  األول*يشير الرقم 
 المرحمة ىذه ففي الروضة طفل لدى النمو مراحل أىم من المغوي النمو يعتبر        
 . سريعا اتطور  الطفل لدى المغوي النمو يتطور

 هقرار  يأخذ المتطور المغوي النمو ألن الطفل حياة في ميمة المبكرة السنوات إن
 وفي والتثقيف واالتصاالت التفكير في ضرورية تكون المغة أن كما السنوات ىذه في

 لدى وفعال حاسم أمر المغوي فالنمو المفظية والميارات المغوية لمقدرات المبكر التطوير
 .(24،  :311، مقدادىمحمد فخري ، قاسمرسة )عاشور راتب المد قبل ما طفل

 األطفال رياض مرحمة في الطفل لغة خصائص معرفة ضرورة سبق مما يتضح
 جيدة تعميمية مواقف إعداد في ذلك استغبلل يمكن مكان أي إلي نحدد أن نستطيع لكي
 . المغة لتعميم التييئة عممية وتسيل تيسر

 لغة عمييا وتغمب الذات حول بالتمركز مرحمةال ىذه في الطفل لغة تتميز
 لذلك ، الكبار مفاىيم عن األطفال مفاىيم في واالختبلف القصور ويبلحظ المحسوسات

 في والعبارات الكممات تكرار ويظير دقيق غير يكون لمكممات استخداميم أن نجد
 المعاني ذهوى ومعانييا الكممات معرفة في ممحة رغبة لديو الروضة طفل ،إن أحاديثيم

 يبلحظ لذلك تمثميا التي المفاىيم أو عنيا الذىنية الصور تكوين بعد إال تكتسب ال
 المغوي المحصول ويزداد الكممات معنى عن التعبير في األطفال بين فردية فروق وجود
 بدقة، طويمة حكاية يقص أن يستطيع ،كما كممة  ( 3111) عن المرحمة ىذه في

 .واسم حروف تمييز ويستطيع
 ( 28 -27،  3115،  بدير كريمان )                                 
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 : الطفل عند المغوي النمو مراحل
 بين فردية فروق ىناك ولكن آخر إلي طفل من المغوي النمو مراحل تختمف ال
 أىميا ومن المراحل أساس عمي المغوي النمو تقسيم إلي الباحثون لجأ لذلك األطفال
 كل في الطفل ينطقيا اتي الكممات عدد أساس عمي المغوي لمنمو يثالحد التقسيم
 مرحمة كل بين فاصمة حدود توجد وال فجائيا ينتقل ال الطفل أن مراعاة مع مرحمة
 : ىي المراحل وىذه ، المراحل في وتدرج استمرار فيناك وأخرى
 .الواحدة الكممة مرحمة •
 .الكممتين مرحمة •
 .القصيرة الجممة مرحمة •
 .(  34،  3114الدسوقى محمد )مجدى الكاممة الجممة مرحمة •

 : لمطفل المغوي النمو دراسة في وأثرها المغة الكتساب المفسرة النظريات
 حيث من  النفس وعمماء المفكرين لدى كبيرا جدال المغوية الظاىرة شيدت لقد

 -:  النظريات ىذه أىم ومن متعمم سموك أنيا أم موروثة فطرية قدرة اعتبارىا
 :السموكية النظرية -1

 أنو عمي المغوي السموك إلي تنظر والتي اإلجرائي اإلشراط فى سكنر نظرية
 فييا ويؤكد البيئية المدخبلت مع المستمرة التفاعل عمميات خبلل من متعمم سموك
 لمبدأ وفقا تدريجي نحو عمي تعممو يتم الطفل لدى المفظي السموك أن عمي سكنر

 المفظية االستجابات إن حيث التفاضمي التعزيز إجراءات امباستخد المتتابع التقريب
 المفردات أن ويرى منيا الصحيحة غير إىمال يتم حين في تعزيزىا يتم الصحيحة

