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درجة ممارسة اآلباء ألساليب تنمية القراءة والكتابة
ُ
َ
ألطفاهلم يف سلطنة عمان
ابراهيم أمين القريوتي
قسم طفل ما قبل المدرسة
كمية التربية -جامعة السمطان قابوس
الممخص_ كون أن المنزل ىو المدرسة األولى التي ينيل منيا األطفال

يعد المنزل المدرسة األولى التي ينيل منيا األطفال معارفيم،

معارفيم ،ولموالدين الفضل األول في تكوين شخصية الطفل ،الثقافية

ولموالدين الفضل األول في تكوين شخصية الطفل الثقافية

واالجتماعية ،ويمعبان دو ارً ىاماً في تطوير شخصيتو وبناء ثقتو بذاتو،

واالجتماعية ،ويمعبان دو ار ىاما في تطوير شخصيتو وبناء ثقتو

وتقبمو ليا ،فقد ىدفت ىذه الدراسة الى التعرف عمى درجة ممارسة اآلباء

بذاتو وتقبمو ليا ،وبيذا يتم تييئة الطفل لمحياة في المجتمع

ألساليب تنمية القراءة والكتابة ألطفاليم ،حيث تكونت عينة الدراسة من

واالستعداد ليذه الحياة سواء ببناء عالقات مع اآلخرين ،أو بناء

( )203مشاركاً ومشاركة ،من أولياء أمور األطفال الممتحقين أطفاليم

االتجاىات عنده ،ومنيا االتجاه نحو حب القراءة ،وىي األساس

برياض األطفال في سمطنة عُمان .وقد قام الباحث بتطوير أداة لمكشف

األول لتكوين المجتمع المثقف وذلك ألن األطفال ىم دعامة

عن درجة ممارسة اآلباء ألساليب تنمية أطفاليم القراءة والكتابة،

المجتمع ،وألنيم صناع المستقبل ويحممون مفاتيح التغيير

واستخرجت ليا دالالت الصدق والثبات ،وبينت النتائج أن األداة تتمتع

االجتماعي والثقافي المنشود.

بدرجة مقبولة من الصدق والثبات.

ومن منطمق الحرص عمى التكاتف االجتماعي ،يبرز دور

أشارت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة اآلباء ألساليب تنمية التعمّم

األسرة والمجتمع اليام في عممية إعدادىم اإلعداد األمثل،

تراوحت بين الممارسة المرتفعة ،والمتوسطة عمى جميع أبعاد األداة.
وأوصت الدراسة بإجراء دراسات عمى عينات من مناطق لم تشمميا

وتزويدىم بالتربية والتعميم .ويرتبط نجاح الطفل في القراءة والكتابة،

الدراسة.

بشكل كبير عمى بيئة القراءة والكتابة التي يحصل عمييا من أسرتو

الكممات المفتاحية :القراءة والكتابة ،ممارسة اآلباء ،عُمان.

قبل أن يمتحق بالمدرسة ،كون اآلباء أو أعضاء العائمة الذين

 .0المقدمة

يعتنون بالطفل ىم بمثابة المعمّم األول لو ،كون األسرة تؤثر في

يؤكد العديد من المختصين في مجال الطفولة عمى أىمية

تطور القراءة والكتابة لدى الطفل في ثالث طرق ىي9

مرحمة الطفولة المبكرة ،ويعتبرونيا من المراحل الحاسمة في رسم

األولى :التفاعل بين األشخاص 9وتتضمن خبرات القراءة والكتابة

مالمح شخصية الفرد ،فاالىتمام بيذه المرحمة من عمر الفرد يعتبر

الممكن مشاركة اآلباء فييا أو األخوة واألخوات وأي أعضاء آخرين

مطمبا ضروريا إلعداد األطفال ،لما يحممو ليم المستقبل من

باألسرة.

تحديات وصعاب ومشكالت ،ويعد السبيل إلكسابيم الخصائص

الثانية 9البيئة الفيزيائية 9وتشمل عمى ما توفره األسرة من مواد

والسمات الالزمة إلنسان القرن الحادي والعشرين.

القراءة والكتابة داخل المنزل.
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الثالثة 9الجو العاطفي والدافعية :والتي تتمثل في العالقات بين

وأظيرت النتائج أن زيارة اآلباء المتكررة لرياض األطفال،

األفراد داخل المنزل خاصة اتجاىات الوالدين نحو القراءة والكتابة،

والمشاركة الفاعمة في البرامج واألنشطة المقدمة ألطفاليم تزيد من

وطموحاتيم لما يمكن أن يصل لو الطفل ].[1

تحصيميم القرائي ،وتقمل معدالت الرسوب ،واالبتعاد عن فصول
التربية الخاصة وتوصل كريدر] [10لنفس النتيجة.

