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 مستخمص الدراسة
هػػػاؼبحث اػػػثبحثاػػػنثيبإثػػػيباراتػػػتب صػػػضباوػػػنالحتبحثاوحلػػػؿبحثدػػػطواب ح  ػػػاانعبوحثااػػػاث بثػػػا بأططػػػػنؿب     

بػدنالؾ باػػفب ػضؿباا تػػؽب صػػضب بػبرحوج الوضػػتباؤدػالحتباػػرولبحثحثالوضػت بولثػػؾب ن ػا احـبح ػػاالحاتكتتب زاػػال
 طنقػنتبا ػوتـبحاططػنؿ بقن اػتباثتػؿبحثاصلاػت ببواػـبإدػاحابحثاػوحابوحااوحتبحثانثتػت:ب ا ي:بأثصببوأاصلـبوأ ااال  
 ح ا نالباونالحتبحثاوحلؿبحثدطوا.وب اونالحتبحثاوحلؿبحثدطوا ب
ثاكاودػػتب ب ػػتفبااو ػػطيباالكػػنتبح0,0,وكػػوابزػػالؽباحؿبإالػػن تنمبدرػػابا ػػاو  اولػػؿبحث اػػثبحثاػػنثيبإثػػ ب

حثاكالت تػتبحثاػ باصلاػتب ن ػا احـبح ػاالحاتكتتب زاػالبػبرحوجبػبدػنالؾ  بواالكػنتبحثاكاودػتبحثضػن طتبحثاػ باصلاػتب
  نثطالت تبحثاصاناةبزيبحثاط تؽبحث صااب  ا نالباونالحتبحثاوحلؿبحثدطوابثلنثحبأططنؿبحثاكاودتبحثاكالت تت.

 ا باكاودتبحث اثبحثاكالت تت.وهلحبتاؿبدل باا فبوحضحبزيبراوباونالحتبحثاوحلؿبحثدطوابث
 ، التواصل الشفوي)فكر، زاوج، شارك(، رياض أطفال الكممات المفتاحية: استراتيجية

Abstract: 
this research aimed to some of the skills of oral communication (listening and 
speaking) among kindergarten children, using Fikr Zaj Sharek's strategy through 
achieving some indicators of the kindergarten curriculum (right: play, learn and 
innovate.  

 ,The following materials and tools have been prepared:  The parameter guideببببب
 Children's calendar cards,  oral communication skills List oral communication 
skills test. 
The current search results are: 

 The presence of a statistically significant difference at the level (0.05) between.ب
the mean scores of the experimental group using the strategy that I learned (the 
thought of pairing participated), and the degree of the control group, which I 
learned in the usual way in the post application to test the oral communication 

skills for the benefit of the children of the experimental group.ب
This shows a marked improvement in the growth of oral communication skills in 
the experimental research group. 
Keywords: Strategy (Fikr, Zaj, Share), Kindergarten, Oral Communication.ب
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 مقدمة البحث :

بحثاوؿب هاانـ؛ب ا البقاالبافبحثالدنتتبوحأاصاباالالتبالتنضبحاططنؿبافبأهـبحثاالحاؿبحثا باوكهبإثتون
حثل با ر بدلتهبحثاالحاؿبحثصاالتتبحثانثتت بزافب ضثونبااداؿبد لتتبحإلر نفبولثؾب دا نالهنباالالتبحا نسب

ب.ت أ صناهنبحثا الطت؛باتثبإفبأططنؿبحثتوـبهـبقناةبحثا ا  ؿبودانابحاا
واصابحثلغتبافبأالق باظنهالبحثردنطبحإلر نر ؛باتثبتطاالب ونبحإلر نفبوتص البدفبآانثهبواطلصناه بوه بببببب

ب .73 ب2,,1تداالؾبزتهبحثرنفبأوأاثال دل ب صابكنببحهلل بالنابباؿبردنطبإر نر 
بحثاطوالببببببب باف بحثارتا باا تؽ بدل  بوت نداه بحثص لي  براوه باف باوانم بكرءمح بثلططؿ بحثلغوا بحثراو وتاثؿ

ب .02 ب2,,1حثاصالزي بزلغتبحثططؿباراوب داؿب التعبزيب روحتبانبق ؿبحثااال ت ها باااوابحثرندؼ 
بوتاثؿبح  اانعبأوؿب بثـبتاااثبق ؿبأفبت اأبهلح بحثططؿبزووبت اع بوتطوـ االحاؿبحثراوبحثلغوابدرا

بوحثاان تب  روحت دص نفبغرحثهبد احث ناال  ب,,,1حث الحءة بافباونالا بح  اانعبوحثاااثبهانب183  بورظالحم   
ق ؿبأفبتاصلـبحثادناتبحا ن تتبزيباصلتـبحثلغت؛بزنثصضقتب تروانبدضقتباطندلتت بزنثططؿبتاصلـبحثاضـبوحإللغنءب

ب .50 ب,1,2حث الحءةبوحثاان تب واتابانااد احثالدتا 
بثا بحثططؿ؛ب بحثاااث  ب اراتتباونالايبحثاوحلؿبحثدطواب ح  اانعبػ بح هاانـ بدل بضالوالة بهلح وتؤاا

ب.ولثؾبثتااافبافبح النؿب نثصنثـبحث نالك بحثااتطب هبو نآل التفبافباوثه بوزوـبآالح وـ
وجبػبدنالؾب بإاا بح االحاتكتنتبحثاصلـبحثايباوزالبثلااصلـب ت تباصلتاتتبردطت؛بواصابح االحاتكتتب بزاالػبرح

باتثباصااابدل باطندؿبوادنالاتبحثااصلـبز بحاردطتبحثاصلتاتت.ب
واواؼبح االحاتكتتب بزاالبػبرحوجبػبدنالؾب بإث بإدطنءبزاللتبثاؿبالاتلبثتطاالبزيبحإلكن تب داؿبزالا ب

و لثؾبتل حبأاثالبقاالةبدل بحثاطاتالبز بحثاطنهتـبحثا بتطالاونبحثاصلـببدانبتطالاهبدلتهبحثاصلـبافبا نؤ ت 
أثرنءبحثاالس باانبأرونبادكعبحثصاؿبحثكاند بحثاداالؾب تفبحثاضاتل بزو بح االحاتكتتبا ندابدل بااالاربحثاصلـب

ـبافباوؿبحثالاتلبثتل حبهوبااوالبحثصالتتبحثاصلتاتت باتثبأفبحثصاؿبز باكاودنتبت احبثلااصلاتفب نثاصل
بانفبكاتعب بإلح بتاارهبافباصالزتبان  صضوـبحث صضبوت ندابحثاصلـبدل بح  اانعبثلصاتابافبحثااصلاتفباان

بحثاتب  بالطط  ب  اااا بأـ ب نثاااو  بواالحتت بزوـ بدل  ب720 ،72 5,,1حثااصلاتف    Robertson, 
K,2006. ب

بدنالؾب بو نثانثيببببب برحوجبػ بزاالػ ب  بح االحاتكتت بثا ببااضحبأهاتتبح ا احـ ز باراتتب صضبكوحرببحثاصلـ
حثااصلاتفبز بحثاالحاؿبحثاصلتاتتبحثا الطت بوثـباارنوؿبأ باالح تبح ا احـبح االحاتكتتب بزاالبػبرحوجبػبدنالؾب بز ب

ب.دل باابدلـبحث ناثتبباالالتبالتنضبحاططنؿ بواراتتباونالحتبحثاوحلؿبحثدطو بثا بأططنؿبحثالوضت
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 مشكمو البحث:

ثططؿبحثالوضتبأ ن نمباوانمبثراوبحثططؿب لطتبدنات بوتأ لبحثراوبحثلغو با اانمبا تالحمبز بتصابحثراوبحثلغو ببب
هلهبحثاالالتب وحءبافباتثبحثطوـ بأوبحثالتلتبحثلغوتت بأوبااوتفبكاؿ؛باتثبتلؿباالوثهبحثلغو باوحث ب

ثا با ص ب  بوتصاباصلتـبحثلغتبز بحثالوضتبافبأهـبحاهاحؼبح08 3,,1الاتب ثرنءبتو ؼبحثض ع ب,,,7
حثالوضتبإث باراتاونبثا بحاططنؿ؛ارونباا ؽبحثاوحلؿبوحثاص تالبدفبحثلحتباانبا نهـبز با وتؿبح اتصنبب

ب 27ب ،,,1حثاطنهتـبز بحاردطتبحثا الطتب نثالوضت االتانفبااااب اتال 

وارونب:ببحفبهرنؾبضصطنمبز بحثاونالحتبحثلغوتتبثا بأططنؿبحثالوضتبقابأظوالتبران لبحثاالح نتبحث ن  تبببببب
 بب ,1,2  بواالح تبواتاباناابد احثالدتا 2,,1  بواالح تبها بالطط باااا ،299راتتبإ الحهتـبأااا 

بحدنالحتبحثاالح نتبحث ب ح ا احـب صضبح االحاتكتنتبوطالؽبحثااالتسبحثا الطتبز باراتتبحثاونالحتبحثلغوتتبباان
حاتكتتب زاالبػبرحوجبػبدنالؾ بدل باراتتب باانبازعبحث اثبحثانثيبحثاا ؽبافبزندلتتبح االببتثا بأططنؿبحثالوض

باونالتبحثاوحلؿبحثدطو  ح  اانعبوحثاااث بثا بططؿبحثالوضت.

ببب بحث ناثوفوقا بوببقنـ ب إداحا بح  اانع باونالحت بح ا نال ببوحثاااثاط تؽ بأططنؿب  باااف باا  ثلاصالؼبدل 
وقابأظوالتبران لباط تؽبب بحثا او بحثثنريبافباونالحتبحثاوحلؿبحثدطواب ح  اانعبوحثاااث بز باكنؿبحثلغت

بضصؼبوحضحبز باونالحتبح  اانعبوحثاااثبثا بحاططنؿ.ببح  ا نال
ب

 (2جدول)
 نتائج تطبيق اختبار ميارات االتصال الشفيي

نسبةاإلجابات  الميارات المغوية
 الصحيحة%

 أواًل:ميارات االستماع                 
ب1بالاالبالانتباانب اصونب رطسبحثاالاتب.

ب1بحثاالوؼبوحثالانتبحثا اودتباانبه .رطؽب
ب2بارطتلبداةباصلتانتبدطوتت.

ب1بإاانؿبالانتبرنقلت.
ب2بلاالبالانتب رطسبإت نعبحثالاتبحثارطوقت.

ب1بحثاصالؼبدل بلناببحثاورتبافبولؼبأدانثه.
ب2بحثاولؿبإث بحإلكن تبدفبطالتؽبحاثغنربحثدطوتت.

ب2بز بحثط تصت.ا لتابألوحتبا الطتبثلاتوحرنتبأوبحادتنءب
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ب1بااوتفبالانتبا اأب أ الباالؼبافبالاتباصطنةبا   ن.مب
ب2بلاالبحثان تبحثاالا طتب نثالاتبأوبحثكاؿبحثا اودت.

ب20 المجموع
بثانيًا:ميارات التحدث                     

ب2با ناؿبحثااتثباعبحآل التف
ب7بإاانؿب صضبحثكاؿ

ب1بحثااتترب تفبحالوحتبحثا الطتبثلاتوحرنت
ب2بلاالبالانتبا اأب االؼباصتف

ب2بولؼبحادتنءبوح ا احاناونبز بحثاتنة
ب2بولؼب انتبحاد نصبو لواتناوـ

ب1ب الابقلتب  تطت
ب22 المجموع

ب15 المجموع الكمي لمميارات
ب

بوقابأظوالتبران لباط تؽبح  ا نالبضصؼبوحضحبز باونالحتبح  اانعبوحثاااثبثا بحاططنؿ.ب
االاربدل باوالبحثااصلـببز ببت االحاتكتح ا احـبحافبران لبانوثتبحث ناثوفبوافب ضؿبانباوللتبإثتهب

اصررببت االحاتكتنتباصلتاتح ا احـبحدل بضالوالةببFeldman,k(2004)اتثبأاابزتلاانفببت؛حثاصلتاتبتحثصالت
فبأوز برطسبحثوقتبا ندابحثاصلاتفبدل بحثاأاابافببتوباح ؿباكاودأحثاوالبحثردطبثلااصلـب وحءب داؿبزالا ب

بكاتعبحثااصلاتفبحثادنالاتفبز بحثاوقؼبحثاصلتا بردطتف.
ب

بدنالؾ بز باراتتباثتالبافبكوحرببحثاصلـب بواالاترهنبدل بحثاوالب برحوجبػ ورظالحمباهاتتبح االحاتكتت زاالػ
بحثاتب  بالطط  ب اااا بثلااصلـ بح 5,,1 713حثردط بحثانثي بحث اث بانوؿ ب صضب   باا تؽ بز  ا احاون

صضباونالحتبحثاوحلؿبحثدطوابثا بططؿبحثالوضت ب باؤدالحتبحثارولبحثاطوالب ا  :أثصببوأاصلـبوأ ااال بثاراتت
اتثبثـبتاضافبارولبالتنضبحاططنؿبحثاطوال ا ي:أثصببوأاصلـبوأ ااال بح االحاتكتتب زاالبػبرحوجبػبدنالؾ بافب

بتـبأططنؿبحثالوضت.ضافبح  االحاتكتنتبحثاصلتاتتبحثا ا ااتبز باصل

ب.افباونالحتبحثاوحلؿبحثدطوابطنؿبحثالوضتأطباانب  ؽبااااتبادالتبحث اثبز بحر طنضباااروـب
 أىداف البحث:

بح االحاتكتتهاؼبحث اثبحثانثيبإث با ليب بح ا احـ بزيبااالتسبارولببزندلتت بدنالؾ  برحوجبػ  زاالبػ
ب.أططنؿبحثالوضتحثاوحلؿبحثدطوابثا بدل باراتتباونالحتببالتنضبحاططنؿبحثاطوال
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 أىمية البحث:
باثلتبأهاتتبحث اثبحثانثيبزتانبتل :

قابتطتابا ططيبارنهلبالتنضبحاططنؿبز باضاتفبح االحاتكتت زاالبػبرحوجبػبدنالؾ بز بارولبحثالوضتبب .2
ب ا  ب:أثصببوأاصلـبوأ ااال بثالتنضبحاططنؿ.

 ا ي:بأثصببوأاصلـببقابتطتاباصلانتبالتنضبحاططنؿبز باا تؽب صضباؤدالحتبارولبحثالوضتبحثاطوال .1
ب صضباونالحتبحثاوحلؿبحثدطوا.دنالؾ بثاراتتبب– االحاتكتتب زاالبػرحوجبح ا احـبنوأ ااال ب 

ب– زاالػبرحوجبت اـبثلاصلاتباثتؿبثاوضتحب طوحتبحث تالبز بحاردطتبحثا ااتبثلططؿبوز نمب  االحاتكتتب .7
بتت. ثتاوفباالداحمبثونبز بارطتلبحاردطتب ن ا احـبهلهبح  االحاتكدنالؾ 

بالبحث: أسئمة
بز ب  ؽ بان بضوء بإز  بدف بثإلكن ت ب صي بحثانثي بحث اث بف بحثانث  بح ا احـبحث ؤحؿ بزندلتت :ان

بثا بططؿب بدل باراتتب صضباونالحتبحثاوحلؿبحثدطو  ح  اانعبوحثاااث  بدنالؾب  برحوجبػ بػ ح االحاتكتت زاال
ب؟ببتحثالوض

 فروض البحث:
 تفبب 0,0, ب:توكابزالؽباحؿبإالن تنمبدرابا او بحثطالضبحثانث ب ا نالبلاتبحانوؿبحث اثبحثانثيب

بدنالؾ  ب بػ برحوج بػ بح االحاتكتت زاال ب ن ا احـ بحاردطت بارطل بحثا  بحثاكالت تت بحثاكاودت ااو ط باالكنتبأططنؿ
ب  ا نالب بحث صا  بحث تنس بز  بحاردطت بارطتل بز  بحثاصاناة بحثطالؽ با ا اـ بحثا  بحثضن طت بحثاكاودت وأططنؿ

بثلنثحبأططنؿبحثاكاودتبحثاكالت تت.اونالحتبحثاوحلؿبحثدطواب
 حدود البحث:

بحقالالبحث اثبحثانثيبدل بانبتل :
ب التنضبحاططنؿ  .1 بحثثنري بحثا او  بأططنؿ باف بحثاكالت تتب5ػ0دترت بحثلغنت بااال ت بالوضت باف ب روحت  

 بططضمبوططلت باـبا  تاوـب,5ـ بوقابااورتبدترتبحث اثباف 1,27ـبػب1,21  وهنجبثلصنـبحثاالح  ب
وتالكعب ب بططضمبوططلت,7اكاوداتفبإااحهانباكالت تتبوحا ال بضن طتبواااوفباؿباكاودتباف بإث ب

 ح اتنالبهلهبحثصترتببثأل  نببحثانثتت:
 اانبت وؿبإكالحءحتبحث اث.أحد الباحثين الوضتبحثلغنتبحثاكالت تتبا البداؿب 
 بحث طوحتبب بارطتل بت وؿ باان بحاوؿ بحثا او  بأططنؿ باف بواصناضم بزوانم بأاثال بحثثنري بحثا او  أططنؿ

   ووثت.
 بأططنؿبحثا او بحثثنريبقابرنثوحببقاالحمبافبحثاصلـبز بحثا او بحاوؿ.ب



7 

 

باونالحتبحثاوحلؿبحثدطوا ح  اانعبوحثاااث . .2
 منيج البحث: 

ب بحثارول بحثانثي بحث اث بح ا اـ بد ه بحث  ليبحثاكالت ي بحث تنس بلحت بحثاكاوداتف بالاتـ بدل  حث ن ـ
بوحث صاا.

