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مستخمص الدراسة
ػػاانعبوحثاا ػػاث بث ػػا بأطط ػػنؿب

ه ػػاؼبحث ا ػػثبحثا ػػنثيبإث ػػيبارات ػػتب ص ػػضباو ػػنالحتبحثاوحل ػػؿبحثد ػػطواب ح

حثالوضػت بولثػػؾب ن ػا احـبح ػػاالحاتكتتب زاػػال بػبرحوج بػدنالؾ باػػفب ػضؿباا تػػؽب صػػضباؤدػالحتباػػرولبحثالوضػػتب
باثتػؿبحثاصلاػت ب طنقػنتبا ػوتـبحاططػنؿ بقن اػتب:بأثصببوأاصلـبوأ ااال بواػـبإدػاحابحثاػوحابوحااوحتبحثانثتػت:ا ي

.اونالحتبحثاوحلؿبحثدطوا ببوح ا نالباونالحتبحثاوحلؿبحثدطوا

 ب ػػتفبااو ػػطيباالكػػنتبحثاكاودػػتب,0,0 اولػػؿبحث اػػثبحثاػػنثيبإث ػ بوكػػوابزػػالؽباحؿبإالػػن تنمبدرػػابا ػػاو
حثاكالت تػتبحثاػ باصلاػتب ن ػا احـبح ػاالحاتكتتب زاػال بػبرحوج بػبدػنالؾ بواالكػنتبحثاكاودػتبحثضػن طتبحثاػ باصلاػتب
.ا نالباونالحتبحثاوحلؿبحثدطوابثلنثحبأططنؿبحثاكاودتبحثاكالت تت

نثطالت تبحثاصاناةبزيبحثاط تؽبحث صااب

.وهلحبتاؿبدل باا فبوحضحبزيبراوباونالحتبحثاوحلؿبحثدطوابثا باكاودتبحث اثبحثاكالت تت

 التواصل الشفوي، رياض أطفال،) شارك، زاوج، استراتيجية (فكر:الكممات المفتاحية
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 guide, ببببب
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

 ب.skills for the benefit of the children of the experimental group

This shows a marked improvement in the growth of oral communication skills in
.the experimental research group

 ب.Keywords: Strategy (Fikr, Zaj, Share), Kindergarten, Oral Communication
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مقدمة البحث :
اصاباالالتبالتنضبحاططنؿبافبأهـبحثاالحاؿبحثا باوكهبإثتونبحثاوؿبأا البقاالبافبحثالدنتتبوح هاانـ؛ب

ولثؾب دا نالهنباالالتبحا نسبحثل با ر بدلتهبحثاالحاؿبحثصاالتتبحثانثتت بزافب ضثونبااداؿبد لتتبحإلر نفب
أ صناهنبحثا الطت؛باتثبإفبأططنؿبحثتوـبهـبقناةبحثا ا ؿبودانابحاات .ب

ببببب واصابحثلغتبافبأالق باظنهالبحثردنطبحإلر نر ؛باتثبتطاالب ونبحإلر نفبوتص البدفبآانثهبواطلصناه بوه ب
النابباؿبردنطبإر نر بتداالؾبزتهبحثرنفبأوأاثال دل ب صابكنببحهلل  1,,2ب . 73ب

ببببببوتاثؿ بحثراو بحثلغوا بثلططؿ بكرمءح باوانم باف براوه بحثص لي بوت نداه بدل باا تؽ بحثارتا باف بحثاطوالب
حثاصالزي بزلغتبحثططؿباراوب داؿب التعبزيب روحتبانبق ؿبحثااال ت ها باااوابحثرندؼ  1,,2ب . 02ب
هلح بوتاثؿ بح

اانع بأوؿ باالحاؿ بحثراوبحثلغوابدرا بحثططؿ بزووبت اع بوتطوـ بثـبتاااثبق ؿبأفبت اأب

حث الحءة بوحثاان ت ب روحت دص نف بغرحثه بد احث ناال  1,,,ب 183بورظ حمال باف باونالا بح

اانع بوحثاااث بهانب

حثادناتبحا ن تتبزيباصلتـبحثلغت؛بزنثصضقتب تروانبدضقتباطندلتت بزنثططؿبتاصلـبحثاضـبوحإللغنءبق ؿبأفبتاصلـب

حث الحءةبوحثاان تب واتابانااد احثالدتا  1,2,ب . 50ب

وتؤاا بهلحبدل بضالوالة بح هاانـ ب اراتتباونالاي بحثاوحلؿبحثدطوا ب ح

اانع بػ بحثاااث بثا بحثططؿ؛ب

ولثؾبثتااافبافبح النؿب نثصنثـبحث نالك بحثااتطب هبو نآل التفبافباوثه بوزوـبآ حال وـ .ب

واصابح االحاتكتتب بزاالػب حروجبػبدنالؾب بإاا بح االحاتكتنتبحثاصلـبحثايباوزالبثلااصلـب ت تباصلتاتتبردطت؛ب

اتثباصااابدل باطندؿبوادنالاتبحثااصلـبز بحاردطتبحثاصلتاتت.ب ب

واواؼبح االحاتكتتب بزاالبػبرحوجبػبدنالؾب بإث بإدطنءبزاللتبثاؿبالاتلبثتطاالبزيبحإلكن تب داؿبزالا ب

دانبتطالاهبدلتهبحثاصلـبافبا نؤ ت بو لثؾبتل حبأاثالبقاالةبدل بحثاطاتالبز بحثاطنهتـبحثا بتطالاونبحثاصلـب
أثرنءبحثاالس باانبأرونبادكعبحثصاؿبحثكاند بحثاداالؾب تفبحثاضاتل بزو بح االحاتكتتبا ندابدل بااالاربحثاصلـب
اوؿبحثالاتلبثتل حبهوبااوالبحثصالتتبحثاصلتاتت باتثبأفبحثصاؿبز باكاودنتبت احبثلااصلاتفب نثاصلـبافب
صضوـبحث صضبوت ندابحثاصلـبدل بح

اانعبثلصاتابافبحثااصلاتفباانبتاارهبافباصالزتبانبإلحبانفبكاتعب

حثااصلاتف بدل بزوـ بواالحتت ب نثاااو بأـ ب اااا بالطط بحثاتب 1,,5 72، 720

 . K,2006ب

ب Robertson,

بببببو نثانثي بااضح بأهاتتبح ا احـ بح االحاتكتت ب بزاالػ برحوج بػ بدنالؾ ب بز باراتت ب صض بكوحرب بحثاصلـ بثا ب

حثااصلاتفبز بحثاالحاؿبحثاصلتاتتبحثا الطت بوثـباارنوؿبأ با حال تبح ا احـبح االحاتكتتب بزاالبػبرحوجبػبدنالؾب بز ب

االالتبالتنضبحاططنؿ بواراتتباونالحتبحثاوحلؿبحثدطو بثا بأططنؿبحثالوضتبدل باابدلـبحث ناثتب .ب
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مشكمو البحث:
ببتصابحثراوبحثلغو بثططؿبحثالوضتبأ ن نم باوانم بثراوبحثططؿب لطتبدنات بوتأ لبحثراوبحثلغو با اانم با ت حمالبز ب
هلهبحثاالالتب وحءبافباتثبحثطوـ بأوبحثالتلتبحثلغوتت بأوبااوتفبكاؿ؛باتثبتلؿباالوثهبحثلغو باوحث ب

 7,,,بالاتب ثرنءبتو ؼبحثض ع  1,,3 08بوتصاباصلتـبحثلغتبز بحثالوضتبافبأهـبحاهاحؼبحثا با ص ب

حثالوضتبإث باراتاونبثا بحاططنؿ؛ارونباا ؽبحثاوحلؿبوحثاص تالبدفبحثلحتباانبا نهـبز با وتؿبح اتصنبب

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

ببببببقابأظوالتبران لبحثا حال نتبحث ن ت بحفبهرنؾبضصطنم بز بحثاونالحتبحثلغوتتبثا بأططنؿبحثالوضت بوارونب:ب

راتتبإ الحهتـبأااا  299،بوا حال تبها بالطط باااا  1,,2بوا حال تبواتاباناابد احثالدتا  1,2,بب
اانبحدنالحتبحثا حال نتبحث ب ح ا احـب صضبح االحاتكتنتبوطالؽبحثااالتسبحثا الطتبز باراتتبحثاونالحتبحثلغوتتبب

ثا بأططنؿبحثالوضت ب باانبازعبحث اثبحثانثيبحثاا ؽبافبزندلتتبح باالحاتكتتب زاالبػبرحوجبػبدنالؾ بدل باراتتب
اونالتبحثاوحلؿبحثدطو ح

اانعبوحثاااث بثا بططؿبحثالوضت .ب

ببوقا بقنـ بحث ناثوف ب إداحا ب بواط تؽ بح ا نال باونالحت بح
حثا او بحثثنريبافباونالحتبحثاوحلؿبحثدطواب ح

ح

ا نالبضصؼبوحضحبز باونالحتبح
ب

اانع بوحثاااث ب بثلاصالؼ بدل باا باااف بأططنؿب

اانعبوحثاااث بز باكنؿبحثلغتب بوقابأظوالتبران لباط تؽب

اانعبوحثاااثبثا بحاططنؿ.ب ب
جدول()2

نتائج تطبيق اختبار ميارات االتصال الشفيي
نسبةاإلجابات

الميارات المغوية

الصحيحة%

أوالً:ميارات االستماع

الاالبالانتباانب اصونب رطسبحثاالاتب .ب

1ب

رطؽبحثاالوؼبوحثالانتبحثا اودتباانبه  .ب

1ب

ارطتلبداةباصلتانتبدطوتت .ب

2ب

إاانؿبالانتبرنقلت .ب

1ب

لاالبالانتب رطسبإت نعبحثالاتبحثارطوقت .ب

2ب

حثاصالؼبدل بلناببحثاورتبافبولؼبأدانثه .ب

1ب

حثاولؿبإث بحإلكن تبدفبطالتؽبحاثغنربحثدطوتت .ب

2ب

ا لتابألوحتبا الطتبثلاتوحرنتبأوبحادتنءبز بحثط تصت .ب

2ب

4

ااوتفبالانتبا اأب أ الباالؼبافبالاتباصطنةبا

ن .ب
مب

لاالبحثان تبحثاالا طتب نثالاتبأوبحثكاؿبحثا اودت .ب

1ب
2ب
 20ب

المجموع
ثانياً:ميارات التحدث ب

ا ناؿبحثااتثباعبحآل التف ب

2ب

إاانؿب صضبحثكاؿ ب

7ب

حثااتترب تفبحالوحتبحثا الطتبثلاتوحرنت ب

1ب

لاالبالانتبا اأب االؼباصتف ب

2ب

ولؼبحادتنءبوح ا احاناونبز بحثاتنة ب

2ب

ولؼب انتبحاد نصبو لواتناوـ ب

2ب
1ب

الابقلتب تطت ب
المجموع

 22ب

المجموع الكمي لمميارات

 15ب

ب

وقابأظوالتبران لباط تؽبح

ا نالبضصؼبوحضحبز باونالحتبح

اانعبوحثاااثبثا بحاططنؿ.ب ب

وافب ضؿبانباوللتبإثتهبحث ناثوفبافبران لبانوثتبح ا احـبح االحاتكتتباالاربدل باوالبحثااصلـببز ب

حثصالتت بحثاصلتاتت؛ باتثبأاابزتلاانفب) Feldman,k(2004بدل بضالوالةبح ا احـبح االحاتكتنتباصلتاتت باصررب
حثاوالبحثردطبثلااصلـب وحءب داؿبزالا بأوباح ؿباكاودتبوز برطسبحثوقتبا ندابحثاصلاتفبدل بحثاأاابافبأفب
كاتعبحثااصلاتفبحثادنالاتفبز بحثاوقؼبحثاصلتا بردطتف .ب
ب

ورظ حمال باهاتتبح االحاتكتت زاالػبرحوج بػبدنالؾ بز باراتتباثتالبافبكوحرببحثاصلـب بواالاترهنبدل بحثاوالب

حثردط بثلااصلـ ب اااا بالطط بحثاتب  713 1,,5بانوؿ بحث اث بحثانثي بح ا احاون بز باا تؽ ب صضب
اؤدالحتبحثارولبحثاطوالب ا :أثصببوأاصلـبوأ ااال بثاراتتب صضباونالحتبحثاوحلؿبحثدطوابثا بططؿبحثالوضت ب

اتثبثـبتاضافبارولبالتنضبحاططنؿبحثاطوال ا ي:أثصببوأاصلـبوأ ااال بح االحاتكتتب زاالبػبرحوجبػبدنالؾ بافب

ضافبح

االحاتكتنتبحثاصلتاتتبحثا ا ااتبز باصلتـبأططنؿبحثالوضت .ب
اانب ؽبااااتبادالتبحث اثبز بحر طنضباااروـببأططنؿبحثالوضتبافباونالحتبحثاوحلؿبحثدطوا .ب

أىداف البحث:

هاؼ بحث اث بحثانثي بإث با لي بزندلتت بح ا احـ بح االحاتكتت ب زاال بػ برحوج بػ بدنالؾ بزي بااالتس بارولب
التنضبحاططنؿبحثاطوالبدل باراتتباونالحتبحثاوحلؿبحثدطوابثا بأططنؿبحثالوضت .ب
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أىمية البحث:
اثلتبأهاتتبحث اثبحثانثيبزتانبتل  :ب

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

 .1قابتطتاباصلانتبالتنضبحاططنؿبز باا تؽب صضباؤدالحتبارولبحثالوضتبحثاطوالب ا ي:بأثصببوأاصلـب
وأ ااال ب ن ا احـبح االحاتكتتب زاالبػرحوجب–بدنالؾ بثاراتتب صضباونالحتبحثاوحلؿبحثدطوا .ب

 .7ت اـبثلاصلاتباثتؿبثاوضتحب طوحتبحث تالبز بحاردطتبحثا ااتبثلططؿبوز نمب
دنالؾ ثتاوفباالداحمبثونبز بارطتلبحاردطتب ن ا احـبهلهبح

أسئمة البحث :ب

االحاتكتت .ب

االحاتكتتب زاالػبرحوجب–ب

ز بضوء بان ب ؽ بزإف بحث اث بحثانثي ب صي بثإلكن ت بدف بحث ؤحؿ بحثانث ب:ان بزندلتت بح ا احـب

ح االحاتكتت زاال بػ برحوج بػ بدنالؾ ب بدل باراتت ب صض باونالحت بحثاوحلؿ بحثدطو ح

اانع بوحثاااث بثا بططؿب

حثالوضت؟بب ب

فروض البحث:
انوؿبحث اثبحثانثيبح ا نالبلاتبحثطالضبحثانث ب:توكابزالؽباحؿبإالن تنمبدرابا او ب ب  ,0,0ب تفب

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

اونالحتبحثاوحلؿبحثدطوابثلنثحبأططنؿبحثاكاودتبحثاكالت تت .ب

ا نالب

حدود البحث:

حقالالبحث اثبحثانثيبدل بانبتل  :ب

 .1دترت باف بأططنؿ بحثا او بحثثنري ب التنض بحاططنؿ 0ػ 5ب روحت باف بالوضت بااال ت بحثلغنت بحثاكالت تتب
وهنجبثلصنـبحثا حال

ب1,21ـ بػب1,27ـ بوقابااورتبدترتبحث اثباف  5,بططضم بوططلت باـبا تاوـب

إث باكاوداتفبإااحهانباكالت تتبوحا ال بضن طتبواااوفباؿباكاودتباف ب 7,بططضم بوططلت بوتالكعب
ح اتنالبهلهبحثصترتببثأل نببحثانثتت:

 الوضتبحثلغنتبحثاكالت تتبا البداؿبأحد الباحثين اانبت وؿبإكالحءحتبحث اث.
 بأططنؿ بحثا او بحثثنري بأاثال بزوانم بواصناضم باف بأططنؿ بحثا او بحاوؿ باان بت وؿ بارطتل بحث طوحتب
ووثت.

