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   ملخص البحث  
ممارسة  درجة  عىل  التعرف  إىل  احلالية  الدراسة  هدفت 
لألنشطة  السعودية  العربية  اململكة  يف  األمور  أولياء 
أبنائهم؛  مع  املدرسة  قبل  ما  مرحلة  يف  والكتابية  القرائية 
التعليم  مراحل  يف  والكتابية  القرائية  مهاراهتم  لتنمية 
املهارات  الطلبة يف  العام، وأثر تلك األنشطة عىل حتصيل 
االبتدائي،  الرابع  للصف  بلوغهم  عند  والكتابية  القرائية 
املنظمة  نرشهتا  التي  البيانات  عىل  الدراسة  استندت  وقد 
السعودية  العربية  للمملكة  الدرايس  للتحصيل  الدولية 
IEA يف الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءة يف العامل 
PIRLS لدورة العام 2016م، حيث تضمنت استبانة ويل 
األنشطة  من  عدًدا  حيوي  مقياًسا  الدراسة  يف  الطالب  أمر 
االبتدائي؛ ملعرفة  التعليم  قبل  ما  القرائية والكتابية ملرحلة 
االنحدار  وباستخدام  هلا،  األمور  أولياء  ممارسة  مدى 
بينت   )Multiple linear regression( املتعدد  اخلطي 
ضمن  تأيت  باألشكال  واللعب  املكعبات  بناء  أن  النتائج 
أهم األنشطة التي هلا أثر إجيايبٌّ  يف تنمية املهارات القرائية 
بعدها  تأيت  االبتدائي،  الرابع  الصف  يف  للطلبة  والكتابية 
أهم  بكوهنا  الكلامت  حروف  وكتابة  القصص  قراءة 
دخوهلم  قبل  أبنائهم  مع  الوالدان  هبا  يقوم  التي  األنشطة 
برامج  وضع  برضورة  الدراسة  أوصت  وقد  للمدرسة، 
تنمية  يف  مشاركتهم  أمهية  هلم  تبني  للوالدين  تطويرية 
تقديم  وكذلك  ألبنائهم،  والكتابية  القرائية  املهارات 
تسهم  التي  اإلسرتاتيجيات  بعض  لتعليمهم  الدورات 
تكون  وأن  والكتابية،  القرائية  أطفاهلم  مهارات  تنمية  يف 

Abstract
The current study aimed to investigate the de-
gree to which parents in the Kingdom of Saudi 
Arabia practice reading and writing activities in 
the pre-school stage with their children to devel-
op their reading and writing skills in the general 
education stages. In addition, studying the im-
pact of these activities on students’ achievement 
in reading and writing skills when they reach 
the fourth grade of primary school. The data 
of Saudi Arabia was published by IEA, it was 
based on PIRLS 2016. The questionnaire of the 
student’s guardians in the study included a scale 
containing several reading and writing activities 
for the pre-primary stage to determine the extent 
to which parents practice them. Using multiple 
linear regression analysis, the results showed 
that building cubes and playing with shapes are 
among the most important activities that pos-
itively affect reading and writing skills. In ad-
dition, followed by reading stories and writing 
letters of words as another set of important ac-
tivities, which parents provide to their children 
before they enter school. The study recommend-
ed the necessity of implementing developmen-
tal programs for parents to show the importance 
of their participation in developing children's 
reading and writing skills, as well as providing 
courses to teach them effective strategies that 
contribute to developing children’s reading and 
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مقدمة:

ــل  ــا قب ــة م ــة مرحل ــىل أمهي ــني ع ــم الرتبوي ــق معظ يتف
املدرســة يف بنــاء قدرات ومهــارات الطفــل يف التواصل 
والتفاعــل مــع املجتمــع؛ حيــث تتضمــن هــذه املرحلــة 
عمليــات عقليــة وانفعاليــة تســاعد الطفــل عــىل 
يــت يف  التفــوق يف حتصيلــه الــدرايس فيــام لــو ُنمِّ
ــارات  ــة امله ــد تنمي ــر، وتع ــن العم ــرة م ــل مبك مراح
ــال  ــبها األطف ــي يكتس ــارات الت ــن أوىل امله ــة م اللغوي
عنــد نشــأهتم يف أرسهــم، فمنــذ اليــوم األول لوالدتــه 
ينمــي الطفــل مهــارات االتصــال اللغــوي، ويكتســب 
ــف األرس  ــا، وختتل ــة يوميًّ ــردات اللغوي ــامت واملف الكل
اللغويــة  املهــارات  تنميــة  يف  وأثرهــا  اهتاممهــا  يف 
ــة  ــة والثقافي ــتوياهتم التعليمي ــاف مس ــم باخت ألطفاهل
 Anderson et al, 2021;( االقتصاديــة  ومقدرهتــم 
Rowe, 2018(، وملــا ملشــاركة األرسة يف تعليــم أبنائهــا 

ــت  ــد أول ــم فق ــارات أبنائه ــر مه ــة يف تطوي ــن أمهي م
ــذا  ــا يف ه ــني اهتامه ــني الرشيف ــادم احلرم ــة خ حكوم
ــر  ــاركة األرسة يف التحض ــز مش ــكان تعزي ــب، ف اجلان
ــرتاتيجية  ــداف اإلس ــم األه ــد أه ــا أح ــتقبل أبنائه ملس
Human Ca-( القــدرات البرشيــة  لربنامــج تنميــة 
الــذي   )pability Development Program,2021

ــن  ــه م ــدرات متكن ــن ق ــك املواط ــعى إىل أن يمتل يس
ــارك  ــون تش ــم مك ــم أه ــدُّ التعلي ــا، وُيع ــة عامليًّ املنافس
فيــه األرسة بشــكل مبــارش يف التحضــر ملســتقبل 
ــارات  ــم امله ــن تعلي ــا ع ــا حتدثن ــة إذا م ــا، خاص أبنائه
ــدت  ــث أك ــة؛ حي ــراءة والكتاب ــم الق ــية كتعلي األساس
ــدارس  ــال للم ــدوم األطف ــة أن ق ــات العلمي الدراس

وهــم يمتلكــون مهــارات ومعــارف لغويــة كالتعــرف 
ــىل  ــر ع ــر كب ــه أث ــا ل ــا وكتابته ــروف ومتييزه ــىل احل ع
 Silinskas( مســتقبلهم التعليمــي يف املراحــل الاحقــة

.)  et al.,2012; Sénéchal & LeFevre 2013

 وبالرغــم مــن أمهيــة تعليــم القــراءة والكتابــة يف 
ــاركة األرسة  ــزل، ورضورة مش ــرة يف املن ــل مبك مراح
يف ذلــك وأثــره عــىل حتصيــل الطلبــة الــدرايس يف 
اململكــة  مشــاركة  نتائــج  أن  إال  الحقــة،  مراحــل 
العربيــة الســعودية يف الدراســة الدوليــة لقيــاس مــدى 
PIRLS لــدروة العــام 2016م   التقــدم يف القــراءة 
كشــفت عــن انخفــاض يف مســتوى أداء  طلبــة اململكــة 
العربيــة الســعودية يف املهــارات القرائيــة والكتابيــة 
عنــد بلوغهــم الصــف الرابــع االبتدائــي؛ حيــث بلــغ 
متوســط طلبــة اململكــة العربيــة الســعودية 430 درجة، 
وهــي درجــة ضمــن املســتوى املنخفــض، فقــد بينــت 
ــة  ــة العربي ــة اململك ــن طلب ــة 34% م ــج أن قراب النتائ
ــارات  ــن امله ــى م ــد األدن ــوا إىل احل ــعودية مل يصل الس
القرائيــة والكتابيــة يف ضــوء املقيــاس الــذي بنــي عليــه 
االختبــار، أي أن هــؤالء الطلبــة ليســت لدهيــم املقــدرة 
عــىل حتديــد التفاصيــل واملعلومــات الــواردة رصاحــة 
ــات  ــون املقوم ــم ال يمتلك ــي أهن ــا يعن ــص، مم يف الن
ــتقلني،  ــني مس ــوا قارئ ــىل أن يكون ــاعدهم ع ــي تس الت
يمتلكــون األدوات التــي تســاعدهم عــىل النجــاح 
والتحصيــل الــدرايس يف باقــي املــواد، يف املقابــل نجــد 
ــذا  ــج يف ه ــج كون ــة هون ــن طلب ــن 1% م ــل م أن أق
ــط  ــه فق ــد أن ــج نج ــك للنتائ ــر كذل ــتوى، وبالنظ املس
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــة اململك ــن طلب ــن 1% م ــل م أق
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)أي ســتة طــاب مــن كل ألــف طالــب( وصلــوا 
للمســتوى املتقــدم يف املهــارات القرائيــة والكتابيــة 
)Martin & Hooper.2017(، هــذه النتائــج املتدنيــة 

ــة املهــارات  تشــر إىل ضعــف مشــاركة األرسة يف تنمي
القرائيــة والكتابيــة ألبنائهــم بــدًءا مــن املراحــل التــي 
ــامم األرس يف  ــايس؛ فاهت ــم األس ــة التعلي ــبق مرحل تس
ــا  ــل م ــة يف مراح ــة والكتابي ــارات القرائي ــة امله تنمي
ــر  ــر الكب ــه األث ــيكون ل ــايس س ــم األس ــل التعلي قب
ــة  ــة العربي ــة اململك ــتويات طلب ــوة يف مس يف ردم الفج
ــة، مــن هــذا  ــة والكتابي الســعودية يف املهــارات القرائي
ــات  ــتخدام بيان ــث، وباس ــذا البح ــركز ه ــق س املنطل
الدراســة  الســعودية يف  العربيــة  اململكــة  مشــاركة 
  PIRLS الدوليــة لقيــاس مــدى تقــدم القــراءة يف العــامل
يف دورة 2016م عــىل أثــر األنشــطة القرائيــة والكتابيــة 
التــي يقــوم هبــا الوالــدان مــع أطفاهلــم قبــل دخوهلــم 
للمدرســة يف تنميــة املهــارات القرائيــة والكتابيــة عنــد 

ــي. ــع االبتدائ ــف الراب ــم الص دخوهل

مشكلة الدراسة:
يف  الســعودية  العربيــة  اململكــة  لنتائــج  بالنظــر 
الدراســة الدوليــة لقيــاس مــدى تقــدم القــراءة يف 
العــامل PIRLS  لــدورة 2011م نجدهــا ال ختتلــف 
ــث  ــام 2016م؛ حي ــة يف دورة ع ــن أداء الطلب ــًرا ع كث
ــى  ــد األدن ــة إىل احل ــن الطلب ــة م ــبة عالي ــل نس مل تص
ــورة  ــل املذك ــع التفاصي ــد موق ــارات: كتحدي ــن امله م
رصاحــة واســتذكارها، وحتديــد موقــع املعلومــات 
ــادة  ــص وإع ــة الن ــع يف بداي ــي تق ــة الت ــة رصاح املعلن
ــارات  ــذه امله ــن ه ــة م ــن الطلب ــدم متك ــا، وع صياغته
ــة يف  ــىل أداء الطلب ــر ع ــغ األث ــه بال ــة ل ــذه املرحل يف ه
ــا  ــي أجرهت ــة الت ــت الدراس ــد بين ــة، فق ــل الحق مراح
منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة OECD وجــود 
ــة  ــة الدولي ــة يف الدراس ــني أداء الطلب ــة ب ــة طردي عاق
لقيــاس مــدى التقــدم يف القــراءة PIRLS لــدورة 