ويشير سكالفاني ] [2أن المعمم لو تأثير مباشر عمى التالميذ
ويرتبط بعالقة مباشرة وتبادليو مع ما يحضره الطفل من خبرات،

وخمص ماركون ] [11إلى أن مشاركة اآلباء في برامج أبنائيم

وخمفية األسرة ومستوى مشاركتيا في إكساب الطفل لمخبرات

يزيد من تطور التواصل االيجابي بينيم ،ويزيد من تطور الميارات

المتنوعة ،وما يتعممو الطفل من قبل اآلباء في السنوات األولى،

الحياتية والحركية في مرحمة ما قبل المدرسة ،وتمكن التالميذ من
الميارات المدرسية الحقا.

يؤثر عمى بقية عمره.

ودرس لورنت وجيسون ] [12أثر

يقر
وتشير العديد من الدراسات التي درست المنازل التي أ

البرامج الموجية المقدمة لألسرة عمى تحصيل أطفاليم ،حيث

ويكتب فييا األطفال بوقت مبكر بدون تدريس مباشر ،أن ىؤالء

اشتمل البرنامج عمى قراءة الكتب من قبل الوالدين ،ودعم وتعزيز

األطفال ال يختمفون في قدراتيم العقمية ،وىم في المتوسط العام،

أنشطة الطفل الكتابية ،وتقديم األنشطة المنزلية الممتعة .حيث

كذلك يتقنون الميارات الحسية ،وييتمون باألنشطة المرتبطة

تكونت العينة من ( )017مشاركا وتعرض المشاركون الختبار

باألقالم واألوراق ،والحروف والكممات ويقوم اآلباء بالقراءة ليم

قبمي ومن ثم البرنامج ،وبعد انتياء البرنامج طبق االختبار البعدي،

ومساعدتيم عمى القراءة والكتابة ،فاآلباء أنفسيم يقرؤون بكثرة مواد

وأظيرت نتائج الدراسة أن مشاركة الوالدين في البرنامج انعكست

مختمفة بما فييا الروايات والمجالت والصحف ،والمعمومات ذات

آثارىا بشكل ايجابي عمى أداء التالميذ في القراءة والكتابة.
وأكدت دراسة ساراشو ] [13أن مشاركة األسرة

العالقة بأعماليم ،ويممكون الكتب أو يستعيرونيا ألنفسيم

ألطفاليم

وألطفاليم ،وكثي ار ما يصطحب اآلباء أطفاليم إلى المكتبة أو إلى

القراءة والكتابة بالطرق الرسمية أو غير الرسمية ،تساعد في تطوير

أماكن شراء الكتب ،كما أن المنازل التي يعيشون فييا منظمة،

ميارات الطفل ،سواء كان ذلك داخل المنزل أو خارجو.

واألنشطة مجدولة وموضحة فييا التعميمات والمسؤوليات لجميع

كما أظيرت دراسة ساراشو ] [14أن اصطحاب األطفال الى

أفراد العائمة ] .[3,4,5كما ويتفق ىانون ] [6أن توفر مواد القراءة

المكتبات ،وتقديم األنشطة الكتابية ليم ،واأللعاب ومشاىدة برامج

والكتابة في المنزل تساعد الطفل عمى القراءة بوقت مبكر ،حيث

التمفاز ،وقراءة القصص ومناقشتيا معيم ،وتعميميم المفردات ينمي

يقوم اآلباء بتجييز ركن لممكتبة بالمنزل خاص بأطفاليم ،وبشكل

قدراتيم القرائية والكتابية.
كما أكدت دراسات كال من وايتييرست وآخرون ]،[15

خاص في غرفيم ،وفي أجزاء أخرى من المنزل .وأكد ذلك كال من
كولينان ] [7وادواردز ] [8بأن التواصل المفظي بين اآلباء

وسنو ] ،[17وثورسون ودل ] [16أن القراءة لألطفال في مرحمة

واألطفال ،من خالل قراءة القصص يؤثر بشكل جوىري عمى

مبكرة من قبل اآلباء ،تؤثر بشكل واضح عمى تطور القدرات

التطور المبكر لمقراءة والكتابة لدى الطفل.

المغوية عند األطفال في عمر مبكر.

ودرس ميديل ورينولدز ] [9العالقة بين اشتراك الوالدين

كما أشارت دراسة كال من باين ووايتييرست وانجل ][18

وتدخميم المبكر ببرامج أطفاليم وتحصيميم بمرحمة المدرسة .حيث

ودراسة سنشيل وليفر وىادسون والوسون ] [19إلى أن مشاركة

اشتممت عينة الدراسة عمى  613من آباء األطفال بمدينة شيكاغو.