 متغيرات البحث:
بحقالالبحث اثبحثانثيبدل بحثااغتالحتبحآلاتت:

بح االحاتكتت زاالبػرحوجبػبدنالؾ .بالمتغير المستقل :.1
باونالحتبحثاوحلؿبحثدطوا ح  اانعبوحثاااث .ب:المتغير التابع.2

 مواد وأدوات البحث:
بداحابحثاوحابوحااوحتبحآلاتت:إ بقنـبحث ناثوف

  ـ مواد البحث:1 
 .ب طنقنتبا وتـبحاردطتبحث نلتب ططؿبحثالوضت
 بػبدػػنالؾ بزػ ب بػبرحوج اػرولبالتػػنضببارطتػػلاثتػؿبإالدػناابثلاصلاػػتبتوضػحباتطتػػتبح ػا احـبح ػاالحاتكتت بزاػػال

 حاططنؿبحثاطوال ا ي:بأثصببوأاصلـبوأ ااال ب.
 حثاطوال ا ي:بأثصببوأاصلـبوأ ااال بوز نب  االحاتكتتب بااتببحثططؿبالنغنب هبارولبالتنضبحاططنؿب

 .ػبدنالؾ بزاالبػبرحوج

  ب.حث ناثوفح ا نالباونالحتبحثاوحلؿبحثدطواب إداحاب حث:بال اةدأ ـ2
بمصطمحات البحث:

 Shair ـ Pair ـThinkاستراتيجية)فكر ـ زاوج ـ شارك(: .1

ثلطػضبب ػن ثارحـب ػنثاطاتالبزالاتػنم بب ب أرون"حثطالت تبحثا با اح7,,1 222تصالزونباااابالطط بحثاتب 
بو اطاتالبحثكاندتبحثلغتالةبق ؿب احتتبطالحبحإلكن تبثاوحكوتبحثطلؿبااؿ."

 ب أروػػنبإاػػا بح ػػاالحاتكتنتبحثػػاصلـبحثاصػػنور ببحثردػػط ب2،7 ب8,,1اصالزوػػنباوثالا ػػتفباوكػػؾبوآ ػػالوف 
اتالباؿب اطػالاهبثػـبتدػاالؾباػؿبالاتػلتفبزو باوزالبثلااصلـب ت تباصلتاتتبردطت بوباصااابدل بح اثنالةبحثاضاتلبثلاط

ز بارنقدتبأزانالهانب وتنمبولثؾب اوكتهب ؤحؿبافبق ؿبحثاصلـبت ااد بحثاطاتالبوتصط بثوـبحثطاللتبثلاطاتالبدل ب
با اوتنتبا الطت.
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بإااابح االحاتكتنتبحثاصلـبحثاصنوريبحثا باصااابدل بزل طتبحثاصلـب ب أرون بحث اثبحثانثيبإكالح تنم وتصالزون
بات براتلهبحثردط  بططؿ بتدنالؾباؿ بثـ بافباوضودنتبلاتت  بتطالحبدلته بزتان بأو م ب اطالاه بحثططؿ ثبتطاال

بحثاكنوالبثهبحثاوحالبوحثارنقدتبزتانباولضبإثتهبافبالوؿ بوز بحثرونتتبتدنالؾب أزانالهباعب نق بحثاكاودنت.
 Communication  SkillsOraLميارات التواصل الشفوي:             .2

 بح النؿبحثدطو ب أرهبهوبح النؿبحثل بتاـبدفبطالتؽبحثاضـب95 ب،,,1الة تصالؼبزور بأاااب ان
باأفبتاااثبحثاال ؿبوحثا ا  ؿبز ب بطالؽباثؿبحثااتثبحثا ندال  ب صاة وحثااتثب تفبحثاال ؿبوحثا ا  ؿبوتاـ
اكلسبوحاا بأوبدفبطالتؽبحثاوناطت بزتاالـبحثاال ؿبإث بحثا ا  ؿبافب ضؿبكونربحثوناؼبزت اصنفب صضوانب

بث صضبواناةبح النؿبه بحثالاتب انبااضارتبافباصنر بوا  ت.ح
 أرهبدالتتبا ناؿبحثاصلوانتبوحازانالبحثا بالاالبافبأططنؿبحثالوضتببوت لاب هبز بحث اثبحثانثي:

باونالايب بز  بوتااثؿ بحثارطوقت بحثلغت ب ضؿ باف ب تروان بحثاا ناؿ بحثاطنهـ باا تؽ ب واؼ بحثانثي بحث اث  ضؿ
بح  اانعبوحثاااث.

 خطوات البحث:

بثاا تؽبأهاحؼبحث اثبحثانثيبوحإلكن تبدفبا نؤ اه بواا تؽبلاتبزالوضه باـبحا نعبح كالحءحتبحثانثتتببببببب
 أواًل اإلطار النظرى:

ح طضعبدل بحث اوثبوحثاالح نتبحث ن  تبحثا بثونبللتب اكنؿبحث اثبإلداحابحإلطنالبحثرظال بوحثل ب
بتاضاف:ػبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 زل طاهبودضقاونب التنضبحاططنؿ بأ  هبوا ناؤه بأ نثت ه .ب باصالتطهبحثاصلـبحثردطبب اطوواهب  -أب

  اصالتطه بااترحاه بح االحاتكتناه .بحثاصلـبحثاصنوري -بب

  طوحاون بااترحاون .ب بح االحاتكتت زاالبػبرحوجبػبدنالؾ ب  اصالتطون -جب

باونالةب -اب باصالتؼ بأهاتاون  ب أهاحزون  بح  اانع باونالة باصالتؼ باونالحاه  بحثدطوا اصالتطه  حثاوحلؿ
بحثاااث أهاتاون بأهاحزون باوالبحثالوضتبز باراتتباونالحتبح  اانعبوحثاااث .

 الدراسة الميدانية::  ثانياً 

 إداحاباوحابحث اثبوحداالتبدل : .2
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ب اا تؽب صضب -بأ بحث نلت بافبحاردطت بواكاودت بإالدنا بوحثل بحدااؿبدل باوضتحبح  االحاتكتت اثتؿ
بدل ب بودالضه بوأ ااال   بوأاصلـ بحثاطوال ا ي:أثصب بالتنضبحاططنؿ بارول بز  بحثلات باكنؿ اؤدالحت

 اا بارن  اهب.اكاودتبافبحث ناةبحثااااتفبثلاأاابافب

  طنقنتبا وتـبحاردطتبحث نلتب نثططؿ. -بب

بح ا نالباونالحتبحثاوحلؿبحثدطواب ح  اانعبوحثاااث .دل بإداحابأاحةبحث اثبوحداالتب .1

 حث اثبدل باكاودتبافبحث ناةبحثااااتفبثلاأاابافبلضاتاون.بأاحةدالضب .7

 إكالحءبحثاكال تبح  اطضدتتبثلض طبحإلالن يبثاوحابوأاوحتبحث اث. .،

ب  .0 ب  وهنجب,5ح اتنال بحثاكالت تت بحثلغنت بااال ت ب الوضت بحثثنري بحثا او  بأططنؿ باف بوططلت بططضم  
 بواـب بططضمبوططلت,7إااحهانباكالت تتبوحا ال بضن طتبوااورتباؿباكاودتباف ببوا  تاوـبإث باكاوداتف

بوأ اابتاصالضبحثاكاود بأثصببوأاصلـ ب ا ي: بحثاطوال بحثالوضت بث صضباؤدالحتبارول ب ن ا احـبحثاكالت تت ال 
 ح االحاتكتت زاالبػبرحوجبػبدنالؾ ب ترانباـباصلتـبحثاكاودتبحثضن طتب ن ا احـبحثطالؽبحثاصاناة.

 حث اثبدل باكاودايبحث اث حثاكالت تتبوحثضن طت .باباحةحثاط تؽبحث  ليب .5

بولثؾباعبأططنؿبحثاكاودتب .3 بدنالؾ  برحوجبػ ب زاالبػ بح االحاتكتت ب ن ا احـ باكاودتبافبحاردطت ارطتل
 كالت تتب ترانبارطلبحثاكاودتبحثضن طتبرطسبحاردطتب نثطالؽبحثاصاناة.حثا

 حث اثبدل باكاودايبحث اث.بااحةبحثاط تؽبحث صااب .8

 إكالحءبحثاصنثكتبحإلالن تتبثلران لبواط تالهن. .9

 ا اتـبحثاولتنتبوحثا االانتبز بضوءبانت طالبدرهبحث اثبافبران ل. .,2

ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
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 اإلطار النظرى:
ب:المطور)حقى:ألعب وأتعمم وأبتكر( لرياض األطفال المحور األول:المنيج

اصاباالالتبحثططوثتبحثا االةبافبأهـباالحاؿباتنةبحإلر نفباأثتالحمبز بانضالهبوا ا  له بزو باالالتبوضعببببببب
بحا نسبحثل با ر بدلتهبز بحثا ا  ؿباؿبااطل نتبحثراوبحثاااناؿ.

 ماىية رياض األطفال:
حثاؤ  نتبحثاال وتتبح كااندتتبحثا با ا  ؿبحاططنؿبافب فبحثالح صتبباصالؼبالتنضبحاططنؿب أرونب"بالؾ

واا بحث نا تبافبحثصاالبوااةبحثاالح تبز بالتنضبحاططنؿب رانف بوااوفبدل باالالاتفبوا ص  بإث باأهتؿب
ؾبحثططؿباأهتضمب لتانمبثإلثاانؽب نثااال تبحإل ااح تت بوا ندااهبدل بحاا نبباونالحتبو  الحتبكاتاة؛باتثبااالب

ب .20 ب5,,1ثهبحثاالتتبحثاناتبز باانال تبردنطناهبوحاادنؼبقاالحاهبواتوثهبوحاانرتناه" أاؿب لؼ 
بببببب باصالؼ بحثرتنا  اان بأااا بو صنا بإ الحهتـ باو ي بحثاصلتاتتب25 3,,1 ناتت ب أرون"حثاؤ  ت  حثالوضت

ل بحثراوبحثاااناؿبح كااندتتبحثا بت ض بزتونبحثططؿب ندنتبااااةباؿبتوـبز بأردطتباارودتبا نداهبد
 ب روحتبا الت نم بوه بثت تبااال تبا لتاتتبت نسبركناونب ا او بحثاصلـبحثل ب5ػ،ز بحثاالالتبحثصاالتتبانب تف 

رانب نثاالحبوحث صناةبواا تؽبلحاه ب.تا  هبحثططؿبوح 
 ماىية منيج رياض األطفال:

بحثارولب أرهب"اكاودتبحث  الحتبحث3,,1 11تصالؼب اتالبتورسبلضحبوآ الوف  بحثا باوتؤهنب  اال تت
حثالوضتبثألططنؿباح لونبو نالكون؛ب  لابا ندااوـبدل باراتتبكوحرببحثد لتتباراتتبدنالتبااوحررتبط  نب

 ".ثألهاحؼبحثاال وتت
 بارولبالتنضبحاططنؿب أره"اكاودتب53 ب3,,1اانباصالؼب ناتتباو يبإ الحهتـبو صنابأااابحثرتنا  

ب بوحثث نزتت بوحثاصلتاتت بحاططنؿ بحث  الحتبحثاال وتت باعب لن صبراو بوحثالتنضتت حثا بااض ـ بوح كااندتت وحثطرتت
وحثا باصاهنبحثالوضتبثألططنؿباح لونبو نالكونبز بهت تب طتب روتتباااابداؿبحثالوضت باوردتبدل بدووالب

بحث رتبحثاالح تتبوأ ن تصونبوأتناون".
دل باكاودتبافبحث  الحتببارول با  :بأثصببوأاصلـبوأ ااال بثالتنضبحاططنؿ بارولبت ـو نثر  تبثوب

حثاال وتتبحثااانالتبوحثااالح طتباح ؿبو نالجباؤ  نتبالتنضبحاططنؿبوزؽبأهاحؼباال وتتباردواة بوحثا باا ؽب
ب .22 ب1,21ز باكالونبحثراوبحثاااناؿبحثدناؿبحثااوحرفبثلططؿ ار باااابدلي 

ب
ب
ب
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 أىداف مرحمة الروضة:

بببببب بان بأططنؿ باراتت بإث  بحثالوضت بحاهاحؼبحثاال وتتباواؼباالالت باا تؽ ب بدل  بوا ندااوـ بحثااال ت ق ؿ
 :حثانثتت
 اا تؽبحثاراتتبحثااانالتبثانزتبحاططنؿبز بكاتعبحثاكن تبحثص لتتبوح كااندتتبوحثك اتتبوحثاالاتتب

باعباالحدنةبحثطالوؽبحثطالاتتبوح  اصاحاحتبوا اوتنتبراوبحاططنؿ.

 االالت ب انبت نداهـبدل بااوتفبحثد لتتبحث وتتبال تتبحااتنكنتبواطنثببحثراوبحث نلتب أططنؿبحث
 حث ناالةبدل بال تتباطنثببحثاكااع.

 بافباصواب بااطل ه ب ان بحثااال ت بإث بكو بحثااالتكيبز بااتطبحا الة بحاططنؿبدل بح را نؿ ا نداة
 حثرظنـبوبااوتفبحثصضقنتبحإلر نرتتباعبحا التف.

  ب0,,1 07   أاؿب لؼ 99 98 7,,1اوت تبحثططؿبثاالالتبحثاصلتـبحا ن ي د ؿب االحف.  

 أىداف مناىج رياض األطفال:
حثانثيبدل بلاالبا ص بارنهلببالتنضبحاططنؿبإث باا تؽبحثصاتابافبحاهاحؼ بو وؼبت الالبحث اثبببببب

بحبحاهاحؼ اتل بلناؽ بوح  بلنثح باااوا بأدنالتبانكاة بز ا ب5,,1ات ن تؿ ثلغوتت  باو يب,22  ب ناتت   
ب  بحثرتنا  بأااا بو صنا ب3,,1ح الحهتـ بالتنضب38  بارنهل بإثتون باالا  بحثا  بحاهاحؼ بضاف باف بأره بإث   

بحاططنؿ:
ب

 حثارد تبح كااندتتبوحثلاتتبحث لتاتبز بظؿبقتـبحثاكااعبوا نا هبوأهاحزه. .2
با نداةبحاططنؿبدل بحثصرنتتب لااوـ .1
بحثلغ .7 باونالحتبحثططؿ بارنهلبالتنضبحاططنؿباراتت بحثا با ص بإثتون بافبحاهاحؼبحث نلت بوأره وتت 

حثااتثتبحثاونالحتبحثلغوتتبولثؾبافب ضؿباراتتباونالةبحثططؿبدل بح  اانعبوحثاص تالبوحثطوـ بوأتضنمبا نداةب
اهبحثططؿبدل بزوـباصنر بحالوحتبوحثلغتبحثارطوقه باانبحهااتب ا نداةبحثططؿبدل بحثاص تالبدفبلحاه بواص

 أتضنمبثاصلـباونالحتبحث الحءةبوحثاان ت.
 

 :    Think-pair – share الثاني: استراتيجية )فكر ـ زاوج ـ شارك( المحور
ث ابظوالبحثاصلـبحثردطباالطلحبز بحث روحتبحا تالةبافبحث الفبحثصدالتف بورحابح هاانـب هب داؿبا تالبببببب

حثاال وتتبحثاصنلالةبلحتبحثاأثتالبحإلتكن يبدل بدالتتبحثاصلـباعب احتنتبحث الفبحثوحاابوحثصدالتفب باأاابحثطل طنتب
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بدنـب بحثالال  بحثاكااع ب صضبااحالس بز  ب اكال اه بحثتورت تؼ بارظات ب اأت بوقا بو نالكه  بحثلؼ اح ؿ
بأ سباااثلتبز :2991 بحثردطبوحثا بااضافبداة بحثاصلـ ب بحثااحالسبدل بزاالة بحثاالح تب وله بوا وـ حث تنـبب 

حثاأاتاب احـبحثو ن طبحثاصلتاتتبحثااصااة بوبصلتاتتبوحثاطندؿبوحثادنالاتبوح راانجبوح ا ناردطتبوحثادالودنتبحثا
ت تبحثاالتتبوحااوحتبحث  تطت بدل بحثاصلـبحثلحايبوحثاصلـبحثاصنوري بواصلـبحاقالحف بوح  اطناةبافب اانتبحث 

بحثاتناتت بوحثاونالحت بحثص لتت بحث االحت باراتت بدل  بغبحثاأاتا بأ و بد نس بد احث اتعب دنتاة بوالطط  التب
ب. 3,,1اااا 

 بأفبحثاصلـبحثاصنوريب"أ لوبباصلـبتصاؿبحثااصلاتفبافب ضثهبز ب1,22 1،8اااابحث تابدل  بوتلاال
ب أفب بحث صض  بحثااصلاوفبز باؿباكاودتباعب صضوـ بتاصنوفبزتون بغتالبااكنر ت  باكاودنتبلغتالة لوالة

بوحثاصلوانتبحثا با نداه بحازانالبوحاالحء بأوباؿبحثاداضتبحثاصالوضتبتا ناثوح بحثاطلو ت  بحثاونـ بز بارطتل ـ
بدلتوـ باانبأرهبتؤا بإث باراتتبحثصاتابافبحثاونالحتبح كااندتتب بولثؾبااتباوكتهبوحالدنابحثاصلـ".