 المتسمسل التشكيل إلجراءات وفقا تعمميا يتم والقواعد والبناء والعبارات والجمل المغوية
 العديد المغة نفس عمماء وجو ولقد مغة،ال تعمم في والتقميد المحاكاة أثر سكنر يغفل ،ولم
 عبداهلل الحاج عبداهلل ) ىدى . المغوي اإلكتساب في سكنر نظر لوجيو اإلنتقادات من

 ( 76،  3115، الشادى
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 :والتحويمية التوليدية النظرية -2
 يكتسب خبلليا من التي بالكيفية إىتم فقد شيوعا النظريات أكثر من ىي

 عمميات تسمسل مبلحظاتو خبلل من وصف وقد ويسر ولةبسي األم لغتيم األطفال
 المعقدة الجممة توليد مرحمة وحتى المعنى عديمة األصوات من ابتداء البشري التطور
 بمثابة االستعداد وىذا داخمي فطري استعداد بمثابة ىي المغة أن تشومسكي ويفترض
عطاءىا القادمة ةالصوتي واإلشارات الرموز عمي السيطرة عمي الفرد تساعد خريطة  وا 
 بشرية فطرية تخصصية ىي المغة اكتساب فكرة أن أيضا ويؤكد بيا الخاصة المعاني

 إلي التعرض من قميل مع كبير حد إلي الجسدي النضج عمي يعتمد المغوي التعبير وأن
 . (77،  3115،الشادى عبداهلل الحاج عبداهلل ) ىدى البيئية العوامل

 :المعرفية النظرية  -3
 العقمية، الجوانب عمي إرتكزت التي الميمة النظريات من المعرفية النظرية عدت 
 ثم أوال حوليم من العالم عن أولية خبرات يكونون النظرية ىذه بحسب فاألطفال
 الذي األساس ىي بياجية نظرية وتعد الخبرات تمك وفق عمي المغة خارطة يصنعون

 المرحمة طبيعة بتحديد النظرية ىذه قامت حيث النمائية المعرفية النظرية عميو تقوم
 مترابطة منطقية طرق وفق عمي اإلنساني الفكري التطور بيا يمر التي الفكرية

 مرحمة تعد مرحمة وكل األخرى عن مرحمة فصل نستطيع وال بعضيا مع ومتناسقة
 ثيحد المغوي التطور فإن بياجية يراه لما وطبقا البلحقة المرحمة عمييما ترتكز سابقة
 بالنمو ترتبط مراحل عبر الطفل عند المغوي النمو يسير حيث العقمي التطور بعد

 : ىي متسمسمة مراحل أربع إلي قسميا وقد ، اإلنسان لدى المعرفي
 . الحركي الحسي النشاط مرحمة •
 . العمميات قبل ما مرحمة •
 . المادية العمميات مرحمة •
 .المنطقية أو الشكمية العمميات مرحمة •

 (. :22،  :311  الزغمول الرحيم عبد )عماد                               
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 المغة تطور في والفطرية البيئية العوامل دور أىمية عمي نظريتو في بياجيو أكد فقد
 قدرة عمي تتوقف إبداعية تطبيقية عممية بمثابة ىي المغة اكتساب أن يرى إذ الطفل عند

 3114)كريمان بدير، إميمي صادق ، المتعددة  ةالبيئي الخبرات مع التفاعل عمي الطفل
 ،33 . ) 

 :  الروضة طفل لدى المغوي لنموا تقدير مقياس
  : المقياس من الهدف

  الروضة أطفال لدى المغوي النمو قياس إلي الحالي البحث في المقياس ييدف
 في ضوء الدرجة التي يحصل عمييا الطفل من قبل المعممة في المقياس المستخدم .