اآلباء في أنشطة التعمّم الروتينية مثل المشاركة في قراءة القصص
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والكتب وتسمية أسماء حروف المغة ،يسيل عممية النمو المغوي،

أفضل من درجة ممارسة اآلباء ،ودرجة ممارسة اآلباء ذوي

والقراءة التمقائية ويساعد عمى تكوين اتجاه ايجابي نحو القراءة

المستوى التعميمي العالي وذوي الدخل المرتفع كان أفضل من ذوي

والكتابة عند الطفل.

التحصيل العممي المتدني وذوي الدخل المحدود.

وأظيرت دراسة رو وبان وأيوب ] [20أن األميات ذوات

ودرس بانسكوف وفيرنون ] [31أثر بعض العوامل األسرية

المستوى التعميمي المتدني أقل مشاركة في نشاط القراءة لمطفل

مثل المستوى التعميمي لألب واألم ،وخمصت الدراسة الى أن

مقارنة باألميات ذوات المستوى التعميمي األعمى.

المستوى التعميمي المتدني لموالدين يؤثر بشكل سمبي عمى تطور
لغة الطفل بخاصة المغة التعبيرية.

وخمص كاريت ونجادو وفيرون ] [21إلى أن المستوى

وأكدت دراسة بنيت ووايجل ومارتن ] [32أن مشاركة االسرة

االقتصادي المتدني لألسرة يؤثر سمبا عمى اثارة األطفال مقارنة

كمعمم لمطفل في المنزل ،يساعد في اكتساب أطفاليم ميارات

باألسر ذات المستوى االقتصادي المرتفع.
وأشار بنجامين ] [22ونيومان ودافيد ] [23الى أن اآلباء

القراءة والكتابة والمغة .ودرس جوردن وسنو وبورش ] [33مدى

ذوي المستوى التعميمي المتدني ال يدركون أىمية مشاركتيم

مساىمة االسرة ببرامج المدرسة وأنشطتيا ،وأنشطة الكتاب المنزلي

وتفاعميم مع المدرسة ،وقميال ما يشاركون في عممية تعميم أوالدىم

كوسيط عمى عينة تجريبية عدد أفرادىا ( )006من اميات األطفال

القراءة والكتابة.

الممتحقين برياض األطفال ،وضابطة عددىا ( )66وقد تمقى أفراد

وأظيرت العديد من الدراسات أن ىناك عالقة بين نجاح

المجموعة التجريبية معمومات حول تطوير مفردات الطفل ،وطرق

الطفل في المدرسة والمستوى التعميمي لألم ،والوضع الوظيفي

التحاور والمحادثة ،وتطوير ميارات الوعي الصوتي وبعد انتياء

المتوفرة

البرنامج المقدم لموالدين ،تم تطبيق بطارية اختبار المغة والقراءة

لموالدين

ومستوى

الدخل

الشيري

وعدد

الكتب

والكتابة عمى األطفال .أظيرت نتائج الدراسة التجريبية أن األطفال

بالمنزل ].[24,25
وأشارت دراسة عبدالرحمن ] [26إلى أن ىناك أثر لمخمفية

الذين شارك أولياء أمورىم في أنشطة المدرسة والمنزل كانت

الثقافية لألسرة عمى االستعداد القرائي لمطفل بمرحمة ما قبل

درجاتيم أفضل عمى بطارية االختبار مقارنة بالمجموعة الضابطة

المدرسة ،في حين لم تظير الدراسة أي أثر لمخمفية االقتصادية

والتي لم يشارك أولياء أمورىم بالتجربة.

االجتماعية.

 .2مشكمة الدراسة

وأظيرت دراسة أحمد ] [27والدياسطي ] [28إلى أن ىناك

إن تعمّم الطفل لمقراءة والكتابة يحتاج الى تطوير لجميع

أثر لمحالة االجتماعية االقتصادية والثقافية عمى استعداد األطفال

الجوانب االدراكية الحسية لديو ،كذلك نمو الميارات الحركية سواء

الكتابي .كما أظيرت دراسة  [29] Mc Tavishأنو ال يوجد أثر

كانت الميارات الحركية العامة ،أو الدقيقة وتدريبو عمى ميارات

لمخمفية االجتماعية ومستوى الدخل عمى تنمية التعمّم المبكر لمقراءة

التآزر الحركي البصري ،ليذا فان االستعداد الذىني لألطفال

والكتابة عند األطفال.