 أططنؿبحثا او بحثثنريبقابرنثوحببقا حمالبافبحثاصلـبز بحثا او بحاوؿ.ب ب
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 .2اونالحتبحثاوحلؿبحثدطوا ح
منيج البحث:

اانعبوحثاااث  .ب

ح ا اـ بحث اث بحثانثي بحثارول بد ه بحثاكالت ي بحث ن ـ بدل بالاتـ بحثاكاوداتف بلحت بحث تنس بحث ليب
وحث صاا .ب

متغيرات البحث:
حقالالبحث اثبحثانثيبدل بحثااغتالحتبحآلاتت :ب

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

مواد وأدوات البحث:

اانعبوحثاااث  .ب

قنـبحث ناثوفب إداحابحثاوحابوحااوحتبحآلاتت :ب
1ـ مواد البحث:



طنقنتبا وتـبحاردطتبحث نلتب ططؿبحثالوضت .ب

 اثتػؿبإالدػناابثلاصلاػػتبتوضػحباتطتػػتبح ػا احـبح ػاالحاتكتت بزاػػال بػبرحوج بػبدػػنالؾ بزػ بارطتػػلباػرولبالتػػنضب
حاططنؿبحثاطوال ا ي:بأثصببوأاصلـبوأ ااال ب.

 ااتببحثططؿبالنغنب هبارولبالتنضبحاططنؿبحثاطوال ا ي:بأثصببوأاصلـبوأ ااال بوز نب
زاالبػبرحوجبػبدنالؾ .

االحاتكتتب ب

2ـ أداة البحث :ح ا نالباونالحتبحثاوحلؿبحثدطواب إداحابحث ناثوف ب.

مصطمحات البحث :ب

 .1استراتيجية(فكر ـ زاوج ـ شارك)Think:ـ  PairـShair
تصالزونباااابالطط بحثاتب  222 1,,7ب أرون"حثطالت تبحثا با احبثلطػضبب ػن ثارحـب ػنثاطاتالبزالاتػنم ب

و اطاتالبحثكاندتبحثلغتالةبق ؿب احتتبطالحبحإلكن تبثاوحكوتبحثطلؿبااؿ ".ب

اصالزوػػنباوثالا ػػتفباوكػػؾبوآ ػػالوف  1,,8ب 2،7ب أروػػنبإاػػا بح ػػاالحاتكتنتبحثػػاصلـبحثاصػػنور ببحثردػػط ب

زو باوزالبثلااصلـب ت تباصلتاتتبردطت بوباصااابدل بح اثنالةبحثاضاتلبثلاطاتالباؿب اطػالاهبثػـبتدػاالؾباػؿبالاتػلتفب

ز بارنقدتبأزانالهانب وتنمبولثؾب اوكتهب ؤحؿبافبق ؿبحثاصلـبت ااد بحثاطاتالبوتصط بثوـبحثطاللتبثلاطاتالبدل ب

ا اوتنتبا الطت .ب
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وتصالزونبحث اثبحثانثيبإك حال تنم ب أرونبإااابح االحاتكتنتبحثاصلـبحثاصنوريبحثا باصااابدل بزل طتبحثاصلـب

حثردط باتث بتطاال بحثططؿ ب اطالاه بأو م بزتان بتطالح بدلته باف باوضودنت بلاتت بثـ بتدنالؾ باؿ بططؿ براتلهب
حثاكنوالبثهبحثاوحالبوحثارنقدتبزتانباولضبإثتهبافبالوؿ بوز بحثرونتتبتدنالؾب أزانالهباعب نق بحثاكاودنت .ب
 .2ميارات التواصل الشفوي:

Communication SkillsOraL

تصالؼبزور بأاااب انالة  1,,،ب 95بح النؿبحثدطو ب أرهبهوبح النؿبحثل بتاـبدفبطالتؽبحثاضـب
وحثااتث ب تف بحثاال ؿ بوحثا ا ؿ بوتاـ ب صاة بطالؽ باثؿ بحثااتث بحثا ندال باأف بتاااث بحثاال ؿ بوحثا ا ؿ بز ب

اكلسبوحاا بأوبدفبطالتؽبحثاوناطت بزتاالـبحثاال ؿبإث بحثا ا ؿبافب ضؿبكونربحثوناؼبزت اصنفب صضوانب

حث صضبواناةبح النؿبه بحثالاتب انبااضارتبافباصنر بوا

ت .ب

وت لاب هبز بحث اثبحثانثي :ب أرهبدالتتبا ناؿبحثاصلوانتبوحازانالبحثا بالاالبافبأططنؿبحثالوضتب

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

اانعبوحثاااث .ب

خطوات البحث:
ببببببثاا تؽبأهاحؼبحث اثبحثانثيبوحإلكن تبدفبا نؤ اه بواا تؽبلاتبزالوضه باـبحا نعبح كالحءحتبحثانثتتب ب
أوالً اإلطار النظرى:
ح طضعبدل بحث اوثبوحثا حال نتبحث ن تبحثا بثونبللتب اكنؿبحث اثبإلداحابحإلطنالبحثرظال بوحثل ب
تاضاف:ػبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ب
بأ -حثاصلـبحثردطبب اطوواهب باصالتطه بزل طاهبودضقاونب التنضبحاططنؿ بأ

بب -حثاصلـبحثاصنوريب اصالتطه بااترحاه بح االحاتكتناه .

هبوا ناؤه بأ نثت ه .ب

بج -ح االحاتكتت زاالبػبرحوجبػبدنالؾ ب اصالتطون ب طوحاون بااترحاون .ب
با -حثاوحلؿ بحثدطوا اصالتطه باونالحاه باصالتؼ باونالة بح

اانع ب أهاحزون بأهاتاون باصالتؼ باونالةب

حثاااث أهاتاون بأهاحزون باوالبحثالوضتبز باراتتباونالحتبح

ثانياً  :الدراسة الميدانية:

 .2إداحاباوحابحث اثبوحداالتبدل :
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اانعبوحثاااث  .ب

بأ -اثتؿ بإالدنا بوحثل بحدااؿ بدل باوضتح بح

االحاتكتت بواكاودت باف بحاردطت بحث نلت ب اا تؽ ب صضب

اؤدالحت باكنؿ بحثلات بز بارول بالتنض بحاططنؿ بحثاطوال ا ي:أثصب بوأاصلـ بوأ ااال بودالضه بدل ب

اكاودتبافبحث ناةبحثااااتفبثلاأاابافباا بارن اهب.

ب -طنقنتبا وتـبحاردطتبحث نلتب نثططؿ.
ب

 .1إداحابأاحةبحث اثبوحداالتبدل بح ا نالباونالحتبحثاوحلؿبحثدطواب ح

اانعبوحثاااث  .ب

 .7دالضبأاحةبحث اثبدل باكاودتبافبحث ناةبحثااااتفبثلاأاابافبلضاتاون.
 .،إكالحءبحثاكال تبح

اطضدتتبثلض طبحإلالن يبثاوحابوأاوحتبحث اث.

 .0ح اتنال ب  5,بططضم بوططلت باف بأططنؿ بحثا او بحثثنري ب الوضت بااال ت بحثلغنت بحثاكالت تت ب وهنجب

وا تاوـبإث باكاوداتفبإااحهانباكالت تتبوحا ال بضن طتبوااورتباؿباكاودتباف ب 7,بططضمبوططلت بواـب

اصالض بحثاكاودت بحثاكالت تت بث صض باؤدالحت بارول بحثالوضت بحثاطوال ب ا ي :بأثصب بوأاصلـ بوأ ااال ب ن ا احـب
ح االحاتكتت زاالبػبرحوجبػبدنالؾ ب ترانباـباصلتـبحثاكاودتبحثضن طتب ن ا احـبحثطالؽبحثاصاناة.
 .5حثاط تؽبحث ليباباحةبحث اثبدل باكاودايبحث اث حثاكالت تتبوحثضن طت .
 .3ارطتل باكاودت باف بحاردطت ب ن ا احـ بح االحاتكتت ب زاال بػ برحوج بػ بدنالؾ بولثؾ باع بأططنؿ بحثاكاودتب

حثاكالت تتب ترانبارطلبحثاكاودتبحثضن طتبرطسبحاردطتب نثطالؽبحثاصاناة.
 .8حثاط تؽبحث صاابااحةببحث اثبدل باكاودايبحث اث.
 .9إكالحءبحثاصنثكتبحإلالن تتبثلران لبواط تالهن.

 .2,ا اتـبحثاولتنتبوحثا االانتبز بضوءبانت طالبدرهبحث اثبافبران ل.
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
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اإلطار النظرى:

المحور األول:المنيج المطور(حقى:ألعب وأتعمم وأبتكر) لرياض األطفال :ب
بببببباصاباالالتبحثططوثتبحثا االةبافبأهـباالحاؿباتنةبحإلر نفباأثت حمالبز بانضالهبوا ا له بزو باالالتبوضعب
حا نسبحثل با ر بدلتهبز بحثا ا ؿباؿبااطل نتبحثراوبحثاااناؿ .ب

ماىية رياض األطفال:

اصالؼبالتنضبحاططنؿب أرونب"بالؾبحثاؤ نتبحثاال وتتبح كااندتتبحثا با ا ؿبحاططنؿبافب فبحث حال صتب

واا بحث نا تبافبحثصاالبوااةبحثا حال تبز بالتنضبحاططنؿب رانف بوااوفبدل باالالاتفبوا ص بإث باأهتؿب
حتبكاتاة؛باتثبااالؾب
ب
حثططؿباأهتضمب لتانمبثإلثاانؽب نثااال تبحإل ااح تت بوا ندااهبدل بحاا نبباونالحتبو ال
ثهبحثاالتتبحثاناتبز باانال تبردنطناهبوحاادنؼبقاالحاهبواتوثهبوحاانرتناه" أاؿب لؼ  1,,5ب . 20ب

ببببباان باصالؼ ب ناتت باو ي بإ الحهتـ بو صنا بأااا بحثرتنا  1,,3 25حثالوضت ب أرون"حثاؤ ت بحثاصلتاتتب
ح كااندتتبحثا بت ض بزتونبحثططؿب ندنتبااااةباؿبتوـبز بأردطتباارودتبا نداهبدل بحثراوبحثاااناؿب

ز بحثاالالتبحثصاالتتبانب تف ،ػ 5ب روحتبا الت نم بوه بثت تبااال تبا لتاتتبت نسبركناونب ا او بحثاصلـبحثل ب

تا هبحثططؿبوحرانب نثاالحبوحث صناةبواا تؽبلحاه .ب
ماىية منيج رياض األطفال:

تصالؼ ب اتال بتورسبلضحبوآ الوف  11 1,,3بحثارول ب أرهب"اكاودتبحث الحت بحثاال تت بحثا باوتؤهنب

حثالوضتبثألططنؿباح لونبو نالكون؛ب لابا ندااوـبدل باراتتبكوحرببحثد لتتباراتتبدنالتبااوحررتبط نب

ثألهاحؼبحثاال وتت".

اانباصالؼب ناتتباو يبإ الحهتـبو صنابأااابحثرتنا  1,,3ب 53بارولبالتنضبحاططنؿب أره"اكاودتب

حث الحت بحثاال وتت بوحثاصلتاتت بوحثث نزتت بوحثطرتت بوح كااندتت بوحثالتنضتت حثا بااض ـ باع ب لن ص براو بحاططنؿ ب
وحثا باصاهنبحثالوضتبثألططنؿباح لونبو نالكونبز بهت تب طتب روتتباااابداؿبحثالوضت باوردتبدل بدووالب

حث رتبحثا حال تتبوأ ن تصونبوأتناون" .ب

بو نثر تبثارول با :بأثصببوأاصلـبوأ ااال بثالتنضبحاططنؿ بارولبت وـ بدل باكاودتبافبحث الحتب

حثاال وتتبحثااانالتبوحثاا حال طتباح ؿبو نالجباؤ نتبالتنضبحاططنؿبوزؽبأهاحؼباال وتتباردواة بوحثا باا ؽب

ز باكالونبحثراوبحثاااناؿبحثدناؿبحثااوحرفبثلططؿ ار باااابدلي  1,21ب . 22ب
ب
ب
ب
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أىداف مرحمة الروضة:
ببببباواؼ باالالت بحثالوضت بإث باراتت بأططنؿ بان بق ؿ بحثااال ت بوا ندااوـ بدل ب باا تؽ بحاهاحؼ بحثاال وتتب

حثانثتت:
 اا تؽبحثاراتتبحثااانالتبثانزتبحاططنؿبز بكاتعبحثاكن تبحثص لتتبوح كااندتتبوحثك اتتبوحثاالاتتب
اعباالحدنةبحثطالوؽبحثطالاتتبوح

اصاحاحتبوا اوتنتبراوبحاططنؿ .ب

 ال تتبحااتنكنتبواطنثببحثراوبحث نلتب أططنؿبحثاالالت ب انبت نداهـبدل بااوتفبحثد لتتبحث وتتب
حث ناالةبدل بال تتباطنثببحثاكااع.

 ا نداة بحاططنؿ بدل بح را نؿ بحثااالتكي بز بااتط بحا الة بإث بكو بحثااال ت ب ان بااطل ه باف باصواب
حثرظنـبوبااوتفبحثصضقنتبحإلر نرتتباعبحا التف.

 اوت تبحثططؿبثاالالتبحثاصلتـبحا ن ي د ؿب االحف  1,,7 98 99أاؿب لؼ . 07 1,,0ب
أىداف مناىج رياض األطفال:
ببببب ا ص بارنهلببالتنضبحاططنؿبإث باا تؽبحثصاتابافبحاهاحؼ بو وؼبت الالبحث اثبحثانثيبدل بلاالب
حاهاحؼ بحثلغوتت بز ا بأدنالت بانكاة باااوا بلنثح بوحاتل بلناؽ بات ن تؿ  1,,5ب 22,ب ناتت باو يب
ح الحهتـ بو صنا بأااا بحثرتنا ب  1,,3ب 38بإث بأره باف بضاف بحاهاحؼ بحثا باالا بإثتون بارنهل بالتنضب

حاططنؿ :ب
ب

 .2حثارد تبح كااندتتبوحثلاتتبحث لتاتبز بظؿبقتـبحثاكااعبوا نا هبوأهاحزه.
 .1ا نداةبحاططنؿبدل بحثصرنتتب لااوـ ب

 .7اراتت باونالحت بحثططؿ بحثلغوتت بوأره باف بحاهاحؼ بحث نلت بحثا با ص بإثتون بارنهل بالتنض بحاططنؿب

حثااتثتبحثاونالحتبحثلغوتتبولثؾبافب ضؿباراتتباونالةبحثططؿبدل بح

اانعبوحثاص تالبوحثطوـ بوأتضنم با نداةب

حثططؿبدل بزوـباصنر بحالوحتبوحثلغتبحثارطوقه باانبحهااتب ا نداةبحثططؿبدل بحثاص تالبدفبلحاه بواصاهب

أتضنمبثاصلـباونالحتبحث الحءةبوحثاان ت.
المحور الثاني :استراتيجية (فكر ـ زاوج ـ شارك)

:Think-pair – share

بببببث ابظوالبحثاصلـبحثردطباالطلحبز بحث روحتبحا تالةبافبحث الفبحثصدالتف بورحابح هاانـب هب داؿبا تالب
اعب احتنتبحث الفبحثوحاابوحثصدالتفب باأاابحثطل طنتبحثاال وتتبحثاصنلالةبلحتبحثاأثتالبحإلتكن يبدل بدالتتبحثاصلـب
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اح ؿ بحثلؼ بو نالكه بوقا ب اأت بارظات بحثتورت تؼ ب اكال اه بز ب صض بااحالس بحثاكااع بحثالال بدنـب

 2991بوا وـ بحثا حال ت ب وله بحثااحالس بدل بزاالة ببحثاصلـبحثردطبوحثا بااضاف بداة بأ سباااثلت بز  :بحث تنـب
بوحثاأاتاب
ناردطتبوحثادالودنتبحثاصلتاتتبوحثاطندؿبوحثادنالاتبوح راانجبوح ا احـبحثو ن طبحثاصلتاتتبحثااصااة ب

دل بحثاصلـبحثلحايبوحثاصلـبحثاصنوري بواصلـبحاقالحف بوح

اطناةبافب اانتبحث ت تبحثاالتتبوحااوحتبحث تطت ب

حثاأاتا بدل باراتت بحث االحت بحثص لتت بوحثاونالحت بحثاتناتت ب دنتاة بد نس بأ و بغالتب بوالطط بد احث اتعب