 : مقياس تصميم خطوات
 مجال في والبحوث الدراسات من الكثير مراجعة خبلل من المقياس بنود تحديد تم-أ

 ومن المجال نفس في المقاييس من كثير عمي واإلطبلع األطفاللدى  المغوى النمو
 : عمييا اإلطبلع تم التي المقاييس أىم
 ، كمال وفاء : دادإع ( المغوية : المفاىيم لبعض الروضة طفل إدراك مقياس •

2::1. ) 
 ( . 2:91  ، كمال وفاء : تعريب ) يفنا نيكاال لصوفيا الجمل تقسيم مقياس •
 ( . 2:96،  كمال وفاء : تعريب ) فيجوتسكي لـ التسمية نظام مقياس •
 أداة التقويم المستمر لطفل الروضة ) وزارة التربية والتعميم ( . •
 :اآلتي السؤال متضمنا وكان األطفال اضري معممات عمي مفتوح استبيان طرح تم -ب
 الروضة؟ طفل مع تواجيك التي المغوية الصعوبات ىي ما
 .الحالي المقياس عبارات صياغة في منيا واالستفادة المعممات إجابات تحميل تم -ج
 وتم ( ال ، أحيانا ، نعم ) اإلجابات تقابميا عبارة ( 82) المقياس عبارات كتابة تم  -د

 اإلجابة كيفية يوضح مثاال إعطاء مع مفرداتو نوع مع يتناسب بما وماتتعمي كتابة
 بالمرحمة وطفمة ( طفبل 291)  قواميا عينة عمي المقياس طبق ثم ، المقياس عن
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 االبتدائية المنشية ، لمغات الرسمية قنا ( اآلتية بالمدارس األطفال رياض من الثانية
 . المعممات بواسطة وذلك ) المرزوق داوود الوىاب عبد ، الجديدة المحروسة ،

 : المقياس تصحيح طريقة
 االستجابة المعممة تختار بحيث ليكرت لطريقة طبقا المقياس تصحيح تم
 مقابل التصحيح يكون بحيث ) ال ، أحيانا ، نعم ( الثبلثة االستجابات من المناسبة
    بينما الدرجات جبةالمو  العبارات في الترتيب عمي ( 2،  3، 4)   التنازلية لمدرجات

 . السالبة لمعبارات(  4،  3،  2 (
 -: لممقياس السيكومترية الكفاءة

 طفبلً  ( 291) قواميا استطبلعية عينة عمي المقياس ىذا بتقنين الباحثة قامت
 لحساب معامبلت صدقو وثباتو عمي النحو اآلتي : وطفمة

  : الصدق  -2
 : ) الظاىري الصدق ( المحكمين صدق -أ

 و المحكمين بعض عمي األولية صورتيا في األداة بعرض الباحثة امتق
 التعريف المقياس،وكذلك من اليدف شرح بعد التربوى النفس عمم فى المتخصصين

) الفيم ، التواصل المفظي ، االستعداد لمقراءة ، االستعداد  بأبعاده المغوى لمنمو اإلجرائى
% 91 عمى تحصل ولم المحكمين عمييا يتفق لم التي العبارات حذف تم ثم لمكتابة ( ،

 لتوجييات تبعا المعنى ضحةالواغير  العبارات استبعاد تم كما المحكمين اتفاق نسبة من
 .لممقياس األولية الصورة من يتضح كما المحكمين

 : العاممي الصدق -ب
 طفل لدى المغوي لمنمو المعممة تقدير لمقياس العاممي التحميل الباحثة أجرت

 أي األساسية المكونات بطريقة ( وذلك 291)  قواميا استطبلعية عينة عمي الروضة
 Spss\ Pc  البرنامج استخدام طريق عن Varimax بطريقة المتعامد العاممى التحميل

 : اآلتية لممحكات وطبقا  +
 أي 1.4  أكبر من أو يساوي  التشبع ، 2  أكبر من أو تساويالكامن  الجذر