وتنميتو لدييم لو األثر األكبر في تعمّم ىاتين الميارتين .ويعتبر

كما أظيرت دراسة احميدة والدبابنو والبشير ] [30والتي ىدفت

المنزل عامالً ىاماً إلعداد الطفل االعداد األمثل لتعمّم القراءة

إلى التعرف عمى درجة ممارسة اآلباء ألساليب تنمية تعمّم أطفاليم

والكتابة ،ويتم ذلك من خالل عممية االثراء البيئي سواء باألنشطة

القراءة والكتابة بسن مبكر ،إلى أن درجة ممارسة األميات كان

المتنوعة ،أو بتوفير مواد وأدوات القراءة والكتابة داخل المنزل ،كما
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 .3الطريقة واالجراءات

الطفل في بيئة المنزل ،ويعمل عمى تنمية استعداده لممراحل

أ .عينة الدراسة

الالحقة .ومن خالل اطالع الباحث ومراجعتو ألدبيات الموضوع لم

تكونت عينة الدراسة من ( )203من اآلباء واألميات،

يجد دراسات تناولت الممارسات التي يقوم فييا اآلباء في المنزل

الممتحق أطفاليم برياض األطفال في كل من منطقة مسقط

لمساعدة أطفاليم في تطوير تعمّميم المبكر في المجتمع العماني،

التعميمية والباطنة والشرقية.

ولما ليذا الموضوع من أىمية وأثر عمى مستقبل الطفل وتكيفو،

ب .أداة الدراسة

فقد جاءت ىذه الدراسة والتي تعد األولى من نوعيا في المجتمع

قام

العماني عمى حد عمم الباحث.

الباحث بتطوير مقياس ممارسة اآلباء لعممية القراءة

ألطفاليم ،وتكون المقياس من ( )24فقرة موزعة عمى األبعاد

أ .أهمية الدراسة

األربعة التالية9

تكمن أىمية الدراسة في كونيا تسعى لمعرفة مدى وعي األىل

البعد األول 9توفير مواد القراءة والكتابة ،يشتمل البعد عمى خمس

ألسموب تنمية التعمّم المبكر عند أطفاليم لعممية القراءة والكتابة،

فقرات تعكس مدى توفر مواد القراءة والكتابة بالمنزل.

ومعرفة ممارستيم ليا ،مما يساعد المعمّم وادارة الروضة عمى

البعد الثاني 9ممارسة أنشطة القراءة والكتابة ،يشتمل البعد عمى

التعاون والعمل مع اآلباء ،وتحديد حاجاتيم وكيفية تمبيتيا من أجل

ثمان فقرات تعكس مدى ممارسة اآلباء ألنشطة القراءة والكتابة

تفعيل دور األسرة في العمل التربوي لما ليذا األمر من أىمية في

المنزلية لمطفل.

تطور وتقدم الطفل ،وىذا ما تؤكده النظريات التربوية التي تتبنى

البعد الثالث 9تعزيز االتجاىات نحو القراءة والكتابة ،يشتمل البعد

فكرة الشراكة بين األسرة والمدرسة والمجتمع ،كما تكمن أىمية

عمى خمس فقرات تعكس مدى تعزيز اآلباء التجاىات الطفل نحو

الدراسة في معالجتيا لموضوع ىام لم تتطرق لو األدبيات التربوية

القراءة والكتابة.

في المجتمع العماني.

البعد الرابع 9زيارة الروضة ،يشتمل البعد عمى سبع فقرات تعكس

ب .أهداف الدراسة

مدى قيام اآلباء بزيارة الروضة الممتحق طفميم فييا.

تيدف الدراسة الحالية إلى التعرف عمى ممارسة اآلباء

وتتم االستجابة عمى فقرات االستبانة حسب سمم ليكرت الخماسي

ألساليب تنمية القراءة ألطفاليم ،وبالتحديد فان ىذه الدراسة ستجيب

دائما ( )4درجات ،غالبا ( )3درجات ،أحيانا ( )2درجات ،ناد ار

عن السؤال التالي9

درجتان وأبدا درجة واحدة.

 .0ما درجة ممارسة اآلباء ألساليب تنمية تعمم أطفاليم

ج .صدق وثبات األداة

المبكر لعممية القراءة والكتابة؟

لمتأكد من صدق المحتوى عرضت األداة عمى تسعة محكمين

ج .محددات الدراسة

من أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية بجامعة السمطان قابوس من

 .0اقتصرت الدراسة عمى آباء وأميات األطفال في منطقة مسقط

تخصص عمم النفس والطفولة المبكرة ،وتم الطمب منيم إبداء آرائيم

التعميمية والباطنة والشرقية.

حول مناسبة فقرات األداء ومدى انتمائيا إلى األبعاد األربعة.