2011م، والدراســة الدوليــة لتقييــم الطلبــة الدوليــني 
PISA لــدورة 2018م يف جمــال القــراءة؛ حيــث إن 

ــدروة  ــار PIRLS  ل ــرى اختب ــذي أج ــه ال ــل نفس اجلي
االبتدائــي  الرابــع  الصــف  كان يف  عندمــا  2011م 
ذاتــه اجليــل الــذي شــارك يف الدراســة لتقييــم الطلبــة 
ــن  ــوا س ــا بلغ ــني PISA يف دورة 2018م عندم الدولي
اخلامســة عــرشة، حيــث يبــني الرســم البيــاين )1( 
وجــود عاقــة طرديــة بــني الدراســتني ملعظــم الــدول 
ــة  ــة يف الدراس ــل أداء الطلب ــام ق ــام، فكل ــاركة فيه املش
 PIRLS الدوليــة لقيــاس مــدى تقــدم القــراءة يف العــامل
ــة وبشــكل متقــارب  ــل نفســه مــن الطلب قــل أداء اجلي
 PISA ــني ــة الدولي ــم الطلب ــة لتقيي ــة الدولي يف الدراس
عندمــا  أي  صحيــح،   والعكــس  2018م  دورة  يف 
بلــغ الطلبــة عمــر 15 عاًمــا أو مــا يعــادل هنايــة 
الصــف األول الثانــوي يف اململكــة العربيــة الســعودية 
ــىل  ــك ع ــح ذل ــة، ويتض ــاركني يف الدراس ــم املش ملعظ
ــد  ــعودية عن ــة الس ــة العربي ــة اململك ــتويات طلب مس
بلوغهــم ســن اخلامســة عــرشة، حيــث مل يتمكــن 
قرابــة 52% مــن طلبــة اململكــة العربيــة الســعودية مــن 
ــاين(  ــتوى الث ــة )املس ــى للكفاي ــد األدن ــول للح الوص
ــال  ــة PISA  يف جم ــم الطلب ــة لتقيي ــة الدولي يف الدراس
القــراءة، ممــا يعنــي تعاظــم األثــر وبشــكل ســلبي بــني 
عامــي 2011 و 2018م )OECD,2019(، هــذا األمــر 
ــد  ــي حت ــة الت ــب كاف ــر يف اجلوان ــر إىل رضورة النظ يش
ــة  ــارات القرائي ــة يف امله ــتويات الطلب ــدين مس ــن ت م
والكتابيــة، واالســتثامر األمثــل يف املكونــات التــي 
ــة  ــايب يف تنمي ــر اإلجي ــا األث ــون هل ــن أن يك ــن املمك م
مهــارات الطلبــة القرائيــة والكتابيــة، ولعــل مــن أهــم 
هــذه املكونــات تفعيــل دور األرسة يف تنميــة املهــارات 
القرائيــة والكتابيــة بــدًءا مــن مرحلــة مــا قبــل الدراســة 
القصــص  كقــراءة  متعــددة  أنشــطة  خــال  مــن 
ــة احلــروف، مــن هــذا املنطلــق  ــراءة الكتــب وكتاب وق
ــعودية يف  ــة الس ــة العربي ــات اململك ــتخدام بيان وباس
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الدراســة الدوليــة لقيــاس مــدى تقــدم القــراءة يف 
العــامل PIRLS  لــدورة العــام 2016م حتــاول الدراســة 
ــة  ــة والكتابي ــطة القرائي ــىل األنش ــرف ع ــة التع احلالي

التــي يقــوم هبــا الوالــدان يف مرحلــة مــا قبــل الدراســة 
وأثرهــا عــىل تنميــة املهــارات القرائيــة والكتابيــة عنــد 

ــي. ــع االبتدائ ــف الراب ــم الص بلوغه

.)OECD,2019( 2011 يف دورة PIRLS يف دورة 2018م بدرجة الطلبة دراسة PISA ارتباط درجة الطلبة يف دراسة )رسم توضيحي )1

أسئلة الدراسة:
إىل أي مــدى يقــوم الوالــدان بأنشــطة قرائيــة . 1

وكتابيــة يف مرحلــة مــا قبــل املدرســة لتنميــة مهــارات 
الرابــع  الصــف  يف  والكتابيــة  القرائيــة  أبنائهــم 

االبتدائــي؟
مــا أثــر األنشــطة القرائيــة والكتابيــة التــي يقــوم . 2

ــة  ــة لتنمي ــل املدرس ــا قب ــة م ــدان يف مرحل ــا الوال هب
ــة؟ ــة والكتابي ــم القرائي ــارات أبنائه مه

أي األنشــطة القرائيــة والكتابيــة التــي يقــوم هبــا . 3
ــًرا يف  ــر أث ــة أكث ــل املدرس ــا قب ــة م ــدان يف مرحل الوال

ــة؟ ــة والكتابي ــم القرائي ــارات أبنائه ــة مه تنمي

أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة احلالية إىل:

ــور . 1 ــاء األم ــة أولي ــة ممارس ــىل درج ــرف ع التع
القرائيــة  الســعودية لألنشــطة  العربيــة  اململكــة  يف 
ــم  ــع أبنائه ــة م ــل املدرس ــا قب ــة م ــة يف مرحل والكتابي
مراحــل  يف  والكتابيــة  القرائيــة  مهاراهتــم  لتنميــة 

التعليــم العــام.
ــة . 2 ــة والكتابي ــطة القرائي ــر األنش ــىل أث ــرف ع التع

التــي يقــوم هبــا الوالــدان يف مرحلــة مــا قبــل التعليــم 
ــة  ــارات القرائي ــة امله ــم يف تنمي ــع أبنائه ــي م االبتدائ
ــي. ــع االبتدائ ــف الراب ــم الص ــد بلوغه ــة عن والكتابي

التعــرف عــىل أكثــر األنشــطة القرائيــة والكتابيــة . 3
التــي يقــوم هبــا الوالــدان يف مرحلــة مــا قبــل التعليــم 
االبتدائــي مــع أبنائهــم أثــًرا يف تنميــة املهــارات القرائية 

والكتابيــة عنــد بلوغهــم الصــف الرابــع االبتدائــي.

أمهية الدراسة:
يتوقــع مــن الدراســة أن حتــدد أهــم األنشــطة القرائيــة 
والكتابيــة التــي يقــوم هبــا الوالــدان مــع أطفاهلــم قبــل 
دخوهلــم املدرســة وأثرهــا يف تنميــة مهاراهتــم القرائيــة 
والكتابيــة؛ وبذلــك يمكــن لصنــاع القــرار اســتهداف 
هــذه األنشــطة مــن خــال مبــادرات تســتهدف تنميــة 
ــع  ــطة م ــذه األنش ــتخدام ه ــن يف اس ــارات الوالدي مه

أطفاهلــم قبــل دخوهلــم للمرحلــة االبتدائيــة.
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مصطلحات الدراسة:
مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي:

ــرتاوح  ــي ي ــال، الت ــاض األطف ــة ري ــا مرحل ــد هب ُيقص
عمــر الطلبــة فيهــا بــني 4-6 ســنوات، وهــي املرحلــة 
العمريــة التــي يكــون فيهــا الطفــل قابــًا للتعلــم 
ــابقة  ــة الس ــن املرحل ــرب م ــكل أك ــه بش ــر مهارت وتطوي

.)Paryente & Kalush, 2020( هلــا 
املهارات القرائية والكتابية:

األنشطة القرائية والكتابية ملرحلة ما قبل التعليم: 
ف بأهنــا جمموعــة مــن األنشــطة القرائيــة والكتابية   ُتعــرَّ
ــط  ــكل خمط ــواء أكان بش ــدان س ــا الوال ــوم هب ــي يق الت
ــوي  ــب اللغ ــة اجلان ــهم يف تنمي ــط وتس ــر خمط أو غ

 .)Puglisi et al.,2017( ألطفاهلــم

اإلطار النظري:

أواًل: األنشــطة القرائيــة والكتابيــة املبكــرة وأثرهــا عــىل 
تنميــة التحصيــل الــدرايس يف القــراءة:

ــكان  ــن أي م ــر م ــا أكث ــزل وقًت ــال يف املن ــي األطف يق
آخــر، ومــن َثــمَّ فهــم يتعرضــون ألنــواع متعــددة مــن 
األنشــطة التــي قــد تنمــي مهاراهتــم القرائيــة والكتابيــة 
ســواء أكان بشــكل مقصــود أم غــر مقصــود، فخــال 
مكوثهــم يف املنــزل يتعرضــون لســامع أو قــراءة أو 
كتابــة كلــامت جيــدة أو تنميــة لغــة التواصــل وطرقهــا 
ســواء بشــكل خمطــط لــه أو غــر خمطــط لــه مــن قبــل 
ــج  ــال لربام ــرض األطف ــد يتع ــك ق ــن، وكذل الوالدي
ــىل  ــور، ع ــاء األم ــل أولي ــن قب ــودة م ــطة مقص وأنش
ــة  ــة وكتابي ــطة قرائي ــال أنش ــن خ ــال، م ــبيل املث س
وقــراءة  والكلــامت  احلــروف  ككتابــة  موجهــة 
ــن  ــا يمك ــن هن ــة. م ــم املدرس ــل دخوهل ــص قب القص
إكســاب  يف  ُيســهمون  األمــور  أوليــاء  إن  القــول 
ــال  ــن خ ــة م ــة والكتابي ــارات القرائي ــم امله أطفاهل
 Manolitsis( بيئــة غنيــة باألنشــطة القرائيــة والكتابيــة
وقــد   .)et al.,2011; Niklas & Scheinder,2013

ــة أن انخــراط  ــد مــن الدراســات الطولي أكــدت العدي
ــة يــؤدي دوًرا مهــاًم  ــة وكتابي األطفــال يف أنشــطة قرائي
ــع  ــة يف مجي ــدى الطلب ــة ل ــارات القرائي ــة امله يف تنمي
 Silinskas et al.,( الاحقــة  الدراســية  الصفــوف 

  .)2012, 2013 ; Sénéchal & LeFevre, 2002

ــة  ــة إجيابي ــود عاق ــىل وج ــات ع ــدت  الدراس ــام أك ك
ــة التــي يقــوم  ــة والكتابي بــني األنشــطة واملهــام القرائي
ــا  ــة م ــزل يف مرحل ــم يف املن ــع أطفاهل ــدان م ــا الوال هب
قبــل التعليــم األســايس، وتأثرهــا يف تنميــة مهاراهتــم 
القرائيــة والكتابيــة خــال مراحــل التعليــم الاحقــة، 
ــا  ــي أجراه ــة الت ــت الدراس ــال بين ــبيل املث ــىل س فع
)Park, 2008( عــىل قرابــة ثامنيــة وتســعني  بــارك 
ــة أن  ــن دول ــة وعرشي ــن مخس ــة م ــب وطالب ــف طال أل
األنشــطة القرائيــة والكتابيــة التــي يقــوم هبــا الوالــدان 
كانــت أحــد أهــم املتغــرات يف تنميــة املهــارات 
القــراءة والكتابيــة  عنــد بلوغهــم الصــف الرابــع 
ــاركة  ــدول املش ــذه ال ــن ه ــة م ــي يف 23 دول االبتدائ
يف الدراســة، وقــد أشــار اجليفــري و اريبامتانيــل) 
رضورة  إىل   )Al Jefri & Areepattamannil,2019