بالتنضبحاططنؿبب.Vodopivec,J(2011,83)وتال  باالالت بز  بحثاصنوري بحثاصلـ بح لوب بح ا احـ أف
نالحتبوتادـبتكصؿبحثااصلاتفبتدنالاوفب إتكن تتباعب صضوـبحث صض باانبت نداهـبدل باصلـباثتالبافبحثاو

بحثاوحلؿبحثطصنؿب تروـ.ب
الح  بكن البوكابداةبح االحاتكتنتبااالت تتبتاـبافب ضثونبارطتلبحثاصلـبحثاصنوريباح ؿبحثلؼبحثاوابببببب

بكن ال  برتاوف 2999 91 88د احثااتا با تف با ف ب،72 8,، 7,,1     The ministry of 
learning(2002,69-72) برتاوف بد احثااتا بواانؿ برتاوف با تف با ف بالطط ب5,,1 172    اااا

ب بارون:ػ1,22 152 151  باااابحث تابدل ب 7,,1 222حثاتب 
ب بحثاطنهتـ  ب الح ط بح االحاتكتت بحثا نح االحاتكتت بحثاصلـ  باوالة بح االحاتكتت ب نث  صنتبحءثت  بحثاطاتال  االحاتكتت

بح االحاتكتت بJigsawح االحاتكتتبحثاصلـبحثاانال بحثاصنور ب االحاتكتتبزالؽبحثاالتؿبحثاالتلتت بححث ت ب
ب. بوه بح  االحاتكتتبحثا ا ااتبز بحث اثبحثانثيح االحاتكتتب زاالبػبرحوجبػبدنالؾ وبحثاصلـباصنم ب

ح االحاتكتت بزاالػبرحوجبػبدنالؾ بإاا بح االحاتكتنتبحثاصلـبحثاصنوريبحثا بتاـبح ا احاونبز با الؼبباصاوبببببب
بثلارنقدنتب بحثا االة بواا بحثاالحاؿبحادل  بوه باصابو تلتبكتاة بحثططوثت بافباالالت ب اءمح حثاالحاؿبحثاالح تت

 Frank تتبحااالبزالحرؾبثتانفب  بوقابإقاالاونبز ب اح(B rown,et all ,2007حثطندلتباح ؿبحثطلؿب الحوف
lymanب بدنـ ب را بانال  بكناصت بز  بأدوحره باع بثلاطاتال ب2980وطوالهن بأطوؿ بوقانم بثلاضاتل بااتح بزو  ـ

ب .92 2999وحإل اكن ت بوا نداةباؿباروانبحآل ال. كن البد احثااتابكن ال 
 تعريف استراتيجية )فكر ـ زاوج ـ شارك(:
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اناتب ب أ17 ب,1,2واصالزونبثرنءبأااابكاصت  رونب"طالت تبزندلتبز باغتتالبراطبحث طنببز بحثلؼبوح 
وقتبأطوؿبثلاطاتالبأوبا نداةبحثااصلـبثآل البوافب ضثونبت وـبحثالاتلب لتنغتبأزانالهبزالاتنمببثـبتدنالؾب ولهب

ثالحءبثألزانال". بحازانالباضاتلبآ التفبزتااثبافب ضؿبحثادنالاتبباطوتالبواصاتؿبوح 
 أرونبح االحاتكتتباصااابدل بردنطبحثااصلاتفب؛باتثبب.Goodman, J. E(2010)كواانفباانبتصالزون

تطاالباؿبااصلـبز باوضوعبحثاالسب اطالاهبثااةباقت ت بثـبتصط بثوـبوقتباااابثارنقدتبحإلكن نتباعبأااب
بأقالحروـ بوز بحثرونتتبتطلبباروـبحثادنالاتباعبحثلؼبالهبز بحثارنقدنت.

بإاا ب أرون بحث اثبحثانثيبإكالح تنم ابح االحاتكتنتبحثاصلـبحثاصنور بحثا باصااابدل بزل طتبحثاصلـبوتصالزون
بتدنالؾباؿبططؿبراتلهب بثـ بتطالحبدلتهبافباوضودنتبلاتت  بزتان بأو م حثردطب باتثبتطاالبحثططؿب اطالاه

بحثاكنوالبثهبحثاوحالبوحثارنقدتبزتانباولضبإثتهبافبالوؿ بوز بحثرونتتبتدنالؾب أزانالهباعب نق بحثاكاودنت.
 اتيجية) فكرـ زاوج ـ شارك(:خطوات استر 

باصلوانت أواونالحتب بدالض بأو ب دالح  بحثاصلـ بقتنـ بدنالؾ د ب بػ برحوج بزاالػ بح االحاتكتت  ا ا اـ
ب .,،2:ب0,,1  ب  رنءبااااب لتانف 721:ب7,,1ثلااصلاتف ا فبا تفبرتاوف 

تطاالبحثالاتلبز بواصابطالت تبثادنالاتبحثاطاتالبوهرنبت  ـبحثاصلـبحثاضاتلبإث بأروحج بثـبتطالحب ؤح مبوب
حإلكن تب اطالاهبأو م بثـبتدنالؾباؿبالاتلبراتلهبز بحإلكن ت بوتصالضباؿبروجبافبأروحجبحثاضاتلبانباوللوحب

ب .,27 ب3,,1إثتهبافبإكن نتباعب صضوـبحث صض الضنبا صابحث صتا 
بوضحباناتر ب ب االالMckinney (1998)وث ا با اأ بدنالؾ  برحوجبػ بزاالػ ب  بح االحاتكتت تبأفبح ا احـ

 بوهرنبت وـبحثاصلـب إدطنءبحثااصلاتفباواتباصلتاتتبااااةباص البدفبهاؼباصلتا  باأفب Thinkingحثاطاتالب
ب0-7ااوفبهلهبحثاواتبإانب ؤح م بأوبادالتبااانجبإث باؿ بوهرنبت وـبحثااصلاتفب نثاطاتالب لوالةبزالاتهبثااةب

ب0-7 بوزتونبت احبثلااصلاتفبزاالةبافب Pairingتاقن ؽ بثـبترا ؿبحثااصلاتفبإث بحثاالالتبحثثنرتتبوه بحثارحوك
اقن ؽبأتضنم؛بثترنقشباؿبااصلـبانباولؿبإثتهبافبأزانالباعبراتلهبحثاكنوالبثهبز بحثا صا بوز بحثرونتتبترا ؿب

اتثبت وـبحثااصلاتف حثروج ب ادنالاتبروجبآ البافبحثااصلاتفب Sharingإث بحثاالالتبحثثنثثتبوه بحثادنالاتب
بثـبادنالاتبحثطلؿب أاالهب.ز بدالضبحازانالب

برحوجبػبدنالؾ بحا لتبح اونبافب طوحاونب0,,1واال برناتتب اصنفبثطؼبحهلل   بأفبح االحاتكتتب زاالػ
 بوحثا باص البدفبردنطبحثاضاتلبأثرنءباصلاوـب ن ا احـبهلهبح  االحاتكتتبزو ب لثؾباااوفبافبTPSحثثضثب 

بأدنالبإثتهبكن البد احثااتاب بان   ب1,2 ب1,,1  بااااباانابهرا  92 2999كن ال ثضثب طوحت بوهلح
ب :1،9 ب0,,1  بااااباااواباااا 7,8 ب7,,1ا فبا تفبرتاوف 
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بحثاصلـبهرنب طالحب ؤحؿبأوبا أثتباالا طب نثاالس بثـبتطلببافبحثاضاتلبأفبتطاالباؿب :  رالتفكي - ت ـو
بقتبحثاطاتال.اروـب اطالاهبز بحثا أثتبحثاطالوات بو بت احبثوـب نثاضـبأوبحثاكوؿبز بوب

وهرنبتطلببحثاصلـبافبحثاضاتلبأفبتر  اوحبإث بأروحجبثتطاالوحب وتنمبز بحث ؤحؿبحثاطالوح بالمزاوجة :  -
بوترنقدوحبانبزاالوحبزته بوا اغالؽبهلهبحث طوةباوحث ب اسباقن ؽ.

بإثتهبافبالوؿبوأزانالباعبحثلؼبالهبزتانبالمشاركة:  - ت وـبحثاضاتل حاروحج هرنب صالضبانباوللوح
وحبتاااثوفبدره بوافبحثاانال نتبحثطصنثتبأفبارا ؿب   نطتبافبروجبآل ال بوا ااالباا بت احبانر

بثال عبحاروحجبأورلطوـبافبدالضبانباوللوحبإثتهبافبأزانال.
باااا  باااوا باااا بأدنال بوقا ب ه0,,1هلح بانقنـ باطوتالبب ,Crowly and dunn إث  اف

بث باالات نت بثضث بضاف بدنالؾ  بػ برحوج بزاال/رحوج/ال عببح االحاتكتت زاالػ بإث  بحثاصنور  لاصلـ
(think/paire/square)اصر بأرهبز باالالتبحثادنالاتبتدنالؾبروجبافبحثاضاتلبروكنمبآ البافبحثاضاتلببب 

باصمنب بتطاالوف بحثاصنور   بحثاصلـ بزل طت بوزؽ باصاؿ باضاتل بأال صت باف بداؿ بوتل ح بحثاضاتل باف باال صنم ثتاوف
ب بارالبرون  بتصالضبأانـب نق بحثاكاودنتبز بحثطلؿ.وتانال وفبأردطتبحثاكاودت؛بثتللوحبإث

افب ضؿبحطضدونبدل بحثاالح نتبحث ن  تبأرونبحهااتب ن ا احـبح االحاتكتتببب زاالػبرحوجببحث ناثوفبوتال بببببب
بحثكناصتت  بوثـبااطالؽبأ باالح تبإث ب بحثثنروتتبػ بحإلداحاتتبػ ػبدنالؾ بز با الؼبحثاالحاؿبحثاصلتاتت ح  ااح تتبػ

بدنالؾ ببح  بػ برحوج بح االحاتكتت زاالػ بحثانثي بحث اث بوت ا اـ بحاططنؿ  بالتنض باالالت بز  ا احاون
think/pair/share ب.ب

بوحثداؿبحثانث بتوضحب طوحتبح االحاتكتت زاالبػبرحوجبػبدنالؾ بحثا ا ااتبز بحث اثبحثانثي:
 

 

 

 

 

 

ب

 ستراتيجية )فكر ـ زاوج ـ شارك(خطوات ا

 فكر شارك زاوج
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ب 7 بببببببببببببببببببببببببببببببب 1 بببببببببببببببببببببببببببببببببب 2 بببب

 ( يوضح خطوات استراتيجية )فكر ـ زاوج ـ شارك(1شكل رقم)        

 مميزات استخدام استراتيجية )فكرـ راوج ـ  شارك(:
  ب1،5 1،0 8,,1ااصاابارحتنبح االحاتكتت بزاالبػبرحوجبػبدنالؾ  بوافبهلهبحثارحتن رتربباااواباااا بببب

ب  ب5,,1 10 15  ب ثرنءبأااابكاصت 8,,1 02 هندـبهرحعبحثااناتت 

باعب .2 بوحثادنالات بحثطالا  بثلاطاتال بزاللت بإدطن وـ ب ضؿ باف بحثاضاتل بأاحء برودتت باا تف بدل  اصاؿ
 زانال.حآل التفبوا ناؿبحا

 ارا باونالحتبح النؿبواونالحتبح  اانع باانبارا بدااحمبافبحثاونالحتبح كااندتت. .1

 ادكعبحثصاؿبحثاصنور ب تفبحثاضاتلبوارا بدااحمبافبحث تـبا  وؿبحآل التفبوحااالحـبحثلحت. .7

نطنم با ندابدل بح ااطنظب أثالبحثاصلـبثااةبأطوؿ؛بولثؾبارونبااتحبحثطاللتبثلاضاتلبثتاوروحبأاثالبرد .،
 وزندلتتبز بدالتتبحثاصلـ.

 ارتابافباحزصتتبحثاضاتلبثلاصلـ بولثؾب اوزتالهنب ت تبلطتتبت واهنبحثوابوحثادنالاتبز بدالتتبحثاصلـ. .0

 ارا بحثث تب نثرطس بوا احبثادنالاتبكاتعبحثاضاتلب ا الؼبا اوتناوـ. .5

 اااترب نثاالورت؛باتثبا ا اـبز بحثطلوؿبلحتبحاداحابحثا تالة. .3

ب .8 بوز باصا بحثاالحاؿبحثاصلتاتت  بو ضؿبكاتع بحثا االه  بثكاتعبحادانالبافبحثططوثت بارن  ت ح االحاتكتت
 كاتعبحثاوضودنت.

 اؤا بإث باطوتالباونالحتبحثاطاتال بواصررحثادنالاتبز بحثاصلوانت. .9

 ا ندابدل بحثاالح طب تفبحازانالبحثا الطتبحثا ااتبافبق ؿبحثااصلاتف. .,2

 ؿبالاتل.با ندابحثاصلـبدل باصالزتبا او با .22



16 

 

 ااافبحثاصلـبافبا وتـبحثااصلاتفبحثادنالاتفبز بحثاالس. .21

 بإث بأفبح االحاتكتتب زاالػب,1,2  بو لتـباااابأ وبغنث  0,,1وقابأدنالتبرناتتب اصنفبثطؼبحهلل بببببب
برحوجبػبدنالؾ بح االحاتكتتب  تطتبثونبداةبزوح ابثصؿبافبأ الرهنب:

با ندابدل بااالاربحثاصلـباوؿبحثالاتل. -
بافباطندؿبحثااصلـبز بدالتتبحثاصلـ.ارتاب -
بأرونب بااانجبإث بوقتبا تالبز بارطتلهن؛بولثؾبافب طوحاونبااااةبواط ؽب  ووثتبوت ال.بب -

بأهاحؼباصظـبببب بواارن بباع بحثااحالسبحثاانات  اانرنت بارن ببظالوؼبوح  بأرون بإث  وأدنالتبأتضنم
با احاونبز بحثطلوؿبحثاالح تتبانتل :حثاوحابحثاالح تتبدنات بوثصؿبافبأهـبانبدالضاهبافبااترحتبح 

إدطنءبزاللتبثلاضاتلبثتاوروحبردتطتفبز بدالتتباصلاوـباانبتصاؿبدل ب  نءبأثالبحثاصلـب اانبا نداهـب -
 ز بح ا نالبأزانالهـبق ؿبدالضونبأانـباضاتلبحثطلؿ.

 ا ندابحثاضاتلبدل ب رنءباصنالزوـبافب ضؿبارنقدناوـبحثثرن تتبوحثكاندتت. -

بدل ب - بحازانالبا ندا باف با تال بدل بإطضؽبداا بت ندا بووقتبحثاطاتال بحثصلتن  با اوتنتبحثاطاتال اراتت
 وحإل اكن نتبحالتلت.

ا ندابحثاضاتلبز بحثاغلببدل باداضاوـب وحءبحثارازصتفبأوبحثارطوتتف بولثؾبافب ضؿبانباوزالهبافب -
حزصتاوـبثلاصلـبوارا بحثث تبز برطسب ت تباصلتاتتب نثتتبافبحثا نطالبز بدالتتبحثاصلـ بواصاؿبدل برتناةبا

حثااصلاتف بواصط بحثطاللتبثكاتعبحثااصلاتفبثلادنالاتب ا مبافبحثصاابحثاااوابحثل بتداالؾبز بحثارنقدنتب
 حثصناتت.ببب

بحثاونالحتب - ب صض بدل  بثلااالتب بزالص بوااتح ب حثلطظ   بحثدطو  بحثاوحلؿ بو بح النؿ باونالحت اادـ
 ح كااندتت.