 .2اقتصرت الدراسة عمى آباء وأميات األطفال الممتحقين اطفاليم

وأشارت نتائج تحميل استجابات المحكمين إلى مناسبة األداة،

برياض األطفال فقط.
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وانتماء الفقرات لما وضعت لقياسو عمى األبعاد المختمفة ،وىذه

االجابة عن فقرات األداة ،ومن اجل تطبيق األداة عمى أولياء أمور

النتيجة شجعت الباحث عمى استخدام األداة.

األطفال قامت مديرات المدارس بإرسال خطاب الى جميع أولياء

أما عن ثبات األداة فقد استخراج بالطريقة النصفية وأظيرت

األمور تشرح ليم فيو أىمية الدراسة وىدفيا ،ومعرفة رغبتيم في

النتائج أن درجة ثبات األداة مقبولة ألغراض الدراسة الحالية

المشاركة في االستجابة لفقرات األداة ،وبعد استالم ردود الوالدين تم

والجدول رقم ( )1يبين نتائج ثبات أبعاد األداة والدرجة الكمية.

توزيع االستبانة عمى أولياء األمور الذين وافقوا عمى التعاون
واالستجابة عمى فقرات األداة.

جدول1
ثبات أبعاد األداة والدرجة الكمية
البعد
توفر المواد
ممبرست أنشطت القراءة
تعسيس االتجبهبث
زيبرة الروضت
المجموع

عدد األسئلت

 .4النتائج
لإلجابة عن السؤال األول ما درجة ممارسة اآلباء ألساليب

الفب
0.813

5
8
5
7
25

تنمية تعمّم أطفاليم المبكر لعممية القراءة والكتابة؟

0.815

توضح الجداول من ( )6-2المتوسطات الحسابية واالنحرافات

0.873

المعيارية والرتب لممارسة اآلباء ألساليب تنمية تعمّم أطفاليم القراءة

0.865

والكتابة ،عمى كل مجال من مجاالت األداة ،وعمى المجاالت

0.879

مجتمعة.
ومن أجل التعرف عمى درجة ممارسة اآلباء ألساليب تنمية

د .إجراءات التطبيق

تعمّم أطفاليم القراءة والكتابة ،فقد قام الباحث باحتساب المتوسطات

عقدت ورشة تدريبية لمديرات المدارس التي طبقت فييا األداة،

الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات اآلباء عمى بعد األداة

بحيث تم تعريفين بفقرات األداة وما تقيسو وأىمية الموضوع الذي

األول "توفير مواد القراءة والكتابة" والموضحة في الجدول التالي.

تسعى الدراسة لمتصدي لو ،وأىمية وسرية البيانات ،كذلك كيفية

جدول 2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات البعد األول توفير مواد القراءة والكتابة
الرقم
1

المتوسط الحسببي

الفقرة
أٗفش ىطفي ٜف ٜاىجٞذ حٞضا ٍخظظب ىنزجخ أٗ قظظٔ أٗ ٍجالرٔ.

االنحراف المعيبري

الرتبت

3.91

1.08

4

2.79

1.22

5

3

اىَجالد ٗاىنزت اىَز٘فشح ثبىجٞذ قشٝجخ ٍِ ٍزْبٗه ٝذ طفي.ٜ

4.14

1.06

3

4

أٗفش ىطفي ٜف ٜاىجٞذ ٍ٘اد َٝنِ أُ رشجؼٔ ػي ٚأُ ٝجزنش قظظٔ خبطخ ٍضو
(ػشائظ ٗدٍٗ ٚأىؼبة ٗقظض ٍغجيخ)

4.15

1.10

2

5

أٗفش ىطفي ٜف ٜاىجٞذ ٍ٘اد ٍخزيفخ ىينزبثخ ٍضو (أقالً شَغ ،طجبشٞش ،أقالً
سطبص ،أقالً حجشٗ ،أٗساق أٗ ثطبقبد ثأحجبً ٍخزيفخ )

4.63

اىذسجخ اىنيٞخ

3.92

2

أششك طفي ٜف ٜإحذٍ ٙجالد األطفبه ،أٗ اشزشٖٝب ىٔ.
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أما فيما يتعمق ببعد األداة الثاني ،فقد قام الباحث باحتساب

أن ممارسات اآلباء كانت مرتفعة ،عمى جميع فقرات البعد باستثناء

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات اآلباء عمى

السؤال رقم ( )2أشرك طفمي في احدى مجالت األطفال أو أشترييا

بعد األداة الثاني ،ممارسة أنشطة القراءة والكتابة ،والموضحة في

لو ،حيث كانت درجة الممارسة متوسطة.