ــة  ــم أمهي ــني هل ــن تب ــة للوالدي ــج تطويري ــع برام وض
مشــاركتهم يف تنميــة املهــارات القرائيــة والكتابيــة 
لتعليمهــم  الــدورات  تقديــم  وكذلــك  ألبنائهــم، 
بعــض اإلســرتاتيجيات التــي تســهم يف تنميــة مهــارات 
ــطة  ــر األنش ــف أث ــة، وخيتل ــة والكتابي ــم القرائي أطفاهل
القرائيــة والكتابيــة مــن نشــاط إىل آخــر يف تنميــة 
ــبيل  ــىل س ــة، فع ــة للطلب ــة والكتابي ــارات القرائي امله
ــة  ــات أن رواي ــن الدراس ــد م ــدت العدي ــال، وج املث
القصــة وقــراءة الكتــب عــىل األطفــال وتوفــر الكتــب 
املطبوعــة هلــم هلــا أثــر أكــرب يف تنميــة مهــارات الطلبــة 
القرائيــة والكتابيــة مقارنــة بغرهــا مــن األنشــطة 
)Arya et al., 2014(، ويف دراســة أخــرى كشــف 

روبينــز وآخــرون )Robins et al., 2014( أن األطفــال 
يبــدون اهتامًمــا باللعــب يف األلعــاب واملكعبــات التــي 
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تنمــي املهــارات القرائيــة والكتابيــة كرتتيــب األحــرف 
والكلــامت والتعــرف عليهــا؛ لذلــك جيــب التنويــه أن 
ــزل  ــور يف املن ــاء األم ــا أولي ــوم هب ــي يق ــطة الت األنش
قبــل التحــاق أطفاهلــم بمراحــل التعليــم العــام لتنميــة 
ــا  ــم أثره ــة يف حج ــة خمتلف ــة والكتابي ــارات القرائي امله
ــة، ولعــل  ــة والكتابي ــة القرائي ــة مهــارات الطلب يف تنمي
ذلــك يعــود إىل طبيعــة النشــاط واهتــامم الطفــل يف هذا 
Al Jefri & Areepat-(  النشــاط ومــدى تفاعلــه معــه

.)tamannil,2019

باإلضافــة لألنشــطة القرائيــة والكتابيــة التــي يقــوم هبــا 
الوالــدان ألبنائهــم قبــل التحاقهــم بـــمراحل التعليــم 
العــام، أكــدت العديــد مــن الدراســات أن هنــاك عدًدا 
ــارات  ــة امله ــرة يف تنمي ــرى املؤث ــل األخ ــن العوام م
قــراءة  بينهــا  مــن  والتــي  الطلبــة  لــدى  القرائيــة 
ــوم  ــي يق ــطة الت ــه باألنش ــخصية واهتامم ــب الش الطال
Levin et al., 1997; Pomer-( ــزل ــه يف املن ــا والدي  هب
 antz and Eaton, 2001; Martini and Sénéchal,
 2012; Silinskas ( et al., 2012, 2013; Torppa et

al., 2019(. كــام أكــدت الدراســات أن قيــام الوالديــن 

باألنشــطة القرائيــة والكتابيــة ألطفاهلــم قبــل التحاقهم 
باملدرســة مرتبــط بإيــامن الوالديــن بأمهيــة أداء أبنائهــم 
يف املهــارات القرائيــة وقناعتهــم بارتبــاط تنميــة مهــارة 
Dear-(  الفهــم القرائــي بالتحصيــل العلمــي ألطفاهلــم
ing et al., 2006; Hindman et al,2010(، وأن إيــامن 

ــك يف  ــر كذل ــه األث ــطة ل ــذه األنش ــة ه ــن بأمهي الوالدي
ــتواهم يف  ــع مس ــم يف رف ــدى أطفاهل ــة ل ــع الدافعي رف
الفهــم القرائــي )Englund et al,2004(، وأشــارت 
ــتوى  ــني مس ــة ب ــة إجيابي ــود عاق ــات إىل وج الدراس
تعليــم الوالديــن وتنميــة املهــارات القرائيــة والكتابيــة 
للطلبــة، فكلــام زادت ســنوات تعليــم الوالديــن ارتفــع 
 Dearing et( .ــة ــارات القرائي ــم يف امله ــل أبنائه حتصي
al., 2006; Hindman et al,2010(، إضافــة إىل ذلــك 

ــا  ــة وتوافره ــراءة والكتاب ــة للق ــد األدوات الداعم تع

ــة  ــىل تنمي ــر ع ــي تؤث ــل الت ــم العوام ــن أه ــزل م يف املن
ــذه األدوات  ــني ه ــن ب ــة، وم ــة القرائي ــارات الطلب مه
ــة  ــة الداعم ــزة التقني ــا، واألجه ــب وتنوعه ــدد الكت ع
Johnson et al., 2008; Strass-(  للقــراءة وغرهــا.
ــىل أن  ــات ع ــد الدراس ــام تؤك er & Lissi,2009(، ك

ــن  ــه م ــا يف منزل ــل عليه ــي حيص ــب الت ــربة الطال خ
ــون  ــزل تك ــا يف املن ــرض هل ــي يتع ــطة الت ــال األنش خ
ــر  ــوي أكث ــه اللغ ــتنمية خمزون ــة بـ ــب مرتبط يف الغال
ــراءة  ــوات أو ق ــروف واألص ــىل احل ــرف ع ــن التع م
 Evans et al.,2000; Hood et al.,2008;(.ــامت الكل

 )Sénéchal,2006; Sénéchal & LeFevre,2014

ثانًيا: الدراسات السابقة
 Al Jefri &( يف دراســة أجراهــا اجليفــري واريبامتانيــل
ــة  ــان العاق ــرب الباحث Areepattamannil,2019( اخت

بــني األنشــطة القرائيــة والكتابيــة التــي يامرســها 
الوالــدان مــع أطفاهلــم قبــل دخوهلــم للمدرســة 
واملشــاركة يف القــراءة وحتصيلهــم يف القــراءة عنــد 
ــت  ــث بلغ ــي، حي ــع االبتدائ ــف الراب ــم الص بلوغه
ــة  ــن دول ــة م ــب وطالب ــة 17500 طال ــة الدراس عين
اإلمــارات العربيــة املتحــدة؛ حيــث اســتخدم الباحثــان 
بيانــات دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة يف الدراســة 
  PIRLS الدوليــة لقيــاس مــدى تقــدم القــراءة يف العــامل
لــدورة العــام 2016م، ولإلجابــة عــن أســئلة البحــث 
اســتخدم الباحثــان حتليــل املســار متعــدد املجموعــات 
ــن  ــدد م ــط ع ــع ضب )multigroup path analysis( م

ــث   ــج البح ــت نتائ ــد بين ــة، وق ــل الديموغرافي العوام
وجــود عاقــة إجيابيــة ذات داللــة إحصائيــة بــني 
األنشــطة القرائيــة والكتابيــة التــي يقــوم هبــا الوالــدان 
قبــل دخــول أطفاهلــم للمــدارس، واجتاهــات األطفــال 
نحــو القــراءة ومشــاركتهم يف القــراءة وعــىل حتصيلهــم 
ــة  ــي. ويف دراس ــع االبتدائ ــف الراب ــراءة يف الص يف الق
 Alsadi &( ومنــي  الســعدي  أجراهــا  أخــرى 
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Mansi, 2011( هدفــت للكشــف عــن  دور األرسة 

يف تنميــة امليــول القرائيــة لــدى أطفــال الروضــة 
والصفــوف الثاثــة األوىل مــن املرحلــة االبتدائيــة 
)4-9( ســنوات يف ضــوء متغــرات املســتوى التعليمي 
للوالديــن، ومســتوى الدخــل لــألرسة، وعــدد أفــراد 
األرسة، وجنــس الطفــل، واملســتوى الــدرايس للطفل، 
ولإلجابــة عــن أســئلة البحــث بنــى الباحثــان مقياًســا 
ــة مــن  ــة مكون ــة لعين ــول القرائي ــم األرسي واملي للتعلي
ــد  ــة إرب ــة تربي ــدارس ملديري ــة يف م ــًا وطفل 746 طف
يف األردن، وأظهــرت نتائــج الدراســة أن مســتوى 
ــوف  ــة والصف ــال الروض ــدى أطف ــة ل ــول القرائي املي
ــتوى  ــاف املس ــة، وكان الخت ــت منخفض ــة كان األولي
ــول  ــة املي ــة يف درج ــة إحصائي ــر ذو دالل ــدرايس أث ال
ــود  ــدم وج ــة ع ــرت الدراس ــام أظه ــراءة، ك ــو الق نح
ــني  ــل ب ــزى للتفاع ــة تع ــة إحصائي ــروق ذات دالل ف
لــه، إضافــة  الــدرايس  الطفــل واملســتوى  جنــس 
لذلــك، كشــفت الدراســة عــن وجــود عاقــة إجيابيــة 
ــطة،  ــم األرسة )األدوات، واألنش ــرات تعلي ــني متغ ب
ــت  ــط البي ــراءة، ورب ــن الق ــن ع ــادات الوالدي واعتق
الطفــل،  لوالــد  التعليمــي  واملســتوى  باملدرســة، 
واملســتوى التعليمــي لوالــدة الطفــل، ومســتوى دخــل 
األرسة، واملرحلــة الدراســية( ومتغــر امليــول القرائيــة.
ــة  ــامت )Alolaimat, 2013( دراس ــرى العلي ــام أج ك
ملهــارات  اآلبــاء  ممارســة  درجــة  عــىل  للتعــرف 
لــدى  واالنفعــايل  والكتــايب  القرائــي  االســتعداد 
أطفاهلــم مــا قبــل املدرســة مــن وجهــة نظــر الوالديــن، 
ــن  ــاء الذي ــن اآلب ــن 67 م ــة م ــة الدراس ــت عين تكون
يــدرس أطفاهلــم يف إحــدى الروضــات تــم اختيارهــم 
بطريقــة قصديــة، ولإلجابــة عــن أســئلة الدراســة 
ــة مــن 35 فقــرة موزعــة  ــى الباحــث اســتبانة مكون بن
ــراءة،  ــتعداد للق ــارات االس ــاالت: مه ــة جم ــىل ثاث ع
ــتعداد  ــال االس ــة، وجم ــتعداد للكتاب ــارات االس ومه
ــود  ــدم وج ــة ع ــج الدراس ــت نتائ ــد بين ــايل، وق االنفع

فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف درجــة ممارســة اآلبــاء 
ملهــارات االســتعداد القرائــي والكتــايب تعــزى جلنــس 
األب أو ملؤهلــه الــدرايس؛ فيام أشــارت نتائج الدراســة 
إىل وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة إجيابيــة يف جمال 
ــون  ــن حيمل ــاء الذي ــح اآلب ــايب لصال ــتعداد الكت االس
املؤهــل اجلامعــي، ويف دراســة عــىل املجتمع الســعودي 
 )Alsalem & Alnasar, 2003( والنصــار  للســامل 
للتعــرف عــىل أثــر االختافــات االجتامعيــة يف أنشــطة 
تعلــم القــراءة يف املنــزل واملدرســة، حــددت الدراســة 
أنشــطة القــراءة يف املنزل بالقــراءة لألطفال، واالســتامع 
إىل قراءهتــم، وتدريســهم احلــروف األبجديــة، وزيــادة 
وعيهــم بمخــارج احلــروف، وقــد اســتخدم الباحثــان 
اســتبياًنا هيكليًّــا ُطبــق عــىل 80 مــن أوليــاء األمــور يف 
معهــد العاصمــة النموذجــي يف الريــاض تــم تصنيفهــم 
ــوء  ــة يف ض ــة عامل ــطى وطبق ــة وس ــة اجتامعي إىل طبق
ــة  ــت الدراس ــد توصل ــهري، وق ــل الش ــط الدخ متوس
إىل أن مســتوى القــراءة يتحســن مــع التقــدم يف العمــر، 
وأن متوســط مــا يقضيــه الوالــدان يف القــراءة مــع 
أبنائهــم 31 دقيقــة أســبوعًيا، كــام توصلــت الدراســة 
إىل أن معظــم اآلبــاء مــن الطبقتــني الوســطى والعاملــة 
يشــاركون يف تعليــم أبنائهــم الوعــي بصــوت الكلــامت 
ــاعد يف  ــي تس ــائل الت ــتخدامهم للوس ــة الس باإلضاف
ــة  ــة بالطبق ــراءة مقارن ــم الق ــىل تعل ــم ع ــم أبنائه تعلي

ــة. العامل
Luisa & Pa-( ــيا ــيا وباتريس ــة أجراهــا للوس  يف دراس
ــب يف  ــراءة الكت ــني ق ــة ب ــاس العاق tricia,2015( لقي

املنــزل وحتصيــل الطلبــة يف القــراءة ملجموعــة دول 
االحتــاد األورويب، وذلــك باســتخدام بيانــات 20 دولة 
مــن دول االحتــاد األورويب يف الدراســة الدوليــة لقياس 
ــام  ــدروة الع ــامل PIRLS  ل ــراءة يف الع ــدم الق ــدى تق م
ــة  2011م، وقــد ضبــط الباحثــان العوامــل االقتصادي
يف دراســتهم، وتوصــل الباحثــان باســتخدام االنحــدار 
اخلطــي املتعــدد أن األطفــال الذين ينتمــون ألرس حيمل 
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ــن  ــن الذي ــل أداء م ــا أق ــات دني ــا مؤه ــدان فيه الوال
ينتمــون ألرس حيملــون فيهــا الوالــدان مؤهــات عليــا، 
ــني  ــة ب ــة إجيابي ــود عاق ــن وج ــة ع ــت الدراس ــام بين ك

القــراءة يف املنــزل وحتصيــل الطلبــة يف القــراءة.
 Quach( وآخــرون  قواتــش  أجراهــا  دراســة  ويف 
et al.,2018 (للتعــرف عــىل أثــر قــراءة الوالديــن 

ــر  ــى عم ــنتني وحت ــر س ــن عم ــزل م ــم يف املن ألطفاهل
أربــع ســنوات عــىل معرفتهــم اللغويــة، وبلغــت 
ــار  ــم اختب ــث ت ــات، حي ــة 405 عائ ــة الدراس عين
ــة  ــنة الثاني ــد الس ــال عن ــدى األطف ــة ل ــة اللغوي املعرف
مــن العمــر وإعــادة االختبــار عنــد الســنة الرابعــة مــن 
ــد  ــدد، وق ــي املتع ــدار خلط ــتخدام االنح ــر باس العم
خلصــت نتيجــة الدراســة لوجــود أثــر إجيــايب ذي 
داللــة إحصائيــة لصالــح األطفــال الذيــن يقــرأ عليهــم 

ــزل.  ــم يف املن والدهي
  )Arya et al.,2014( وآخــرون  آري  أجــرى  كــام 
ــة  ــة الدولي ــاركة يف الدراس ــة مش ــىل 52 دول ــة ع دراس
ــدورة 2011م  ــراءة PIRLS  ل ــدم يف الق ــاس التق لقي
للكشــف عــن العاقــة بــني املامرســات التــي يقــوم هبــا 
الوالــدان يف املنــزل لتنميــة املهــارات القرائيــة والكتابية 
وأثرهــا عــىل تنمية حتصيــل الطلبــة يف القــراءة والكتابة، 
ــة هــذه املامرســات بــني الــدول للكشــف عــن  ومقارن
ــج  ــت نتائ ــد بين ــدول، وق ــني ال ــايف ب ــاوت الثق التف
الدراســة وجــود عاقــة إجيابيــة ذات داللــة إحصائيــة 
ــزل  ــدان يف املن ــا الوال ــوم  هب ــي يق ــطة الت ــني األنش ب
وحتصيــل أبنائهــم يف القــراءة والكتابــة يف مجيــع الــدول 

ــة. ــة يف الدراس املضمن
يتبــني مــن الدراســات الســابقة وجــود ارتبــاط إجيــايب 
ــة  ــة والكتابي ــم القرائي ــة يف مهارهت ــل الطلب ــني حتصي ب
ــاق  ــل التح ــدان قب ــا الوال ــوم هب ــي يق ــطة الت واألنش
أبنائهــم يف مراحــل التعليــم العــام، ومــن خــال تتبــع 
ــذه  ــج ه ــر نتائ ــث توات ــد الباح ــات وج ــذه الدراس ه
ــا  ــت فيه ــي ُأجري ــنوات الت ــاف الس ــات باخت الدراس

أو طبيعــة الدراســة واختــاف عيناهتــا، وختتلــف 
يف  الســابقة  الدراســات  عــن  احلاليــة  الدراســة 
ــعودية يف  ــة الس ــة العربي ــات اململك ــتخدامها لبيان اس
ــة  ــة يف مرحل ــة والكتابي ــطة القرائي ــر األنش ــة أث معرف
مــا قبــل التعليــم االبتدائــي يف تنميــة مهــارات الفهــم 
القرائــي والكتــايب عنــد بلــوغ الطلبــة للصــف الرابــع 

ــي. االبتدائ

عينة الدراسة:
ــا  ــي نرشهت ــات الت ــة البيان ــة احلالي ــتخدمت الدراس اس
للمملكــة  الــدرايس  للتحصيــل  الدوليــة  املنظمــة 
ــاس  ــة لقي ــة الدولي ــعودية IEA يف الدراس ــة الس العربي
ــام  ــدورة الع ــامل PIRLS ل ــراءة يف الع ــدم الق ــدى تق م
2016م، حيــث اشــتملت عينــة اململكــة العربيــة 
كانــت  وطالبــة،  طالًبــا   4560 عــىل  الســعودية 
ــة  ــز بالطريق ــة برل ــار عين ــور 50%، وختت ــة الذك عين
العنقوديــة املنتظمــة عــرب مرحلتــني، حيــث ختتــار 
املــدارس بشــكل عشــوائي، وفــق متغــر املنطقــة 
ــار  ــم خيت ــم، ث ــوع التعلي ــة ومتغــر اجلنــس ون التعليمي
ــت  ــك كان ــة لذل ــة، إضاف ــل املدرس ــن داخ ــل م الفص
هنــاك اســتبانات أجــاب عنهــا أوليــاء األمــور ومــرو 
املــدارس واملعلمــون، وقــد كانــت نســبة أوليــاء األمور 
الذيــن أفــادوا بأهنــم يعملــون يف مهــن احرتافيــة 
ــة %43،  ــا قراب ــب وغره ــة والط ــم واهلندس كالتعلي
ــون  ــاء األمــور بأهنــم حاصل ــاد 57% مــن أولي ــام أف في

ــىل.  ــوس أو أع ــة البكالوري ــىل درج ع

منهجية الدراسة:
ــث  ــتخدم الباح ــث اس ــئلة البح ــن أس ــة ع ولإلجاب
املنهــج الســببي املقــارن، وهــو أحــد أســاليب البحوث 
قواعــد  يف  املتوافــرة  باســتخدام  وذلــك  الكميــة؛ 
ــؤال األول  ــن الس ــب ع ــد أجي ــة، وق ــات الدولي البيان
»إىل أي مــدى يقــوم الوالــدان بأنشــطة قرائيــة وكتابيــة 
يف مرحلــة مــا قبــل املدرســة لتنميــة مهــارات أبنائهــم 
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ــي؟«،  ــع االبتدائ ــف الراب ــة يف الص ــة والكتابي القرائي
ــور  ــاء األم ــة أولي ــدى ممارس ــف م ــال وص ــن خ م
الثــاين  الســؤالني  عــن  وأجيــب  األنشــطة،  هلــذه 
والثالــث: »مــا أثــر األنشــطة القرائيــة والكتابيــة التــي 
يقــوم هبــا الوالــدان يف مرحلــة مــا قبــل املدرســة لتنميــة 
مهاراهتــم القرائيــة والكتابيــة؟« »أي األنشــطة القرائيــة 
والكتابيــة التــي يقــوم هبــا الوالــدان يف مرحلــة مــا قبــل 
املدرســة أكثــر أثــًرا يف تنميــة مهــارات الطلبــة القرائيــة 
والكتابيــة؟« باســتخدام االنحــدار اخلطــي املتعــدد 

ــدد  ــت ع ــث ُبني Multiple Linear Regression، حي

ــن  ــن م ــؤال أمك ــكل س ــة ل ــامذج اإلحصائي ــن الن م
خاهلــا اختبــار املتغــرات املقصــودة يف الدراســة بعــد 
ــن  ــم الوالدي ــس وتعلي ــرى كاجلن ــرات أخ ــط متغ ضب
ومهنتهــم واجتاههــم نحــو القراءة...إلــخ، كذلــك 
ــاك تداخــل بــني املتغــرات  ــار مــا إذا كان هن ــم اختب ت
ــس  ــرى كاجلن ــرات األخ ــة واملتغ ــة يف الدراس الرئيس

ــم.  ــن ومهنته ــم الوالدي وتعلي

متغريات الدراسة:
اجلدول رقم )1(: اإلحصاء الوصفي للمتغر التابع واملتغرات املستقلة

االنحراف املعياري املتوسط  املتغر
4.11 430 حتصيل الطلبة يف القراءة والكتابة 
1.72 9.46 األنشطة القرائية والكتابية التي يقوم هبا الوالدان
1.5 9.38 اجتاه الوالدين نحو القراءة

2.04 9.65 توافر األجهزة اإللكرتونية يف املنزل

متغــري التحصيــل الــدرايس للطلبــة يف القــراءة والكتابــة 
)املتغــري التابــع يف الدراســة(: 