أفبح ا احـبح االحاتكتتب زاالػبرحوجبػبدنالؾ بتصط بحثاصلـببRobertson,k(2006)روبرتسونوتضتؼب
بز ب باطندلوـ بأثرنء بحثاضاتل بكاتع بثاان صت بأاناه بااتحبحثطاللت باان با تالبافبحثاضاتل  بثض اانعبثصاا زاللت

ااو بحثاصلتا باالالتبحثارحوكت؛باتثبت اطتعباصالزتبانبإلحبانفبكاتعبحثاضاتلبحثادنالاتفبدل بزوـبواالحتتب نثا
لحبانفبهرنؾب صضبح دناةبرظال .حثا اـ بأوح  بثر نطبااانجبإث بكوابوح 

بحثاوات بوحثا ب بدنالؾ بافبح  االحاتكتنتبحثاصلتاتت برحوجبػ ب  ؽبأفبح االاتكتتب زاالبػ تاضحبافباان
زو با نداهببادكعبدل بحثادنالاتبحإلتكن تتبثلااصلـ بوارا باثتالحمبافباونالحاهبحثلغوتت بوح كااندتت بوحثص لتت

بدل بح  اانعبحثكتابثراض ه بوحثاااثبدانبتطاالبزتهب لوالةبوحضات.
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 :ميارات التواصل الشفوى وتنميتيا لدى طفل الروضة :الثاني المحور 
اوالباوـبز باتنةبحثططؿ باتثباصابحثلغتبأ ن تتب بوثونباصابحثلغتبافبأزضؿباظنهالبحثردنطبحإلر نريبببببب

حا ال ب نلتبز باالالتبانبق ؿبحثااال ت؛باتثبت اأبحثططؿبز بحثاوكهبراوبحآل التف بثاراتتبدا بحثاونالحتب
بأزانالهب بز بحثاص تالبدف بزو با نداه بإثتوـ  بأزاناله بثتولؿ بوتالاببحثكاؿ بإثتوـ بت ااع بثغوتنم  وتاطندؿباصوـ

ب بزصراان بثلططؿ  بوح صت بآزنقن باطاح بارون بو نثانث بزو بأ نسبحثاصلتـ بحآل التف  بإث بالاوربوحثاطندؿباع ترظال
ب  بحثتاتـ ب درترة بحآل التف باع بوحثاوحلؿ بحثاطندؿ بدل  بت نداه باان باصنر بادتنء  بإث  بدراه  ب0,,1اااوؿ

ب .1،8 ب7,,1   ها باااوابحثرندؼ ،2

بوثلغتباوالباوـبز باتنةبحثططؿ باتثباصابحثلغتبأ ن تتبثاراتتبدا بحثاونالحتبحا ال ب نلتبز بببببب هلح
اتثبت اأبحثططؿبز بحثاوكهبراوبحآل التف بوتاطندؿباصوـبثغوتنم بت ااعبإثتوـبوتالاببباالالتبانبق ؿبحثااال ت؛

بإثتوـ بزو با نداهبز بحثاص تالبدفبأزانالهبوحثاطندؿباعبحآل التف بو نثانث بزو بأ نسب حثكاؿبثتولؿبأزاناله
بإث باصنر با بترظالبإث بالاورباااوؿبدراه باطاحبآزنقنبوح صتبثلططؿ بزصراان بت نداهبحثاصلتـبارون دتنء باان

ب.بب ،2 ب0,,1دل بحثاطندؿبوحثاوحلؿباعبحآل التفب درترةبحثتاتـب 

بوحثااناثتب بوحثاان ت  بواط ت ناون  بحث الح تت ب نثاونالحت بلثؾ بااثضم بحثاونالحت  باف بأروحع بأال صت وثلغت
ر نفبتاطلببوح  اانع بوأرهب ن اصالحضبوضعبهلهبحثاونالحتبحاال صتبافباتثبح ا احاونبتواتنم بتاضحبأفبحإل

وقانبطوتضمبز بح  اانع بتلتونبدالتتبحثاااث؛بثـبحث الحءة بثـبحثاان تبحثا باصابأقؿبحثاونالحتبح ا احانم بر تؿب
  باانبأفبهلهبحثاونالحتب بارطلؿبدفب صضونبافباتثبح  ا احـبحثلغوا.بب15 ب7,,1د احثونا بوآ الوف 

طوقت بواكنؿبحث الحءةبوحثاان تباصاااحفبدل بحثالاتبحثاااو ت بزاكنؿبح  اانعبوحثاضـبتصاااحفبدل بحثالاتبحثار
زنثصضقنتباا ناثتب تفبحثاكن تبحاال صت بزنث الحءبوحثا ااصوفبوحثُاانببوحثااااثوفبت اثوفباوحقصوـبز ابتااوؿب
بحثاصلتاتتب بحثارنهل با طتط بوهالح االار باناب  بإث  بوحث نال ء بقنال ء  بإث  بوحثااااث بااااث  بإث  حثا ااع

ب 8,,1 

بزت الأبوبببب بتا ال بثـ بوتاالـ بت اع بزنثططؿ بحإلر نري  بح النؿ بز بدالتت بحثاااو ت بحثلغت بحثدطوتت بحثلغت ا  ؽ
  بوتااثبح النؿب70 ب7,,1وتااب بوتصابح النؿبحثدطوابأ نسبحثراوبحثلغوا اااابالكببزضؿبحهلل 
ـبتلوغبحثااااثوفبحازانالب الانتبز بحثلغتبافب ضؿبردنطتفبال ت تفبهانب:بحثاضـبوح  اانع بزصرابحثاض

بأزانال ب بإث  بحثالانت باااوؿ بح  اانع بوز  بثآل التف  بر لون بتالتاوف بحثا  بوا نلاهـ بإاالحاناوـ  بدف اص ال
وتانوثوفبإدناةبلتنغاونبأوبح اتصن ونب بوحثاضـبوح  اانعباضباروانبتادؼبدفبحثص ؿبواتطتتباصنالهباعب

ب .100 0,,1درور حإلاالحانتبوحثادندالبوحثا نلا أاااب
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وح النؿبحثدطو بهوبح النؿبحثل بتاـبدفبطالتؽبحثاضـبوحثااتثب تفبحثاال ؿبوحثا ا  ؿ بوتاـب صاةب
طالؽباثؿبحثااتثبحثا ندال باأفبتاااثبحثاال ؿبوحثا ا  ؿبز باكلسبوحاا بأوبدفبطالتؽبحثاوناطه بزتاالـب

ب بحثوناؼبزت اصنفب صضوان بإث بحثا ا  ؿبافب ضؿبكونر ب انبحثاال ؿ بح النؿبه بحثالات بواناة حث صض 
ب .95 ب،,,1ااضارتبافباصنر بوا  ت زور بأاااب انالة 

وتاافباصالتؼبحثاوحلؿبحثدطو بز بحث اثبحثانثيب أرهبدالتتبا ناؿبحثاصلوانتبوحازانالبحثا باااثب
بغتبحثارطوقت. تفبأططنؿبحثالوضتب ضؿبحث اثبحثانثيب واؼباا تؽبحثاطنهـبحثاا ناؿب تروانبافب ضؿبحثل

و وؼبت الالبحث اثبحثانثيبدل ب صضباونالحتبحثاوحلؿبحثدطوابوه ب ح  اانعبػبحثاااث بحثارن  تب
بثططؿبحثالوضتبو تاـبح اصالحضباؿبارونب د ءبافبحثاوضتح:

 :Listening Skillميارة االستماع    
ب بوهي بلثؾ بوتالا ط بحثااناثت  بالتون بثـ بحثلغت بإلا نف باصلاون بتاـ باونالة بوحثاان ت بأوؿ بحث الحءة  اونالة

بوحثاطالاحتب بوحثا نطع بحثاالوؼ ب ا رتف بحثططؿ بت وـ باتث بحثاانغ  ب ضتن بز  بوثت نم بحالا نطنم بتالا ط زن  اانع
ب(.11 ب7,,1وحثكاؿ بوافبثـبتؤا بلثؾبإث بحثلطظبوحثااناثت ر تؿبد احثونا بوآ الوف 
النؿب تفبحثااااثبوحثا ااع باانبأفبوتصابح  اانعبو تلتبإث بحثطوـبوحثاطاتال بوهوبالثؾبو تلتبح 

ح  اانعب اثن تباالاتربح را نهبآلالحءبوأزانالبوادندالبواص تالحتبحآل التفبحثلغوتتبوحثك اتت بوهوباونالةبقلتضمبانب
ب .39 ب1,,1ت اغر بدرونبحإلر نفبز باوحقؼبحثاتنةبحثا بتوحكهبزتونبغتاله زوتـبالطط  

بببأ ن تتبوه :وادااؿباونالةبح  اانعبدل بثضثتبكوحر
بتاصلؽبهلحبحثكنربب طالت تبحثكلوسبواالاتربحإلرا نه وداـبا نطصتبحثااااث.وببكنرببا ي/باالاي: .2
بب.حثا تؿبحث اصي بوبحثااتتربحث اصيب وبحإلاالحؾبحث اصيببكنربباصالزيبوتاضافب: .1
برط ي: .7 بحكااندي ب ضات بكنرب باااا باصون  وتال بوحثاطندؿ بحالوحت باا ع بز   ب5,,1وتااثؿ

ب .233
تأ لبح  اانعبأدان مبااصااةبواارودتبا الؼب ن اضؼبحثاونالحتبحث نلتب ن  اانعبوحثغالضبوبببببب

بان بثد ء بحثا ااع بزتون بو ن اضؼبحثاوحقؼبحثا بت ااع بافبح  اانعبرط ه  بافبهلهب  باثتاُل وااثؿ
وهلهبحاروحعبحاروحعبأهاتتبثططؿبانبق ؿبحثااال تبإ بأفب صضونبتكببح هاانـب هبوااالتببحثططؿبدلتهب

ب :202ب 0,,1   ها باااوابحثرندؼ 2,,1 بها بالطط باااا بببه 
بحثوناد  حثصالض  : .2 بهنادتتببح  اانع ب طالت ت بوت ااع بان بردنط بز  بحثططؿ بترواؾ بدراان وتاـ

بثلاو ت  باثضم.
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 الابتالاربزتهبحثططؿب  اااندهبو الوالهب انبت ااعبإثته ان ااندهبثوببح  اانعبثض ااانع حثا اتال  : .1
بقلتبأوبأغرتتبأوبااثتلتتبا اـبثه.

ح  اانعبح را نه :بوهوبح  اانعبحثل بتالاربزتهبحثططؿبحرا نههباانوثتبارهبثطوـبانبت اـبثه بزتلغ ب .7
باؿبحثاظنهالبحثا باداتبحرا نههبوت لؿباكوواحمبثاان صتبوزوـبانبت نؿ.

بحثروعبافبح  اانعبزإفبحثططؿباطنثبح  اانعبحثاالتل : .، بب الابزصؿ باأفبتالابدل ب ؤحؿبوز بهلح
بتوكهبإثته بأوبترطلباصلتانتباصترتبالاالبإثته.

وهوبحثل بتانال هبحثططؿبز باتناهبحثتواتتبولثؾبافبأكؿبحثاطنهـباعبحثااتطتفببح  اانعبحثوظتط : .5
 . ه بأوافبأكؿبقضنءبانكناه

 ميارة التحدث:
بااثؿباونالةبحثاااثبحثكنرببحإلتكن  بافبحثاوحلؿبحثدطبببببب و باتثبتأا بحثاااثبا ن ؿبح  اانع بوت ـو

  وتالبااااببثغوتتباطوواتباااؿبال نثاهبإث بافباوثهبزتهبحثططؿب ااوتؿبحث  الحتبحثا بتاالب ونبإث بالاور
  بدفبطالتؽبح النؿبحثا ندال باانبتااثبز بحثارنقدنتبوغتالهنبد البو ن ؿبحالنؿب238 ب5,,1 ضاه 

ب .8,,1 5،9وحثوناؼبوحثاااثبحثا ندال دناؿبلنثح ا الطتبانثالتطرتوفبوحإللحدتب
بوه  ب نثططؿ باالؿ بكوحب بثضثت بحثااتث باونالة بات ن تؿببواضـ بلناؽ اتل  بوح  ب اتال باااا  االتانف

ب: ب37 31 0,,1 
باالا : .2 با   بأدضنءببكنرب بوااالتب بحثاالوؼ بثرطؽ بحث لتات بحثطالت ت بدل  بحثططؿ بتاصالؼ وزته

 حثرطؽ.
بحازانالبواالات ون بو رنءباتثبتااافبحثططؿببكنربباصالز : .1 افبااوتفبدناحتبثغوتتب لتاتباارظتـ

بافب ب لتات بدالتنتبد لتت بوحثااافبافبإكالحء بحثلغوتت  بحثاطنهتـ باصالؼبا ثت ب لتات  اطالاحتبثغوتت
برناتتبحثالاالبوحثا تؿبوح  اا ؿ.

بببكنرببرط  بحكااند : .7 بحثططؿبدل بحثاطندؿبح كااند بحث لتـ بحثكنرببقاالة وحا ن هبوتاثؿبهلح
بوحثال ن تت بواكر هب بتا عبلثؾبافبحا ن هب نثث هب نثرطسبوحثا ناالة  ن راانءبإث بكاندتبحثراضء بوان
اثتالحمبافبح ضطالح نتبحثا باؤا بإث ب انتب ل تت بان رطوحء بأوب صضبحثاداضتبحثلغوتتبانثالصثـب

بأوبحثلكلكهبوحثطأزأه بوغتالهن
ب  ؽبزإفبحثاااثبتصاوبببببب بح النؿبحثلغو  ببز بضوءبان بز بدالتت بافبحاهاتت با تالة بدل باالكت كنر نم

اتثبتراوبثا بحثططؿبارلبططوثاهبحثا االةبوتراحابااالتكتنمبالانبا اـبحثططؿبز بحثصاالبثتاارهبافبحثاص تالبدفب
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أزانالهبوالغ ناهبوادندالهباكنهبحآل التف بزووبتاصالؼبدل باتطتتبحثرطؽبحثكتابثلاالوؼبوت اطتعباالاتببأزانالهب
بوارظتاونبوااوتفبالتلتبافبحثاطالاحتبحثلغوتتباانبتاارهبافبحثاطندؿبح كااند بحثكتاباعبحآل التف.

 أىمية التحدث:
لحبانفبحثاثتالب ت ااابحثاااثبأهاتاهبافباورهباضانمب  ؽبحثاان ت بوأررنبراالـبأاثالباانبر الأبأوبرااب بوح 

 بزإروـبتطضلوفبأتضنمبإال نثونباضانمبأاثالبافبحثاان ت بارنبتاتؿبإث بح ا  نؿبحثلغتب ن  اانعبأاثالبافبحث الحءة
بثلاص تالبدفبادندالهب بحثطالا بتصابو تلت بأره بوحثاطنهـ اان بثإلزونـ بزووبو تلت بثلاصلـ بأ ن تنم بحثاضـبدرلالحم وتصا
 بوأزاناله بوااصااباكن تبحثاتنةبحثا براانجبزتونبإث بحثاضـبز باوحقؼبا الطتبانث تع بوحثدالحءبوح كااندنت

ب .ب7,,1 02وحثارن  نتب واؿبحثاداضت بوارنقدتبحث ضنتنبحثا الطتب اااابالكببزضؿبحهلل ب

بولثؾب باانال ت بأاثالهن ب ؿ بثلااصلـ  بأهاتت بحاردطت بأاثال باورون باف بحثاااثبااونالة بأهاتت باأا  اان
وحإلكن تبدلتهباعببثاا تؽبأهاحزهبواتوثهبحثاالح تت بزووبتصابافبأهـبحا سبز بحثصالتتبحثاصلتاتت بافبحث ؤحؿ

بالطط ب  بحثاااث زوتـ بتاوفبااوالهن بوحثاصلـب1,,1 280حثارنقدت بحثاصلتـ بز بدالتت بال ت ت بزووبو تله   
 ا الؼباالحالون بو بتاافبأفبت اغر بدرهبحثاصلـبوحثااصلـبز بحثدالحبوحثاوضتحبثاطصتؿبدالتتبحثاطندؿبحثلطظ ب

ب.ز بحثاوحقؼبحثاصلتاتتبحثا الطت

بحوببب بإاا نب بتكتابأف بحثل  بحثططؿ باف بولثؾ بأ ال ؛ ب اا نبباونالحت بتؤا  بحثاااث بثاونالة ثططؿ
بحث لتـب بحثرطؽ بوتصواه بحثاصلتاي  با اوحه ب لثؾ بتصالؼبزتالاطع ب  بدان بت أؿ بثلثؾ بوراتكت بت كؿ  حثاااثب 

بثلاالوؼبوحثالانت بوت صاهبدفبحثالصثـبز بحثااتث.ب

رهبترواباهوبهاؼباوـبز باابلحاه؛ببأفباصلـبحثاااثب .Rahman, M. M(2010)وتال بالاانف
بحثااصلاتفب اكاودتبافبحثاونالحتبحثا بتاـبح ا احاونبز ب  تتباتناوـ.ب

ب بأفبأهاتتباونالةبحثاااثباططنؿبانبق ؿبحثااال تبااافبز بحثر نطبحآلاتت:0,,1 8،واال بدرترةبحثتاتـ ببببب

 ا ندابحاططنؿبدل بحثاطاتالبحثرنقا. -

 وح اتصنببحث  الةبحثاطالوات.اا ببحاططنؿبز باصلـب -

 ا ندابحاططنؿبدل بحثاغلتتبحثالحكصت. -

 ا ندابحاططنؿبدل بح النؿبوحثاوحلؿ. -

 ارا بثاابحاططنؿبدناةبحااالحـبحآل التفبدرابحثاوحالبوحثااناثت. -
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 أىداف التحدث:
تؿب  بر 1,,1 97  دل بأاااباااوال 1,,1 ،8تا ؽبحثاااثبأهاحزنمبااصااةب زوتـبالطط باااا       

بوآ الوف  بحثونا  بحثرندؼ 7,,1 ،23 230د ا باااوا بها  بح الحهتـب7,,1 1،9     دوحطؼ
  برلاالبارونبانتل :2997 ،72اااا 
بُااافبحثططؿبافبحث االةبدل بوضوحبحازانالبوا فبدالضون. -

باُثال بثالوةبحثططؿبحثلطظتت. -

بُااافبحثططؿبافباداتؿبحثكاؿبواالات ون. -

بالبز بوااحتبثغوتت.اُرايبقاالةبحثططؿبدل بارظتـبحازان -

بُاا فبقاالةبحثططؿبدل بحثوكنءبوحثرطؽ. -

بحثاااثبز بكالتب لتاتبوا ببقوحدابحثلغت. -

بُااافبحثططؿبافبحثاص تالبدانبتدنهاهب ص نالةب لتات. -

باُرايبح اصاحابحثططؿبثضالنؿب غتاله. -

 إثنالةبانكتبحثططؿبثلاص تالبوحثاااث.بب -

  الروضة:ميارات االستماع والتحدث المناسبة لطفل 
ث ابحهااتبداتابافبحثاالح نتبوحث اوثبحثاال وتتب اراتتبحثاونالحتبحثلغوتتب باونالحتبح  اانعبوحثاااث بببببب

بثا بططؿبحثالوضتبوقااتباكاودتبافبحثاونالحتبحثارن  تبثلططؿبوافبهلهبحثاالح نتب:
ح  اانعبثا ب بحثا بحهااتب اراتتباونالحتب2993االح تباالتانفبااااب اتالبوحاتل بلناؽبات ن تؿ 

بططؿبحثالوضتب ن ا احـباا ؿبحثادن ت باتثباوللتبإث بأال عباونالحتبزالدتتبثض اانعبوه :
بحثااتتربحث اص ب اصالؼبحثططؿبدل بحالوحتبحثا اودت . .2
حثالرتؼبحث اص  إاالحؾبأوكهبحثد هبوح  اضؼب تفبألوحتبحثالانتبافباتثبحثاالكتبوح الاطنعبوب .1