اااا  . 1,,3ب

وتلاالباااابحث تابدل  1،8 1,22بأفبحثاصلـبحثاصنوريب"أ لوبباصلـبتصاؿبحثااصلاتفبافب ضثهبز ب

لوالةباكاودنت بلغتالة بغتالبااكنر ت بتاصنوف بزتون بحثااصلاوفبز باؿباكاودتباع ب صضوـ بحث صض ب أفب

تا ناثوح بحازانال بوحاالحء بوحثاصلوانت بحثا با نداهـ بز بارطتل بحثاونـ بحثاطلو ت بأو باؿ بحثاداضت بحثاصالوضتب
دلتوـ باانبأرهبتؤا بإث باراتتبحثصاتابافبحثاونالحتبح كااندتتب بولثؾبااتباوكتهبوحالدنابحثاصلـ" .ب

وتال  Vodopivec,J(2011,83).بأف بح ا احـ بح لوب بحثاصلـ بحثاصنوري بز باالالت بالتنض بحاططنؿب

تكصؿبحثااصلاتفبتدنالاوفب إتكن تتباعب صضوـبحث صض باانبت نداهـبدل باصلـباثتالبافبحثاونالحتبوتادـب
حثاوحلؿبحثطصنؿب تروـ.ب ب

ببببببوا وكابداةبح االحاتكتنتبااالت تتبتاـبافب ضثونبارطتلبحثاصلـبحثاصنوريباح ؿبحثلؼبحثا حال

د احثااتا بكن ال 88 91 2999

با ف با تف برتاوف 1,,7 ،,8 72،

بكن الب

ب The ministry of

) learning(2002,69-72با ف با تف برتاوف بواانؿ بد احثااتا برتاوف  172 1,,5اااا بالطط ب

حثاتب  222 1,,7باااابحث تابدل ب  151 152 1,22بارون:ػ ب

ح االحاتكتت ب حال ط بحثاطنهتـ بح االحاتكتت بحثا نءثت بح االحاتكتت باوالة بحثاصلـ بح االحاتكتت بحثاطاتال ب نث صنتب

حث ت بح االحاتكتتبزالؽبحثاالتؿبحثاالتلتت بح االحاتكتتبحثاصلـبحثاانال بحثاصنور ب Jigsawبح االحاتكتتب
حثاصلـباصنم ببوح االحاتكتتب زاالبػبرحوجبػبدنالؾ بوه بح

االحاتكتتبحثا ا ااتبز بحث اثبحثانثي .ب

ببببب بواصا ب ح االحاتكتت بزاالػبرحوج بػبدنالؾ بإاا بح االحاتكتنتبحثاصلـبحثاصنوريبحثا بتاـبح ا احاونبز با الؼب
اءح بافباالالت بحثططوثت بحثا االة بواا بحثاالحاؿ بحادل بوه باصا بو تلتبكتاة بثلارنقدنتب
حثاالحاؿ بحثا حال تت ب م
حثطندلتباح ؿبحثطلؿب الحوف) B rown,et all ,2007بوقابإقاالاونبز ب احتتبحااالبزالحرؾبثتانفب Frank

lymanوطوالهن باع بأدوحره بز بكناصت بانال ب را بدنـ ب2980ـ بزو بااتح بثلاضاتل بوقانم بأطوؿ بثلاطاتال ب
وحإل اكن ت بوا نداةباؿباروانبحآل ال .كن البد احثااتابكن ال  . 2999 92ب
تعريف استراتيجية (فكر ـ زاوج ـ شارك):
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واصالزونبثرنءبأااابكاصت  1,2,ب 17ب أرونب"طالت تبزندلتبز باغتتالبراطبحث طنببز بحثلؼبوحاناتب

وقتبأطوؿبثلاطاتالبأوبا نداةبحثااصلـبثآل البوافب ضثونبت وـبحثالاتلب لتنغتبأزانالهبزالاتنم ببثـبتدنالؾب ولهب

حازانالباضاتلبآ التفبزتااثبافب ضؿبحثادنالاتبباطوتالبواصاتؿبوحثالحءبثألزانال" .ب

اانبتصالزونبكواانفGoodman, J. E(2010).ب أرونبح االحاتكتتباصااابدل بردنطبحثااصلاتفب؛باتثب

تطاالباؿبااصلـبز باوضوعبحثاالسب اطالاهبثااةباقت ت بثـبتصط بثوـبوقتباااابثارنقدتبحإلكن نتباعبأااب

أقالحروـ بوز بحثرونتتبتطلبباروـبحثادنالاتباعبحثلؼبالهبز بحثارنقدنت .ب

وتصالزونبحث اثبحثانثيبإك حال تنم ب أرونبإااابح االحاتكتنتبحثاصلـبحثاصنور بحثا باصااابدل بزل طتبحثاصلـب

حثردط ب باتث بتطاال بحثططؿ ب اطالاه بأو م بزتان بتطالح بدلته باف باوضودنت بلاتت بثـ بتدنالؾ باؿ بططؿ براتلهب
حثاكنوالبثهبحثاوحالبوحثارنقدتبزتانباولضبإثتهبافبالوؿ بوز بحثرونتتبتدنالؾب أزانالهباعب نق بحثاكاودنت .ب
خطوات استراتيجية( فكرـ زاوج ـ شارك):

ا ا اـ بح االحاتكتت بزاالػ برحوج بػ بدنالؾ د ب بقتنـ بحثاصلـ ب دالح بأو بدالض باصلوانت أواونالحتب

ثلااصلاتف ا فبا تفبرتاوف :1,,7ب 721ب رنءبااااب لتانف :1,,0ب . 2،,ب

واصابطالت تبثادنالاتبحثاطاتالبوهرنبت ـبحثاصلـبحثاضاتلبإث بأروحج بثـبتطالحب ؤح م ب بوتطاالبحثالاتلبز ب

حإلكن تب اطالاهبأو م بثـبتدنالؾباؿبالاتلبراتلهبز بحإلكن ت بوتصالضباؿبروجبافبأروحجبحثاضاتلبانباوللوحب
إثتهبافبإكن نتباعب صضوـبحث صض الضنبا صابحث صتا  1,,3ب . 27,ب

وث ا بوضح باناتر ب)Mckinney (1998أف بح ا احـ بح االحاتكتت ب بزاالػ برحوج بػ بدنالؾ با اأ ب االالتب

حثاطاتالب  Thinkingبوهرنبت وـبحثاصلـب إدطنءبحثااصلاتفباواتباصلتاتتبااااةباص البدفبهاؼباصلتا باأفب
ااوفبهلهبحثاواتبإانب ؤح م بأوبادالتبااانجبإث باؿ بوهرنبت وـبحثااصلاتفب نثاطاتالب لوالةبزالاتهبثااةب0-7ب
اقن ؽ بثـبترا ؿبحثااصلاتفبإث بحثاالالتبحثثنرتتبوه بحثارحوكت  Pairingبوزتونبت احبثلااصلاتفبزاالةبافب0-7ب

اقن ؽبأتضنم؛بثترنقشباؿبااصلـبانباولؿبإثتهبافبأزانالباعبراتلهبحثاكنوالبثهبز بحثا صا بوز بحثرونتتبترا ؿب
إث بحثاالالتبحثثنثثتبوه بحثادنالاتب Sharingاتثبت وـبحثااصلاتف حثروج ب ادنالاتبروجبآ البافبحثااصلاتفب

ز بدالضبحازانالبثـبادنالاتبحثطلؿب أاالهب .ب

واال برناتتب اصنفبثطؼبحهلل  1,,0بأفبح االحاتكتتب زاالػبرحوج بػبدنالؾ بحا لتبح اونبافب طوحاونب

حثثضثب  TPSبوحثا باص البدفبردنطبحثاضاتلبأثرنءباصلاوـب ن ا احـبهلهبح

االحاتكتتبزو ب لثؾباااوفبافب

ثضثب طوحت بوهلحبانبأدنالبإثتهبكن البد احثااتابكن ال  2999 92بااااباانابهرا  1,,1ب 1,2ب

ا فبا تفبرتاوف  1,,7ب 7,8بااااباااواباااا  1,,0ب : 1،9ب
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 التفكير  :ت وـبحثاصلـبهرنب طالحب ؤحؿبأوبا أثتباالا طب نثاالس بثـبتطلببافبحثاضاتلبأفبتطاالباؿباروـب اطالاهبز بحثا أثتبحثاطالوات بو بت احبثوـب نثاضـبأوبحثاكوؿبز ب بوقتبحثاطاتال .ب

 المزاوجة  :وهرنبتطلببحثاصلـبافبحثاضاتلبأفبتر اوحبإث بأروحجبثتطاالوحب وتنم بز بحث ؤحؿبحثاطالوح بوترنقدوحبانبزاالوحبزته بوا اغالؽبهلهبحث طوةباوحث ب اسباقن ؽ .ب

 المشاركة :ت وـبحثاضاتل حاروحج هرنب صالضبانباوللوحبإثتهبافبالوؿبوأزانالباعبحثلؼبالهبزتانبانر وحبتاااثوفبدره بوافبحثاانال نتبحثطصنثتبأفبارا ؿب

نطتبافبروجبآل ال بوا ااالباا بت احب

ثال عبحاروحجبأورلطوـبافبدالضبانباوللوحبإثتهبافبأزانال .ب

هلح بوقا بأدنال باااا باااوا باااا  1,,0إث بانقنـ ب ه  Crowly and dunn,باف باطوتالب

ح االحاتكتت زاالػ برحوج بػ بدنالؾ

بضاف بثضث باالات نت بثلاصلـ بحثاصنور

بإث

بزاال/رحوج/ال عبب

) (think/paire/squareبب اصر بأرهبز باالالتبحثادنالاتبتدنالؾبروجبافبحثاضاتلبروكنم بآ البافبحثاضاتلب
ثتاوف باال صنم باف بحثاضاتل بوتل ح بداؿ باف بأال صت باضاتل باصاؿ بوزؽ بزل طت بحثاصلـ بحثاصنور

باصنب
بتطاالوف م

وتانال وفبأردطتبحثاكاودت؛بثتللوحبإث بارالبرون بتصالضبأانـب نق بحثاكاودنتبز بحثطلؿ .ب

بببببوتال ببحث ناثوفبافب ضؿبحطضدونبدل بحثا حال نتبحث ن تبأرونبحهااتب ن ا احـبح االحاتكتتببب زاالػبرحوجب
ػبدنالؾ بز با الؼبحثاالحاؿبحثاصلتاتت ح ااح تت بػبحإلداحاتت بػبحثثنروتت بػبحثكناصتت بوثـبااطالؽبأ با حال تبإث ب

ح ا احاون بز

باالالت بالتنض بحاططنؿ بوت ا اـ بحث اث بحثانثي بح االحاتكتت زاالػ برحوج بػ بدنالؾ بب

think/pair/shareب .ب
وحثداؿبحثانث بتوضحب طوحتبح االحاتكتت زاالبػبرحوجبػبدنالؾ بحثا ا ااتبز بحث اثبحثانثي :ب
خطوات استراتيجية (فكر ـ زاوج ـ شارك)

ب

زاوج

فكر
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شارك

بببب  2بببببببببببببببببببببببببببببببببب  1بببببببببببببببببببببببببببببببب 7

ب

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

مميزات استخدام استراتيجية (فكرـ راوج ـ شارك):
ببببااصاابارحتنبح االحاتكتت بزاالبػبرحوجبػبدنالؾ بوافبهلهبحثارحتن رتربباااواباااا  1,,8 1،0 1،5ب
هندـبهرحعبحثااناتت  02 1,,8ب ثرنءبأااابكاصت  15 10 1,,5ب ب

 .2اصاؿ بدل باا تف برودتت بأاحء بحثاضاتل باف ب ضؿ بإدطن وـ بزاللت بثلاطاتال بحثطالا بوحثادنالات باعب
حآل التفبوا ناؿبحازانال.
 .1ارا باونالحتبح النؿبواونالحتبح

اانع باانبارا بدااحمبافبحثاونالحتبح كااندتت.

 .7ادكعبحثصاؿبحثاصنور ب تفبحثاضاتلبوارا بدااحمبافبحث تـبا وؿبحآل التفبوحااالحـبحثلحت.
 .،ا ندابدل بح ااطنظب أثالبحثاصلـبثااةبأطوؿ؛بولثؾبارونبااتحبحثطاللتبثلاضاتلبثتاوروحبأاثالبردنطنم ب
وزندلتتبز بدالتتبحثاصلـ.

 .0ارتابافباحزصتتبحثاضاتلبثلاصلـ بولثؾب اوزتالهنب ت تبلطتتبت واهنبحثوابوحثادنالاتبز بدالتتبحثاصلـ.
 .5ارا بحثث تب نثرطس بوا احبثادنالاتبكاتعبحثاضاتلب ا الؼبا اوتناوـ.
 .3اااترب نثاالورت؛باتثبا ا اـبز بحثطلوؿبلحتبحاداحابحثا تالة.
 .8اصا بح االحاتكتت بارن ت بثكاتع بحادانال باف بحثططوثت بحثا االه بو ضؿ بكاتع بحثاالحاؿ بحثاصلتاتت بوز ب
كاتعبحثاوضودنت.

 .9اؤا بإث باطوتالباونالحتبحثاطاتال بواصررحثادنالاتبز بحثاصلوانت.
 .2,ا ندابدل بحثا حال طب تفبحازانالبحثا الطتبحثا ااتبافبق ؿبحثااصلاتف.
 .22ا ندابحثاصلـبدل باصالزتبا او باؿبالاتل.ب
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 .21ااافبحثاصلـبافبا وتـبحثااصلاتفبحثادنالاتفبز بحثاالس.
ببببببوقابأدنالتبرناتتب اصنفبثطؼبحهلل  1,,0بو لتـباااابأ وبغنث  1,2,بإث بأفبح االحاتكتتب زاالػب
رحوجبػبدنالؾ بح االحاتكتتب تطتبثونبداةبزوح ابثصؿبافبأ الرهنب :ب
 ا ندابدل بااالاربحثاصلـباوؿبحثالاتل .ب -ارتابافباطندؿبحثااصلـبز بدالتتبحثاصلـ .ب

 -أرونب بااانجبإث بوقتبا تالبز بارطتلهن؛بولثؾبافب طوحاونبااااةبواط ؽب ووثتبوت ال.بب ب

بببوأدنالت بأتضنم بإث بأرون بارن ب بظالوؼ بوحاانرنت بحثااحالس بحثاانات بواارن ب باع بأهاحؼ باصظـب

حثاوحابحثا حال تتبدنات بوثصؿبافبأهـبانبدالضاهبافبااترحتبح ا احاونبز بحثطلوؿبحثا حال تتبانتل  :ب

 إدطنءبزاللتبثلاضاتلبثتاوروحبردتطتفبز بدالتتباصلاوـباانبتصاؿبدل ب نءبأثالبحثاصلـب اانبا نداهـبز بح ا نالبأزانالهـبق ؿبدالضونبأانـباضاتلبحثطلؿ.

 -ا ندابحثاضاتلبدل ب رنءباصنالزوـبافب ضؿبارنقدناوـبحثثرن تتبوحثكاندتت.

 ا ندا بدل باراتت با اوتنت بحثاطاتال بحثصلتن بووقت بحثاطاتال بت ندا بدل بإطضؽ بداا با تال باف بحازانالبوحإل اكن نتبحالتلت.

 ا ندابحثاضاتلبز بحثاغلببدل باداضاوـب وحءبحثارازصتفبأوبحثارطوتتف بولثؾبافب ضؿبانباوزالهبافبت تباصلتاتتب نثتتبافبحثا نطالبز بدالتتبحثاصلـ بواصاؿبدل برتناةباحزصتاوـبثلاصلـبوارا بحثث تبز برطسب

حثااصلاتف بواصط بحثطاللتبثكاتعبحثااصلاتفبثلادنالاتب ا مبافبحثصاابحثاااوابحثل بتداالؾبز بحثارنقدنتب

حثصناتت.ببب

 اادـ باونالحت بح النؿ بو بحثاوحلؿ بحثدطو ب حثلطظح كااندتت.