القــراءة  يف  للطلبــة  الــدرايس  التحصيــل  لقيــاس 
والكتابــة يف الصــف الرابــع االبتدائــي ُيعطــى كل 
املقــدرة  طالــب مخــس قصــص خياليــة الختبــار 
القرائيــة، حتــوي هــذه النصــوص شــخصيات وأحداث 
قطــع  مخــس  ُيعطــى  كــام  قصــة،  كل  يف  وأفــكاًرا 
ــة  ــات خمتلف ــة يف موضوع ــراءة للمطالع ــار الق الختب
ــة،  ــوًما بياني ــَط ورس ــا وخرائ ــوًرا وعروًض ــوي ص حت
ــتنتاج  ــتذكار واالس ــات لاس ــار عملي ــس االختب ويقي
ــم  ــات وتقيي ــني املعلوم ــط ب ــر والرب ــارش، التفس املب
النــص، وقــد بلــغ متوســط اململكــة العربيــة الســعودية 
430، وهــي درجــة ضمــن املســتوى املنخفــض )انظــر 

)Martin & Hooper,2017( رقــم 1(.  جــدول 

املتغريات املستقلة: 
ــا  ــوم هب ــي يق ــة الت ــة والكتابي ــطة القرائي ــر األنش متغ

ــة: ــم للمدرس ــل دخوهل ــم قب ــع أطفاهل ــدان م الوال
يف دراســة PIRLS 2016 ومــن خــال اســتبانة أجــاب 

عنهــا أوليــاء األمــور؛ حيــث احتــوت االســتبانة عــىل 
مقيــاس ملعرفــة مــدى قيــام الوالديــن بأحــد األنشــطة 
القرائيــة والكتابيــة التســعة اآلتيــة قبــل دخــول أبنائهــم 
ــاد  ــص، إنش ــة القص ــب، رواي ــراءة الكت ــدارس: ق للم
األغــاين، اللعــب باألحــرف اهلجائيــة، التحــدث عــن 
األشــياء التــي تــم االنتهــاء منهــا، التحدث عام قــرؤوا، 
لعــب ألعــاب الكلــامت، كتابــة األحــرف أو الكلــامت، 
القــراءة اجلهوريــة للعامــات وامللصقــات. مجيــع هــذه 
ــاث  ــال ث ــن خ ــا م ــة عنه ــون اإلجاب ــرات تك الفق
ــب  ــًدا أو يف الغال ــي أب ــن )1( تعن ــد م ــتجابات متت اس
أبــًدا، )3( وتعنــي غالًبــا، وقــد بلغــت درجــة االتســاق 
 Cronbach’s( ــعودية ــة الس ــة العربي ــي للمملك الداخ
ــات  ــمت درج ــد قس ــاس 0.72، وق ــذا املقي α( يف ه
ــث إن  ــات، حي ــاث فئ ــؤرش إىل ث ــذا امل ــع يف ه القط
ــي أن  ــر تعن ــة 10.7 أو أكث ــىل درج ــل ع ــن حص م
األرسة متــارس األنشــطة القرائيــة والكتابيــة قبــل 
ــل  ــن حص ــم، و م ــكل دائ ــم بش ــع أطفاهل ــة م املدرس
ــن  ــاوي م ــرب أو يس ــن 10.7 وأك ــل م ــة أق ــىل درج ع
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6.2 أن األرسة متــارس هــذا الــدور مــع أطفاهلــا 
بعــض األحيــان، ومــن حصــل عــىل درجــة أقــل مــن 
6.2 تعنــي أن األرسة ال متــارس األنشــطة القرائيــة 
والكتابيــة مــع أطفاهلــا قبــل دخــول املدرســة، أو نــادًرا 
مــا تقــوم بذلــك، وقــد بلــغ متوســط اململكــة العربيــة 
ــم  ــي أن معظ ــة تعن ــذه الدرج ــعودية 9.46، وه الس
األرس الســعودية متــارس األنشــطة القرائيــة والكتابيــة 
ــم  ــدول رق ــر ج ــان )انظ ــض األحي ــم بع ــع أطفاهل م

)Martin & Hooper,2017(.)1

متغري اجتاه الوالدين نحو القراءة:
لقيــاس اجتــاه الوالديــن نحــو القــراءة أجــاب الوالــدان 
ــط  ــرأ فق ــرات: أق ــامين فق ــن ث ــون م ــاس مك ــن مقي ع
ــدث  ــب التح ــراءة، أح ــىل الق ــرًبا ع ــون جم ــا أك عندم
ــاج إىل  ــا أحت ــط عندم ــرأ فق ــن، أق ــرأت لآلخري ــامَّ ق ع
أن أبحــث عــن معلومــة، القــراءة تعــد نشــاًطا مهــامًّ يف 
ــا  ــراءة، أن ــرب يف الق ــا أك ــي وقًت ــل أن أق ــزيل، أفضِّ من
أســتمتع بالقــراءة، القــراءة إحــدى العــادات املفضلــة 
لــدي، وجييــب الوالــدان مــن خــال مقيــاس مخــايس 
يتــدرج مــن: أتفــق كثــًرا إىل ال أتفــق كثــًرا، وقــد بلــغ 
االتســاق الداخــي للمملكــة العربيــة الســعودية يف 
هــذا املقيــاس 0.82، وقــد ُقســمت درجــات القطــع 
ــىل  ــول ع ــات، فاحلص ــاث فئ ــؤرش إىل ث ــذا امل يف ه
ــن  ــا للوالدي ــًا عالًي ــاك مي ــي أن هن ــة 10.5 تعن درج
ــن  ــل م ــة أق ــىل درج ــول ع ــام احلص ــراءة، في ــو الق نح
الوالديــن  أن  أو يســاوي 8.1  10.5 وأكــرب مــن 
ــام احلصــول  ــل متوســط نحــول القــراءة، في لدهيــم مي
عــىل درجــة أقــل مــن 8.1 تعنــي أن الوالديــن ال 
يوجــد لدهيــم ميــل نحــو القــراءة، وقــد بلــغ متوســط 
ــؤرش 9.38،  ــذا امل ــعودية يف ه ــة الس ــة العربي اململك
وهــذه الدرجــة تعنــي أن معظــم أوليــاء األمــور لدهيــم 
ميــل متوســط نحــو القــراءة )انظــر جــدول رقــم 

)Martin & Hooper, 2017(.)1

متغري توافر األجهزة اإللكرتونية يف املنزل:
لقيــاس إىل أي درجــة تتوافــر األجهــزة التقنيــة يف 
ــىل  ــرات ع ــاث فق ــن ث ــدان ع ــب الول ــزل، جيي املن

اآليت: النحــو 
ــت  ــال باإلنرتن ــي أو اتص ــاز لوح ــزيل/ جه ــاز من جه

ــة(: )للطلب
ال يوجد

كمبيوتر/ جهاز لوحي أو اتصال باإلنرتنت.
كامها

املنــزل  يف  الرقميــة  املعلوماتيــة  األجهــزة  عــدد 
: ) يــن لد ا للو (

ال يوجد
1-3 أجهزة.
4-6 أجهزة.

7-10 أجهزة.
أكثر من عرشة أجهزة.

األجهزة الرقمية املخصصة للقراءة:
ال يوجد.

جهاز إما للطفل أو للوالدين.
لكامها.

العربيــة  للمملكــة  الداخــي  االتســاق  بلــغ  وقــد 
الســعودية يف هــذا املقيــاس 0.43، وقــد ُقســمت 
ــات،  ــاث فئ ــؤرش إىل ث ــذا امل ــع يف ه ــات القط درج
فاحلصــول عــىل درجــة 12.1 تعنــي أن هنــاك وصــواًل 
ــن 12.1  ــل م ــة أق ــىل درج ــول ع ــام احلص ــا، في عالًي
ــواًل  ــاك وص ــي أن هن ــاوي 6 تعن ــن أو يس ــرب م وأك
ــام احلصــول  ــزل، في ــة يف املن متوســًطا لألجهــزة الرقمي
ــواًل  ــاك وص ــي أن هن ــن 6 تعن ــل م ــة أق ــىل درج ع
منخفًضــا لألجهــزة الرقميــة يف املنــزل، وقــد بلــغ 
ــذه  ــعودية 9.65، وه ــة الس ــة العربي ــط اململك متوس
الدرجــة تعنــي أن معظــم األرس الســعودية لدهيــا 
وصــول متوســط لألجهــزة الرقميــة يف منازهلــم )انظــر 

)Martin & Hooper, 2017 رقــم )1(.)  جــدول 
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عرض النتائج:
ــدى  ــي األول »إىل أي م ــؤال البحث ــن الس ــة ع لإلجاب
ــة  ــة يف مرحل ــة وكتابي ــطة قرائي ــدان بأنش ــوم الوال يق
ــة  ــم القرائي ــارات أبنائه ــة مه ــة لتنمي ــل املدرس ــا قب م
يبــني  االبتدائــي؟«  الرابــع  الصــف  يف  والكتابيــة 
اجلــدول رقــم 2 تبايــن أوليــاء أمــور الطلبــة يف مــدى 
ــل  ــا قب ــة م ــة يف مرحل ــطة املختلف ــتخدامهم لألنش اس
ــني  ــطة ب ــت األنش ــث تنوع ــي، حي ــم االبتدائ التعلي
ــر  ــح أن أكث ــة، ويتض ــاب متنوع ــة وألع ــة وكتابي قرائي

مــن 50% مــن أوليــاء األمــور يف عينــة الدراســة 
ــام  ــة احلــروف واألرق يقومــون بأنشــطة مرتبطــة بكتاب
بشــكل مســتمر، يف املقابــل أشــار 17% فقــط مــن 
و%32  األغــاين،  بإنشــاد  بالقيــام  األمــور  أوليــاء 
منهــم بقــراءة الكتــب ألطفاهلــم، و38% منهــم بــرد 
القصــص، و35% بمناقشــة كتــاب مــع أطفاهلــم عــىل 
األغلــب. كــام أفــاد 49% مــن أوليــاء األمــور بأهنــم يف 
ــل  ــام حص ــم في ــع أبنائه ــون م ــان يتحدث ــب األحي غال

ــداث.  ــن أح م
جدول رقم 2: اإلحصاء الوصفي لألنشطة القرائية والكتابية 

النسبة التكرار األنشطة القرائية والكتابية النسبة التكرار األنشطة القرائية والكتابية
قراءة الكتب ألعاب الكلامت

%18 821 أبًدا %15 684 أبًدا
%48 2189 أحياًنا %62 2827 أحياًنا
%34 1550 غالًبا %23 1049 غالًبا

 رسد القصص كتابة أحرف الكلامت
%8 365 أبًدا %9 410 أبًدا

%40 1824 أحياًنا %53 2417 أحياًنا
%52 2371 غالًبا %38 1733 غالًبا

 إنشاد األغاين قراءة األناشيد جهًرا
%14 638 أبًدا %50 2280 أبًدا
%41 1870 أحياًنا %33 1505 أحياًنا
%45 2052 غالًبا %17 775 غالًبا

 لعب األحرف األبجدية عّد األناشيد
%13 593 أبًدا %10 456 أبًدا
%44 2006 أحياًنا %41 1870 أحياًنا
%43 1961 غالًبا %49 2234 غالًبا

التحدث عام حدث ألعاب األرقام
%14 638 أبًدا %6 274 أبًدا
%45 2052 أحياًنا %45 2052 أحياًنا
%42 1915 غالًبا %49 2234 غالًبا