 استخراجيا، يتم التي لمعوامل األقل عمي صحيح واحد الكامن الجذر كمح استخدام مع
 ذات العبارات ،وأخذت عاممين من أكثر عمى تشبعت التى العبارات حذف وتم
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 الذى العامل تحت درجيا تم بعاممين تشبعت التى بالعامل ) العبارات العالية التشبعات
 واعتبار  Varimax بطريقة مدالتدوير المتعا إجراء تم أعمى( ، تشبعا بة تشبعت
 العوامل تفسير من الباحثة ، وتمكنت 1.4 يبمغ الذي ىو الدال أو المبلئم التشبع

 وىى المائل العاممي التحميل نتائج عنيا أسفرت عوامل أربعة عددىا وكان المستنتجة
 : كاآلتي

  الفيم: األول العامل -2
 كامن بجذر وذلك مصفوفةلم الكمى التباين % من::.21 العامل ىذا استوعب

 :التالي بالجدول موضحة ىي كماعبارة  ( 28) بة تشبعت التي العبارات و  8.9
 ( 1جدول )

 األول العامل تشبعات
 رقم

  التشبعات  العبارات نص  العبارة

 1.791 باىتمامفيما لمجمل المنطوقة عن طريق اإلنصات  يظير 27
 1.761  صعوبة فى فيم الصور ولدي توجد 28
 1.754  لدى الطفل صعوبة فى فيم بعض الكممات المنطوقة توجد 25
 1.733  توجد لدى الطفل صعوبة فى فيم بعض أقوال المعممات 3
عمى فيم التفاصيل واستنباط المعنى وفيم ما وراء  قدرتو يظير 26

 1.716  السطور

عادة سردىا يستطيع فيم أحداث قصة وتذكرىا ال 77 سماع  بعد وا 
 1.683 ثياأحدا

23 
يفيم وينفذ سمسمة من الخطوات والتعميمات المعقدة بدون الحاجة 

لمخطوات المطموبة مثال:نظف الفناء قبل إلى توضيح المعنى 
  العودة إلى القاعة

1.641 

يظير تطورا فى القدرة عمى الفيم واإلستماع عن طريق اإلنصات  31
 1.637 لؤلقران والبالغين 

 1.615  فى أن يسرد قصة مصورة توجد لدية صعوبة :
يسأل أسئمة توضح عمق الفكر من خبلل أى معمومة يكتسبيا من  29

 1.574 الكمبيوتر ومراكز التعمم

لآلخرين بطريقة تبرز الفيم  واالستجابة االستماععمى  وقدرت يظير 6
 1.539 األكثر تعقيدا
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 رقم
  التشبعات  العبارات نص  العبارة

جاجة يستطيع الطفل أن يفيم ويذكر المتناقضات فى الصور)الد 32
 1.523 تعوم فى البحر(

دراك المقاطع الموسيقية  ال 34  1.481  يستطيع فيم وا 
يستطيع الطفل أن يفيم ويذكر المتناقضات فى الكائنات)أسد وجية  7

 1.456 عصفور( ووج
 1.418  يسأل أسئمة مرتبطة بموضوع المناقشة :3

78 
القطع الموسيقية  لبعض القصص أو وأو رفضو يظير تفضيم

التعبير المفظى أو بطرق أخرى مثل الرسم  العفوية أو االستجابةب
  بألفاظ من تأليفة والغناء

1.414 

 1.413 لدية قوة مبلحظة وفيم سريع لؤلمور 2
 

 (1.791) عاليا تشبعا تشبعت ( 27) العبارة أن( 2)  رقم الجدول من نبلحظ
التركيز  مدى عمي معناىا في تدل العبارات جميع أن أيضا نبلحظ كما العامل بيذا ،

 . بالفيم العامل ىذا تسمية يمكن ولذا الطفل لدى والفيم واإلستيعاب
  :المفظي التواصل : الثاني العامل

 كامن بجذر وذلك لممصفوفة الكمي التباين من% ( 5:.7)  العام ىذا استوعب
 : يالتال بالجدول موضح ىو كما  ، ( عبارة26) بو تشبعت التي والعبارات 4:.5
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 (2جدول )
 الثاني العامل تشبعات