بوااتح بزالص بثلااالتب بدل ب صض بحثاونالحتب

وتضتؼبروبرتسون) Robertson,k(2006بأفبح ا احـبح االحاتكتتب زاالػبرحوج بػبدنالؾ بتصط بحثاصلـب

زاللت بثض اانع بثصاا با تال باف بحثاضاتل باان بااتح بحثطاللت بأاناه بثاان صت بكاتع بحثاضاتل بأثرنء باطندلوـ بز ب

االالتبحثارحوكت؛باتثبت اطتعباصالزتبانبإلحبانفبكاتعبحثاضاتلبحثادنالاتفبدل بزوـبواالحتتب نثاااو بحثاصلتا ب

حثا اـ بأوحلحبانفبهرنؾب صضبحثر نطبااانجبإث بكوابوحدناةبرظال  .ب

تاضح باف باان ب ؽبأفبح االاتكتتب زاال بػبرحوج بػبدنالؾ بافبح

االحاتكتنت بحثاصلتاتت بحثاوات بوحثا ب

ادكعبدل بحثادنالاتبحإلتكن تتبثلااصلـ بوارا باثت حمال بافباونالحاهبحثلغوتت بوح كااندتت بوحثص لتت بزو با نداهب
دل بح

اانعبحثكتابثراض ه بوحثاااثبدانبتطاالبزتهب لوالةبوحضات .ب
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المحور الثاني  :ميارات التواصل الشفوى وتنميتيا لدى طفل الروضة:
ببببباصابحثلغتبافبأزضؿباظنهالبحثردنطبحإلر نريب بوثونباوالباوـبز باتنةبحثططؿ باتثباصابحثلغتبأ ن تتب
ثاراتتبدا بحثاونالحتبحا ال ب نلتبز باالالتبانبق ؿبحثااال ت؛باتثبت اأبحثططؿبز بحثاوكهبراوبحآل التف ب
وتاطندؿ باصوـ بثغوتنم بت ااع بإثتوـ بوتالاب بحثكاؿ بثتولؿ بأزاناله بإثتوـ بزو با نداه بز بحثاص تال بدف بأزانالهب

وحثاطندؿ باع بحآل التف بو نثانث بزو بأ نس بحثاصلتـ بارون باطاح بآزنقن بوح صت بثلططؿ بزصراان بترظال بإث بالاورب
اااوؿ بدراه بإث باصنر بادتنء باان بت نداه بدل بحثاطندؿ بوحثاوحلؿ باع بحآل التف ب درترة بحثتاتـ ب  1,,0ب

 2،ها باااوابحثرندؼ  1,,7ب . 1،8ب

ببببب هلحبوثلغتباوالباوـبز باتنةبحثططؿ باتثباصابحثلغتبأ ن تتبثاراتتبدا بحثاونالحتبحا ال ب نلتبز ب
االالتبانبق ؿبحثااال ت؛ باتثبت اأبحثططؿبز بحثاوكهبراوبحآل التف بوتاطندؿباصوـبثغوتنم بت ااعبإثتوـبوتالابب

حثكاؿبثتولؿبأزانالهبإثتوـ بزو با نداهبز بحثاص تالبدفبأزانالهبوحثاطندؿباعبحآل التف بو نثانث بزو بأ نسب
حثاصلتـبارونباطاحبآزنقنبوح صتبثلططؿ بزصراانبترظالبإث بالاورباااوؿبدراهبإث باصنر بادتنء باانبت نداهب

دل بحثاطندؿبوحثاوحلؿباعبحآل التفب درترةبحثتاتـب  1,,0ب. 2،بب ب
وح

وثلغت بأال صت بأروحع باف بحثاونالحت بااثضم بلثؾ ب نثاونالحت بحث حال تت بواط ت ناون بوحثاان ت بوحثااناثتب

اانع بوأرهب ن اصالحضبوضعبهلهبحثاونالحتبحاال صتبافباتثبح ا احاونبتواتنم بتاضحبأفبحإلر نفبتاطلبب

وقانبطوتضم بز بح

اانع بتلتونبدالتتبحثاااث؛بثـبحث الحءة بثـبحثاان تبحثا باصابأقؿبحثاونالحتبح ا احانم بر تؿب

د احثونا بوآ الوف  1,,7ب15ب باانبأفبهلهبحثاونالحتب بارطلؿبدفب صضونبافباتثبح
زاكنؿبح

ا احـبحثلغوا.ب

اانعبوحثاضـبتصاااحفبدل بحثالاتبحثارطوقت بواكنؿبحث الحءةبوحثاان تباصاااحفبدل بحثالاتبحثاااو ت ب

زنثصضقنتباا ناثتب تفبحثاكن تبحاال صت بزنث الحءبوحثا ااصوفبوحث ُاانببوحثااااثوفبت اثوفباوحقصوـبز ابتااوؿب
حثا ااع بإث بااااث بوحثااااث بإث بقنال ء بوحث نال ء بإث باناب بوهالح االار با طتط بحثارنهل بحثاصلتاتتب
 1,,8ب

ببب بوا ؽ بحثلغت بحثدطوتت بحثلغت بحثاااو ت بز بدالتت بح النؿ بحإلر نري بزنثططؿ بت اع بوتاالـ بثـ بتا ال بزت الأب
وتااب بوتصابح النؿبحثدطوابأ نسبحثراوبحثلغوا اااابالكببزضؿبحهلل  1,,7ب 70بوتااثبح النؿب
اانع بزصرابحثاضـبتلوغبحثااااثوفبحازانالب الانتب

ز بحثلغتبافب ضؿبردنطتفبال ت تفبهانب:بحثاضـبوح

اص ال بدف بإاالحاناوـ بوا نلاهـ بحثا بتالتاوف بر لون بثآل التف بوز بح
وتانوثوفبإدناةبلتنغاونبأوبح اتصن ونب بوحثاضـبوح

اانع باااوؿ بحثالانت بإث بأزانال ب

اانعباضباروانبتادؼبدفبحثص ؿبواتطتتباصنالهباعب

حإلاالحانتبوحثادندالبوحثا نلا أااابدرور  . 1,,0 100ب
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وح النؿبحثدطو بهوبح النؿبحثل بتاـبدفبطالتؽبحثاضـبوحثااتثب تفبحثاال ؿبوحثا ا ؿ بوتاـب صاةب

طالؽباثؿبحثااتثبحثا ندال باأفبتاااثبحثاال ؿبوحثا ا ؿبز باكلسبوحاا بأوبدفبطالتؽبحثاوناطه بزتاالـب
حثاال ؿ بإث بحثا ا ؿ باف ب ضؿ بكونر بحثوناؼ بزت اصنف ب صضوان بحث صض بواناة بح النؿ به بحثالات ب انب

ااضارتبافباصنر بوا

ت زور بأاااب انالة  1,,،ب . 95ب

وتاافباصالتؼبحثاوحلؿبحثدطو بز بحث اثبحثانثيب أرهبدالتتبا ناؿبحثاصلوانتبوحازانالبحثا باااثب

تفبأططنؿبحثالوضتب ضؿبحث اثبحثانثيب واؼباا تؽبحثاطنهـبحثاا ناؿب تروانبافب ضؿبحثلغتبحثارطوقت .ب
و وؼبت الالبحث اثبحثانثيبدل ب صضباونالحتبحثاوحلؿبحثدطوابوه ب ح

اانعبػبحثاااث بحثارن تب

ثططؿبحثالوضتبو تاـبح اصالحضباؿبارونب د ءبافبحثاوضتح :ب
:Listening Skill

ميارة االستماع

وهي بأوؿ باونالة بتاـ باصلاون بإلا نف بحثلغت بثـ بالتون بحثااناثت بوتالا ط بلثؾ ب اونالة بحث الحءة بوحثاان ت ب
زن

اانع بتالا ط بحالا نطنم بوثت نم بز ب ضتن بحثاانغ باتث بت وـ بحثططؿ ب ا رتف بحثاالوؼ بوحثا نطع بوحثاطالاحتب

وحثكاؿ بوافبثـبتؤا بلثؾبإث بحثلطظبوحثااناثت ر تؿبد احثونا بوآ الوف  1,,7ب .)11ب

ح

وتصابح

اانعبو تلتبإث بحثطوـبوحثاطاتال بوهوبالثؾبو تلتبح النؿب تفبحثااااثبوحثا ااع باانبأفب

اانعب اثن تباالاتربح را نهبآلالحءبوأزانالبوادندالبواص تالحتبحآل التفبحثلغوتتبوحثك اتت بوهوباونالةبقلتضم بانب

ت اغر بدرونبحإلر نفبز باوحقؼبحثاتنةبحثا بتوحكهبزتونبغتاله زوتـبالطط  1,,1ب . 39ب
اانعبدل بثضثتبكوحرببأ ن تتبوه  :ب

وادااؿباونالةبح

 .2كنرببا ي/باالاي:ب بوتاصلؽبهلحبحثكنربب طالت تبحثكلوسبواالاتربحإلرا نه وداـبا نطصتبحثااااث .ب
بوحثا تؿبحث اصي.ب ب
 .1كنربباصالزيبوتاضافب:بحإلاالحؾبحث اصيب بوحثااتتربحث اصيب ب

 .7كنرب بحكااندي برط ي :بوتااثؿ بز باا ع بحالوحت بوحثاطندؿ باصون وتال باااا ب ضات  1,,5ب
 . 233ب

ببببب بوتأ لبح
اف بح

اانعبأدان م بااصااةبواارودتبا الؼب ن اضؼبحثاونالحتبحث نلتب ن

اانعبوحثغالضب

باثتال باف بهلهب
اانع برط ه بو ن اضؼ بحثاوحقؼ بحثا بت ااع بزتون بحثا ااع بثد ء بان بوااثؿ ُ

حاروحعبأهاتتبثططؿبانبق ؿبحثااال تبإ بأفب صضونبتكببح هاانـب هبوااالتببحثططؿبدلتهبوهلهبحاروحعب

ه ببب بها بالطط باااا  1,,2ها باااوابحثرندؼ  1,,0ب : 202ب
 .2ح

اانع بحثوناد حثصالض  :بوتاـ بدراان بترواؾ بحثططؿ بز بردنط بان بوت ااع ب طالت ت بهنادتتب

ثلاو ت باثضم .ب
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 .1ح

اانعبثض ااانع حثا اتال  :ب بوتالاربزتهبحثططؿب

قلتبأوبأغرتتبأوبااثتلتتبا اـبثه .ب

اااندهبو الوالهب انبت ااعبإثته ان ااندهبث الاب

اانعبحثل بتالاربزتهبحثططؿبحرا نههباانوثتبارهبثطوـبانبت اـبثه بزتلغ ب

 .7ح

اانعبح را نه :بوهوبح

 .،ح

اانعبحثاالتل  :بوز بهلحبحثروعبافبح

 .5ح

اانعبحثوظتط  :بوهوبحثل بتانال هبحثططؿبز باتناهبحثتواتتبولثؾبافبأكؿبحثاطنهـباعبحثااتطتفب

اؿبحثاظنهالبحثا باداتبحرا نههبوت لؿباكوواحمبثاان صتبوزوـبانبت نؿ .ب

اانعبزإفبحثططؿباطنثبب الابزصؿ باأفبتالابدل ب ؤحؿب

توكهبإثته بأوبترطلباصلتانتباصترتبالاالبإثته .ب
ه بأوافبأكؿبقضنءبانكناه.

ميارة التحدث:

ببببببااثؿباونالةبحثاااثبحثكنرببحإلتكن بافبحثاوحلؿبحثدطو باتثبتأا بحثاااثبا ن ؿبح

اانع بوت وـب

زتهبحثططؿب ااوتؿبحث الحتبحثا بتاالب ونبإث بالاور بثغوتتباطوواتباااؿبال نثاهبإث بافباوثه ب وتالبااااب
ضاه  1,,5ب 238بدفبطالتؽبح النؿبحثا ندال باانبتااثبز بحثارنقدنتبوغتالهنبد البو ن ؿبحالنؿب

ا الطتبانثالتطرتوفبوحإللحدتبوحثوناؼبوحثاااثبحثا ندال دناؿبلنثح  . 5،9 1,,8ب

واضـ باونالة بحثااتث بثضثت بكوحب باالؿ ب نثططؿ بوه ب االتانف باااا ب اتال بوحاتل بلناؽ بات ن تؿب
 1,,0 31 37ب :ب
 .2كنرب با
حثرطؽ.

باالا  :بوزته بتاصالؼ بحثططؿ بدل بحثطالت ت بحث لتات بثرطؽ بحثاالوؼ بوااالتب بأدضنءب

 .1كنرب باصالز  :باتث بتاااف بحثططؿ باف بااوتفبدناحتبثغوتتب لتاتباارظتـبحازانال بواالات ون بو رنءب
اطالاحت بثغوتت ب لتات باصالؼ با ثت بحثاطنهتـ بحثلغوتت بوحثاااف باف بإكالحء بدالتنت بد لتت ب لتات بافب

رناتتبحثالاالبوحثا تؿبوح
 .7كنرب برط

اا ؿ .ب

بحكااند  :ب بوتاثؿ بهلحبحثكنرب بقاالة بحثططؿ بدل بحثاطندؿبح كااند بحث لتـ بوحا ن هب

ن راانءبإث بكاندتبحثراضء بوانبتا عبلثؾبافبحا ن هب نثث هب نثرطسبوحثا ناالةبوحثال ن تت بواكر هب

اثت حمالبافبح ضط حال نتبحثا باؤا بإث ب انتب ل تت بان رطوحء بأوب صضبحثاداضتبحثلغوتتبانثالصثـب
أوبحثلكلكهبوحثطأزأه بوغتالهن ب

ببببب بوز بضوء بان ب ؽ بزإف بحثاااث بتصا بكنر نم بدل باالكت با تالة باف بحاهاتت بز بدالتت بح النؿ بحثلغو ب
اتثبتراوبثا بحثططؿبارلبططوثاهبحثا االةبوتراحابااالتكتنم بالانبا اـبحثططؿبز بحثصاالبثتاارهبافبحثاص تالبدفب
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أزانالهبوالغ ناهبوادندالهباكنهبحآل التف بزووبتاصالؼبدل باتطتتبحثرطؽبحثكتابثلاالوؼبوت اطتعباالاتببأزانالهب

وارظتاونبوااوتفبالتلتبافبحثاطالاحتبحثلغوتتباانبتاارهبافبحثاطندؿبح كااند بحثكتاباعبحآل التف .ب

أىمية التحدث:
ت ااابحثاااثبأهاتاهبافباورهباضانمب ؽبحثاان ت بوأررنبراالـبأاثالباانبر الأبأوبرااب بوحلحبانفبحثاثتالب

ارنبتاتؿبإث بح ا نؿبحثلغتب ن

اانعبأاثالبافبحث الحءة بزإروـبتطضلوفبأتضنم بإال نثونباضانم بأاثالبافبحثاان ت ب

وتصا بحثاضـ بدرل حمال بأ ن تنم بثلاصلـ بزوو بو تلت بثإلزونـ بوحثاطنهـ اان بأره بتصا بو تلت بحثطالا بثلاص تال بدف بادندالهب
وأزاناله بوااصااباكن تبحثاتنةبحثا براانجبزتونبإث بحثاضـبز باوحقؼبا الطتبانث تع بوحثدالحءبوح كااندنت ب

وحثارن نتب واؿبحثاداضت بوارنقدتبحث ضنتنبحثا الطتب اااابالكببزضؿبحهلل ب. 02 1,,7ب ب

اان باأا بأهاتت بحثاااث بااونالة باف باورون بأاثال بحاردطت بأهاتت بثلااصلـ ب ؿ بأاثالهن باانال ت بولثؾب
ثاا تؽبأهاحزهبواتوثهبحثا حال تت بزووبتصابافبأهـبحا سبز بحثصالتتبحثاصلتاتت بافبحث ؤحؿ بوحإلكن تبدلتهباعب

حثارنقدت بتاوف بااوالهن بحثاااث زوتـ بالطط ب  280 1,,1بزوو بو تله بال ت ت بز بدالتت بحثاصلتـ بوحثاصلـب
ا الؼباالحالون بو بتاافبأفبت اغر بدرهبحثاصلـبوحثااصلـبز بحثدالحبوحثاوضتحبثاطصتؿبدالتتبحثاطندؿبحثلطظ ب