عّد األشياء مناقشة كتاب
%10 456 أبًدا %14 638 أبًدا
%44 2006 أحياًنا %51 2326 أحياًنا
%46 2098 غالًبا %35 1596 غالًبا
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جدول رقم 3: نتائج النموذج األول ألثر األنشطة القرائية والكتابية يف التحصيل الدرايس للمهارات القرائية والكتابية

النسبة التكرار األنشطة القرائية والكتابية النسبة التكرار األنشطة القرائية والكتابية
 كتابة األرقام ألعاب األشكال

%14 638 أبًدا %7 319 أبًدا
%41 1870 أحياًنا %38 1733 أحياًنا
%46 2098 غالًبا %55 2508 غالًبا

 لعبة اللوحة أو البطاقات
%15 684 أبًدا
%47 2143 أحياًنا
%37 1687 غالًبا

أثــر  »مــا  الثــاين:  البحــث  لإلجابــة عــن ســؤال 
األنشــطة القرائيــة والكتابيــة التــي يقــوم هبــا الوالــدان 
يف مرحلــة مــا قبــل املدرســة يف تنميــة مهــارات أبنائهــم 
ــة  ــامذج إحصائي ــة ن ــت مخس ــة؟«، بني ــة والكتابي القرائي
لتوضيــح  املتعــدد؛  اخلطــي  االنحــدار  باســتخدام 
ــرق،  ــدة ط ــا بع ــك قراءهت ــامذج وكذل ــات الن ــدى ثب م
ــس  ــر الرئي ــوي املتغ ــذي حي ــوذج األول ال ــي النم فف
للدراســة )األنشــطة القرائيــة والكتابيــة قبــل الدخــول 

للمدرســة( كمــؤرش مجعــي، يبــني اجلــدول رقــم 3 أن 
العاقــة بــني مــؤرش األنشــطة القرائيــة والكتابيــة قبــل 
ــة  ــا بدرج ــا إجيابًي ــط ارتباًط ــة مرتب ــول للمدرس الدخ
الطلبــة يف اختبــار املهــارات القرائيــة والكتابيــة، فكلــام 
ارتفــع املــؤرش بنقطــة واحــدة ارتفعــت درجــة الطلبــة 
يف االختبــار بواقــع 8.98 درجــة عنــد مســتوى داللــة 
0.01، ويــرشح النمــوذج 2% مــن التفــاوت بــني 

ــة. الطلب

قيمة تاخلطأ املعياريمعامل التغيراملتغرات

1.267.12**8.98األنشطة القرائية والكتابية

346.7013.1126.44التقاطع
*** p<.001

**p<.01
*p<.05

متوسط R-تربيع: 0.02

 وبعــد إدخــال املتغــرات األخــرى كعوامــل ضابطــة 
يف النمــوذج الثــاين: كاملصــادر املتوافــرة يف املنــزل، 
ــاه  ــزل، واجت ــرة يف املن ــة املتواف ــزة اإللكرتوني واألجه
الوالديــن نحــو القــراءة، ودراســة األطفــال يف مرحلــة 
مــا قبــل التعليــم االبتدائــي وتعليــم الوالديــن ومهنــة 
ــم 4 أن مــؤرش  ــدول رق ــني اجل ــس، يب ــن واجلن الوالدي
األنشــطة القرائيــة والكتابيــة التــي يقــوم هبــا الوالــدان 
ــة  ــة إجيابي ــزال ذا عاق ــة ال ي ــول إىل املدرس ــل الدخ قب
ــؤرش  ــع امل ــام ارتف ــار، فكل ــة يف االختب ــات الطلب بدرج
ــة 3.86  ــار بقراب ــة يف االختب ــة الطلب ــت درج ارتفع

ــة لذلــك نجــد أن  ــة 0.01، إضاف ــد مســتوى دالل عن
هنــاك متغــرات أخــرى أكثــر تأثــًرا يف حتصيــل الطلبــة 
ــف  ــدان يف وظائ ــام كان الوال ــن، فكل ــة الوالدي كمهن
ــع 17  ــا بواق ــم إجيابًي ــل أبنائه ــة زاد حتصي ــة عالي مهني
ــام  ــل، ك ــف أق ــون يف وظائ ــن يعمل ــة بم ــة مقارن درج
ــر مقــارب للوظائــف  ــه أث نجــد أن تعليــم الوالديــن ل
التــي يعملــون فيهــا، ولعــل ذلــك يعــود لارتبــاط بني 
ــل  ــن حيم ــال الذي ــدول أن األطف ــني اجل ــن، فيب املتغري
ــون يف  ــىل يتفوق ــوس أو أع ــة البكالوري ــم درج آباؤه
ــة  ــة والكتابي ــارات القرائي ــدرايس يف امله ــم ال حتصيله
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بقرابــة 16 درجــة مقارنــة بمــن حيمــل والداهــم 
أقــل مــن درجــة الشــهادة اجلامعيــة، كــام يتضــح مــن 
ــا  ــراءة إجيابيًّ ــو الق ــن نح ــاه الوالدي ــر اجت ــدول أث اجل
عــىل حتصيــل أطفاهلــم، فكلــام ارتفــع اجتــاه الوالديــن 
نحــو القــراءة بنقطــة واحــدة ارتفــع حتصيــل أطفاهلــم 

يف املهــارات القرائيــة والكتابيــة بقرابــة 3.48 درجــة، 
ونجــد أن النمــوذج الثــاين يــرشح 15% مــن التفــاوت 
ــًدا  ــي مزي ــاين يعط ــوذج الث ــة، أي أن النم ــني الطلب ب
مــن تفســر الفــروق بــني الطلبــة أكثــر مــن النمــوذج 

األول.
جدول 4: النموذج الثاين ألثر األنشطة القرائية والكتابية يف التحصيل الدرايس للمهارات القرائية والكتابية بعد ضبط عدد من املتغرات

جدول 5: نتائج النموذج الثالث ألثر األنشطة القرائية والكتابية يف التحصيل الدرايس 
للمهارات القرائية والكتابية بعد ضبط عدد من املتغرات والتداخل مع متغر تعليم الوالدين

قيمة تاخلطأ املعياريمعامل التغيراملتغرات
 1.073.603***3.86األنشطة القرائية والكتابية

0.87-2.432.78-املصادر املنزلية

 1.152.33*2.68األجهزة اإللكرتونية يف املنزل

1.192.90***3.48اجتاه الوالدين نحو لقراءة

4.792.14*10.29الدخول يف رياض األطفال

5.542.95***16.37تعليم الوالدين

5.393.16***17.09مهنة الوالدين

8.59-6.79***58.37-الذكور

373.8328.1313.28التقاطع
*** p<.001

**p<.01
*p<.05

متوسط R-تربيع: 0.15

ــم  ــداول رق ــر للج ــرى )انظ ــاث األخ ــامذج الث يف الن
ــل  ــاك أي تداخ ــا إذا كان هن ــث م ــرب الباح 5-7( اخت
بــني متغــر الدراســة الرئيــس )األنشــطة القرائيــة 
والكتابيــة التــي يقــوم هبــا الوالــدان قبــل دخــول 
ــراءة  ــدرايس يف الق ــم ال ــة( وحتصيله ــم للمدرس أبنائه
والكتابــة بحســب جنــس الطالــب أو تعليــم والديــه أو 
ــر  ــه، بحيــث يمكــن كشــف مــا إذا كان أث ــة والدي مهن
ــل  ــر العوام ــيتأثر بتغ ــتخدامها س ــطة واس ــذه األنش ه

املتداخلــة معهــا، يتبــني عــدم وجــود دليــل ذي داللــة 
ــر  ــع املتغ ــل م ــذه العوام ــل ه ــىل تداخ ــة ع إحصائي
الرئيــس ودرجــة حتصيــل الطلبــة، أي أن أثــر األنشــطة 
القرائيــة والكتابيــة التــي يقــوم هبــا الوالــدان مــع 
أبنائهــم قبــل دخوهلــم للمدرســة يف حتصيلهــم الدرايس 
ــة  متقــارب بغــض النظــر عــن جنــس الطالــب أو مهن

ــم. ــه أو تعليمه والدي

قيمة تاخلطأ املعياريمعامل التغيراملتغرات
 2.22 1.58*3.53األنشطة القرائية والكتابية

 0.85- 2.382.78-املصادر املنزلية

 2.33 1.15*2.68األجهزة اإللكرتونية يف املنزل

 2.90 1.19**3.47اجتاه الوالدين نحو القراءة

 2.15 4.79*10.33الدخول يف رياض األطفال

 0.402 8.6821.59تعليم الوالدين

 3.16 5.37**17.03مهنة الوالدين
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العالقة بني األنشطة القرائية والكتابية التي يقوم هبا الوالدان يف مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي وحتصيل أبنائهم لتلك املهارات.

جدول 6: نتائج النموذج الرابع ألثر األنشطة القرائية والكتابية يف التحصيل الدرايس 
للمهارات القرائية والكتابية بعد ضبط عدد من املتغرات والتداخل مع متغر مهنة الوالدين

جدول 7: نتائج النموذج اخلامس ألثر األنشطة القرائية والكتابية يف التحصيل الدرايس 
للمهارات القرائية والكتابية بعد ضبط عدد من املتغرات والتداخل مع متغر جنس الطالب

قيمة تاخلطأ املعياريمعامل التغيراملتغرات
 8.60- 6.78***58.38-الذكور

0.38 0.792.09األنشطة القرائية والكتابية * تعليم الوالدين

 12.83 376.6129.33التقاطع
*** p<.001

**p<.01
*p<.05

متوسط R-تربيع: 0.15

قيمة تاخلطأ املعياريمعامل التغيراملتغرات
 2.94 1.69**4.98األنشطة القرائية والكتابية

 0.94- 2.81 2.66-املصادر املنزلية

 2.33 2.671.14األجهزة اإللكرتونية يف املنزل

 2.87 1.19*** 3.45اجتاه الوالدين نحو القراءة

 2.14 4.79* 10.28الدخول يف رياض األطفال

 2.99 5.53*** 16.59تعليم الوالدين

 1.67 24.09* 40.39مهنة الوالدين

  8.58- 6.79*** 58.33-الذكور

 1.00- 2.39 2.40-األنشطة القرائية والكتابية * مهنة الوالدين

 12.39 29.50 365.71التقاطع
*** p<.001

**p<.01
*p<.05

متوسط R-تربيع: 0.15

قيمة تاخلطأ املعياريمعامل التغيراملتغرات
0.33-1.093.28-األنشطة القرائية والكتابية

0.88-2.452.77-املصادر املنزلية

2.671.142.35األجهزة اإللكرتونية يف املنزل

3.451.202.86اجتاه الوالدين نحو القراءة

10.464.812.17الدخول يف رياض األطفال

16.335.522.95تعليم الوالدين

17.085.413.15مهنة الوالدين

4.06-89.6122.06-الذكور

3.282.001.63األنشطة القرائية والكتابية * جنس الطالب

390.5931.3612.45التقاطع
*** p<.001

**p<.01
*p<.05

متوسط R-تربيع: 0.15
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العالقة بني األنشطة القرائية والكتابية التي يقوم هبا الوالدان يف مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي وحتصيل أبنائهم لتلك املهارات.