  التشبعات  العبارات نص العبارة رقم
 1.738 يردد كل ما يستمع إلية من كممات وأناشيد 56
 :1.65 توجد لدية صعوبة فى التواصل شفويا مع زمبلئة :4

 1.642  بمغة بسيطة وأفكاره آرائوفى التعبير عن  توجد لدية صعوبة 42

 1.641  ن الكممات ذات السجع فى األغانى والقصائد والقصصيميز بسيولة بي 24

يشارك بشكل مستمر فى الحوار مع األطفال أو بينيم والمعممة ويطرح  :5
 :1.62  هتساؤالت تعبر عن عمق تفكير 

 1.623 مشاعرهعن  يستطيع التعبير ال 41

 اتكمم ىو ويخترع المحددة لمكممات السجع نفس ليا جديدة كممات يذكر 68
 1.622 شطة( ، بطة ، نطة (جديدة

 1.753 ماما(-يتعرف عمى أصوات الحروف فى الكممات ذات المقطعين )بابا 52

من مشكبلت فى المنزل  يواجيويستطيع أن يتحدث ويحل ما ال 55
 1.569 والروضة

 1.557 والتحدث مع اآلخرين عنة ويميل الطفل لمسؤال عن كل ما ىو حول 73

ن يصف األحداث والمشاعر بشكل مستمر فى المواقف يستطيع أ ال :6
 1.542  المختمفة مع أقرانة والكبار 

مستخدما بعض الكممات  دقيقا يستطيع وصف األشياء وصفا ال 37
 1.498 الفصحى 

األفبلم والوسائل التكنولوجية المتعددة  يستجيب لمبرامج التمفزيونية أو 69
 1.479 ويقارن بينيا

 1.437   وحدث بطبلقة لفظية جيدة مع زمبلئيستطيع الت 79
 :1.41 فيما يعرض عمية من األفبلم والبرامجو يبدى رأي 76
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 تشبعا الثاني بالعامل تشبعت (  56)  العبارة أن (3) رقم الجدول من نبلحظ
 عمى الطفل قدرة مدى توضح العبارات جميع أن نبلحظ كما( ،  1.738) عاليا

 .المفظى بالتواصل العامل ىذا تسمية يمكن لذا الشفوى والتواصل التحدث
   )القراءة قبل ما لمقراءة)ميارات االستعداد: الثالث العامل

  :4.8من  يجذر وذلك لممصفوفة الكمي التباين من 6.46 العامل ىذا استوعب
 : التالي بالجدول موضح ىو ، كما عبارة( 26)  بو تشبعت التي والعبارات

 ( 3جدول )
 الثالث عاملال تشبعات

  التشبعات العبارات نص العبارة رقم
 1.7:1 ال يستطيع قراءة بعض الكممات البسيطة بدون صور ليا  62

ال يستطيع أن يتعرف عمي أصوات الحروف ويقرأىا في كممات  82
 من عدة مقاطع مثل : حديقة أو ىبلل

1.697 

 :1.68 فرده  ال يستطيع أن يتابع الكممات من اليمين إلي اليسار بم 66
 1.661 ال يستطيع ان يقرأ اسمو بطبلقة ويذكر حروف اسمو  64
 1.578 يستطيع التعرف عمي كل حروف المغة بشكل مستقل  65

44 
يتعرف عمي اسمو مكتوبا عمي لوحة الغياب أو عمي الرف 

 الخاص بو 
1.577 

 1.556 يستطيع التعرف عمي الكممات التي تعبر عن الصورة 58
 1.531 يستطيع أن يمسك الكتاب بطريقة صحيحة بمفرده  ال 81
 1.527 يستطيع اختيار الحروف المناسبة لتكوين كممات من مقطعين  75