ز بحثاوحقؼبحثاصلتاتتبحثا الطت .ب

بببوأف بإاا نب بحثططؿ بثاونالة بحثاااث بتؤا ب اا نب باونالحت بأ ال ؛ بولثؾ باف بحثططؿ بحثل بتكتاب
حثاااث ب بت كؿ بوراتكت بثلثؾ بت أؿ بدان ب بتصالؼ بزتالاطع ب لثؾ با اوحه بحثاصلتاي بوتصواه بحثرطؽ بحث لتـب

ثلاالوؼبوحثالانت بوت صاهبدفبحثالصثـبز بحثااتث.ب ب

وتال بالاانف  Rahman, M. M(2010).بأفباصلـبحثاااث بهوبهاؼباوـبز باابلحاه؛بارهبترواب

حثااصلاتفب اكاودتبافبحثاونالحتبحثا بتاـبح ا احاونبز ب تتباتناوـ.ب ب

بببببواال بدرترةبحثتاتـ  ،8 1,,0بأفبأهاتتباونالةبحثاااثباططنؿبانبق ؿبحثااال تبااافبز بحثر نطبحآلاتت :ب
 ا ندابحاططنؿبدل بحثاطاتالبحثرنقا. اا ببحاططنؿبز باصلـبوح اتصنببحث الةبحثاطالوات. ا ندابحاططنؿبدل بحثاغلتتبحثالحكصت. ا ندابحاططنؿبدل بح النؿبوحثاوحلؿ. ارا بثاابحاططنؿبدناةبحااالحـبحآل التفبدرابحثاوحالبوحثااناثت.21

أىداف التحدث:
تا ؽبحثاااثبأهاحزنمبااصااةب زوتـبالطط باااا  8، 1,,1دل بأاااباااوال  97 1,,1بر تؿب

د ا بحثونا

بوآ الوف 230 23، 1,,7

اااا  72، 2997برلاالبارونبانتل :

باااوا بحثرندؼ  1،9 1,,7دوحطؼ بح الحهتـب

بها

 اُاافبحثططؿبافبحث االةبدل بوضوحبحازانالبوا فبدالضون .ب اُثال بثالوةبحثططؿبحثلطظتت .ب اُاافبحثططؿبافباداتؿبحثكاؿبواالات ون .ب اُرايبقاالةبحثططؿبدل بارظتـبحازانالبز بوااحتبثغوتت .ب اُا فبقاالةبحثططؿبدل بحثوكنءبوحثرطؽ .ب حثاااثبز بكالتب لتاتبوا ببقوحدابحثلغت .ب اُاافبحثططؿبافبحثاص تالبدانبتدنهاهب ص نالةب لتات .ب اُرايبح اصاحابحثططؿبثضالنؿب غتاله .ب إثنالةبانكتبحثططؿبثلاص تالبوحثاااث.بب ميارات االستماع والتحدث المناسبة لطفل الروضة:
ببببب ث ابحهااتبداتابافبحثا حال نتبوحث اوثبحثاال وتتب اراتتبحثاونالحتبحثلغوتتب باونالحتبح

اانعبوحثاااث ب

ثا بططؿبحثالوضتبوقااتباكاودتبافبحثاونالحتبحثارن تبثلططؿبوافبهلهبحثا حال نتب :ب

ا حال تباالتانفبااااب اتالبوحاتل بلناؽبات ن تؿ  2993بحثا بحهااتب اراتتباونالحتبح

اانعبثا ب

ططؿبحثالوضتب ن ا احـباا ؿبحثادن ت باتثباوللتبإث بأال عباونالحتبزالدتتبثض اانعبوه  :ب
 .2حثااتتربحث اص ب اصالؼبحثططؿبدل بحالوحتبحثا اودت  .ب
 .1حثالرتؼبحث اص إاالحؾبأوكهبحثد هبوح

اضؼب تفبألوحتبحثالانتبافباتثبحثاالكتبوح الاطنعبوب

حثااة  .ب

 .7ح

ارانجبحث اص حثاوقعبحثكتابثانبتل ب اندهبأ بحثار ؤب صاب انعبحالوحتبوحاااحث  .ب

 .،حثا وتـبحث اص حثااـبحثلحا بدل بحثا اوع .
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بببببوقا بحاطؽ باضم باف بها

بالطط باااا 1,,2

ااالوس  1,,9بدل باونالحت بح

بد احهلل باااا باااا 1,,0

بغناة باانؿب

اانع بوحثاااث بحثارن ت بثططؿ بحثالوضت ب بوزي بضو ون باولؿ بحث اثب

حثانثي بإث بقن ات با ا تت بث صض باونالحت بح

اانع بوحثاااث بحثارن ت باططنؿ بحثالوضت بواـ بدالضون بدل ب

حث ناةبحثااااتفبثلاصالؼبدل بآ حال وـبز باا بارن تبهلهبحثاونالحتبواا بأهاتاونباططنؿبحثالوضتبوث ابقنـب
حث ناثوفب إكالحءبكاتعبحثاصاتضتبحثا االاتب بوحثكاوؿبحثانث بتوضحبهلهبحثاونالحت :ب
جدول()1

ميارات االستماع والتحدث المناسبة لطفل الروضة
أوالً :ميارات اإلستماع

م
1

يميز الكممات التي ال تبدأ بنفس الحرف من مجموعة صور

2

 .يربط األصوات المسموعة بالصور.

3

يذكر الحاسة التي ترتبط بالكممة أوالجممة المسموعة.

4

يربط بين الكممات والصور التي تبدأ بنفس الحرف المسموع.

5

يتوصل إلى اإلجابة بعد سماعو األلغاز الشفوية.

6

يذكر كممات تبدأ بنفس الحرف المعطى لو شفوياً.

7

يميز الكممات التي ال تبدأ بنفس الحرف من مجموعة كممات منطوقة

8
9

ينطق الحروف والكممات والجمل المسموعة نطقاً صحيحاً.

يستبعد الكممة غير المناسبة من بين مجموعة كممات مسموعة.

11
11

يعيد سرد القصة التي حكيت لو مراعياً التسمسل فى أحداثيا
يجيب عن تفاصيل تتعمق بأحداث قصة مسموعة .

12

يتنبأ بالنتيجة نتيجة االستماع إلى أحداث قصة ما.

سمعيا.

ثانياً:ميارات التحدث

13

يصف الشخصيات التي ورد ذكرىا فى القصة التي حكيت لو

14

يعبرعن استعمال األشياء المألوفة بألفاظ مناسبة.

15

يبدى رأيو فى بعض المواقف بالقبول أو الرفض أو االستحسان.

16

يستدعى كممة عند مشاىدة صورة.
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17

يعبر عن صورة أو عدة صور بمغتو

18

يبدى رأيو فى ماده عرضت عميو عبر الوسائط المتعددة مثل(تمفاز ،حاسب

19

يكمل قصة ناقصة.

21

يعرض األفكار بطريقة منطقية.

آلي  ،فيديو ،كاسيت).......

دور الروضة فى تنمية ميارات االستماع والتحدث لدى الطفل:
ببببببت اأ بحثططؿ بز بح ا احـ بحثلغت باو تلت بثضالنؿ بز بان ب تف بحثر بددال بدو حمال بوثانرتتبددال بدو حمال بافب

دااله بوااطوالبثاتهبحثلغتباطو حمالب التصنم باراوبثغتبحثططؿب داؿب التعبواارحتابز ب روحتبانبق ؿبحثااال ت بإ ب
أفباصظـبحاططنؿبتأاوفبحثالوضتبوقناو وـبحثلغو باااوا بوقاالاوـبدل بحثاص تالبقنلاله.بوحثاالحاتببحثلغوتتب
حثا بت ا ااورون ب تطت بواوكا بزالوؽ بزالاتت ب تروـ بز بهلح بحثاكنؿ بوا وـ بحثالوضت ب اوال با تال بز باراتتب

حثاونالحت بحثلغوتت بثا بحثططؿ ها باااوا بحثرندؼ  31 1,,0؛ باتث باصاؿ بكنهاه ب ا نب بحثططؿ بحثلغت ب
واراتت بحثاونالحت بحثلغوتت بحثا الطه؛ باتث باأا بز با اات بحثاونالحت بحثا باالا بإث باراتاون باونالا بحثاااثب

وح

اانعب هنثتباكنكيبد احثالااف  51 1,2,ب بورظ حمالب الا نطبحثلغتب اتنةبحثططؿبوانكناهبحالا نطنم بوثت نمب

زإفبهلحبتصابانز حمربثهب اا نببحثلغتبوتالا طبحاا نببحثططؿبثلغتب ثضثتبأاوال :ب

 حثراو بحثاصالز بوتااثؿ بهلحبحثكنرببز بقاالة بحثططؿ بدل بحثاصالؼ بوحثاا ؽ بوااتترباضاح بحثصنثـبافب
اوثه.

 راوبقاالةبحثططؿبدل بااتتربوزوـبحثاضـبحثل بت اصهبافبحآل التف.
 راو بقاالة بحثططؿ بدل بإرانج بألوحت بحثاضـ ب نثاان ع بحثل بتاطن ؽ باع بأرانط باضـ بحثا نال أاؿب
لؼ . 2،5 2،3 1,,5

وا اـ بحثالوضت ب الحت باال وتت باوزال ب ت ت باصلتاتت بارن ت بااتح بأانـ بحثططؿ بزالص بحثااتث بوحثاص تالب
وح

اانعبوادنالاتبحثا نالبز باكنال وـ باانبترتابافبالتلتبحثططؿبافبحثاطالاحت بواالاتببحثكاؿباانبتاواب

حثطالتؽبأاناهبثاصلـباونالحتبحث الحءةبزتانب صا أاؿب لؼ  . 1,,0ب
وتااف بثاصلات بحثالوضت بأف بارا بأروحع بح

اانع بحثا الطت بثا بحثططؿ بو نلت بح

وحثاالتل بولثؾب اوزتالبأردطتباارودت بواانوؿباصالزتباا بقاالةباؿبططؿبافبحاططنؿبدل بح

اانع بح را نه ب
اانعبوحثااتترب

حث اص بواراتاون بوتوكاب صضبحثاالوؼبحا كاتتباثؿ س بػبص بػبض بػبا بتاانجبحثططؿبإث بداةبااالت نتب
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ثغوتتبدطوتتباصا اابدل بح
 . 202 1,,0ب

اانعبثاراتتبحث االةبدل بحثااتترب تفبألوحاونبوطالت تبرط ون بها باااوابحثرندؼب

ببببباانبتاافبثاصلاتبحثالوضتبأتضنم بأفبارا باونالةبحثاااثبثا بحثططؿبافب ضؿبح هاانـب ااناثتبحثططؿب

حثطالاتت باوت تبحثطالصبثااناثتبحاططنؿبحثكاندتتب باتثباأ لبهلهبحثااناثتبأدان مبااصااة؛باثؿ:بااناثتبز ب
إاا بحثاوضودنتبحثا باثتالبحهااناوـ دوحطؼبح الحهتـباااا  711 2997باتثبأفبحاططنؿبتاصلاوفبدل ب
راو بأزضؿ بدراان باردغؿ بد وثوـ بوت اثنال باطاتالهـ ب داؿ بثرن

بأو بكاند ا ر

بد احث نالاب

د ال  777 2999ب بوتااف بثاصلات بحثالوضت با لتص بوقانم بثلاص تال بدف بحاااحث بحثا باصرتوـ بودفب
ادندالهـبأانـبراض وـ بوادكصوـبدل بحثاااثباعب صضوـبحث صضبواصونبااصلاتب ضؿبحاردطتبحثتواتتب

حثاارودتبواوؿباوضودنتبا الطت ها باااوابحثرندؼ  . 11 2999ب

وراتكت بثلاوال بحثل بالص ه بحثالوضت بز باراتت بحثاونالحت بحثلغوتت بثلططؿ بز ا بأولت بغناة باانؿب

ااالوس  1,,9ب ضالوالة بح هاانـ ب االالت بالتنض بحاططنؿ؛ باتث بأرون باصا بحثروحة بحاوث بز باصلـ بحثاونالحتب
حثلغوتت بحثا الطت باان بأولت با حال ت بواتا باناا بد احثالدتا  1,2,ب ضالوالة بح هاانـ ب اونالحت بحثاااثب

وح

اانعب ندا نالهانباونالحتباوت تبثغوتتباكصؿبحثططؿبا اصاحم ب اا نببحثاونالحتبحا ال بانث الحءةبوحثاان ت ب

اانبأدنالتبا حال تب(1997) Anne,W,Jبإث بأهاتتباراتتباونالحتبح

اانعبوحثاااثبز ب فبا االةب ن ا احـب

حثصاتابافبحثااح ؿبوحا نثتببحثاال وتتبحثا بارتابافباطندؿبحثااصلاتفباعب صضوـبحث صض .ب
إعداد مواد وأدوات البحث:

أوالً :إعداد مواد البحث:
 .1دليل المعممة :

 -اليدف من دليل المعممة:

بببببهاؼباثتؿبحثاصلاتبإث باوضتحب طوحتبحث تالبز بحاردطتبحثا ااتبثلططؿبوز نمب

االحاتكتت زاالبػبرحوج بػب

دنالؾ بوثتاوفباالداحمبثلاصلاتبز بارطتلبحاردطتب ن ا احـبح االحاتكتت زاالبػبرحوجبػبدنالؾ .

وقنـ بحث ناثوف ب إداحا باثتؿ بحثاصلات بثارطتل بأردطت بالتنض بحاططنؿ ب ن ا احـ بح االحاتكتت ب زاال بػ برحوج بػب

دنالؾ بوقابح اصنرتب اكاودتبافبحثالناالبدرابإداحاهنبحثاثتؿ :ب

بببببوزنء باااا ب ضات  1,,1باااا بااااحث وحثاة  1,,7بها باااوا بحثرندؼ  1,,7بكورحؿب
د احثالاتـ بوآ الوف  1,,0باااا باا بوث بقراتؿ بوالاضنف با صا ب اوا  1,,3ب بإتانف باااا بأاااب
 1,2,باثتؿبحثاصلاتبثارولبا :أثصببوأاصلـبوأ ااال 1,22ػب 1,21بوقاباـبدالضهبدل باكاودتبافب

24

حث ناةبحثااااتفبحثا التفبز بحثارنهلبوطالؽبحثااالتسبواكاودتبافبحثاوكونتبواصلانتبالتنضبحاططنؿب

ولثؾب واؼباصالزتبآ حال وـبواضاظناوـباوؿباثتؿبحثاصلاتب واـبإكالحءبحثاصاتضتبحثا االات ب

 .2بطاقات الخاصة بتقويم الطفل :

ببببب اـ بدالض ب طنقنت بحثا وتـ بدل باكاودتباف بحث ناةبحثااااتف بحثا التفبز بحثارنهل بوطالؽ بحثااالتسب
واكاودتبافبحثاوكونتبواصلانتبالتنضبحاططنؿبولثؾب واؼباصالزتبآ حال وـبواضاظناوـب بوقابأ ا بحث ناةب

حثااااوفب صضبحثاضاظنتبدل ب طنقنتبحثا وتـبارون:باصاتؿب صضبحثلوالبحثا ا ااتبز ب طنقنتبحثا وتـ ب
اصاتؿبحثلتنغتبحثلغوتتبث صضب طنقنتبحثا وتـ بب بوقنـ بحث ناثوف ب نا نعبكاتعبحآلالحءبوحثاوكتونتبحثا بأاث ب ونب

رنءبدلتهباـباكالتبب طنقنتبحثا وتـبأثرنءبارطتلبحثاكال تبح
حث ناةبحثااااوف بو م
التجربة االستطالعية لمواد البحث:

اطضدتت .ب

صا بإكالحء باصاتضت بحث ناةبحثااااتف بقنـ بحث ناثوف ب اط تؽ باثتؿ بحثاصلاتبو طنقنت بحثا وتـبدل بدترتب
ددوح تتبافبأططنؿبحثا او بحثثنريب ااال تبحثلغنتبحثاكالت تتب وهنج ب لغبدااهنب  7,بثضثتفبططضمبوططلتب ب