ــة عــن ســؤال البحــث الثالــث: »أي األنشــطة  لإلجاب
القرائيــة والكتابيــة التــي يقــوم هبــا الوالــدان يف مرحلــة 
مــا قبــل املدرســة أكثــر أثــًرا يف تنميــة مهــارات الطلبــة 
القرائيــة والكتابيــة؟« بنــى الباحــث أربعــة نــامذج 
إحصائيــة )8-11(، حيــث ُربــط كل نشــاط مــن 
األنشــطة القرائيــة والكتابيــة بتحصيــل الطلبــة يف 
ــدول  ــن اجل ــني م ــوذج األول، ويتب ــار يف النم االختب
ــأيت  ــكال ت ــب باألش ــات واللع ــاء املكعب ــم 8 أن بن رق
ضمــن أكثــر األنشــطة القرائيــة والكتابيــة أثــًرا يف 
مــن  األمــور  أوليــاء  زاد  فكلــام  الطلبــة،  حتصيــل 
ــدارس زاد  ــم للم ــول أطفاهل ــل دخ ــطة قب ــذه األنش ه
حتصيلهــم الــدرايس يف القــراءة والكتابــة عنــد بلوغهــم 

ــع 13.47 و 11.86  ــي بوق ــع االبتدائ ــف الراب الص
التــوايل، عنــد مســتوى داللــة 0.01، كــام  عــىل 
ــل  ــر يف التحصي ــم األث ــث حج ــن حي ــا م ــأيت بعدمه ي
ــروف  ــة ح ــال وكتاب ــب لألطف ــراءة الكت ــدرايس، ق ال
ــن النشــاطني  ــدان مــن هذي ــام زاد الوال الكلــامت، فكل
ــراءة  ــدرايس يف الق ــم ال ــاع حتصيله ــك الرتف أدى ذل
ــد  ــوايل، عن ــىل الت ــع 7.67 و 6.95 ع ــة بواق والكتاب
ــح  ــل يتض ــة 0.05، يف املقاب ــة إحصائي ــتوى دالل مس
مــن اجلــدول عــدم وجــود دليــل إحصائــي عــىل أثــر 
باقــي األنشــطة القرائيــة والكتابيــة يف حتصيــل الطلبة يف 
القــراءة والكتابــة كمناقشــة الكتــب أو التحــدث حــول 
مــا حــدث أو اللعــب باحلــروف أو القــراءة اجلهريــة...

جدول 8: نتائج النموذج األول ألكثر األنشطة القرائية والكتابية أثًرا يف التحصيل الدرايس للمهارات القرائية والكتابية بعد ضبط عدد من املتغرات 

قيمة تاخلطأ املعياريمعامل التغيراملتغرات
3.552.15*7.67قراءة الكتب

1.483.190.46رسد القصص

0.77-2.332.98-إنشاد األغاين

0.80-2.312.89-لعب األبجدية 

0.60-2.203.64-التحدث عام حدث

1.00-2.832.80-مناقشة كتاب

0.263.470.07ألعاب الكلامت

3.122.22*6.95كتابة أحرف الكلامت

0.52-1.703.23-القراءة جهًرا

0.37-1.263.35-عّد األناشيد

0.34-1.333.82-ألعاب األرقام

0.43-1.713.98-عّد األشياء

3.103.82***11.86ألعاب األشكال

3.144.29***13.47بناء املكعبات

1.03-4.043.90-لعبة اللوحة أو البطاقات

0.80-3.264.02-كتابة األرقام

0.82-2.493.01-املصادر املنزلية

1.172.15*2.51األجهزة اإللكرتونية يف املنزل

1.262.21*2.79اجتاه الوالدين نحو القراءة

5.062.16*10.98دخول مرحلة ما قبل الدراسة 

5.613.37**18.96التعليم اجلامعي

5.722.55*14.61املهنة العملية

8.81-6.63***58.51-النبني
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العالقة بني األنشطة القرائية والكتابية التي يقوم هبا الوالدان يف مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي وحتصيل أبنائهم لتلك املهارات.

جدول 9: نتائج النموذج الثاين ألكثر األنشطة القرائية والكتابية أثًرا يف التحصيل الدرايس 
للمهارات القرائية والكتابية بعد ضبط عدد من املتغرات والتداخل مع متغر جنس الطالب

قيمة تاخلطأ املعياريمعامل التغيراملتغرات
435.7532.2113.52التقاطع

*** p<.001
**p<.01
*p<.05

متوسط R-تربيع: 0.16

يف النــامذج الثــاث اآلتيــة اختــرب الباحــث مــا إذا 
كانــت العاقــة بــني األنشــطة القرائيــة والكتابيــة 
ــل دخوهلــم  ــدان مــع أبنائهــم قب ــي يقــوم هبــا الوال الت
املدرســة، ودرجــة حتصيلهــم يف القــراءة والكتابــة عنــد 
بلوغهــم الصــف الرابــع االبتدائــي تتأثــر تبًعا جلنســهم 
ــن  ــح م ــن، ويتض ــم الوالدي ــم أو تعلي ــة والدهي أو مهن

اجلــداول رقــم )9-11( عــدم تأثــر هــذه العاقــة مــع 
ــطة  ــر األنش ــا، أي أن أث ــرات معه ــذه املتغ ــل ه تداخ
القرائيــة والكتابيــة يف حتصيــل الطلبــة متقــارب بغــض 
النظــر عــن جنــس الطالــب أو مهنــة والديــه أو درجــة 

ــم.  تعليميه

قيمة تاخلطأ املعياريمعامل التغيراملتغرات
15.889.851.61قراءة الكتب

0.22-2.3810.77-رسد القصص

0.46-3.988.61-إنشاد األغاين

0.72-6.889.55-لعب األبجدية 

0.79-8.4210.59-التحدث عام حدث

0.28-2.167.69-مناقشة كتاب

0.46-4.6610.09-ألعاب الكلامت

5.829.610.60كتابة أحرف الكلامت

0.98-11.9512.10-القراءة جهًرا

4.7110.770.43عّد األناشيد

0.50-5.8711.64-ألعاب األرقام

5.8210.900.53عّد األشياء

9.692.29*22.26ألعاب األشكال

0.61-6.069.91-بناء املكعبات

0.60-7.4912.46-لعبة اللوحة أو البطاقات

0.33-4.4413.13-كتابة األرقام

0.88-2.642.97-املصادر املنزلية

1.142.19*2.50األجهزة اإللكرتونية يف املنزل

1.242.30*2.87حب الوالدين للقراءة

11.215.122.18دخول مرحلة ما قبل الدراسة

5.583.43*19.19التعليم اجلامعي

5.742.59*14.89املهنة العملية

3.93-26.40***103.82-الذكور
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العالقة بني األنشطة القرائية والكتابية التي يقوم هبا الوالدان يف مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي وحتصيل أبنائهم لتلك املهارات.

قيمة تاخلطأ املعياريمعامل التغيراملتغرات
التداخل بحسب اجلنس

0.88-5.786.50-قراءة الكتب

2.446.910.35رسد القصص

1.135.320.21إنشاد األغاين

3.106.030.51لعب األبجدية 

3.976.770.58التحدث عام حدث

0.07-0.405.11-مناقشة كتاب

3.246.770.47ألعاب الكلامت

0.585.820.10كتابة أحرف الكلامت

7.016.971.00القراءة جهًرا

0.54-3.877.06-عّد األناشيد

2.917.730.37ألعاب األرقام

0.69-4.816.96-عّد األشياء

1.08-6.886.36-ألعاب األشكال

12.906.242.06بناء املكعبات

2.087.430.28لعبة اللوحة أو البطاقات

0.788.310.09كتابة األرقام

506.3451.559.82التقاطع
*** p<.001

**p<.01
*p<.05

متوسط R-تربيع: 0.17

جدول 10: أكثر األنشطة تفاعليًّا حسب التعليم

قيمة تاخلطأ املعياريمعامل التغيراملتغرات
4.312.17*9.37قراءة الكتب

0.20-0.934.48-رسد القصص

1.93-7.343.78-إنشاد األغاين

1.13-4.704.15-لعب األبجدية 

1.784.920.36حتدث عام حدث

0.76-3.043.95-مناقشة كتاب

4.524.181.08ألعاب الكلامت

5.754.951.16كتابة أحرف الكلامت

1.37-6.084.41-قراءة األناشيد جهًرا

2.154.150.51عّد األناشيد

0.004.720.00ألعاب األرقام

0.21-0.994.69-عّد األشياء

4.482.70**12.13ألعاب األشكال

7.354.501.63بناء املكعبات

1.05-5.465.18-لعبة اللوحة أو البطاقات
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العالقة بني األنشطة القرائية والكتابية التي يقوم هبا الوالدان يف مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي وحتصيل أبنائهم لتلك املهارات.

جدول 11: أكثر األنشطة تفاعليًّا حسب املهنة

قيمة تاخلطأ املعياريمعامل التغيراملتغرات
0.504.740.10كتابة األرقام

0.81-2.442.98-املصادر املنزلية

1.152.23*2.57األجهزة اإللكرتونية يف املنزل

2.391.281.86حب الوالدين للقراءة

5.012.33*11.71دخول مرحلة ما قبل الدراسة

0.00-0.0029.02-التعليم اجلامعي

5.542.54*14.10املهنة العملية

8.77-6.56***57.59-الذكور

التفاعل حسب تعليم الوالدين
0.36-2.566.99-قراءة الكتب

6.527.630.85رسد القصص

10.644.952.14إنشاد األغاين

6.046.820.88لعب األبجدية 

1.06-8.297.82-التحدث عام حدث

0.11-0.786.71-مناقشة كتاب

1.54-8.765.67-ألعاب الكلامت

2.817.510.37كتابة أحرف الكلامت

10.236.901.48القراءة جهًرا

1.07-7.927.34-عّد األناشيد

0.47-3.296.99-ألعاب األرقام

0.19-1.628.44-عّد األشياء

0.16-1.106.67-ألعاب األشكال

13.187.251.81بناء املكعبات

3.836.790.56لعبة اللوحة أو البطاقات

1.45-8.345.73-كتابة األرقام

441.9633.9613.01التقاطع
*** p<.001

**p<.01
*p<.05

متوسط R-تربيع: 71.0

قيمة تاخلطأ املعياريمعامل التغيراملتغرات
7.554.691.60قراءة الكتب

0.31-1.534.83-رسد القصص

0.83-2.943.51-إنشاد األغاين

0.25-1.054.12-لعب األبجدية 

1.344.600.292حتدث عام حدث

0.05-0.224.05-مناقشة كتاب

2.305.270.43ألعاب الكلامت

6.933.941.75كتابة أحرف الكلامت
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العالقة بني األنشطة القرائية والكتابية التي يقوم هبا الوالدان يف مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي وحتصيل أبنائهم لتلك املهارات.