بحثااة .
باوقعبحثكتابثانبتل ب اندهبأ بحثار ؤب صاب انعبحالوحتبوحاااحث .ح  ارانجبحث اص  حث .7
 حثا وتـبحث اص  حثااـبحثلحا بدل بحثا اوع . .،
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باااا ببببب بالطط  بها  باف باضم بحاطؽ باااا 2,,1وقا باااا بد احهلل باانؿب0,,1   بغناة   
بوحث9,,1ااالوس  باونالحتبح  اانع بدل  بوزيبضو ون  ب  بحثالوضت بثططؿ بحثارن  ت بحث اثبباااث اولؿ

بدل ب بدالضون بواـ بحثالوضت باططنؿ بحثارن  ت بوحثاااث بح  اانع بث صضباونالحت با ا تت بقن ات بإث  حثانثي
ـبأهاتاونباططنؿبحثالوضتبوث ابقنحث ناةبحثااااتفبثلاصالؼبدل بآالح وـبز باا بارن  تبهلهبحثاونالحتبواا ب

بتوضحبهلهبحثاونالحت:وحثكاوؿبحثانث ب ببحثا االات إكالحءبكاتعبحثاصاتضتبحث ناثوفب
 (1جدول)

 ميارات االستماع والتحدث المناسبة لطفل الروضة

 أواًل: ميارات اإلستماع م
 يميز الكممات التي ال تبدأ بنفس الحرف من مجموعة صور 1
 . يربط األصوات المسموعة بالصور. 2
 يذكر الحاسة التي ترتبط بالكممة أوالجممة المسموعة. 3
 الكممات والصور التي تبدأ بنفس الحرف المسموع.يربط بين  4
 يتوصل إلى اإلجابة بعد سماعو األلغاز الشفوية. 5
 يذكر كممات تبدأ بنفس الحرف المعطى لو شفويًا. 6
يميز الكممات التي ال تبدأ بنفس الحرف من مجموعة كممات منطوقة  7

 سمعيا.
 صحيحًا. ينطق الحروف والكممات والجمل المسموعة نطقاً  8
 يستبعد الكممة غير المناسبة من بين مجموعة كممات مسموعة. 9
 يعيد سرد القصة التي حكيت لو مراعيًا التسمسل فى أحداثيا 11
 يجيب عن تفاصيل تتعمق بأحداث قصة مسموعة . 11
 يتنبأ بالنتيجة نتيجة االستماع إلى أحداث قصة ما. 12
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 دور الروضة فى تنمية ميارات االستماع والتحدث لدى الطفل:
بافببببببب بوثانرتتبددالبدوالحم ب تفبحثر بددالبدوالحم بحثلغتباو تلتبثضالنؿبز بان بحثططؿبز بح ا احـ ت اأ

دااله بوااطوالبثاتهبحثلغتباطوالحمب التصنمباراوبثغتبحثططؿب داؿب التعبواارحتابز ب روحتبانبق ؿبحثااال ت بإ ب
ل بحثاص تالبقنلاله.بوحثاالحاتببحثلغوتتبأفباصظـبحاططنؿبتأاوفبحثالوضتبوقناو وـبحثلغو باااوا بوقاالاوـبد

بز باراتتب ب اوالبا تال بحثالوضت بوا وـ بحثاكنؿ  بز بهلح ب تروـ بزالوؽبزالاتت بواوكا ب  تطت  حثا بت ا ااورون
بحثرندؼ  بثا بحثططؿ ها باااوا ب ا نببحثططؿبحثلغت ب0,,1 31حثاونالحتبحثلغوتت باتثباصاؿبكنهاه  ؛

باتثب بحثا الطه؛ بحثاونالحتبحثلغوتت باونالا بحثاااثبواراتت بحثاونالحتبحثا باالا بإث باراتاون اأا بز با اات
 ب بورظالحمب الا نطبحثلغتب اتنةبحثططؿبوانكناهبحالا نطنمبوثت نمب,1,2 51وح  اانعب هنثتباكنكيبد احثالااف 

بزإفبهلحبتصابانزرحمبثهب اا نببحثلغتبوتالا طبحاا نببحثططؿبثلغتب ثضثتبأاوال:
 بحثططؿبدل بحثاصالؼبوحثاا ؽبوااتترباضاحبحثصنثـبافبحثراوبحثاصالز بوتااثؿب بحثكنرببز بقاالة هلح

 اوثه.
 .راوبقاالةبحثططؿبدل بااتتربوزوـبحثاضـبحثل بت اصهبافبحآل التف 
 بحثا نال أاؿب باضـ بأرانط باع بتاطن ؽ بحثل  ب نثاان ع بحثاضـ بألوحت بإرانج بدل  بحثططؿ بقاالة راو

  .5,,1 2،3 2،5 لؼ 
با ب  الحت بحثالوضت بوحثاص تالبوا اـ بزالصبحثااتث  بحثططؿ بأانـ بااتح بارن  ت باصلتاتت ب ت ت باوزال ال وتت

وح  اانعبوادنالاتبحثا نالبز باكنال وـ باانبترتابافبالتلتبحثططؿبافبحثاطالاحت بواالاتببحثكاؿباانبتاواب
ب .0,,1حثطالتؽبأاناهبثاصلـباونالحتبحث الحءةبزتانب صا أاؿب لؼ 

ب بأروحع بارا  بأف بحثالوضت بثاصلات بح را نه بوتااف بح  اانع بو نلت بحثططؿ بثا  بحثا الطت ح  اانع
وحثاالتل بولثؾب اوزتالبأردطتباارودت بواانوؿباصالزتباا بقاالةباؿبططؿبافبحاططنؿبدل بح  اانعبوحثااتترب
با بتاانجبحثططؿبإث بداةبااالت نتب حث اص بواراتاون بوتوكاب صضبحثاالوؼبحا كاتتباثؿ سبػبصبػبضبػ

 يعبر عن صورة أو عدة صور بمغتو 17
عبر الوسائط المتعددة مثل)تمفاز، حاسب يبدى رأيو فى ماده عرضت عميو  18

 آلي ، فيديو، كاسيت.......(
 يكمل قصة ناقصة. 19
 يعرض األفكار بطريقة منطقية. 21
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اابدل بح  اانعبثاراتتبحث االةبدل بحثااتترب تفبألوحاونبوطالت تبرط ون بها باااوابحثرندؼبثغوتتبدطوتتباصا
ب .0,,1 202 

اانبتاافبثاصلاتبحثالوضتبأتضنمبأفبارا باونالةبحثاااثبثا بحثططؿبافب ضؿبح هاانـب ااناثتبحثططؿبببببب
ااناثتبأدان مبااصااة؛باثؿ:بااناثتبز بحثطالاتت باوت تبحثطالصبثااناثتبحاططنؿبحثكاندتتب باتثباأ لبهلهبحث

 باتثبأفبحاططنؿبتاصلاوفبدل ب2997 711إاا بحثاوضودنتبحثا باثتالبحهااناوـ دوحطؼبح الحهتـباااا 
بد احث نالاب بكاند  ا ر  بأو بثرن   ب داؿ باطاتالهـ بوت اثنال بد وثوـ باردغؿ بدراان بأزضؿ راو

بث2999 777د ال  با لتصبوقانم بحثالوضت بثاصلات بوتااف ب  بودفب  باصرتوـ  بحثا  بحاااحث بدف لاص تال
ادندالهـبأانـبراض وـ بوادكصوـبدل بحثاااثباعب صضوـبحث صضبواصونبااصلاتب ضؿبحاردطتبحثتواتتب

ب .2999 11حثاارودتبواوؿباوضودنتبا الطت ها باااوابحثرندؼ 
بغن بأولت بز ا بثلططؿ  بحثلغوتت بحثاونالحت باراتت بز  بحثالوضت بالص ه بحثل  بثلاوال باانؿبوراتكت اة

بحثاونالحتب9,,1ااالوس  بحاوث بز باصلـ بحثروحة باصا باتثبأرون ب االالتبالتنضبحاططنؿ؛ بح هاانـ ب ضالوالة  
بد احثالدتا  باناا بواتا باالح ت بأولت باان بحثا الطت  بحثاااثب,1,2حثلغوتت ب اونالحت بح هاانـ ب ضالوالة  

ببحثاونالحتبحا ال بانث الحءةبوحثاان ت بوح  اانعب ندا نالهانباونالحتباوت تبثغوتتباكصؿبحثططؿبا اصاحمب اا ن
إث بأهاتتباراتتباونالحتبح  اانعبوحثاااثبز ب فبا االةب ن ا احـببAnne,W,J (1997)اانبأدنالتباالح تب

بضوـبحث صض.حثصاتابافبحثااح ؿبوحا نثتببحثاال وتتبحثا بارتابافباطندؿبحثااصلاتفباعب ص
  :إعداد مواد وأدوات البحث 

 أواًل: إعداد مواد البحث:
 :دليل المعممة  .1
 اليدف من دليل المعممة: -
هاؼباثتؿبحثاصلاتبإث باوضتحب طوحتبحث تالبز بحاردطتبحثا ااتبثلططؿبوز نمب  االحاتكتت زاالبػبرحوجبػبببببب

 دنالؾ  بوثتاوفباالداحمبثلاصلاتبز بارطتلبحاردطتب ن ا احـبح االحاتكتت زاالبػبرحوجبػبدنالؾ .
بحث ناثوف بحبوقنـ بأردطتبالتنضبحاططنؿب ن ا احـ بثارطتل باثتؿبحثاصلات برحوجبػب إداحا ب زاالبػ  االحاتكتت

بدنالؾ  بوقابح اصنرتب اكاودتبافبحثالناالبدرابإداحاهنبحثاثتؿ:
ب ضات ببببب باااا بااااحث وحثاة 1,,1وزنء باااا بحثرندؼ 7,,1   باااوا بها  بكورحؿب7,,1     

بوآ الوف  بااوب0,,1د احثالاتـ باااا ب اوا    با صا بوالاضنف بقراتؿ ب3,,1ث  بأاااب  باااا بإتانف  
  بوقاباـبدالضهبدل باكاودتبافب1,21ػب1,22ثتؿبحثاصلاتبثارولبا  :أثصببوأاصلـبوأ ااال   با,1,2 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp;jsessionid=b4XaUVg2rVUF9eY0dMpWSQ__.ericsrv003?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Wilson+Julie+Anne%22
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حث ناةبحثااااتفبحثا التفبز بحثارنهلبوطالؽبحثااالتسبواكاودتبافبحثاوكونتبواصلانتبالتنضبحاططنؿب
بواـبإكالحءبحثاصاتضتبحثا االات ولثؾب واؼباصالزتبآالح وـبواضاظناوـباوؿباثتؿبحثاصلاتب

  : بطاقات الخاصة بتقويم الطفل .2
بحثااااتفبحثا التفبز بحثارنهلبوطالؽبحثااالتسبببببب اـبدالضب طنقنتبحثا وتـبدل باكاودتبافبحث ناة

وقابأ ا بحث ناةب بواكاودتبافبحثاوكونتبواصلانتبالتنضبحاططنؿبولثؾب واؼباصالزتبآالح وـبواضاظناوـب
رون:باصاتؿب صضبحثلوالبحثا ا ااتبز ب طنقنتبحثا وتـ بحثااااوفب صضبحثاضاظنتبدل ب طنقنتبحثا وتـبا

 نا نعبكاتعبحآلالحءبوحثاوكتونتبحثا بأاث ب ونببحث ناثوفبقنـ ببوباصاتؿبحثلتنغتبحثلغوتتبث صضب طنقنتبحثا وتـ
بحث ناةبحثااااوف بو رنءمبدلتهباـباكالتبب طنقنتبحثا وتـبأثرنءبارطتلبحثاكال تبح  اطضدتت.

 ة لمواد البحث:التجربة االستطالعي
بحثااااتفب بإكالحءباصاتضتبحث ناة  اط تؽباثتؿبحثاصلاتبو طنقنتبحثا وتـبدل بدترتببحث ناثوفبقنـ صا

 بثضثتفبططضمبوططلتب ب,7ددوح تتبافبأططنؿبحثا او بحثثنريب ااال تبحثلغنتبحثاكالت تتب  وهنج ب لغبدااهنب 
ب باصاتؿبرافب صضبحاردطت بواـ ب ون  بثاا تؽبحاهاحؼبحث نلت بحاردطت بأ طالتبحثاكال تبدفبارن  ت  بوقا

بصلاتبو طنقنتبحثا وتـببكنهرةبثاط ت ونبز بحثاكال تبحا ن تت.و لثؾبأل حباثتؿبحثا
 ثانيًا: أدوات البحث

 اختبار ميارات التواصل الشفوى المصوّر لطفل المستوى الثاني برياض األطفال: -
ب بإلداحا ب إداحا بحث ناثوف بقنـ بحثدطو  بحثاوحلؿ بح ا نالاونالحت بحثدطوا؛ بحثاوحلؿ باونالحت بقنـقن ات

ب لطتببحث ناثوف بحثايبدنثكتبحثاونالحتبحثلغوتت بوحثاالح نتبحث ن  ت بحثااببوحثاالحكع باف  ن طضعبدل بداا
بوارون: ب نلت  ب لطت بوحثاااث بح  اانع بواونالحت ب اتالدنات  باااا باالتانف بلناؽبوحتباالح ت اتل 

بطصتات  2993ات ن تؿ  بأااا بالدا  باااا 2998  بالطط  بها  بواالح ت بأاااب2,,1   بدل    
  وباالح تبركضءب0,,1 بواالح تبد احهللبااااباااا  7,,1واالح تبطنهالةبأااابحث  ندي   ب1,,1اااوال 

  ب9,,1  بواالح تبغناهباانؿبااالوس 8,,1  بوثت تبحثاصنتتالبحث واتتبثالتنضبحاططنؿ 0,,1اااادل  
ـبدالضونبوقاباولؿبحث اثبحثانثيبإث بقن اتبا ا تتب اونالحتبحثاوحلؿبحثدطوابحثارن  تبثططؿبحثالوضتبوا

؛بدل باكاودتبافبحثا التفبز بحثارنهلبوطالؽبحثااالتس بواكاودتبافباوكونتبواصلانتبالتنضبحاططنؿ
نالحتبحثاوحلؿبحثدطو بثططؿبحثالوضت بوضوحبحثلتنغتبحثلغوتتبارن  تباوبولثؾبثلاصالؼبدل بآالح وـباوؿب:

 اا تفبحث ن اتب نثاصاتؿبأوبحثالؼبأوبحإلضنزت.بثلاونالحت ب
ب بإكالحء باـ ب لاؽبوقا بااااع بحث ن ات بأل ات بو لثؾ بحثااااوف بحث ناة بأقالهن بحثا  بحثاصاتضت كاتع

بحثااااتفبوأ لتبلوالاونبحثرون تت.
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ب
 إداحابح ا نالباونالحتبحثاوحلؿبحثدطو بحثالواّلبثططؿبحثا او بحثثنريب التنضبحاططنؿببحث ناثوفقنـب

ولثؾبق ؿبو صاباكال تبحث اثبثلاصالؼب ب ب روحتب5ػ0وحثل باـبح ا احاهبز با وتـبأاحءبحاططنؿبدترتبحث اث 
ب بح اصنرت بحث اث وقا بدترت بحاططنؿ بثا  بحثدطو  بحثاوحلؿ باونالحت براو باا  بافب ابحث ناثوفدل  كاودت

بحثاالح نتبوحث اوثبحثاال وتتبدرابإداحاهنبح  ا نالوه :
  ب2,,1واالح تبها بالطط باااا ب  2993االح تباالتانفبااااب اتالبوحتاتل بلناؽبات ن تؿ 

بحث  ندي  بأااا بطنهالة بأاااحث  ندي 1,,1واالح ت بطنهالة بااااب7,,1  واالح ت بد احهلل بواالح ت   
بدل0,,1اااا  باااا بركضء بواالح ت بااالوس 0,,1     باانؿ بغناه بواالح ت ب9,,1   بواالح ت أاتالةب  

ب .,1,2د احثالاافبحثدرطي 
بوزتانبتل ب طوحتبإداحابح ا نالباونالحتبحثاوحلؿبحثدطوابثططؿبحثالوضت:

 :اليدف من االختبار 
حثاصالؼبدل باا بااافبأططنؿبحثالوضتبافباونالحتبحثاوحلؿبحثدطوابق ؿبوب صابح ا احـبح االحاتكتت ب

بػبدنالؾ بز بارطتلب صضباؤدالحتبحثارولبحثاطوال با  ب:أثصببوأاصلـبوأ ااال .بزاالػبرحوج
 :وصف االختبار 

ح ا نالبزالا بالوال؛بثاصالزتباا بااافبأططنؿبحثالوضتبافباونالحتبحثاوحلؿبحثدطوابق ؿبو صاباا تؽب
برحوجبػ بح االحاتكتتب زاالبػ ب ن ا احـ بوبب صضباؤدالحتبحثارولبحثاطوالب ا  ب:أثصببوأاصلـبوأ ااال   دنالؾ  

ب حثر بددالب ؤح م.21حثااوالبحاوؿب نصب اونالحتبح  اانعبوتااوفبافب ب-بتااوفبح  ا نالبافبااوالتف:
  بثانر بأ  لت.ب8حثااوالبحثثنريب نصب اونالحتبحثاااثبوتااوفبافب  -

 ميارات التواصل الشفوي : ضبط اختبار
اـبدالضبح ا نالباونالحتبحثاوحلؿبحثدطوابز بلوالاهبحاوثتتبدل باكاودتبافبحثااااتفبحثا التفبببببب