وقا بأ طالت بحثاكال ت بدف بارن ت بحاردطت بثاا تؽ بحاهاحؼ بحث نلت ب ون بواـ باصاتؿ براف ب صض بحاردطت ب ب

و لثؾبأل حباثتؿبحثاصلاتبو طنقنتبحثا وتـببكنهرةبثاط ت ونبز بحثاكال تبحا ن تت .ب
ثانياً :أدوات البحث

المصور لطفل المستوى الثاني برياض األطفال:
 اختبار ميارات التواصل الشفوىّ
إلداحا بح ا نالاونالحت بحثاوحلؿ بحثدطو بقنـ بحث ناثوف ب إداحا بقن ات باونالحت بحثاوحلؿ بحثدطوا؛ بقنـب

حث ناثوف ب ن طضع بدل بداا باف بحثااب بوحثاالحكع بوحثا حال نت بحث ن ت بحثاي بدنثكت بحثاونالحت بحثلغوتت ب لطتب
دنات بواونالحت بح

ات ن تؿ 2993

اانع بوحثاااث ب لطت ب نلت بوارون:ا حال ت باالتانف باااا ب اتال بوحتاتل بلناؽب

بالدا

بأااا بطصتات 2998

بوا حال ت بها

بالطط باااا 1,,2

بدل بأاااب

اااوال  1,,1بوا حال تبطنهالةبأااابحث ندي  1,,7بوا حال تبد احهللبااااباااا  1,,0وبا حال تبركضءب

اااادل  1,,0بوثت تبحثاصنتتالبحث واتتبثالتنضبحاططنؿ  1,,8بوا حال تبغناهباانؿبااالوس  1,,9ب
وقا باولؿ بحث اثبحثانثيبإث بقن اتبا ا تت ب اونالحتبحثاوحلؿبحثدطوا بحثارن تبثططؿبحثالوضتبواـ بدالضونب
دل باكاودتبافبحثا التفبز بحثارنهلبوطالؽبحثااالتس بواكاودتبافباوكونتبواصلانتبالتنضبحاططنؿ؛ب

ولثؾبثلاصالؼبدل بآ حال وـباوؿب :بارن تباونالحتبحثاوحلؿبحثدطو بثططؿبحثالوضت بوضوحبحثلتنغتبحثلغوتتب
ثلاونالحت باا تفبحث ن اتب نثاصاتؿبأوبحثالؼبأوبحإلضنزت.ب

وقا باـ بإكالحء بكاتع بحثاصاتضت بحثا بأقالهن بحث ناة بحثااااوف بو لثؾ بأل ات بحث ن ات بااااع ب لاؽب

حثااااتفبوأ لتبلوالاونبحثرون تت .ب
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ب

بحثالوال بثططؿبحثا او بحثثنريب التنضبحاططنؿب
قنـبحث ناثوف ب إداحابح ا نالباونالحتبحثاوحلؿبحثدطو
ّ
وحثل باـبح ا احاهبز با وتـبأاحءبحاططنؿبدترتبحث اث 0ػ 5ب روحتب بولثؾبق ؿبو صاباكال تبحث اثبثلاصالؼب
دل باا براو باونالحت بحثاوحلؿ بحثدطو بثا بحاططنؿ بدترت بحث اث وقا بح اصنرت بحث ناثوف ب اكاودت بافب

حثا حال نتبوحث اوثبحثاال وتتبدرابإداحاهنبح

ا نالوه  :ب

ا حال تباالتانفبااااب اتالبوحتاتل بلناؽبات ن تؿ  2993بوا حال تبها بالطط باااا  1,,2ب

وا حال ت بطنهالة بأااا بحث ندي  1,,1وا حال ت بطنهالة بأاااحث ندي 1,,7

بوا حال ت بد احهلل بااااب

اااا  1,,0بوا حال ت بركضء باااا بدل  1,,0بوا حال ت بغناه باانؿ بااالوس  1,,9بوا حال ت بأاتالةب
د احثالاافبحثدرطي  . 1,2,ب

وزتانبتل ب طوحتبإداحابح ا نالباونالحتبحثاوحلؿبحثدطوابثططؿبحثالوضت :ب

 اليدف من االختبار:

حثاصالؼبدل باا بااافبأططنؿبحثالوضتبافباونالحتبحثاوحلؿبحثدطوابق ؿبوب صابح ا احـبح االحاتكتت ب

زاالػبرحوجبػبدنالؾ بز بارطتلب صضباؤدالحتبحثارولبحثاطوال با ب:أثصببوأاصلـبوأ ااال  .ب
 وصف االختبار:

ح ا نالبزالا بالوال؛بثاصالزتباا بااافبأططنؿبحثالوضتبافباونالحتبحثاوحلؿبحثدطوابق ؿبو صاباا تؽب

صضباؤدالحت بحثارول بحثاطوالب ا ب:أثصب بوأاصلـبوأ ااال ب ن ا احـبح االحاتكتتب زاال بػبرحوج بػ بدنالؾ بوب
تااوفبح

ا نالبافبااوالتف:ب-بحثااوالبحاوؿب نصب اونالحتبح

اانعبوتااوفبافب  21حثر بددالب ؤح م .ب

 -حثااوالبحثثنريب نصب اونالحتبحثاااثبوتااوفبافب  8بثانر بأ لت.ب

ضبط اختبار ميارات التواصل الشفوي :

ببببب اـبدالضبح ا نالباونالحتبحثاوحلؿبحثدطوابز بلوالاهبحاوثتتبدل باكاودتبافبحثااااتفبحثا التفب
ز بحثارنهلبوطالؽبحثااالتسبواكاودتبافباوكونتبواصلانتبالتنضبحاططنؿب واؼبحثاصالؼبدل بآ حال وـبز ب

ح

ا نالبافباتث:ببارن تبحث ؤحؿبثلاونالة ببوضوحبحثلتنغتبحثلغوتت ب بارن تبووضوح بحثلوالة ،إ احءبأ ب

ا االانت بأو باصاتضت باوؿ بح

و لثؾبأل حبح
ب

ا نال ب بوقنـ بحث ناثوف ب إكالحء بكاتع بحثاصاتضت بحثا بأقالهن بحث ناة بحثااااوف ب

ا نالبتاااعب لاؽبحثااااتف بوأل حبلنثانمبثلاط تؽبدل بحثصترتبح

ب
ب
26

اطضدتت ب

التجربة االستطالعية الختبار ميارات التواصل الشفوى:
ب صا بإكالحء باصاتضت بحث ناة بحثااااتف بأل ح بح ا نال باونالحت بحثاوحلؿ بحثدطو بز بلوالاه بحاوثتت بحثاصاثتب
كنه حمر بثلاط تؽ بدل بحثصترت بح

اطضدتت ب واؼ بحثاصالؼ بدل باا بزوـ بحاططنؿ بثلاصلتانت بوطالت ت بحإلكن ت ب

وا نببحثلاؽبوحثث نتبوحثاصناضتبحإلالن تتبثض ا نال بوقاباـباط تؽبح

ح

ا نالب صابحإلراونءبافبحثاكال تب

اطضدتتبثاثتؿبحثاصلاتبدل بدترتبددوح تتبافبأططنؿبحثا او بحثثنريب ااال تبحثلغنتبحثاكالت تتب وهنج ب

لغبدااهنب  7,بثضثتفبططضمبوططلت بوأ طالتبحثاكال تبح

وزتانبتل بدالضنمبثلثؾ :ب

اطضدتتبدفبوضوحبحثاصلتانتبواطالاحتبح

أوالً :صدق اختبار ميارات التواصل الشفوى:

بببببت لا ب لاؽبح

ا نالبأف بت تس بان بوضعبث تن ه ا نـ بحثاتفباااابانرف1,21 2،5

ا نال ب

بوثلاأاابافب

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

ت وـ بهلح بحثروع باف بحثلاؽ بدل باا بارن ت بح

ا نال بثان بت تس بوثاف بتط ؽ بدلتوـ بوت الال بلثؾب

اكاودتبافبحثاا للتفبز بحثاكنؿبحثل بتراا بإثتهبح

ا نال صابد احثالااف  288:1,,7واـبدالضب

ح ا نال باونالحت بحثاوحلؿ بحثدطوا بدل باكاودت باف بحث ناة بحثااااتف بحثا التف بز بطالؽ بااالتس بحثلغتب

حثصال تت بوأتضنمبحثا التفبز بطالؽبااالتسبالتنضبحاططنؿبواكاودتبافباوكونتبواصلانتبالتنضبحاططنؿ ب
ثلاا ؽبافبحثلاؽبحثظنهال بثض ا نال.ب ب

 -2الصدق الثنائي (التجانس الداخمي)
اصااابهلهبحثطالت تبدل باا بحالا نطبحثوااحتبأوحث رواباعب صضونبحث صضباح ؿبح

اؿبوااةبأوب راباعبح

ا نالبااؿ صابد احثالااف  . 237 1,,7ب

ا نال والثؾبحالا نطب

واـبح ا احـباصناؿبح الا نطبحث تطبث تال وفب  pearson's correlation coefficientبوبحثلاب
ت تس بحثصضقت ب تف بااغتالتف بااتتف ب بحثاالكنت بحثالتت بثاونالحت بح

ا نال بو بحثاالكت بحثالتت بثض ا نال بااؿ ب

وأوضاتبحثران لبا ثتبأغلبباصناضتبح الا نطبدرابا او ب,.,2ب ب ترانبانرتباصناضتبحالا نطببحثص نالحت ب
ٍ
االبدنؿبافبحثاكنرسبحثاح ليب تفباطالاحاهبوباانوالهبوب
 20 21 5باحثتبدراب ,.,0بح ا نالبحثانثيبتاااعب

حثاالكتبحثالتتبثه .ب
ب
ب
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ثانياً :ثبات اختبار ميارات التواصل الشفوى:

ا نالبافب ضؿبح ا احـبحث الرنالبح الن spssبوحثاصنا تبحآلاتت :ب

بباـبحثاا ؽبافبث نتبح
ب

 معامل "ألفا" لمثبات.
بببببتاثؿ باصناؿ بأثطن  αبااو ط بحثاصناضت بحثرناكت بدف باكر ت بح

و لثؾبزإرهبتاثؿباصناؿبح الا نطب تفبأ بكر تفبافبأكرحءبح
 التجزئةالنصفية باستخدام معادلة جتمان:
ز بهلهبحثطالت تبتط ؽبح

ا نال بإث بأكرحء ب طالؽ با الطت ب

ا نال صابد احثالااف .)235 1,,7

ا نالباالةبوحااهبز ط بثـبا ـباالكنتبدترتبحثا رتفبإث برلطتفبااانز تفباانانمبافب

اتث بحثصاا بوا او بحث ووثت بوحثلصو ت بوثا بتاا ؽبلثؾبزإره بتر غ بأفبت ـ بح

ا نالب صا باالاتببأ لاهب

ا ب با اوتنت ب ووثاون بأو بلصو اون؛ ب اتث بتااو بحثرلؼ بحاوؿ بدل بحثط الحت بلوحت بحثاالاتبب

حثطالا أالقنـ .....2 7 0 3بوتااو بحث ـ بحثثنري بدل بحثط الحت بحثروكتت أالقنـ ...1 ، 5 8بثـ بتا بب

اصناؿبح الا نطب تفباالكنتبدترتبحثا رتفبز برلط بحثا تنس اااوابد احثالتـبار ي :1,,3ب 8،ب أاااب

اااابحثط تب  280 2999ب اكا بد احثاالتـبا تبب  2995ب 717بوحثكاوؿب ب 0بت تفبران لبا نبب

حثث نتب وناتفبحثطالت اتف :ب

جدول ( )1

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

التجزئة النصفية(معامل

الميارة ()1

1.79

1.83

الميارة ()2

1.75

1.81

الدرجة الكمية

1.78

1.82

الميارة

كرونباخ

وحاضح باف بحثكاوؿ بحث ن ؽ بأف بكاتع باصناضت بث نت بح
 ,.,2باانبتوزالباؤدالحتبكتاةبثاااعبح

جتمان)

ا نال بانرت باحثت بإالن تنم بدرا با او ب

ا نالبحثانثيب االكتبدنثتتبافبحثث نت .ب

 حساب معامالت السيولة والصعوبة لمفردات االختبار:

بببببب اصناؿبحثلصو تبهوبر تبحثااصلاتفبحثلتفبأكن وحبإكن تبلاتاتبدفبحثط الة.بزإلحبانرتبإكن نتبكاتعب
حثااصلاتفبلاتاتبزإفباصناؿبحثلصو تب= 2.,,وهوبأدل بقتات بوحلحبثـباافبأ بإكن تبلاتاتبزإفباصناؿب
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حثلصو تب=بلطال وهوبأار بقتات وهلحبتصر بأفباصناؿبحثلصو تبتأ لبأ بقتاتبافب لطالب:ب 2.,,باانب
تدتالباصناؿبحث ووثتبإث بر تبحثااصلاتفبحثلتفبأكن وحبإكن تب طأبدفبحثط الة أااابدواه  751 1,,0بواـب

ا نبباصناضتبحث ووثتبوحثلصو تبثاطالاحتبح

ا نالبااوتاحم بإلدناةباالاتببحثاطالاحتباالات نم بارنرثتنم بوااالحوحب

اصناضتبحث ووثتب تف( ،) 1.68-1.32اصناؿبحثلصو تب تف ( ،) 1.64 -1.36و لثؾباصاباصظـب رواب
ح

ا نالااطنواتبز بر ببحث ووثتبوحثلصو ت باتثبالود بز بإداحاهنبحثطالوؽبحثطالاتتب تفبحاططنؿ .ب
 حساب معامالت التمييز لمفردات االختبار:
بباـبا نبباصناضتبحثااتتربثاطالاحتبح

حثانثتت :ب

ا نالب ن ا احـب"اتنث "  Kellyحثل بتصااابدل بحث طوحتب

 االاتبباالكنتبحاططنؿباالات نمبارنرثتنم .ب

 زلؿ ب %13باف باالكنت بأزالحا بحثصترت بحثا با ع بز بحثكرء بحثصلو بوه بحثا باللت بدل بأدل ب
حثاالكنت.

 زلؿ ب %13باف باالكنت بأزالحا بحثصترت بحثا با ع بز بحثكرء بحث طل
حثاالكنت.

ح ا احـباصناثتب"كور وف" بوقاباالحواتباصناضتبااتتربكاتعباطالاحتبح

بوه بحثا باللت بدل بأقؿب
ا نالب تفب  ,.39-,.08بوه ب

اصاباصناضتبااتتربدنثتت .ب

زمن تطبيق االختبار:

ب اـ با نب براف باط تؽ بح

ا نال ب ن ا احـ باصناثت با نب بااو ط براف بح

ا نال باتث باـ بقتنس بحثرافب

حثا اغالؽبدرابحراونءبأوؿبططؿبافبحإلكن تبوأ البططؿبافبحإلكن ت بوا نببحثااو طب تفبأوؿبوأ البططؿ ب

وقاب لغبحثرافبحثا اغالؽ ،0ب باقت ت .ب
طريقة تصحيح االختبار:

اوكابإكن تبوحااةبلاتاتبثاؿب ؤحؿ بوثلثؾباصابحإلكن نتبحثااصااةب طأ بواـبالاتحبح

ا نالب رنءبدل :ب ب

درابإكن تبحثططؿبدفبحث ؤحؿباناضم بتالؿبدل باالكانف بودرابإكن اهبدل بدرلالبوحاابتالؿبدل باالكتب

وحااة بوحبلح بثـ بتكتب برون تنم بتالؿ بدل بلطال بوز بانثت ب صض بأ لت بحثاااث بحثا بااطلب باف بحثططؿب
حثااتثبا كؿبحثاصلاتبإكن اهبز بأوالحؽب نلتبوا وـب اطالتغونبثاللابحثاالكنتبا ببإكن اه .ب
إجراءات البحث التجريبية:
أوالً :اليدف من تجربة البحث:
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هازتباكال تبحث اثبحثانثيبإث بح ا احـبح االحاتكتت زاالبػبرحوجبػبدنالؾ بز بارطتلبحثارولبحثاطوال ا ب

:أثصب بوأاصلـ بوأ ااال باططنؿ بحثا او بحثثنري ب التنض بحاططنؿ  0بػ ب 5ب روحت بوا ل بزندلتاون بز باراتتب
اونالحتبحثاوحلؿبحثدطو ب.