قيمة تاخلطأ املعياريمعامل التغيراملتغرات
1.04-4.744.54-قراءة األناشيد جهًرا

0.74-2.923.91-عّد األناشيد

2.974.780.62ألعاب األرقام

0.85-3.554.15-عّد األشياء

3.633.43***12.48ألعاب األشكال

3.942.74***10.82بناء املكعبات

1.06-5.855.49-لعبة اللوحة أو البطاقات

0.18-1.015.44-كتابة األرقام

0.93-2.812.99-املصادر املنزلية

1.182.18*2.58األجهزة اإللكرتونية يف املنزل

1.272.18*2.78حب الوالدين للقراءة

4.942.25*11.11دخول مرحلة ما قبل الدراسة

5.603.43***19.24التعليم اجلامعي

24.7228.880.85املهنة العملية

8.83-58.206.58-الذكور

التفاعل حسب املهنة
1.067.120.14قراءة الكتب

6.706.800.98رسد القصص

1.435.050.28إنشاد األغاين

0.33-2.126.26-لعب األبجدية 

1.24-8.176.55-التحدث عام حدث

0.77-5.026.47-مناقشة كتاب

0.63-4.396.87-ألعاب الكلامت

0.05-0.386.79-كتابة أحرف الكلامت

6.7116.531.02القراءة جهًرا

3.365.890.57عّد األناشيد

1.62-10.066.20-ألعاب األرقام

3.907.510.51عّد األشياء

0.16-1.036.34-ألعاب األشكال

5.115.740.88بناء املكعبات

3.706.530.56لعبة اللوحة أو البطاقات

0.65-4.366.67-كتابة األرقام

432.1432.9413.11التقاطع

*** p<.001
**p<.01
*p<.05

متوسط R-تربيع: 71.0
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مناقشة النتائج:
بالنظــر إىل لســؤال األول: إىل أي مــدى يقــوم الوالــدان 
ــة  ــل املدرس ــا قب ــة م ــة يف مرحل ــة وكتابي ــطة قرائي بأنش
لتنميــة مهــارات أبنائهــم القرائيــة والكتابيــة يف الصــف 
ــًرا لــدى  ــا كب ــاك وعًي ــع االبتدائــي؟ نجــد أن هن الراب
قرابــة 50% مــن عينــة الدراســة بأمهيــة األنشــطة 
التعليــم  قبــل  مــا  مرحلــة  يف  والكتابيــة  القرائيــة 
االبتدائــي، حيــث يفيــد قرابــة نصــف عينــة الدراســة 
بمامرســة كتابــة احلــروف واألرقــام مــع أطفاهلــم 
قبــل دخوهلــم للمــدارس، فيــام تقــل النســبة يف درجــة 
ــك  ــن ذل ــص ع ــب ورسد القص ــراءة الكت ــة ق ممارس
ــود  ــة تع ــة املامرس ــل درج ــا، ولع ــن أمهيته ــم م بالرغ
ــىل،  ــة أو أع ــة اجلامعي ــىل الدرج ــني ع ــبة احلاصل لنس
ــغ نســبتهم  ــة والبال ــن يعملــون يف مهــن احرتافي والذي
ــة  ــه دراس ــت إلي ــا توصل ــع م ــق م ــذا يتف 43%، وه
 ،)Alsalem & Alnasar, 2003( والســامل  النصــار 
حيــث أكــدت الدراســة أن اآلباء مــن الطبقة املتوســطة 
والعاملــني يامرســون األنشــطة القرائيــة والكتابيــة 
مــع أطفاهلــم بدرجــة أكــرب مــن غرهــم، إال أن هــذه 
الدرجــة العاليــة مــن املامرســة يف بعــض األنشــطة 
ــة  ــل الطلب ــط حتصي ــايل يف متوس ــر الع ــا األث ــن هل مل يك
ــف  ــم الص ــد بلوغه ــعودية عن ــة الس ــة العربي يف اململك
الرابــع االبتدائــي، ولعــل ذلــك يعــود لطريقــة تعامــل 
أوليــاء األمــور مــع األنشــطة وآليــة اســتخدامهم هلــا، 
 Al (ــل ــري وأربامتامني ــة اجلف ــه دراس ــا أكدت ــذا م وهـ
أكــدت  حيــث   )Jefri & Areepattamannil,2019

الدراســة عــىل رضورة وضــع برامــج تطويريــة ألوليــاء 
األمــور لتدريبهــم عــىل كيفيــة تفعيــل األنشــطة القرائية 

ــم.  ــل أبنائه ــال يف حتصي ــر ع ــق أث ــة لتحقي والكتابي
يف الســؤال الثــاين: مــا أثــر األنشــطة القرائيــة والكتابيــة 
التــي يقــوم هبــا الوالــدان يف مرحلــة مــا قبــل املدرســة 
يف تنميــة مهــارات أبنائهــم القرائيــة والكتابيــة؟ فكلــام 
ارتفــع مــؤرش األنشــطة القرائيــة والكتابيــة التــي يقــوم 

ــة  ــم بالدراس ــل التحاقه ــم قب ــع أبنائه ــدان م ــا الوال هب
ــة  ــىل العاق ــد ع ــا يؤك ــدرايس، مم ــم ال ــع حتصيله ارتف
اإلجيابيــة بــني املهــام واألنشــطة التــي تقــوم هبــا األرس 
ــع  ــك م ــق ذل ــة، ويتف ــىل املدرس ــا ع ــزل وأثره يف املن
الدراســة التــي أجراهــا بــارك 2008(( عــىل أكثــر مــن 
98000 طالــب مــن  25 دولــة، حيــث وجــد أن هناك 
عاقــة إجيابيــة بــني األنشــطة التــي يقــوم هبــا الوالــدان 
قبــل التحــاق أطفاهلــم يف بـــمرحلة التعليــم االبتدائي، 
االبتدائــي  التعليــم  مرحلــة  األثــر  يتجــاوز  وقــد 
 Silinskas et al.,( التعليميــة األخــرى.  للمراحــل 

 )2012, 2013 ; Sénéchal and LeFevre,2002

إضافــة لذلــك وجــد الباحــث أن هنــاك عاقــة إجيابيــة 
ــم  ــل أبنائه ــراءة وحتصي ــو الق ــن نح ــاه الوالدي ــني اجت ب
يف املهــارات القرائيــة والكتابيــة، فاالجتــاه اإلجيــايب 
نحــو القــراءة يرفــع مــن إيــامن الوالديــن بأمهيــة تنميــة 
املهــارات القرائيــة والكتابيــة قبــل التحاقهــم بمراحــل 
ــامن  ــات أن إي ــدت الدراس ــد أك ــام، وق ــم الع التعلي
الوالديــن بأمهيــة تنميــة القرائيــة والكتابيــة يرفــع 
ــة  ــهم يف تنمي ــي تس ــطة الت ــم باألنش ــة قيامه ــن درج م
 Dearing et al., 2006;( مهاراهتــم القرائيــة والكتابيــة
Hindman et al,2010( ، إضافــة لذلــك توصلــت 

ــن يف  ــم الوالدي ــايب لتعلي ــر إجي ــود أث ــة إىل وج الدراس
حتصيــل أبنائهــم يف املهــارات القرائيــة والكتابيــة، فكلام 
ــا يف حتصيــل  ــر ذلــك إجيابيًّ ــن أث ــم الوالدي ارتفــع تعلي
أبنائهــم، وذلــك يتســق مــع الدراســات الســابقة التــي 
 Dearing et al.,2006;( أثبــت تلــك العاقــة اإلجيابيــة

.)Hindman et al.,2010

القرائيــة  األنشــطة  أي  الثالــث:  الســؤال  ويف 
ــا  ــة م ــدان يف مرحل ــا الوال ــوم هب ــي يق ــة الت والكتابي
ــة  ــارات الطلب ــة مه ــًرا يف تنمي ــر أث ــة أكث ــل املدرس قب
ــة والكتابيــة؟ توصــل الباحــث إىل أن األنشــطة  القرائي
املهــارات  يف  الطلبــة  حتصيــل  يف  أثرهــا  درجــة  يف 
ــر  ــا أث ــا هل ــواء، فبعضه ــت س ــة ليس ــة والكتابي القرائي
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وبعضهــا اآلخــر مل جيــد الباحــث دليــًا إحصائيًّــا 
ــاط،  ــة النش ــود لطبيع ــك يع ــل ذل ــا، ولع ــىل أثره ع
ومــدى تفاعــل األطفــال مــع النشــاط، وطريقــة 
 ،)Al Jefri & Areepattanni,2019( عمــل النشــاط
حيــث توصلــت الدراســة احلاليــة إىل أن بنــاء املكعبات 
واللعــب باألشــكال تــأيت ضمــن أهــم األنشــطة التــي 
هلــا أثــر إجيــايب يف تنميــة املهــارات القرائيــة والكتابيــة 
ــع  ــف الراب ــعودية يف الص ــة الس ــة العربي ــة اململك لطلب
ــز  ــه روبن ــل ل ــا توص ــع م ــق م ــذا يتف ــي، وه االبتدائ
وآخــرون )Robinset al.,2014 (بــأن األطفــال يبدون 
ــارات  ــي امله ــي تنم ــاب الت ــب واأللع ــا باللع اهتامًم
القرائيــة والكتابيــة. يــأيت بعدهــا قــراءة القصــص 
وكتابــة حــروف الكلــامت كأهــم األنشــطة التــي يقــوم 
ــة،  ــم للمدرس ــل دخوهل ــم قب ــع أبنائه ــدان م ــا الوال هب
ــم  ــد بلوغه ــدرايس عن ــم ال ــا يف حتصيله ــر إجيابيًّ وتؤث
الرابــع االبتدائــي، ولعــل ذلــك بســبب  الصــف 
ــة  ــارش تنمي ــكل مب ــتهدف وبش ــي تس ــطة، الت األنش
ــة  ــدت دراس ــث أك ــة، حي ــة والكتابي ــارات القرائي امله
آري وآخــرون )Arya et al.,2014( أن قــراءة الكتــب 
ــه أثــر إجيــايب يف  وتوفــر الكتــب املطبوعــة يف املنــزل ل

ــم. ــة هل ــة والكتابي ــة القرائي ــارات الطلب ــة مه تنمي

التوصيات واالقرتاحات:
 بناء عىل ما سبق تويص الدراسة باآليت:

بــرضورة وضــع برامــج تطويريــة للوالديــن تبــني . 1
هلــم أمهيــة مشــاركتهم يف تنميــة املهــارات القرائيــة 
ــدورات  ــم ال ــك تقدي ــم، وكذل ــة ألبنائه والكتابي
لتعليمهــم بعــض اإلســرتاتيجيات التــي تســهم يف 
تنميــة مهــارات أطفاهلــم القرائيــة والكتابيــة، وأن 
ــور  ــاء األم ــة ألولي ــج موجه ــذه الربام ــون ه تك

قبــل التحــاق أطفاهلــم بمراحــل التعليــم العــام.
ــألرس . 2 ــم ل ــم الدع ــة وتقدي ــتوى التوعي ــع مس رف

ــىل  ــم ع ــام حيفزه ــدود ب ــل املح ــن ذوي الدخ م

املشــاركة الفاعلــة يف تنميــة املهــارات القرائيــة 
والكتابيــة ألبنائهــم قبــل التحاقهــم بمراحــل 

ــام.   ــم الع التعلي
ــًدا . 3 ــون مزي ــري الباحث ــة أن جي ــرتح الدراس ــام تق ك

ــل  ــرات والعوام ــة املتغ ــات لدراس ــن الدراس م
ــة  ــارات القرائي ــة يف امله ــل الطلب ــرة يف حتصي املؤث
والكتابيــة باســتخدام  بيانات الدراســات  الدولية .  
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