الجدول التالي.
جدول 3

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات البعد الثاني ممارسة أنشطة القراءة والكتابة
الرقم

المتوسط الحسببي

الفقرة
أقشأ اىنزت أٗ اىَجالد أٗ اىظحف ٍغ طفيٗ ٜأرحذس ٍؼٔ ح٘ه ٍب أقشأٓ .

االنحراف المعيبري

الرتبت

3.60

1.06

5

3.00

1.22

7

3.63

1.09

4

9

أعشد ىطفي ٜقظظب ٍِ اىنزت أٗ ٍِ اىزشاس .

3.68

1.11

3

10

أعزخذً اىيغخ اىفظح ٚػْذ اىزحذس ٍغ طفي. ٜ

2.55

1.11

8

11

أقشأ ىطفي ٜاىنالً اىَنز٘ة ف ٜاىجٞئخ اىخبسجٞخ ٍضو (ػالٍبد اىَشٗس ،أٗ ٝبفطبد
اىَحالد اىزجبسٝخ)

3.69

1.05

2

12

أحبٗه أُ أمُ٘ َّ٘رجب ىطفي ٍِ ٜخاله اىقشاءح ٗاىنزبثخ أٍبٍٔٗ ،حٞش ٝشاّ ٜأفؼو
رىل .

3.94

1.02

1

13

أمزت ٍغ طفيٗ ٜأرحذس ٍؼٔ ح٘ه ٍب قَذ ثنزبثزٔ ػِ األّشطخ اىَخزيفخ .

3.30

1.06

6

اىذسجخ اىنيٞخ

3.42

0.73

6
7
8

أططحت طفي ٜإى ٚاىَنزجبد اىؼبٍخ أٗ اىخبطخ ٗأرٞح ىٔ فشطخ اخزٞبس مزبة ،أٗ
ٍجيخ ،أٗ قظخ ألعزؼٞشٕب أٗ أشزشٖٝب ألقشإٔب ىٔ ف ٜىجٞذ .
أقشأ ىطفي ٜاىنيَبد اىَنز٘ثخ ف ٜثٞئخ اىجٞذ اىَحٞطخ ٍضو (اىنالً اىَنز٘ة ػي ٚػيت
اىطؼبً ،أٗ ػيت األىؼبة أٗ إػالّبد اىزيفبص)

والفقرة رقم (" )02أحاول أن أكون نموذجاً لطفمي من خالل القراءة

أما في مجال ممارسة اآلباء ألنشطة القراءة والكتابة فيوضح

والكتابة أمامو ،وحيث يراني أفعل ذلك".

الجدول رقم ( )2أن ممارسة األىل كانت في معظميا متوسطة،
باستثناء الفقرة رقم ( 8و00و )02فقد كانت درجة الممارسة عالية.

أما فيما يتعمق ببعد األداة الثالث ،فقد قام الباحث باحتساب

وتنص الفقرة رقم ( )8عمى أن " أسرد لطفمي قصصا من الكتب أو

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات اآلباء عمى

من التراث".

بعد األداة الثالث ،تعزيز االتجاىات نحو القراءة والكتابة،
والموضحة في الجدول التالي.

فقرة رقم (" )00أق أر لطفمي الكالم المكتوب في البيئة الخارجية
مثل (عالمات المرور ،أو يافطات المحالت التجارية)".
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جدول 4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات البعد الثالث تعزيز االتجاهات نحو القراءة والكتابة
الرقم

المتوسط الحسببي

الفقرة

االنحراف المعيبري

الرتبت

14

أمبفئ طفيٗ ٜأٍذحٔ ػيٍ ٚحبٗالرٔ اىقشائٞخ ٗاىنزبثٞخ حزٗ ٚاُ ىٌ رنِ ريل
اىَحبٗالد ٍزقْخ.

4.51

0.82

3

15

أجٞت ػِ أعئيخ طفي ٜاىَزؼيقخ ثبىنزبثخ ٗاىقشاءح.

4.56

0.79

1

16

أعزَغ ثبٕزَبً ىطفي ٜػْذٍب ٝحبٗه قشاءح قظزٔ أٗ ٝزظبٕش ثبىقشاءح.

4.54

0.78

2

17

أقً٘ ثإظٖبس مزبثبد طفي ٍِ ٜخاله ّششٕب أٗ رؼيٞقٖب ف ٜاىجٞذ ٗ،إُ مبّذ مزبثبرٔ
غٞش طحٞحخ أٗ غٞش ٍفٍٖ٘خ .