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

وحثاااثؿبز بح ا احـبح االحاتكتت زاال بػبرحوج بػبدنالؾ بإاا بحثاكاوداتفبضن طتبوحا ال باكالت تتبز بارطتلب
صضباؤدالحتبواصنتتالبحثارولبحثاطوال ا ب:أثصببوأاصلـبوأ ااال  .ب
ثانياً:اختيار عينة البحث

ز بضوء بحثواؼ باف باكال ت بحث اث باـ باااتا بدترت بحث اث باف بأططنؿ بحثا او بحثثنري ب التنضب

حاططنؿ 0ػ 5ب روحت باف بالوضت بااال ت بحثلغنت بحثاكالت تت ب وهنج بثلصنـ بحثا حال

ب1,21ـ بػ ب1,27ـ بوقاب

ااورت بدترت بحث اث باف  5,بططضم بوططلت باـ با تاوـ بإث باكاوداتف بإااحهان باكالت تت بوحا ال بضن طتب

واااوفباؿباكاودتباف ب 7,بططضمبوططلت بوتالكعبح اتنالبهلهبحثصترتبثأل نببحآلاتت:ب ب

 بالوضتبااال تبحثلغنتبحثاكالت تتب وهنجبا البداؿبحث ناثوفباانبت وؿبإكالحءحتباكال تبحث اث.

 أططنؿ بحثا او بحثثنري بأاثال بزوانم بواصناضم باف بأططنؿ بحثا او بحاوؿ باان بت وؿ بارطتل بحث طوحتب
ووثت.

 أططنؿبحثا او بحثثنريبقابرنثوحببقا حمالبافبحثاصلـبز بحثا او بحاوؿ.ب ب

ثالثاً:التصميم التجريبى لمبحث:

بببببح ا اـبحث اثبحثانثيبحثالاتـبحثاكالت ببثلاكاودنتبحثااانز ت بولثؾب ن اتنالباكاوداتفبااانثلاتف بثـب
تط ؽبحثااغتالبحثا ا ؿبدل بحثاكاودتبحثاكالت تت بو بتط ؽبدل بحثاكاودتبحثضن طت اتو وثاببزنفب

احثتف  7،5 1,,7بوح ا اـبحث اثبحثانثيبهلحبحثالاتـبحث ن ـبدل بأ لوببحث تنسبحث ليبوحث صا ب
ا نالباونالحتبحثاوحلؿبحثدطوابز باؿبافبحثاكاوداتفبحثاكالت تتبوحثضن طت باتثباـبارطتلبحاردطتب

ن ا احـبح االحاتكتتب زاالبػبرحوجبػبدنالؾ بثلاكاودتبحثاكالت تت بواـبارطتلبرطسبحاردطتباعبحثاكاودتب
حثضن طتب نثطالؽبحثاصاناه .ب

رابعاً :ضبط متغيرات البحث:

اضافبحث اثبحثانثيبحثااغتالحتبحثانثتت :ب

 .1المتغير التجريبي:

ببببب ااثؿبحثااغتالبحثاكالت يبثل اثبز بح ا احـبح االحاتكتتب زاالبػبرحوجبػبدنالؾ بز بارطتلبحاردطت بولثؾباعب
حثاكاودتبحثاكالت تت ب ترانباـبارطتلبرطسبحاردطتباعبحثاكاودتبحثضن طتبوثافب نثطالؽبحثاصاناة.
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 .2المتغير التابع :
حدااؿبحث اثبحثانثيبدل بااغتالبان عببوهوباونالحتبحثاوحلؿبحثدطوا

 .7المتغيرات الضابطة :باـباانوثتبض طب صضبحثااغتالحتبحثضن طت بوه :

 العمر الزمني :الود بدرا بح اتنال بأزالحا باكاودا بحث اث بحثانثي بحثا نالب بز بحثصاال بحثراري باتث با عبأدانالهـبز بحثطاالةبحثصاالتتبافب 0بػب 5ب روحت بوهـبافبأططنؿبحثا او بحثثنريب التنضبحاططنؿ .ب

 المستوى االجتماعي واالقتصادي :ببتاثؿبأططنؿباكاودايبحث اثبارط تبو ت تبكغالحزتتببا الت نمبوحااةبافبااترتب وهنج باانبأروـبترااوفبإث بأ البو ت تبثونبا او بحكاانديبوحقالنااباا نالب بز ابقنـ بحث ناثوفب
طاصبحث طنقنتبحث نلتب نث تنرنتبحثد لتتبثاكاودايبحث اثبز بحثالوضت .ب

 الظروف الفيزيقية :الود بدرا بارطتل باكال ت بحث اث بحثانثي بأف بتاـ بارطتل باكال ت بحث اث بز برطس بححثطاالةبحثرارتت بولثؾب نإلضنزتبإث بأفباكاودايبحث اثبانال نبحاردطتبز با ر بوحاابواصالضنبثرطسبحثظالوؼبافب
ضوءبواالالةبواووتت .ب
بح

خامساً:الفترة الزمنيةالتى استغرقت فى تنفيذ تجربة البحث:

بببببباـبارطتلبحاردطتبثاكاودايبحث اثبز برطسبحثطاالةبحثرارتت بوحثا بحاااتبافبحا وعبحاوؿبافبدوالب
روزا البإث برونتتبحا وعبحاوؿبافبدوالبات ا ال نثطلؿبحثا حال

بحاوؿ بافبحثصنـبحثا حال

ـب وقاباوقؼبحثارطتلبتوـبحث اتسب1,21/22/20ـبب ارن تبدتابالأسبحث رتبحثوكالتت.

بب1,21بػب1,27ب

سادساً:اإلجراءات العممية لتنفيذ تجربة البحث.

 .1توفير اإلمكانات التجريبية المطموبة :قنـبحث ناثوفب اوزتالبحإلاانرنتبحثاطلو تبثاكال تبحث اث.
 .2التطبيق القبمي ألدوات البحث:

ببببببهاؼبحثاط تؽبحث ليبااحة بحث اثب ح ا نالباونالحتبحثاوحلؿبحثدطو بإث بحثاأاابافباانزؤبحثاكاوداتف ب
أ بداـبوكوابزالؽباحؿبإالن تنمب تفبااو ط باالكنتباكاودا بحث اثبق ؿب اأبحثاكال ت .ب
بببببو صا بح راونء باف بحثاط تؽ بحث لي ب

ا نال باونالحت بحثاوحلؿ بحثدطوا بدل باكاوداي بحث اث حثاكالت تتب

وحثضن طت باـ باللا بحثاالكنت بوا نب بااو طناون بوا ثت بحثطالوؽ ب تف بحثااو طنت ب ن ا احـ بح ا نال ت ب

ثلاكاودنتبحثااانز ت بوحثل بت ا اـبز بانؿبح ا نالبحثطالؽب تفبااو ط بدتراتفبا ا لاتفب لضحبأاااب

االحا  713 1,,,بولثؾبدل بحثراوبحثانث  :ب

بببببباـ با نب بحثااو ط بحثا ن ي بوح راالحؼ بحثاصتنالا بثاالكنت بحاططنؿ باكاوداي بحث اث حثاكالت تتب
وحثضن طت ب ن ا احـبح ا نال"ت"؛بثـبا نببا ثتبحثطالوؽب تفبااو طيبحثاكاودتبحثضن طتبوحثاكالت تتباانب

هوباوضحبز بحثكاوؿبحآلا  :ب
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جدول( ) 2

قيمة"ت" ومستوى الداللة فى التطبيق القبمي الختبار ميارات التواصل الشفوي ككل لدى مجموعتي
البحث

الميارات

المجموعة الضابطة

الميارات

ككل

ع

ن

م

31

6.1 12.4

المجموعة التجريبية
ن

م

ع

31

11.3

5.2

درجة

الحرية
58

قيمة "ت"

الجدولية
2.11

قيمة"ت

مستوى

"المحسوبة "

الداللة

1.4

غير دالة

عند 1.15

بببب حاضح باف بحثكاوؿ بحث ن ؽ بأره ب باوكا بزالوؽ بلحت با ثت بإالن تت ب تف بااو طنت باالكنت باكاودا ب
ا نالباونالحتبحثاوحلؿبحثدطو ب باتثبأفبقتاتب"ت"بحثاا و تبثتسبثونبا ثتب

حث اثبز بحثاط تؽبحث ليب

حالن تتبدرابا او ب  . ,.,0ب

سابعاً :تنفيذ تجربة البحث:

بببببقنـ بحث ناثوف ب ارطتل باكال ت بحث اث باع باكاوداي بحث اث ب حثاكالت تت بوحثضن طت ب الوضت بااال ت بحثلغنتب
حثاكالت تتب وهنجب ا نداةباصلانتبحث ندنت اتثبح ا ااتبح االحاتكتت زاالبػبرحوجبػبدنالؾ بز باا تؽب صضب

اؤدالحتبحثارول بحثاطوال ا :أثصببوأاصلـبوأ ااال بواا تؽبرطسبحثاؤدالحتباعبحثاكاودتبحثضن طتب نثطالؽب
حثاصاناة بواـبحا نعبحإلكالحءحتبحثانثتتبدرابارطتلباكال تبحث اث :ب

بأ -قنـ بحث ناثوف بق ؿبحث اءبزيباكال تبحث اثب صاؿبداةبث نءحتباعباكاودتبحث اثبحثاكالت تت؛بثاصالتطوـب
ن

االحاتكتت بو طوحاون باان بقنـ ب اانال ت بأردطت ب تطت بثااال وـ بدل بحا نع ب طوحت بح

أثرنءبارطتلهـبحثردنط.

االحاتكتتب

بب -اـبأتضنمباكوتربكاتعبحااوحتبوالناالبحثاصلـبحثا الطتبحثا باـبحإل اصنرتب ونبدرابارطتلبحاردطت .ب
بج -اـ بح ا احـ بح االحاتكتت زاال بػ برحوج بػ بدنالؾ بز بارطتل بأردطت بحثارول بحثاطوال ا

ب:أثصب بوأاصلـب

وأ ااال ب ب ترانباـبارطتلبرطسبحاردطتباعباكاودتبحث اثبحثضن طتب ن ا احـبحثطالؽبحثاصاناة بوقاب
اأبارطتلباكال تبحث اثبز برطسبحثوقتبثلاكاوداتفب حثاكالت تتبوحثضن طت باانبحراو بحثاط تؽبز ب

رطسبحثوقتبثلاكاوداتف.

با -حثاط تؽبحث صا ب

ا نالباونالحتبحثاوحلؿبحثدطو ب:

ببب صابحإلراونءبافبارطتلباكال تبحث اثبدل باكاودا بحث اثب حثاكالت تتبوحثضن طت باـباط تؽبأاحة بحث اثب
ا نالباونالحتبحثاوحلؿبحثدطو بدل باكاودا بحث اثبحثاكالت تتبوحثضن طتب صاتنم؛بولثؾبثلاصالؼبدل باا ب

اا تؽبأهاحؼباكال تبحث اثب بوقاباـباط تؽبح ا نالباونالحتبحثاوحلؿبحثدطو ب صاتنمبدل باكاودا بحث اثبتوـب
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ٍ
بادوؼ ب نلت؛بااوتاحمب
حثثضثنءبوحاال صنءبوحث اتسبحثاوحز نفباف22ػ1,21/21/27ـ بواـباللابحثاالكنتبز

ثلاصنثكنتبحإلالن تت .ب

نتائج البحث التجريبية:

أوالً :اختبار صحة فرض البحث وتحميل النتائج وتفسيرىا:

وزتان بتل باوضتح ب طوحت بح ا نال بلات بزالض بحث اث بواالتؿ بحثران ل بواط تال بران ل باط تؽ بأاحايب

حث تنس :ب

اختبار فرض البحث :والذى نص عمى:

"توكابزالؽباحؿبإالن تبنمبدرابا او ب()1,15ب تفبااو ط باالكنتبأططنؿبحثاكاودتبحثاكالت تتبحثا ب

ارطلبحاردطتب ن ا احـبح االحاتكتت زاالبػبرحوجبػبدنالؾ بوأططنؿبحثاكاودتبحثضن طتبحثا با ا اـبحثطالؽب
حثاصاناةبز بارطتلبحاردطتبز بحث تنسبحث صا ب

حثاكالت تت ".ب

ا نالباونالحتبحثاوحلؿبحثدطو بثلنثحبأططنؿباكاودتبحث اثب

و اصنثكت باالكنت باكاودا بحث اث بإالن تنم بز بحثاط تؽ بحث صا ب

انرتبحثران لباانب نثكاوؿبحثانث  :ب

ا نال باونالحت بحثاوحلؿ بحثدطو ب

جدول( )3ب

قيمة"ت" ومستوى الداللة فى التطبيق البعدى الختبار
ميارات التواصل الشفوى لدى مجموعتى البحث

الميارات
ب

المجموعة الضابطة
فب

ميارات

االستماع
ميارات

التحدث

ـب

عب

 7,ب  8.5ب  1.،ب

درجة

المجموعة التجريبية
فب

ـب

ع

7,

 25.5ب

3.2

الحرية

الجدولية

المحسوبة
11.8

58
 7,ب  3.3ب  1.,2ب 7,

قيمة"ت"

قيمة"ت"

 25.7ب 3.12

2.11
12.8

مستوى الداللة

دالةعند

مستوى
1.15

اتضح من الجدول السابق ما يمى:
بأ -أفبهرنؾبزالقبنمباح مبحالن تنمب تفبااو طيباالكنتباكاودايبحث اثبحثاكالت تتبوحثضن طتبز بحثاط تؽب
حث صاا ب

ا نال باونالحت بحثاوحلؿ بحثدطوا بولثؾ بثلنثح بحثاكاودت بحثاكالت تت باتث ب لغت بقتاتب

33

"ت"حثاا و تب  11.8ترانب لغتبقتاتب"ت"بحثكاوثتتبدراباالكتباالتت  08با نو  1.,,ثا او ب
ا ثت . ,.,0

ب -أفبهرنؾبزالقنمباح مبحالن تنمب تفبااو طيباالكنتباكاودايبحث اثببحثاكالت تتبوحثضن طتبز بحثاط تؽب
ب
حث صاا ب

ا نال باونالحت بحثاوحلؿ بحثدطوا بولثؾ بثلنثح بحثاكاودت بحثاكالت تت باتث ب لغت بقتاتب

"ت"حثاا و ت  12.8ب ترانب لغتبقتاتب"ت"بحثكاوثتتبدراباالكتباالتت  08با نو  1.,,ثا او ب
ا ثت . ,.,0
وحثكاوؿ بالقـ  ،بتوضح ب بقتات"ت" بوا او بحثا ثت بز بحثاط تؽ بحث صاا ب

حثدطوابااؿبثا باكاودايبحث اثب :ب

ا نال باونالحت بحثاوحلؿب

جدول رقم( )4ب

قيمة"ت" ومستوى الداللة فى التطبيق البعدي الختبار
ميارات التواصل الشفوي ككل لدى مجموعتي البحث

الميارات

الميارات ككل

المجموعة الضابطة
ن

م

المجموعة التجريبية

ع

ن

4.4 16.3 31

31

ع

م

5.8 32.9

درجة

الحرية

58

قيمة"ت"

قيمة

2.11

11.9

الجدولية

"ت"المحسوبة

مستوى

الداللة

دالة عند
مستوى
1.15

بببببوهلح بتصر بأف بهرنؾ بزالقنم باح م بحالن تنم بدرا با او  ,,,0ب تف بااو ط باالكنت باكاودا بحث اثب
حثاكالت تتبوحثضن طتبز بحثاط تؽبحث صا بز بح ا نالباونالحتبحثاوحلؿبحثدطو بوهلحبت وابث وؿبحثطالضبحثثنريب

افبزالوضبحث اث .ب

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

الروضة

توضح بكاوؿ ب ب 0باكـ بأثال بح ا احـ بح االحاتكتت زاال بػ برحوج بػ بدنالؾ بز باراتت باونالحت بحثاوحلؿب

حثدطو بثاكاودتبحث اثبحثاكالت تت :ب
ب
ب
ب
ب
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جدول ()5