51 
يستطيع قراءة بعض الكممات البسيطة المرتبطة بصور مثل 

 1.4:9 سيارة (  –)باب 

 1.4:8يستطيع التعرف عمي األصوات واألوضاع المختمفة لنفس  39
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  التشبعات العبارات نص العبارة رقم
 الواو في كممة " ولد " والواو في كممة " فول "الحرف مثل : 

 1.4:2 يربط الطفل بين الصورة وأجزاء الكممة الدالة عمييا  57

45 
يقرأ العبلقة بين الكممة والمعنى والصورة وقد يستطيع التعرف 

 1.493 عمي كممات من النص 

 1.443 ميا .يحب ألعاب الكممات واأللغاز الكبلمية ليبادر بقراءتيا وح 63

يظير اىتماما بالقراءة عن طريق اختيار القصص ويحاول أن  72
 يتتبع بيديو الكممات ويقمب الصفحات 

1.426 

 الثالـث بالعامـل تشـبعت (  62)  رقـم العبـارة أن (4رقـم ) الجـدول مـن نبلحـظ
 قـدرة يوضـح لمعبـارات العـام االتجـاه أن أيضـا نبلحـظ ، كمـا ( 1.7:1 (تشـبعا عاليـا

 قبـل مـا ) ميـارات  لمقـراءة باالسـتعداد العامـل ىـذا تسـمية يمكن ولذا القراءة عمى فلالط
 القراءة( .
 الكتابة (   قبل ما ) ميارات لمكتابة االستعداد : الرابع العامل

( 4.36) كـامن بجـذر وذلك لممصفوفة الكمي التباين من% 5.68  العامل ىذا استوعب
 : التالي بالجدول موضح ىو كما،    عبارة (  22)  بو تشبعت التي والعبارات 
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 (5جدول )
 الرابع العامل تشبعات

 رقم
 العبارة

  التشبعات  العبارات نص

61 
يكتب اسمو وبعض الكممات من اليمين إلي اليسار 

 1.751 بطريقة صحيحة 

 1.674 يمر عمي الخطوط المنقوطة ويرسميا بدقة معقولة  21
 1.622 في بعض األحيان يرسم خطوطا أفقية ورأسية  4
 1.616 الطاء (  -السين –يرسم الحروف األكثر تعقيدا ) الياء  53

54 
يظير تحكما في استخدام العضبلت الدقيقة عن طريق 
التأذر البصري اليدوي عند استخدام األلوان ولضم الخرز 

 أو محاكاة الكتابة بالقمم وصب المياه 
1.59: 

 1.543 نا يكتب الكممات مقموبة أحيا 9
 :1.47 توجد لديو صعوبة في كتابة بعض الكممات  46
 1.461 يرسم خطوط امائمة ودائرية في اتجاه عقارب الساعة  49

يمعب عمبي الكمبيوتر لتنسيق الحروف في كممات بسيطة  36
 محاكيا نموذجا كتابيا .

1.454 

22 
توجد لديو صعوبة في التعرف عمي االتجاىات األربعة 

يسار ( عند رسم الخطوط  –يمين  –تحت  –)فوق 
 والكتابة 

1.435 

71 
يستخدم الكمبيوتر لكتابة كممات أكثر تعقيدا عن طريق 

  مثير صوت أو صورة
1.41: 
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 تشبعا الرابع بالعامل تشبعت ( 61) العبارة ( أن5) رقم الجدول من نبلحظ
 الطفل قدرة مدى افي معناى توضح العبارات باقي أن نبلحظ ( كما 1.751عاليا  ) 

 .كتابة ) ميارات ما قبل الكتابة (باالستعداد لم العامل ىذا تسمية يمكن لذا عمي الكتابة

 تشبعت التي بالعبارات االحتفاظ تم السابقة األربعة العوامل عرض خبلل من
 المائل التدوير بعد المقياس عبارات عدد وبمغ 1.4 من أعمى بتشبع العوامل ىذه عمي
 العبارات وأرقام 1.4من أقل تشبعاتيا كانت عبارة (  24حذف )  وتم بارةع (  69) 