1.24

5

18

أشجغ طفيٗ ٜاصْ ٜػيٞخ ػْذٍب ٝغزَغ إىٍ ٚب ٝقشأ ىٔ ٍِ قظض أٗ حنبٝبد .

4.46

0.85

4

اىذسجخ اىنيٞخ

4.26

4.25

0.60

وبين الجدول رقم ( )3بأن استجابات أولياء األمور عمى

أما فيما يتعمق ببعد األداة الرابع ،فقد قام الباحث باحتساب

بعد تعزيز الوالدين لالتجاىات االيجابية نحو القراءة والكتابة كانت

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات اآلباء عمى

كميا عالية باستثناء الفقرة رقم (" )06أقوم بإظيار كتابات طفمي

بعد األداة الرابع ،زيارة الروضة ،والموضحة في الجدول التالي.

من خالل نشرىا أو تعميقيا في البيت وان كانت كتاباتو غير
صحيحة أو غير مفيومة".
جدول 5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات البعد الرابع زيارة الروضة
الرقم

الفقرة

19

أصٗس اىشٗضخ ٗأرط٘ع ثبىقٞبً ثجؼض األػَبه ٍضو قشاءح اىقظض أٗ اىنزبثخ
األطفبه
أقً٘ ثضٝبسح طف طفي ٜخاله عبػبد اىذٗاً ٗأشبٕذ حَٝ ِٞبسط أّشطخ
اىقشاءح ٗاىنبرجخ .
أصٗس اىشٗضخ ٗأرحذس ٍغ اىَؼيَخ ػِ ٍذ ٙامزغبة طفي ٜىَٖبساد اىقشاءح
ٗاىنزبثخ.
أصٗس اىشٗضخ ٗأرحذس ٍغ اىَؼيَخ ػْذٍب أشؼش ثأُ طفي ٜىذٝخ ٍشنالد فٜ
اىشؤٝخ ،أٗ اىغَغ أٗ غٞشٕب .
أصٗس اىشٗضخ ٗأرحذس ٍغ اىَؼيَخ ىَؼشفخ اىطشق اىَْبعجخ اىََنِ ارجبػٖب فٜ
اىجٞذ ،ىزَْٞخ ٍٖبساد طفي ٜف ٜاىقشاءح ٗاىنزبثخ.
أصٗس اىشٗضخ ىيزؼشف إى ٚاىزقذً اىزٝ ٛحشصٓ طفي ٜف ٜرؼيٌّ اىقشاءح ٗاىنزبثخ .

25

إزٌ ثحض٘س ٗس اىزذسٝت اىز ٜرؼقذٕب اىشٗضخ ٗاىَزؼيقخ ثطشق رَْٞخ ٍٖبساد
اىقشاءح ٗاىنزبثخ ىطفي.ٜ
اىذسجخ اىنيٞخ

20
21
22
23
24

المتوسط الحسببي

االنحراف المعيبري

الرتبت

1.84

1.06

7

2.31

1.18

6

3.16

1.28

3

3.31

1.41

1

3.00

1.32

4

3.29

1.33

2

2.48

1.37

5

2.77

0.95

أما بالنسبة الى بعد زيارة أولياء األمور الى الروضة وفقد

استجابات أولياء األمور كانت متوسطة ،في مجمميا باستثناء الفقرة

أظيرت نتائج الدراسة والموضحة في الجدول رقم ( )4أن

رقم (" )08أزور الروضة وأتطوع لمقيام ببعض األعمال مثل قراءة
378

2

4

2102

القصص أو الكتابة لألطفال" .والفقرة رقم (" )21أقوم بزيارة طفمي

توصمت لو دراسة احميدة والدبابنة والبشير ] [30وقد يعزى السبب

خالل ساعات الدوام وأشاىده حين يمارس أنشطة القراءة ،والكتابة"

الى عدم توافر المكتبات العامة في بعض المناطق بشكل عام،

حيث كانت منخفضة.

وعدم توافر المكتبات الخاصة بأطفال مرحمة ما قبل المدرسة بشكل
خاص ،وىذا ما يؤكد ضرورة التفكير جديا في إنشاء مكتبة الطفل،

كما قام الباحث باحتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات

في جميع مناطق السمطنة مما يسيل عمى األىل استعارة الكتب

المعيارية لجميع أبعاد األداة ،والموضحة في الجدول التالي.
جدول 6

والمجالت والقصص الموجية ليذه المرحمة العمرية .وفي مجال

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد األداة

تعزيز الوالدين لالتجاىات االيجابية نحو القراءة والكتابة أظيرت

البعد

المتوسط الحسببي

االنحراف المعيبري

الرتبت

نتيجة الدراسة أن استجابات أولياء األمور عمى جميع الفقرات

األول

3.92

0.66

2

كانت عالية باستثناء الفقرة رقم (" )06أقوم بإظيار كتابات طفمي

الثبني

3.42

0.76

3

من خالل نشرىا أو تعميقيا في البيت وان كانت كتاباتو غير

الثبلث

4.26

0.60

1

صحيحة أو غير مفيومة".