ز بحثارنهلبوطالؽبحثااالتسبواكاودتبافباوكونتبواصلانتبالتنضبحاططنؿب واؼبحثاصالؼبدل بآالح وـبز ب
إ احءبأ ب، حثلوالةبارن  تبووضوحب:ببارن  تبحث ؤحؿبثلاونالة ببوضوحبحثلتنغتبحثلغوتت بح  ا نالبافباتث

بوب باصاتضتباوؿبح  ا نال  بحثااااوف ببحث ناثوفبقنـا االانتبأو بحث ناة بحثاصاتضتبحثا بأقالهن  إكالحءبكاتع
بو لثؾبأل حبح  ا نالبتاااعب لاؽبحثااااتف بوأل حبلنثانمبثلاط تؽبدل بحثصترتبح  اطضدتت

ب
ب
ب
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 التجربة االستطالعية الختبار ميارات التواصل الشفوى:
بحثاصاثتبب بحاوثتت بحثدطو بز بلوالاه باونالحتبحثاوحلؿ بح ا نال بأل ح بحثااااتف باصاتضتبحث ناة بإكالحء  صا

بحإلكن ت ب بحاططنؿبثلاصلتانتبوطالت ت ب واؼبحثاصالؼبدل باا بزوـ بثلاط تؽبدل بحثصترتبح  اطضدتت كنهرحم
 ا نالب صابحإلراونءبافبحثاكال تبوا نببحثلاؽبوحثث نتبوحثاصناضتبحإلالن تتبثض ا نال بوقاباـباط تؽبح 

ح  اطضدتتبثاثتؿبحثاصلاتبدل بدترتبددوح تتبافبأططنؿبحثا او بحثثنريب ااال تبحثلغنتبحثاكالت تتب  وهنج ب
 بثضثتفبططضمبوططلت بوأ طالتبحثاكال تبح  اطضدتتبدفبوضوحبحثاصلتانتبواطالاحتبح  ا نال ب,7 لغبدااهنب 

بوزتانبتل بدالضنمبثلثؾ:
 صدق اختبار ميارات التواصل الشفوى:  أواًل:
بحثاتفباااابانرفببببب بوضعبث تن ه ا نـ بوثلاأاابافب2،5 1,21ت لاب لاؽبح  ا نالبأفبت تسبان    

 لاؽبح ا نالباونالحتبحثاوحلؿبحثدطوابح ا اـبحث اثبحثانثيبطالت اتفبث تنسبحثلاؽبدليبحثراوبحثانثيب:
 الصدق الظاىرى: -1

ب بحثلاؽ باف بحثروع بهلح بلثؾبت وـ بوت الال بدلتوـ  بتط ؽ بت تسبوثاف بثان بح  ا نال بارن  ت باا  دل 
  واـبدالضب7,,288:1اكاودتبافبحثاا للتفبز بحثاكنؿبحثل بتراا بإثتهبح  ا نال  صابد احثالااف 

بحثلغتب بااالتس بطالؽ بز  بحثا التف بحثااااتف بحث ناة باف باكاودت بدل  بحثدطوا بحثاوحلؿ باونالحت ح ا نال
تفبز بطالؽبااالتسبالتنضبحاططنؿبواكاودتبافباوكونتبواصلانتبالتنضبحاططنؿ بحثصال تت بوأتضنمبحثا ال

بثلاا ؽبافبحثلاؽبحثظنهال بثض ا نال.ب
 الصدق الثنائي )التجانس الداخمي(  -2

اصااابهلهبحثطالت تبدل باا بحالا نطبحثوااحتبأوحث رواباعب صضونبحث صضباح ؿبح  ا نال والثؾبحالا نطب
ب .7,,1 237ااؿ  صابد احثالااف اؿبوااةبأوب راباعبح  ا نالب

 بوبحثلابpearson's correlation coefficientواـبح ا احـباصناؿبح الا نطبحث  تطبث تال وفب 
بح  ا نال  بثاونالحت بحثالتت بحثاالكنت ب  بااتتف بااغتالتف ب تف بااؿ بت تسبحثصضقت بثض ا نال بحثالتت بحثاالكت  بو

 ب ترانبانرتباصناضتبحالا نطببحثص نالحت بب2,.,درابا او با ثتبأغلبباصناضتبح الا نطبوأوضاتبحثران لب
 بح  ا نالبحثانثيبتاااعب  االبدنٍؿبافبحثاكنرسبحثاح ليب تفباطالاحاهبوباانوالهبوب0,., باحثتبدراب5 21 20

بحثاالكتبحثالتتبثه.

ب

ب
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 ثانيًا: ثبات اختبار ميارات التواصل الشفوى:
ب:وحثاصنا تبحآلاتتبspssاحـبحث الرنالبح الن  اـبحثاا ؽبافبث نتبح  ا نالبافب ضؿبح ا بب
ب
 .معامل "ألفا" لمثبات 

ب طالؽبا الطت بαتاثؿباصناؿبأثطن ببببب بح  ا نالبإث بأكرحء بدفباكر ت بااو طبحثاصناضتبحثرناكت  
 (.7,,1 235و لثؾبزإرهبتاثؿباصناؿبح الا نطب تفبأ بكر تفبافبأكرحءبح  ا نال  صابد احثالااف 

 :التجزئةالنصفية باستخدام معادلة جتمان 
ز بهلهبحثطالت تبتط ؽبح  ا نالباالةبوحااهبز ط بثـبا  ـباالكنتبدترتبحثا رتفبإث برلطتفبااانز تفباانانمبافب
باالاتببأ  لاهب بح  ا نالب صا بتر غ بأفبت  ـ اتثبحثصاابوا او بحث ووثتبوحثلصو ت بوثا بتاا ؽبلثؾبزإره

ب بأو ب ووثاون با اوتنت بحثاالاتببا ب بلوحت بحثط الحت بدل  بحاوؿ بحثرلؼ بتااو  ب اتث لصو اون؛
بحثروكتت أالقنـ3 0 7 2حثطالا  أالقنـ بحثط الحت بدل  بحثثنري بحث  ـ بوتااو  بتا بب8 5 ، 1.....   بثـ   ...

  ب أاااب،8:ب3,,1اصناؿبح الا نطب تفباالكنتبدترتبحثا رتفبز برلط بحثا تنس اااوابد احثالتـبار ي 
 بت تفبران لبا نبب0وحثكاوؿب ب  ب717ب 2995  ب اكا بد احثاالتـبا تبب 2999 280اااابحثط تب 

بحثث نتب وناتفبحثطالت اتف:
 (1جدول )  

ب"معامالت ثبات اختبارميارات التواصل الشفوى
 باستخدام معامل ألفا و التجزئة النصفية

معامل ألفا  الميارة
 كرونباخ

التجزئة النصفية)معامل 
 جتمان(

 1.83 1.79 (1الميارة )
 1.81 1.75 (2الميارة )

 1.82 1.78 الدرجة الكمية
با او ب بدرا بإالن تنم باحثت بانرت بح  ا نال بث نت باصناضت بكاتع بأف بحث ن ؽ بحثكاوؿ باف وحاضح

ب باانبتوزالباؤدالحتبكتاةبثاااعبح  ا نالبحثانثيب االكتبدنثتتبافبحثث نت.2,., 
  االختبار:حساب معامالت السيولة والصعوبة لمفردات 
اصناؿبحثلصو تبهوبر  تبحثااصلاتفبحثلتفبأكن وحبإكن تبلاتاتبدفبحثط الة.بزإلحبانرتبإكن نتبكاتعببببببب

لحبثـباافبأ بإكن تبلاتاتبزإفباصناؿب,,.2حثااصلاتفبلاتاتبزإفباصناؿبحثلصو تب=  وهوبأدل بقتات بوح 
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  باانب,,.2لبأ بقتاتبافب لطالب:بحثلصو تب=بلطال وهوبأار بقتات وهلحبتصر بأفباصناؿبحثلصو تبتأ 
  بواـب0,,1 751تدتالباصناؿبحث ووثتبإث بر  تبحثااصلاتفبحثلتفبأكن وحبإكن تب طأبدفبحثط الة أااابدواه 

ا نبباصناضتبحث ووثتبوحثلصو تبثاطالاحتبح  ا نالبااوتاحمبإلدناةباالاتببحثاطالاحتباالات نمبارنرثتنم بوااالحوحب
و لثؾباصاباصظـب رواب، (  1.64 -1.36) اصناؿبحثلصو تب تف (،  1.68-1.32)اصناضتبحث ووثتب تف

ب.ح  ا نالااطنواتبز بر ببحث ووثتبوحثلصو ت باتثبالود بز بإداحاهنبحثطالوؽبحثطالاتتب تفبحاططنؿ
 :حساب معامالت التمييز لمفردات االختبار 
 حثل بتصااابدل بحث طوحتبKellyاـبا نبباصناضتبحثااتتربثاطالاحتبح  ا نالب ن ا احـب"اتنث " بب
بحثانثتت:
 .باالاتبباالكنتبحاططنؿباالات نمبارنرثتنم
 ب بأدل ب13زلؿ بدل  باللت بحثا  بوه  بحثصلو  بحثكرء بز  با ع بحثا  بحثصترت بأزالحا باالكنت %باف

 حثاالكنت.
 ب بأقؿب13زلؿ بدل  باللت بحثا  بوه  بحث طل   بحثكرء بز  با ع بحثا  بحثصترت بأزالحا باالكنت %باف

 حثاالكنت.
  بوه ب39.,-08.,اثتب"كور وف" بوقاباالحواتباصناضتبااتتربكاتعباطالاحتبح  ا نالب تفب ح ا احـباصن

ب.اصاباصناضتبااتتربدنثتت
 زمن تطبيق االختبار:

بحثرافبب بقتنس باـ باتث بح  ا نال  براف بااو ط با نب باصناثت ب ن ا احـ بح  ا نال باط تؽ براف با نب اـ
 البططؿ بحثا اغالؽبدرابحراونءبأوؿبططؿبافبحإلكن تبوأ البططؿبافبحإلكن ت بوا نببحثااو طب تفبأوؿبوأ

باقت ت. بب0،وقاب لغبحثرافبحثا اغالؽ 
 طريقة تصحيح االختبار:
باتبثاؿب ؤحؿ بوثلثؾباصابحإلكن نتبحثااصااةب طأ بواـبالاتحبح  ا نالب رنءبدل :باوكابإكن تبوحااةبلات

درابإكن تبحثططؿبدفبحث ؤحؿباناضمبتالؿبدل باالكانف بودرابإكن اهبدل بدرلالبوحاابتالؿبدل باالكتب
بوح ب بوحااة  بدل بلطال  بتالؿ بتكتببرون تنم بثـ بحثططؿبلح بااطلبباف بحثا  بحثاااث ب صضبأ  لت بانثت وز 

ب اطالتغونبثاللابحثاالكنتبا ببإكن اه. بحثااتثبا كؿبحثاصلاتبإكن اهبز بأوالحؽب نلتبوا ـو

 :إجراءات البحث التجريبية

 أواًل: اليدف من تجربة البحث:
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هازتباكال تبحث اثبحثانثيبإث بح ا احـبح االحاتكتت زاالبػبرحوجبػبدنالؾ بز بارطتلبحثارولبحثاطوال ا  ب
ب باططنؿ بوأ ااال  ب التنضبحاططنؿ :أثصببوأاصلـ بحثثنري بب0حثا او  باراتتب5ػ بز  بزندلتاون ب روحتبوا ل   

 ونالحتبحثاوحلؿبحثدطو ب.ا
بحثا ا ؿب بحثااغتال بداح بان بحثااغتالحت بكاتع بز  بااانز اتف باكاوداتف بران ل با نالرت ب ضؿ باف ولثؾ

برحوجبػبدنالؾ  بإاا بحثاكاوداتفبضن طتبوحا ال  اكالت تتبز بارطتلببوحثاااثؿبز بح ا احـبح االحاتكتت زاالبػ
ب صضباؤدالحتبواصنتتالبحثارولبحثاطوال ا  ب:أثصببوأاصلـبوأ ااال .

 ثانيًا:اختيار عينة البحث
باكال ت باف بحثواؼ بضوء ب التنضبحث اثبز  بحثثنري بحثا او  بأططنؿ باف بحث اث بدترت باااتا باـ  

ب5ػ0حاططنؿ  بحثاالح   بثلصنـ ب  وهنج بحثلغنتبحثاكالت تت بااال ت بالوضت ب روحتباف ب1,21  بػ بوقاب1,27ـ ـ 
بحث اثباف  بوحا ال بضن طتب,5ااورتبدترت باكالت تت بإااحهان بإث باكاوداتف با  تاوـ باـ بوططلت  بططضم  
ب بططضمبوططلت بوتالكعبح اتنالبهلهبحثصترتبثأل  نببحآلاتت:ب,7واااوفباؿباكاودتباف ب

 كال تبحث اث.اانبت وؿبإكالحءحتبابحث ناثوفالوضتبااال تبحثلغنتبحثاكالت تتب  وهنجبا البداؿبب 
 بحث طوحتب بارطتل بت وؿ باان بحاوؿ بحثا او  بأططنؿ باف بواصناضم بزوانم بأاثال بحثثنري بحثا او  أططنؿ

   ووثت.
 بأططنؿبحثا او بحثثنريبقابرنثوحببقاالحمبافبحثاصلـبز بحثا او بحاوؿ.ب

 ثالثًا:التصميم التجريبى لمبحث:
ح ا اـبحث اثبحثانثيبحثالاتـبحثاكالت  ببثلاكاودنتبحثااانز ت بولثؾب ن اتنالباكاوداتفبااانثلاتف بثـبببببب

حثا ا ؿبدل بحثاكاودتبحثاكالت تت بو بتط ؽبدل بحثاكاودتبحثضن طت اتو وثاببزنفببتط ؽبحثااغتال
ث تنسبحث  ليبوحث صا  ب  بوح ا اـبحث اثبحثانثيبهلحبحثالاتـبحث ن ـبدل بأ لوببح7,,1 7،5احثتف 
اونالحتبحثاوحلؿبحثدطوابز باؿبافبحثاكاوداتفبحثاكالت تتبوحثضن طت باتثباـبارطتلبحاردطتبب  ا نال

ثاكاودتب ن ا احـبح االحاتكتتب زاالبػبرحوجبػبدنالؾ بثلاكاودتبحثاكالت تت بواـبارطتلبرطسبحاردطتباعبح
بحثضن طتب نثطالؽبحثاصاناه.
 ث:رابعًا: ضبط متغيرات البح

باضافبحث اثبحثانثيبحثااغتالحتبحثانثتت:
 المتغير التجريبي: .1
ولثؾباعب بااثؿبحثااغتالبحثاكالت يبثل اثبز بح ا احـبح االحاتكتتب زاالبػبرحوجبػبدنالؾ بز بارطتلبحاردطتببببب

 حثاكاودتبحثاكالت تت ب ترانباـبارطتلبرطسبحاردطتباعبحثاكاودتبحثضن طتبوثافب نثطالؽبحثاصاناة.
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 :المتغير التابع  .2
 اونالحتبحثاوحلؿبحثدطواوبوهبااغتالبان عبحدااؿبحث اثبحثانثيبدل ب

 وه :باـباانوثتبض طب صضبحثااغتالحتبحثضن طت ب المتغيرات الضابطة: .7
بحثراريباتثبا عب العمر الزمني: - بحثصاال بحثا نالببز  بحث اثبحثانثي باكاودا  بأزالحا بح اتنال الود بدرا

ب ب روحت بوهـبافبأططنؿبحثا او بحثثنريب التنضبحاططنؿ.5ػبب0افب بأدانالهـبز بحثطاالةبحثصاالتت
تاثؿبأططنؿباكاودايبحث اثبارط تبو ت تبكغالحزتتببا الت نمبوحااةبافببب:المستوى االجتماعي واالقتصادي -

با او بحكاانديبوحقالنااباا نالب بز اب بأروـبترااوفبإث بأ البو ت تبثون بحث ناثوفبقنـااترتب وهنج باان
بصبحث طنقنتبحث نلتب نث تنرنتبحثد لتتبثاكاودايبحث اثبز بحثالوضت. طا
بحث اثبز برطسبححثطاالةب الظروف الفيزيقية: - باكال ت بارطتل بتاـ بحث اثبحثانثيبأف باكال ت بارطتل الود بدرا

حثرارتت بولثؾب نإلضنزتبإث بأفباكاودايبحث اثبانال نبحاردطتبز با ر بوحاابواصالضنبثرطسبحثظالوؼبافب
بحالةبواووتت.ضوءبواالب

 خامسًا:الفترة الزمنيةالتى استغرقت فى تنفيذ تجربة البحث:
اـبارطتلبحاردطتبثاكاودايبحث اثبز برطسبحثطاالةبحثرارتت بوحثا بحاااتبافبحا  وعبحاوؿبافبدوالببببببب

ب1,27ػبب1,21روزا البإث برونتتبحا  وعبحاوؿبافبدوالبات ا ال نثطلؿبحثاالح  بحاوؿ بافبحثصنـبحثاالح  بب
بحث اتسب  .ـبب ارن  تبدتابالأسبحث رتبحثوكالتت20/22/1,21ـب وقاباوقؼبحثارطتلبتـو

 سادسًا:اإلجراءات العممية لتنفيذ تجربة البحث.
 . اوزتالبحإلاانرنتبحثاطلو تبثاكال تبحث اثبحث ناثوفبقنـ توفير اإلمكانات التجريبية المطموبة: .1
 التطبيق القبمي ألدوات البحث: .2
حث اثب ح ا نالباونالحتبحثاوحلؿبحثدطو  بإث بحثاأاابافباانزؤبحثاكاوداتف ببااحةهاؼبحثاط تؽبحث  ليببببببب

بتباكاودا بحث اثبق ؿب اأبحثاكال ت.أ بداـبوكوابزالؽباحؿبإالن تنمب تفبااو ط باالكن
بببببب بحث  لي بحثاط تؽ باف بح راونء بحثدطوابدل باكاودايب و صا باونالحتبحثاوحلؿ حث اث حثاكالت تتب ا نال