 48،  47،  43،  38،  35،  33،  :2،  8،  5)  ىي المقياس من حذفيا تم التي
 ،59  ،67  ،74  ،7: . ) 
 : المقياس ثبات  -2

 جاءت بروان لسبيرمان النصفية التجزئة بطريقة لممقياس الثبات حساب تم
 كرونباك الفا معامل وبطريقة ،1.96 مساوية جاءت جتمان وبطريقة  1.98مساوية 

 . المقياس ثبات عمي يدل مما  1.92مساويا جاء
 : لممقياس النهائية الصورة

( 69من )  مكون العاممى التحميل بعد النيائيةو صورت فى المقياس أصبح
 الموجبة لمعبارات  ( 4،  3،  2ليكرت بالدرجات )  لطريقة طبقا تصحيحيا يتم عبارة،

 عمى الكبرى الدرجة أصبحت ( ، وبالتالى2،  3،  4السالبة بالدرجات )  ،والعبارات
 السالبة والعبارات درجة ، 69 المقياس عمى الصغرى والدرجة،  درجة 285المقياس 

،  46،  42،  41،  37،  34،  28،  25،  22،  :األرقام )  ذات العبارات ىى
4:  ،55  ،62  ،64  ،66  ،6:  ،77  ،82 . ) 
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 المـــراجـــع
( . قياس استعداد األطفال  :311دالل فتحي عيد ، سميرة السيد عبد العال )  -2

 .ديزاينلممدرسة ، المركز القومي لمبحوث التربوية والتنمية ، القاىرة، شركة فيوتشر 
لكتابية ( . الميارات القرائية وا :311عاشور راتب قاسم ، محمد فخري مقداوي )  -3

 . 3طدار المسيرة  ،  عمان ، األردن ، 
، عمان ،  2( مبادئ عمم النفس التربوي ، ط :311عماد عبد الرحيم الزغمول )  -4

 ، دار المسيرة . األردن
( . صعوبات الكبلم عند اال طفال واختبلفيم عن 3122عادل يوسف ابو غنيمة )  -5

 رة ، الدار االكاديمية لمعموم .اقرانيم ، جامعة مصر لمعموم والتكنولوجيا ، القاى
( ، تنمية الميارات المغوية لمطفل ، القاىرة ، 3114كريمان بدير ، إميمي صادق ) -6

 عالم الكتب .
( :  " االستعداد لمقراءة لطفل الروضة في ضوء استخدام 3115كريمان بدير )  -7

فال ، الكمبيوتر والخبرات المباشرة " في استراتيجيات تعميم المغة برياض األط
  القاىرة ، عالم الكتب .

 ( . سيكولوجية النمو من الميبلد إلي المراىقة ، 3114مجدي محمد الدسوقي )  -8
  مكتبة األنجمو المصرية  . القاىرة ،

( . صعوبات المغة واضطرابات  3115ىدى عبد اهلل الحاج عبد اهلل الشادى ) -9
لمدرسة ، الكتاب السادس الكبلم. الكشف المبكر لصعوبات التعمم ألطفال ما قبل ا

 المممكة العربية السعودية ،  دمشق ، سوريا ، دار الشجرة. –، الرياض 
 .داة التقويم المستمر لطفل الروضة( . أ 3125-3124وزارة التربية والتعميم )   -:

( . مشكبلت اإلدراك الواعي لمغة العربية ، المجمة 2:91وفاء محمد كمال )  -21
 ( / سبتمبر.2، العدد ) المصرية لمدراسات النفسية

( . تصميم مقياس لئلدراك المغوي لدى أطفال  2:96وفاء محمد كمال )  -22
 المرحمة االبتدائية ، صحيفة التربية ، عدد مارس .
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 83( ، 27العدد )المدرسة ، مجمة عمم النفس الييئة المصرية العامة لمكتاب ، 
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