الرابع

2.77

0.95

4

الدرجت الكليت

3.51

0.56

وىذه النتيجة اتفقت مع ما ذىب اليو احميدة والدبابنو
والبشير ] [30وما أكدتو دراسات كال من وايت ىيرست

تشير البيانات الواردة في الجدول رقم ( )5أن درجة ممارسة

وآخرون] ،[15وثورسون ودل

] [16وسنو ] [17أن القراءة

أولياء األمور لألساليب تنمية تعمم أطفاليم المبكر كانت متوسطة

لألطفال في مرحمة مبكرة في المنزل من قبل اآلباء ،مؤشر واضح

عمى جميع أبعاد األداة ،اذ بمغ المتوسط الحسابي لممجاالت األربع

عمى تطور القدرات المغوية عند األطفال في عمر مبكر.

( )2.40واالنحراف المعياري (. )1.45

أما بالنسبة الى بعد زيارة أولياء األمور الى الروضة فقد

 .5مناقشة النتائج

أظيرت نتائج الدراسة والموضحة في الجدول رقم ( )5ان

ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرف عمى درجة ممارسة الوالدين

استجابات أولياء االمور كانت متوسطة ،في مجمميا باستثناء الفقرة

لميارات القراءة والكتابة لدى أطفاليم ،وقد أظيرت نتائج الدراسة

رقم (" )08أزور الروضة واتطوع لمقيام ببعض األعمال مثل قراءة

والمتعمقة في البعد األول من أبعاد األداة وىو مجال توفير مواد

القصص أو الكتابة لألطفال".

القراءة والكتابة ،أن ممارسات اآلباء كانت مرتفعة ،وىذه النتيجة

والفقرة رقم (" )21أقوم بزيارة طفمي خالل ساعات الدوام

اختمفت مع ما توصل لو احميدة والدبابنة والبشير ] [30لكنيا

وأشاىده ،حين يمارس أنشطة القراءة والكتابة" .وىذه النتيجة اتفقت

اتفقت مع ما توصل لو ىانون ].[6

مع ما توصمت لو دراسة ميديل ورينولدز ] [9التي أظيرت أن

وقد تعزى ىذه النتيجة الى تحمس اآلباء اللتحاق اطفاليم في

زيارة اآلباء المتكررة لرياض األطفال ،والمشاركة الفاعمة في البرامج

الروضة ،واستعدادىم لتوفير ما يحتاجونو ،من أجل تشجيعيم عمى

واألنشطة المقدمة ألطفاليم تزيد من تحصيميم القرائي ،واتفقت

التعمّم.

أيضا مع ما توصل لو كريدر ] [10وما توصل لو احميده والدبابنو

وفي مجال ممارسة اآلباء ألنشطة القراءة والكتابة فان ممارسة

والبشير ] [30وفي ىذا االطار يوصي الباحث بعقد ورش عمل

األىل كانت في معظميا متوسطة وىذه النتيجة جاءت متفقة مع ما

داخل رياض األطفال وتعريف أولياء األمور بأىمية تبادل
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PARENTAL PRACTICES FOR ENHANCING
CHILDREN’S READING AND WRITING IN
THE SULTANATE OF OMAN
Ibrahim Ameen Alqaryouti
Sultan Qaboos University - College of Education
Early childhood Department
Abstract
The fact that the home is the first school that children fostered knowledge,
parents have credited the first in the formation of the child’s personality, cultural,
social, and play an important role in the development of child personality and
build confidence with self steam. The aim of this study is to identify the degree of
parent’s contribution to the ways of illiteracy development of their children to the
process reading and writing. Subjects consisted of (314) male and female parents
of children that enrolled to kindergarten in the Sultanate of Oman. The researcher
developed a tool to detect the degree of parent’s involvement towards their
children’s development methods to read and write, which have derived its
significances level of acceptance validity and reliability. Results indicated that the
degree of parents of the methods of contribution ranging from practice high,
medium on all dimensions of the tool(reading and writing materials, practice
reading and writing activities , enhancing the attitudes toward reading and writing
and visit the KG). It is suggested that parents in Oman should encouraged
mastering certain methods of reading and writing to their children. Furthermore, it
was recommended to conduct additional research studies to cover subjects from
areas that have not covered in this study.
Key word: Literacy, parents Practices, reading, writing, Oman.
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