بح ا نال ت ب ب ن ا احـ بحثااو طنت ب تف بحثطالوؽ بوا ثت بااو طناون بوا نب بحثاالكنت باللا باـ وحثضن طت  
ثلاكاودنتبحثااانز ت بوحثل بت ا اـبز بانؿبح ا نالبحثطالؽب تفبااو ط بدتراتفبا ا لاتفب لضحبأاااب

ب  بولثؾبدل بحثراوبحثانث :,,,1 713االحا 
بحثااو بببببب با نب بحث اث حثاكالت تتباـ باكاوداي بحاططنؿ بثاالكنت بحثاصتنالا بوح راالحؼ بحثا ن ي ط

وحثضن طت  ب ن ا احـبح ا نال"ت"؛بثـبا نببا ثتبحثطالوؽب تفبااو طيبحثاكاودتبحثضن طتبوحثاكالت تتباانب
بهوباوضحبز بحثكاوؿبحآلا :
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 ( 2 جدول)
تواصل الشفوي ككل لدى مجموعتي قيمة"ت" ومستوى الداللة فى التطبيق القبمي الختبار ميارات ال

 البحث
درجة  المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة الميارات

 الحرية
قيمة "ت" 
 الجدولية

قيمة"ت 
 "المحسوبة "

مستوى 
 الداللة

الميارات 
 ككل

دالة  غير 1.4 2.11 58 ع م ن ع م ن
 1.15عند 

 31 12.4 6.1 31 11.3 5.2 

بااو طنتباالكنتباكاودا ببببب ب تف بإالن تت بزالوؽبلحتبا ثت ب باوكا بأره بحث ن ؽ بحثكاوؿ باف حاضح
حث اثبز بحثاط تؽبحث  ليب  ا نالباونالحتبحثاوحلؿبحثدطو ب باتثبأفبقتاتب"ت"بحثاا و تبثتسبثونبا ثتب

ب .0,.,حالن تتبدرابا او ب 
 ًا: تنفيذ تجربة البحث:سابع
بحثلغنتببحث ناثوفبقنـببببب بااال ت ب الوضت بوحثضن طت  بحث اثب حثاكالت تت باكاوداي بحث اثباع باكال ت  ارطتل

حثاكالت تتب  وهنجب ا نداةباصلانتبحث ندنت اتثبح ا ااتبح االحاتكتت زاالبػبرحوجبػبدنالؾ بز باا تؽب صضب
تب نثطالؽبحثاطوال ا  :أثصببوأاصلـبوأ ااال  بواا تؽبرطسبحثاؤدالحتباعبحثاكاودتبحثضن طباؤدالحتبحثارول

بحثاصاناة بواـبحا نعبحإلكالحءحتبحثانثتتبدرابارطتلباكال تبحث اث:
ق ؿبحث اءبزيباكال تبحث اثب صاؿبداةبث نءحتباعباكاودتبحث اثبحثاكالت تت؛بثاصالتطوـببحث ناثوفبقنـ -أب

ب باان بدل بحا نعب طوحتبح  االحاتكتتببقنـ ن  االحاتكتتبو طوحاون  بثااال وـ ب  تطت بأردطت  اانال ت
 .أثرنءبارطتلهـبحثردنط

باـبأتضنمباكوتربكاتعبحااوحتبوالناالبحثاصلـبحثا الطتبحثا باـبحإل اصنرتب ونبدرابارطتلبحاردطت. -بب
ب -جب ب:أثصب بحثاطوال ا   بحثارول بأردطت بارطتل بز  بدنالؾ  بػ برحوج بػ بح االحاتكتت زاال بح ا احـ وأاصلـباـ

وأ ااال ب ب ترانباـبارطتلبرطسبحاردطتباعباكاودتبحث اثبحثضن طتب ن ا احـبحثطالؽبحثاصاناة بوقاب
بحراو بحثاط تؽبز ب بارطتلباكال تبحث اثبز برطسبحثوقتبثلاكاوداتفب حثاكالت تتبوحثضن طت  باان  اأ

 رطسبحثوقتبثلاكاوداتف.
 اونالحتبحثاوحلؿبحثدطو ب:ب  ا نالحثاط تؽبحث صا ب -اب
حث اثببأاحة صابحإلراونءبافبارطتلباكال تبحث اثبدل باكاودا بحث اثب حثاكالت تتبوحثضن طت  باـباط تؽبببب
 ا نالباونالحتبحثاوحلؿبحثدطو  بدل باكاودا بحث اثبحثاكالت تتبوحثضن طتب صاتنم؛بولثؾبثلاصالؼبدل باا ب 

باط تؽبح ا نالباونالحتبحثاوحلؿبحثدطاـبهاحؼباكال تبحث اثب بوقاباا تؽبأ و ب صاتنمبدل باكاودا بحث اثبتـو
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ـ بواـباللابحثاالكنتبز بادوٍؼب نلت؛بااوتاحمب27/21/1,21ػ22حثثضثنءبوحاال صنءبوحث اتسبحثاوحز نفباف
بثلاصنثكنتبحإلالن تت.
:نتائج البحث التجريبية  

 البحث وتحميل النتائج وتفسيرىا: فرضاختبار صحة أواًل: 
بزالضبوزتان بأاحايببتل باوضتحب طوحتبح ا نالبلات باط تؽ بران ل بواط تال بحثران ل حث اثبواالتؿ

بحث تنس:
 والذى نص عمى: البحث: اختبار فرض

 تفبااو ط باالكنتبأططنؿبحثاكاودتبحثاكالت تتبحثا بب(15,1)درابا او بب"توكابزالؽباحؿبإالن تنمب
ارطلبحاردطتب ن ا احـبح االحاتكتت زاالبػبرحوجبػبدنالؾ بوأططنؿبحثاكاودتبحثضن طتبحثا با ا اـبحثطالؽب

حثاصاناةبز بارطتلبحاردطتبز بحث تنسبحث صا ب  ا نالباونالحتبحثاوحلؿبحثدطو بثلنثحبأططنؿباكاودتبحث اثب
بحثاكالت تت."

بحثدطو بو اص باونالحتبحثاوحلؿ بز بحثاط تؽبحث صا ب  ا نال باالكنتباكاودا بحث اثبإالن تنم نثكت
بانرتبحثران لباانب نثكاوؿبحثانث :

ب(3جدول)
 قيمة"ت" ومستوى الداللة فى التطبيق البعدى الختبار 

 ميارات التواصل الشفوى لدى مجموعتى البحث

 اتضح من الجدول السابق ما يمى:
اح مبحالن تنمب تفبااو طيباالكنتباكاودايبحث اثبحثاكالت تتبوحثضن طتبز بحثاط تؽببأفبهرنؾبزالقنمب -بأ

بحثدطوا بحثاوحلؿ باونالحت ب  ا نال بقتاتببحث صاا ب لغت باتث بحثاكالت تت  بحثاكاودت بثلنثح ولثؾ

 الميارات
ب

درجة  التجريبيةالمجموعة  المجموعة الضابطة
قيمة"ت"  الحرية

 الجدولية
قيمة"ت" 
 المحسوبة

 مستوى الداللة
 عبـبفبعبـبف

 
58 

ميارات 
 االستماع

  3.2ب25.5 ,7ب،.1ب8.5ب,7
2.11 
 

11.8  
دالةعند 
مستوى 
1.15 

ميارات 
 التحدث

 12.8 3.12ب25.7 ,7ب2,.1ب3.3ب,7
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 ثا او ب,,.1 با نو  08  ترانب لغتبقتاتب"ت"بحثكاوثتتبدراباالكتباالتت  11.8"ت"حثاا و تب 
  .0,.,ا ثت 

أفبهرنؾبزالقنمباح مبحالن تنمب تفبااو طيباالكنتباكاودايبحث اثببحثاكالت تتبوحثضن طتبز بحثاط تؽب -بب
ب بحثدطوا بحثاوحلؿ باونالحت ب  ا نال بقتاتبحث صاا ب لغت باتث بحثاكالت تت  بحثاكاودت بثلنثح ولثؾ

ب ثا او ,,.1 با نو  08 ترانب لغتبقتاتب"ت"بحثكاوثتتبدراباالكتباالتت ب  12.8"ت"حثاا و ت 
  .0,.,ا ثت 

بالقـ  ب،وحثكاوؿ بتوضح بحثاوحلؿبب  باونالحت بحث صااب  ا نال بحثاط تؽ بز  بحثا ثت بوا او  قتات"ت" 
بحثدطوابااؿبثا باكاودايبحث اثب:

ب(4جدول رقم)
 قيمة"ت" ومستوى الداللة فى التطبيق البعدي الختبار 

 لدى مجموعتي البحث ميارات التواصل الشفوي ككل

با او  ببببب بدرا بحالن تنم باح م بزالقنم بهرنؾ بأف بتصر  بااو ط ب,,0,وهلح ب تف بحث اثب  االكنتباكاودا 
بحثاكالت تتبوحثضن طتبز بحثاط تؽبحث صا بز بح ا نالباونالحتبحثاوحلؿبحثدطو  بوهلحبت وابث  وؿبحثطالضبحثثنري

بافبزالوضبحث اث.
حجم أثر استخدام استراتيجية)فكر ـ زاوج ـ شارك( فى تنمية بعض ميارات التواصل الشفوى لدى طفل 

 الروضة
ب ب  بح ا0توضحبكاوؿ بأثال باكـ باونالحتبحثاوحلؿب  باراتت بز  بدنالؾ  بػ برحوج بػ بح االحاتكتت زاال  احـ

بحثدطو بثاكاودتبحث اثبحثاكالت تت:
ب
ب
ب
ب

 المجموعة التجريبية الضابطةالمجموعة  الميارات
درجة 
 الحرية
 

قيمة"ت" 
 الجدولية

قيمة 
 "ت"المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 الميارات ككل
 58 ع م ن ع م ن

 
2.11 
 

11.9 
 

دالة عند 
مستوى 
1.15 31 16.3 4.4 31 32.9 5.8 
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 (5جدول )
حجم أثر استخدام استراتيجية)فكر ـ زاوج ـ شارك( فى تنمية ميارات التواصل الشفوى لمجموعة 

 البحث التجريبية:
 مستوى الداللة  حجم األثر درجة الحرية قيمة "ت" المحسوبة الميارة

 ب8.,2 1
58 

 كبير .82
 ا تال .86ب21.8 2

 ا تال .84ب22.9 الميارات ككل
بحث اثبحثاكالت تتب بحثدطوابثا باكاودت باونالحتبحثاوحلؿ بز براو بحثاا ف بأف بحث ن ؽ  بحثكاوؿ باف حاضح

بح االحاتكتت ب ن ا احـ بالتنضبحاططنؿتالا ط بأردطت بز  بدنالؾ  بػ برحوج بػ ب زاال ب  باكـ بكنء بثراوبوقا حاثال
ب%ب ا او با ثتبا تال.،8حثاونالحتبااؿب

 قياس فاعمية استخدام استراتيجية)فكر ـ زاوج ـ شارك( فى تنمية ميارات التواصل الشفوي لطفل الروضة:
بز باراتتباونالحتبحثاوحلؿبحثدطواب5وحثكاوؿبالقـ  بدنالؾ  برحوجبػ ب زاالبػ بح االحاتكتت بتوضحبزندلتت  

 :ثاكاودتبحث اثبحثاكالت تت
 (6جدول )

 فاعمية استراتيجية )فكر ـ زاوج ـ شارك( فى تنمية ميارات
 التواصل الشفوي ألطفال المجموعة التجريبية 

النياية  م ن التطبيق
العظمى 
 لالختبار

نسبة الكسب 
 المعدل

داللة الكسب 
 المعدل)بميك(

 عالية  1.31 41 11.3 31 القبمي
 32.9 31 البعدى

بحثدطو بببببب بحثاوحلؿ باونالحت ب  ا نال بث لتؾ بحثاصاؿ بحثا ب بقتات بأف بحث ن ؽ بحثكاوؿ باف حاضح
ب لتؾبوهو 2.72ااؿ  باااه بحثل  بثلطندلتت بحثطنلؿ بحثاا باف بأدل  بحث تات بوهله بدل ب2.1   بهلح بوتاؿ   

 بوهلحبانبحثاكالت تتح االحاتكتت زاالبػبرحوجبػبدنالؾ بز باراتتباونالحتبحثاوحلؿبحثدطو بثاكاودتبحث اثبزندلتتب
 ا نـبحباثؿباالح تب:بح االحاتكتت زاالبػبرحوجبػبدنالؾ حثاالح نتبافبزندلتتبح ا احـببدلتهب صضانبأاااهببوهلح

بحثطانح ب بد ا ب 8,,1درحثاتف بواالح ت بحث وناث    بإ الحهتـ بواااا بالروقي باواا ب 1,21الدا بواالح ت د اب 
ب .,1,2ضتؼبحهلل ب زيبرحثصرت
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 ثالثًا:التوصيات
بوتول بحث اثبحثانثيب انبتل :

 ضالوالةباضاتفبإطنالحمبرظالتنمبز بارولب ا  :بأثصببوأاصلـبوأ ااال بثالتنضبحاططنؿبدفبح االحاتكتتب زاالبػب
 رحوجبػبدنالؾ  بواتطتتبارطتلهنبز بأردطتبالتنضبحاططنؿ.

 رحوجبػبدنالؾ ببضالوالةبااالتبباصلانتبالتنضبحاططنؿبأثرنءبحث ااتبدل باتطتتبح ا احـبح االحاتكتتب زاالبػب
 ز بأردطتبالتنضبحاططنؿ.

 ح هاانـب اوظتؼبح االحاتكتتب بزاالبػبرحوجبػبدنالؾب  بز بأردطتبحثالوضت بواضاترونباعبأ نثتببحثاصلـب
 حثا الطتبحثا بارايبقاالهبحثططؿبدل بح  اانعبوزوـبانبت اعبوادكصهبدل بحثاص تالبدفبأزاناله.

 ب  ا بوز نم ب صضبحاردطت بثارطتل باثتؿ ب اإداحا باواـ بدنالؾ  حثا  بػ برحوج بػ ب زاال باونالحتبرالحاتكتت اتت
 ح  اانعبوحثاااث.

 اططنؿبزتانبز بحث اثبحثانثيبدرابا وتـبحبإداحاهبحثل باـبن ا نالباونالحتبحثاوحلؿبحثدطوابناب ح  االد
 اونالحتبحثاوحلؿبحثدطوا.بتاصلؽ

ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب



37 

 

ب
  مراجعال

 أوال:المراجع العربية: 
بػبدػػنالؾب ػػاالحاتكتت ."أثػػالبح ػػا احـبح8,,1درحثػػاتفب بحثطاػػنح ا ػػنـبد ػػابح .1 بػبرحوج اػػاالتسبب بزػػي بزاػػال

 ػػػػػػػاحعبحثالتنضػػػػػػػيبثػػػػػػػا باضاتػػػػػػػلبحثاالالػػػػػػػتبحثالتنضػػػػػػػتنتبدلػػػػػػػ باراتػػػػػػػتبحثاوحلػػػػػػػؿبوحإل
 .التتبحثاال تت.بكناصتبحثرقنرتؽ.رسالة ماجستيرح  ااح تت".

 .159ػبص100.حثاوات.قطال.صمجمة رسالة التربية .حثلغتبوح النؿ.0,,1درور بأااا .1
 . الرػػنالبا اػػالحبثاراتػػتباوػػنالحتبحثااػػاثبثػػا باضاتػػلبحثلػػؼبحث ػػناسب2995أاػػنريبالاػػيبد ػػابحثااتػػا  .7

 .التتبحثاال تت.كناصتبكروببحثوحا .رسالة دكتوراهحإل ااح  .
ب.حث نهالة:دنثـبحثااب.مدخل إلى رياض األطفال .0,,1 لؼب بأاؿب .،
 .بحث نهالة:بدنثـبحثااب.روايتياقصص األطفال وفن  .5,,1 ب________ .0
 .أثػػالبح ػػا احـبحثردػػنطبحثااثتلػػيبثاراتػػتب صػػضباوػػنالحتبح  ػػاانعبزػػ ب,1,2أاتػػالةبد ػػاحثالاافبحثدػػرطي  .5

.التػػػتبرســـالة ماجســـتيرحثلغػػػتبحثصال تػػػتبثػػػا بالاتػػػلحتبحثلػػػؼبحثالح ػػػعبحإل اػػػاح  ب غػػػرة.
 حثاال تت.كناصتبحارهالب غرة.

.بحث نهالة:حثصال تػتبالدراسـات االجتماعيـةبالنشـط وتـدريس اسـتراتيجيات الـتعمم .,1,2كاصتب بثرنءبأااا .3
ب.ثلارنهلبحثاطوالةبوحث الاكتنت

 احالبحثطاالبحثصال ي.ب:حث نهالة.استراتيجيات التدريس والتعمم .2999كن البد ابحثااتابكن الب  .8
.حث ػػنهالة:احالبحثطكػػالبأصــول منــاىج البحــث فــى التربيــة وعمــم الــنفس .1,21ا ػػنـبحثػػاتفباااػػاباػػنرف  .9

 وحثاورتع.ثلردالب
الــــــــتعمم والتــــــــدريس مــــــــن منظــــــــور  .5,,1ا ػػػػػػػػفبا ػػػػػػػػتفبرتاػػػػػػػػوفبوااػػػػػػػػنؿبد احثااتػػػػػػػػابرتاػػػػػػػػوف  .,2

  .حث نهالة:دنثـبحثااب.1.ط البنائية
حث ػنهالةب:دػنثـباستراتيجيات التدريس رؤية معاصـرة لطـرق التعمـيم والـتعمم. .7,,1ا فبا تفبرتاوف  .22

 حثااب..
اثــــــــــراؤه فــــــــــى المــــــــــنيج مــــــــــداخل تعمــــــــــيم التفكيــــــــــر و  .ب2999ا ػػػػػػػػػػر بد ػػػػػػػػػػابحث ػػػػػػػػػػنالابد ػػػػػػػػػػال  .21

 .حإل اراالتت:حثاااببحثصال يبحثااتث.المدرسي
باألسس العامة لمناىج تعميم المغة العربية ـ إعدادىا ـ تطويرىا ـ تقويميـا .2998أااابطصتات الدااب .13

 .بحث نهالة:احالبحثطاالبحثصال ي.
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وجبػبدػنالؾ ب .زندلتػتباػؿباػفبإ ػاالحاتكتتب زاػالبػبرح1,21الدػاباوػاابالروقػيبواااػابإ ػالحهتـبحث وػناث  ب .14
وح  ػػػػاالحاتكتتبح اادػػػػنؼبحثاوكػػػػهبزػػػػيباراتػػػػتباوػػػػنالحتبحثاطاتػػػػالبحثارظػػػػوا بوحاا ػػػػنبب

 .بحثاطنهتـبحثصلاتتبثا بحثطضب

Available at: www.gulfup.com/x61r55ds7cr6s   Retrieved 
حث لػتبحثاالاتػتبدلػ بحثراػوبحثاالاػيبوحثلغػوابثططػؿباػنبق ػؿبب .بزصنثتتبح ا احـ،299راتتبإ الحهتـبأااا  .20

   ترنتال،1كناصتبحثارلوالة.حثصاا .مجمة كمية التربية.حثااال ت
سيكولوجية طفل الروضـة بـين المنـاىج ونظريـات  .ب3,,1او  بح الحهتـبو صنابأااابحثرتنا  ب ناتت .25

 .احالحثطاالبحثصال  :حث نهالة.التعمم واألنشطة الموسيقية
 حث نهالة:احالحثطاالبحثصال ي.القياس النفسى النظرية والتطبيق. .7,,1الااف د ابحثب صا .23
 .أثػالباوظتػؼبح ػاالحاتكتت بزاالػػبرحوجببػبدػنالؾ دل باراتػتباوػنالحتبحثاطاتػالب,1,2 لتـباااابأ وبغنث   .28

بثػػػا بطل ػػػتبحثلػػػؼبحثثػػػنافبحا ن ػػػيب.ال ػػػنثتبانك ػػػاتال.التتب حثارط ػػػ بزػػػ بحثصلػػػـو
 حثاال تت.حثكناصتبحإل ضاتتب غرة.

المنـــــــاىج  .3,,1 ػػػػػػػاتالبتػػػػػػػورسبلػػػػػػػضحبو صاحثالدػػػػػػػتاابوتو ػػػػػػػؼبحثصرتػػػػػػػرابود ػػػػػػػاحثالاتـب ػػػػػػػضات  .29
ب.حثاوتت:ااا تبحثطضحبثلردالبوحثاورتع.الدراسية

 .حث نهالة:دنثـبحثااب.التعمم التعاونى أسسو  ـ استراتيجياتو ـ تطبيقاتو .ب0,,1 رنءبااااب لتانف  .,1
 حثطاالبحثصال  .ب.بحث نهالة:احالعمم نفس المغو .5,,1ااااب ضات  وتالب .12
حث نهالة:حثػػاحالب(.نظــم ريــاض األطفــال فــى الــدول العربيــة واألجنبيــة)تحميل مقــارن(.7,,1 ػػاالحفب بدػػ ؿ .11

 حثالالتتبحثل رنرتت.
 .أثالبحثثرن تتبحثلغوتتبدل بحاا نببأططنؿباػنبق ػؿبحثااال ػتبثػ صضبحثاوػنالحتب0,,1أااابحث انف دانات .17

 وط..التتبحثاال تت.كناصتبأ ت.رسالة ماجستيرحثلغوتت
 ."زندلتػػتب الرػػنالبا اػػالحبزػػ بضػػوءبرظالتػػتبحثػػلانءحتبحثااصػػااةبثاراتػػتب0,,1دػػص نفبد ػػابحث ػػناالبغرحثػػت  .،1

مجمـــــــة اوػػػػػػنالحتبح  ػػػػػػػاانعبوحثااػػػػػػػاثبثػػػػػػا باضاتػػػػػػػلبحثلػػػػػػػؼبحثثػػػػػػػنريبحإل اػػػػػػاح  ".
  .حثكرءبحثثنثث.روزا ال.213.كناصتبحارهال.حثصاا التربية

ـــة خطـــوة ػػػروحتبحثططوثػػػتبحثصاػػػالبحثا اػػػال. .ح  ػػػاانعبوحثااػػػاثبزػػػ ب7,,1أااػػػابحث ػػػ ندي طنهالة .10 .بمجم
 .ب29ػبص28 .بص,1حثصاا 

.ورحالةبحثاال تػتبوحثاصلتـ.ادػالوعباا ػتفبحثاصلػتـبزػيباالالػتببميارات االتصال الفعـال .8,,1دناؿبلػنثح  .15
 حثططوثتبحثا االة.

 بورتع..حثاورا تف:باحالبزالاتبثلردالبوحثابتنمية الميارات المغوية لألطفال .ب0,,1حهللبااااباااا بد ا .13

http://www.gulfup.com/x61r55ds7cr6s
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بزػ باراتػػتب,1,2 زػػيبضػتؼبحهلل برد ػابحثصرتػ .18 بػبدػنالؾ بثػاصلـبحثصلػػـو بػبرحوج  .زندلتػتبإ ػػاالحاتكتت بزاػال
حثصالتػػػػنتبحثاصالزتػػػػتبحثصلتػػػػنبوح اكػػػػنهبراػػػػوبحثاػػػػناةبثػػػػا بطػػػػضببحثاالالػػػػتبحثااو ػػػػطتب

ب.التتبحثاال تت.كناصتبطت ت.. رسالة ماجستير نثااترتبحثاروالة
 

ــــو االســــموب اإل .0,,1حثتاػػػػتـ بدرتػػػػرة .19 ــــل المدرســــة اسســــة وميارات ــــيم طفــــل مــــا قب بــــداعي فــــى تعم
 .حإلانالحتبحثصال تتبحثااااة:ااا تبحثطضحبثلردالبوحثاورتع.ومجاالتو

 .حث نهالة:باحالبحثطاالبحثصال  .ب(. تدريس فنون المغة العربية1,,1دل بأاااباااوال  .,7
تبحثاص تالبحثدطو بثا ب .أثالبح ا احـبحثردنطبحثااثتل بز باراتتب صضباونالح2,,1 صابكنببحهلل بدل  .72

. مجمـة اضاتلبحثلؼبحاوؿبحإلداحا .بحثكاصتتبحثالالتتبثلارػنهلبوطػالؽبحثاػاالتس
 .53:ص73 .ترنتالبص58.حثصاا دراسات فى المناىج وطرق التدريس

 
.حث نهالة:ااا ػػػتبحاركلػػػوبالمـــنيج وطـــرق الـــتعمم فـــى ريـــاض األطفـــال .2992 دوحطػػػؼبإ ػػػالحهتـباااػػػاب .71

 حثالالتت.
.حث نهالة:ااا ػتبنمو المفاىيم العممية والطـرق الخاصـة بريـاض األطفـال .ب2997 ب____________ .77

 حاركلوبحثالالتت
 .بزندلتتب الرنالبقن ـبدل بحاثصنببحثاالاتتبوأثالهبدل براوبح  اصاحابثػاصلـب9,,1غناةباانؿبااالوس  .،7

 .التتبحثاال تت.كناصتبأ توط.. رسالة ماجستيراونالحتبحثلغتبثا بططؿبحثالوضت
  .باونالحتبحثاطاتالبز باالحاؿبحثاصلتـبحثصنـ.حث نهالة:احالحثطاالبحثصال ي.1,,1الطط  زوتـب .70
 .حث نهالة:دنثـبحثااب.(.الطفل والميارات الحياتية0,,1 _________ .75
مناىج البحث وطرق التحميـل اإلحصـائي فـي العمـوم النفسـية  .ب2992زؤحابأ وباطب بأانؿبلناؽب  .73

  تبح ركلوبحثالالتتب..ببحث نهالة:اااوالتربوية واالجتماعية
 .دانفب:احالبحثطالتؽبثلردالبوحثاورتع.قضايا تربوية معاصرة .،,,1زور بأاااب انالة  .78
  .ح االحاتكتنتباصلتـبحثلغتب التنضبحاططنؿ.حث نهالة:دنثـبحثااب.،,,1االتانفبااااب اتال  .79
.حث نهالة:دػػنثـب7.طتنميــة الميــارات المغويــة لمطفــل .0,,1اااػػاب ػػاتالوحاتل بلػػناؽبات ن تػػؿ االتاػػنفب .,،

 حثااب.
ا ػػتفباوكػػؾبوانكػػاةبالػػطط بحث ػػتابوزالاػػنو باااػػابزالاػػنو بودلتػػهباناػػابأااػػابولػػضحبحثػػاتفباوثالب .2،

تنــوع التــدريس فــى  .ب8,,1 ضػػالبوبأااػػابد ػػاحثصرتربدتػػنابوب دػػالابأرػػوالبزنتػػاب 
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ــــوطن  ــــى مــــدارس ال ــــتعمم ف ــــيم وال ــــم لتحســــين طــــرق التعم ــــل المعم الفصــــل. دلي
 . تالوت.قميمى لمتربية فى الدول العربيةالعربى.مكتب اليونسكو اإل

اتلػػػػ بلػػػػناؽبات ن تػػػػؿ بانكػػػػاة .1، مــــدخل إلــــى العمــــوم التربويــــة فــــى ريــــاض  .5,,1اااػػػػوابلػػػػنثحبوح 
 ؿ.حث نهالة:دنثـبحثااب.األطفا

.داػنف:احالبحثا ػتالةباتجاىات وتطبيقات حديثة فى المناىج وطرق التـدريس .1,22اااابحث تابدل   .7،
 ثلردالبوحثاورتع

 ."أثالباروعبح ا احـبح االحاتكتنتبحثاصلـبحثردطبز باصلتـبوااةب ا الالبحااتػنءب1,,1ا ااااباانابهرا .،،
دلػػػ بحاا ػػػنبب صػػػضبحثاطػػػنهتـبحث توثوكتػػػتبوا ػػػاتالبحثػػػلحتبوح اكػػػنهبراػػػوبح دااػػػناب

دراســات فــي المنــاىج و حإلتكػػن يبحثاا ػػناؿبطػػضببحثلػػؼبحاوؿبحثثػػنرو بحثرالحدػػي".
ــدريس   صبصب39وبطػػالؽبحثااالتس.حثصػػاا .حثكاصتػػتبحثالػػالتتبثلارػػنهلبطــرق الت

 .129ػ,29
االتجاىـــــــــات التربويـــــــــة المعاصـــــــــرة فـــــــــى تـــــــــدريس المغـــــــــة  .7,,1اااػػػػػػػػػابالكػػػػػػػػػببزضػػػػػػػػػؿبحهلل  .0،

 .حث نهالة:دنثـبحثااب.1.طالعربية
 ..بدراسة عن مؤشرات التعمم النشط فى القرن الواحد والعشرين .5,,1اااابرتناباااحف  .5،

Available at: http://www.wessam.allgoo.us/tlolob-topic.Retrieved         
on;mar,4,2011 

ـــة الطفولـــة  .ب9,,1زؤحاحثاوحاػػػاهبورتػػػاب ػػػلتانفبحثصػػػاوحف باااػػػا .3، ـــاض األطفال)أســـس تنمي ـــاىج ري من
 .إال ا:دنثـبحثااببحثااتث.المبكرة(

.داػػنف:احالباأللعــاب التربويــة فــى الطفولــة المبكــرة .3,,1ااػػوثيبقرػػاتؿبوالاضػػنفبا ػػصاب ػػاو  باااػػا .8،
 ي.حثطاالبحثصال 

.حاالاف:احالبحثا ػتالةبالمنياج االبداعى الشامل فى تربيـة الطفولـة المبكـرة. 7,,1حث وحثػاة ااااااااب .9،
 بثلردالبوحثاورتعبوحثط ندت.

بػبدػػنالؾ بوح  ا لػػنءبحث ػػن اتفبدلػػ ب0,,1اااػػاباااػػواباااػػا  .,0 بػبرحوج  :"زصنثتػػتبإ ػػاالحاتكتايب زاػػال
زػػ باراتػػتباوػػنالحتبحثاطاتػػالبأ ػػلوبببحثػػاصلـبحثردػػطبزػػيبرػػوحاابحثالتنضػػتنتبحثااال ػػتتب

دراسـات تربويـة حثالتنضيبوح اػرحؿبقلػؽبحثالتنضػتنتبثػا باضاتػلبحثاالالػتبحإلداحاتػت".
 .188ػب172  صبصب7.التتببحثاال تت.بكناصتبالوحف حثصاا واجتماعية
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 .حث نهالة:دػػنثـبعمــم نفــس االجتمــاعي التربوي)أســاليب تعمــم معاصــرة .7,,1اااػػابالػػطط بحثػػاتبب  .02
 حثااب.

 حث نهالة:دنثـبحثااب.استراتيجيات معاصرة فى التعمم التعاوني. "ب5,,1 ب_____________ .01
ــــــة الطفــــــل فــــــي األســــــرة والمدرســــــة مــــــن منظــــــور  .0,,1كػػػػػػن الباااػػػػػػوا باااػػػػػػا .07 مجــــــاالت تربي

 .حث نهالة:دنثـبحثااب.تكاممي
رسـالة  ."أثالبحاغرتتبزػ باراتػتب صػضبحثاوػنالحتبحثلغوتػتبثػا بططػؿبحثالوضػت".9,,1دلنـبحث تا اااا .،0

 .التتبحثاال تتبحثاو ت تت.كناصتبالوحفماجستير
 .ورحالةبحثاال تتبوحثاصلتـ.اإلطار النظري لمنيج )"حقي :ألعب وأتعمم وأبتكر( .ب1,21ار باااابدل   .00
 .حثػػػػالبح ػػػػا احـبح ػػػػاالحاتكتتبزاػػػػالبرحوجبدػػػػنالؾبزػػػػ بحثاالػػػػتؿبوحثاطاتػػػػالب0,,1رناتػػػػتب ػػػػاصنفبثطػػػػؼبحهلل  .05

حثلػػػػػػؼبحثالح ػػػػػػعبحإل اػػػػػػاح  بحثاصػػػػػػػنقتفبحإل ااػػػػػػنال بواحزصتػػػػػػتبحإلركػػػػػػنربثػػػػػػا باضاتػػػػػػلب
ـــــــــــــــــــة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاصتنم. ـــــــــــــــــــة التربيةالعممي ثلاال تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتببت.حثكاصتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتبحثالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتمجم

 .257:227 .صبصب8 .اكلا 7حثصلاتت.حثصاا 
ميـــــارات فـــــى المغـــــة  .7,,1ر تػػػػػؿبد ػػػػػابحثوػػػػػناابود ػػػػػاحثصرتربأ وادػػػػػتشبو نثػػػػػابد ػػػػػاحثاالتـب  ػػػػػرا   .03

 .دانف:احالبحثا تالةبثلردالبوحثاورتع.والتفكير
 .زندلتتب الرػنالبا اػالحبثاالح ػتبأثػالب صػضبأرػوحعبقلػصبحاططػنؿبدلػ باراتػتب0,,1اااابدل  بركضء .08

.التتبالتػنضبرسالة ماجستيراونالايبح  اانعبوحثاص تالبحثدطوابثا بططؿبحثالوضت.
 حاططنؿ.كناصتبحث نهالة.

 .حث نهالة:احالحثطاالبحثصال  .إعداد الطفل العربى لمقراءة والكتابة .2999 بد ابحثالاافباكنكيهنثهب .09
 .حث نهالة:احالبحثطاالبحثصال  .،.ط(. رياض األطفال0,,1 ب__________ .2
1.  
 .اصلاػػػتبالتػػػنضبحاططػػػنؿبوحثػػػالحءبحثلغػػػتبحثارطوقػػػتبثططػػػؿبحثالوضت.االح ػػػتب,1,2 ب_____________ .7

 .,8:ص2، .روزا البص78.حثصاا مجمة الثقافة والتنميةاتاحرتت.
.حث ػػنهالة:احالبحثطاػػالبســتراتيجيات التعمــيم والــتعمم فــى الطفولــة المبكــرة  .ح2,,1 باااػػوابحثرندػػؼبهػػا  .،

 حثصال  .
 ."أثػػالبح ػػا احـبأاببحاططػػنؿبزػػ باراتػػتب صػػضباوػػنالحتبح الػػنؿبحثدػػطواب2,,1هػػا بالػػطط باااػػا  .0

.حثكاصتػتبحثالػالتتبدراسات فـى المنـاىج وطـرق التـدريساططنؿبانبق ؿبحثااال ت".
 ورتو. .ت32ثلارنهلبوطالؽبحثااالتس.حثصاا 
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 ."زندلتتب الرنالبا االحبثلااناؿب تفباصلانتبالتنضبحاططنؿبوحا ػالةبزػ ب,1,2واتاباناابد ابحثالدتا  .5
مجمـة اتحـاد الجامعـات العربيـة اراتتب صػضبحثاوػنالحتبحثلغوتػتبثػا بططػؿبحثالوضػت".

  .حثاكلابحثثناف.  اا ال.7.التتبحثاال تت.كناصتباادؽ.حثصاا لمتربية وعمم النفس
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