حجم أثر استخدام استراتيجية(فكر ـ زاوج ـ شارك) فى تنمية ميارات التواصل الشفوى لمجموعة
البحث التجريبية:

قيمة "ت" المحسوبة درجة الحرية

الميارة
1

 2,.8ب

2

 21.8ب

الميارات ككل

حجم األثر مستوى الداللة

58

 22.9ب

.82

كبير

.86

ا تال

.84

ا تال

حاضح باف بحثكاوؿ بحث ن ؽ بأف بحثاا ف بز براو باونالحت بحثاوحلؿ بحثدطوا بثا باكاودت بحث اث بحثاكالت تتب

تالا ط ب ن ا احـ بح االحاتكتت زاال بػ برحوج بػ بدنالؾ بز بأردطت بالتنض بحاططنؿ بوقا بكنء باكـ بحاثال بثراوب

حثاونالحتبااؿب%8،ب ا او با ثتبا تال .ب

قياس فاعمية استخدام استراتيجية(فكر ـ زاوج ـ شارك) فى تنمية ميارات التواصل الشفوي لطفل الروضة:
وحثكاوؿ بالقـ  5بتوضح بزندلتت بح االحاتكتت ب زاال بػ برحوج بػ بدنالؾ بز باراتت باونالحت بحثاوحلؿ بحثدطواب

ثاكاودتبحث اثبحثاكالت تت:

جدول ()6

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

التطبيق

ن

م

القبمي

31

11.3

البعدى

31

32.9

النياية

العظمى

لالختبار
41

نسبة الكسب
المعدل

1.31

بببببحاضح باف بحثكاوؿ بحث ن ؽ بأف بقتات بحثا ب بحثاصاؿ بث لتؾ ب

داللة الكسب

المعدل(بميك)
عالية

ا نال باونالحت بحثاوحلؿ بحثدطو ب

ااؿ  2.72بوهله بحث تات بأدل باف بحثاا بحثطنلؿ بثلطندلتت بحثل باااه ب لتؾ بوهو  2.1بوتاؿ بهلح بدل ب
زندلتتبح االحاتكتت زاالبػبرحوجبػبدنالؾ بز باراتتباونالحتبحثاوحلؿبحثدطو بثاكاودتبحث اثبحثاكالت تت بوهلحبانب
وهلح بانبأاااهبدلتهب صض بحثا حال نتبافبزندلتتبح ا احـبح االحاتكتت زاال بػبرحوج بػبدنالؾ باثؿبا حال تب :بح ا نـب
د ا بحثطانح بدرحثاتف ب  1,,8بوا حال ت بالدا باواا بالروقي بواااا بإ الحهتـ بحث وناث  1,21بوا حال ت بد اب

حثصرترب زيبضتؼبحهلل  . 1,2,ب
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ثالثاً:التوصيات

وتول بحث اثبحثانثيب انبتل  :ب

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

 ضالوالةبااالتبباصلانتبالتنضبحاططنؿبأثرنءبحث ااتبدل باتطتتبح ا احـبح االحاتكتتب زاالبػبرحوجبػبدنالؾ بب
ز بأردطتبالتنضبحاططنؿ.

 ح هاانـب اوظتؼبح االحاتكتتب بزاال بػبرحوج بػبدنالؾب بز بأردطتبحثالوضت بواضاترونباعبأ نثتببحثاصلـب
حثا الطتبحثا بارايبقاالهبحثططؿبدل بح

اانعبوزوـبانبت اعبوادكصهبدل بحثاص تالبدفبأزاناله.

 إداحا باثتؿ بثارطتل ب صض بحاردطت بوز نم ب
ح

 ح
ب

اانعبوحثاااث.

االحاتكتت ب زاال بػ برحوج بػ بدنالؾ حثا باواـ ب اراتت باونالحتب

االدناب ن ا نالباونالحتبحثاوحلؿبحثدطوابحثل باـب بإداحاه بز بحث اثبحثانثيبدرابا وتـبحاططنؿبزتانب

تاصلؽباونالحتبحثاوحلؿبحثدطوا.

ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
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ب

المراجع

أوال:المراجع العربية:
.1

ح ا ػػنـبد ػػابحثطاػػنحبد حرثػػاتفب ". 1,,8أثػػالبح ػػا احـبح ػػاالحاتكتتب بزاػػال بػبرحوج بػبدػػنالؾ بزػػيباػػاالتسب
حثالتنضػ ػ ػػتنتبدل ػ ػ ػ باراتػ ػ ػػتبحثاوحلػ ػ ػػؿبوحإل ػ ػ ػػاحعبحثالتنضػ ػ ػػيبثػ ػ ػػا باضاتػ ػ ػػلبحثاالالػ ػ ػػتب

ح ااح تت".رسالة ماجستير.التتبحثاال تت.بكناصتبحثرقنرتؽ.

.1

أااابدرور . 1,,0حثلغتبوح النؿ.مجمة رسالة التربية.حثاوات.قطال.ص100ػبص.159

.7

أاػػنريبالاػػيبد ػػابحثااتػػا  . 2995الرػػنالبا اػػالحبثاراتػػتباوػػنالحتبحثااػػاثبثػػا باضاتػػلبحثلػػؼبحث ػػناسب

.،
.0

بأاؿب لؼب . 1,,0مدخل إلى رياض األطفال.حث نهالة:دنثـبحثااب .ب

________ب . 1,,5قصص األطفال وفن روايتيا.بحث نهالة:بدنثـبحثااب.

.5

أات ػالةبد ػػاحثالاافبحثدػػرطي . 1,2,أثػػالبح ػػا احـبحثردػػنطبحثااثتلػػيبثاراتػػتب صػػضباوػػنالحتبح

.3
.8
.9

حإل ااح .رسالة دكتوراه.التتبحثاال تت.كناصتبكروببحثوحا .

ػػاانعبز ػ ب

حثلغػػتبحثصال تػػتبثػػا بالاتػػلحتبحثلػػؼبحث حال ػػعبحإل اػػاح ب غ ػرة.رســـالة ماجســـتير.التػػتب

حثاال تت.كناصتبحارهالب غرة.

ثرنءبأااابكاصتب . 1,2,اسـتراتيجيات الـتعمم النشـط وتـدريسبالدراسـات االجتماعيـة.بحث نهالة:حثصال تػتب
ثلارنهلبحثاطوالةبوحث الاكتنت .ب

كن البد ابحثااتابكن الب . 2999استراتيجيات التدريس والتعمم.حث نهالة:باحالبحثطاالبحثصال ي.

ا ػػنـبحثػػاتفباااػػاباػػنرف . 1,21أصــول منــاىج البحــث فــى التربيــة وعمــم الــنفس.حث ػػنهالة:احالبحثطكػػالب
ثلردالبوحثاورتع.

 .2,ا ػ ػ ػػفبا ػ ػ ػػتفبرتاػػ ػ ػػوفبواا ػ ػ ػػنؿبد احثاات ػ ػ ػػابرتاػػ ػ ػػوف . 1,,5الــــــــتعمم والتــــــــدريس مــــــــن منظــــــــور
البنائية.ط . 1حث نهالة:دنثـبحثااب.

 .22ا فبا تفبرتاوف . 1,,7استراتيجيات التدريس رؤية معاصـرة لطـرق التعمـيم والـتعمم.حث ػنهالةب:دػنثـب
حثااب..

 .21ا ػ ػ ػ ػػر بد ػ ػ ػ ػػابحث ػ ػ ػ ػػنالابد ػ ػ ػ ػػال . 2999بمــــــــــداخل تعمــــــــــيم التفكيــــــــــر واثــــــــــراؤه فــــــــــى المــــــــــنيج
المدرسي.حإل اراالتت:حثاااببحثصال يبحثااتث.

 .13الداابأااابطصتات . 2998األسس العامة لمناىج تعميم المغة العربية ـ إعدادىا ـ تطويرىا ـ تقويميـاب
.بحث نهالة:احالبحثطاالبحثصال ي.
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 .14بالدػاباوػاابالروقػيبواااػابإ ػالحهتـبحث وػناث . 1,21زندلتػتباػؿباػفبإ ػاالحاتكتتب زاػال بػب حروج بػبدػنالؾ ب
وح ػػاالحاتكتتبح ااد ػػنؼبحثاوك ػػهبز ػػيباراتػ ػػتباو ػػنالحتبحثاطات ػػالبحثارظ ػػوا بوحاا ػ ػػنبب

حثاطنهتـبحثصلاتتبثا بحثطضب.ب
Available at: www.gulfup.com/x61r55ds7cr6s Retrieved
 .20راتتبإ الحهتـبأااا . 299،بزصنثتتبح ا احـبحث لػتبحثاالاتػتبدلػ بحثراػوبحثاالاػيبوحثلغػوابثططػؿباػنبق ػؿب
حثااال ت.مجمة كمية التربية.كناصتبحثارلوالة.حثصاا  1،ترنتال

بح الحهتـبو صنابأااابحثرتنا . 1,,3بسيكولوجية طفل الروضـة بـين المنـاىج ونظريـات

.25

ناتتباو

.23

صابد ابحثالااف . 1,,7القياس النفسى النظرية والتطبيق.حث نهالة:احالحثطاالبحثصال ي.

.28

لتـباااابأ وبغنث . 1,2,أثػالباوظتػؼبح ػاالحاتكتت بزاالػػبرحوجب بػبدػنالؾ دل باراتػتباوػنالحتبحثاطاتػالب

التعمم واألنشطة الموسيقية.احالحثطاالبحثصال :حث نهالة.

حثارط ػ ػ بزػ ػ بحثصل ػػوـبث ػػا بطل ػػتبحثل ػػؼبحثث ػػنافبحا ن ػػيب.ال ػػنثتبانك ػػاتال.التتب

حثاال تت.حثكناصتبحإل ضاتتب غرة.

.29

ػ ػ ػػاتالبت ػ ػ ػػورسبل ػ ػ ػػضحبو صاحثالد ػ ػ ػػتاابوتو ػ ػ ػػؼبحثصرت ػ ػ ػػرابود ػ ػ ػػاحثالاتـب ػ ػ ػػضات . 1,,3المنـــــــاىج

.1,

رنءبااااب لتانف . 1,,0بالتعمم التعاونى أسسو ـ استراتيجياتو ـ تطبيقاتو.حث نهالة:دنثـبحثااب.

.12

الدراسية.حثاوتت:ااا تبحثطضحبثلردالبوحثاورتع .ب

وتالااااب ضات . 1,,5عمم نفس المغو.بحث نهالة:احالبحثطاالبحثصال .
ب

 .11دػ ؿب ػػاالحفب .)1,,7نظــم ريــاض األطفــال فــى الــدول العربيــة واألجنبيــة(تحميل مقــارن).حث نهالة:حثػػاحالب
حثالالتتبحثل رنرتت.

 .17داناتأااابحث انف . 1,,0أثالبحثثرن تتبحثلغوتتبدل بحاا نببأططنؿباػنبق ػؿبحثااال ػتبثػ صضبحثاوػنالحتب
حثلغوتت.رسالة ماجستير.التتبحثاال تت.كناصتبأ توط.

 .1،دػػص نفبد ػػابحث ػػناالبغ حرثػػت ". 1,,0زندلتػػتب الرػػنالبا اػػالحبز ػ بضػػوءبرظالتػػتبحثػػلانءحتبحثااصػػااةبثاراتػػتب
اوػ ػ ػػنالحتبح

ػ ػ ػػاانعبوحثااػ ػ ػػاثبثػ ػ ػػا باضاتػ ػ ػػلبحثلػ ػ ػػؼبحثثػ ػ ػػنريبحإل اػ ػ ػػاح ".مجمـــــــة

التربية.كناصتبحارهال.حثصاا . 213حثكرءبحثثنثث.روزا ال.

 .10طنهالةأاا ػػابحث ػ ػ ندي . 1,,7ح

ػػاانعبوحثاا ػػاثبزػ ػ ب ػػروحتبحثططوث ػػتبحثصا ػػالبحثا ا ػػال.مجمـــة خطـــوة.ب

حثصاا . 1,بص28ػبص.29ب

 .15دناؿبلػنثح . 1,,8ميارات االتصال الفعـالب.و حرالةبحثاال تػتبوحثاصلتـ.ادػالوعباا ػتفبحثاصلػتـبزػيباالالػتب
حثططوثتبحثا االة.

 .13د ابحهللبااااباااا . 1,,0بتنمية الميارات المغوية لألطفالب.حثاورا تف:باحالبزالاتبثلردالبوحثاورتع.ب
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 .18د ػابحثصرتػرب زػػيبضػتؼبحهلل . 1,2,زندلتػتبإ ػػاالحاتكتت بزاػال بػبرحوج بػبدػنالؾ بثػاصلـبحثصلػػوـبزػ باراتػػتب
حثصالتػ ػػنتبحثاصالزتػ ػػتبحثصلتػ ػػنبوح اكػ ػػنهبراػػػوبحثاػ ػػناةبثػ ػػا بطػ ػػضببحثاالال ػػتبحثااو ػ ػػطتب
نثااترتبحثاروالة .رسالة ماجستير.التتبحثاال تت.كناصتبطت ت .ب

 .19درت ػ ػرةبحثتاػػػتـ . 1,,0االســــموب اإلبــــداعي فــــى تعمــــيم طفــــل مــــا قبــــل المدرســــة اسســــة ومياراتــــو
ومجاالتو.حإلانالحتبحثصال تتبحثااااة:ااا تبحثطضحبثلردالبوحثاورتع.

 .7,دل بأاااباااوال  .)1,,1تدريس فنون المغة العربيةب.حث نهالة:باحالبحثطاالبحثصال .

 .72دل ب صابكنببحهلل . 1,,2أثالبح ا احـبحثردنطبحثااثتل بز باراتتب صضباون حالتبحثاص تالبحثدطو بثا ب
اضاتلبحثلؼبحاوؿبحإلداحا .بحثكاصتتبحثالالتتبثلارػنهلبوطػالؽبحثاػاالتس .مجمـة

دراسات فى المناىج وطرق التدريس.حثصاا . 58ترنتالبص:73ص.53

 .71دوحطػػؼبإ ػالحهتـباااػػاب . 2992المـــنيج وطـــرق الـــتعمم فـــى ريـــاض األطفـــال.حث نهالة:ااا ػػتبحاركلػػوب
حثالالتت.

____________ .77ب . 2997بنمو المفاىيم العممية والطـرق الخاصـة بريـاض األطفـال.حث نهالة:ااا ػتب
حاركلوبحثالالتت
 .7،غناةباانؿبااالوس . 1,,9بزندلتتب الرنالبقن ـبدل بحاثصنببحثاالاتتبوأثالهبدل براوبح

اصاحابثػاصلـب

اونالحتبحثلغتبثا بططؿبحثالوضت .رسالة ماجستير.التتبحثاال تت.كناصتبأ توط.

 .70زوتـبالطط . 1,,1باونالحتبحثاطاتالبز باالحاؿبحثاصلتـبحثصنـ.حث نهالة:احالحثطاالبحثصال ي.
.)1,,0 _________ .75الطفل والميارات الحياتية.حث نهالة:دنثـبحثااب.

 .73زؤحابأ وباطب بأانؿبلناؽب . 2992بمناىج البحث وطرق التحميـل اإلحصـائي فـي العمـوم النفسـية
والتربوية واالجتماعية.ببحث نهالة:ااا تبح ركلوبحثالالتتب.

 .78زور بأاااب انالة . 1,,،قضايا تربوية معاصرة.دانفب:احالبحثطالتؽبثلردالبوحثاورتع.
 .79االتانفبااااب اتال . 1,,،ح االحاتكتنتباصلتـبحثلغتب التنضبحاططنؿ.حث نهالة:دنثـبحثااب.

 .،,االتاػػنفباااػػاب ػػاتالوحاتل بلػػناؽبات ن تػػؿ . 1,,0تنميــة الميــارات المغويــة لمطفــل.ط.7حث نهالة:دػػنثـب
حثااب.

اوثالا ػػتفباوكػػؾبوانكػػاةبالػػطط بحث ػػتابوزالاػػنو باااػػابزالاػػنو بودلتػػهباناػػابأااػػابولػػضحبحثػػاتفب
ب
.،2
ضػػالبوبأااػػابد ػػاحثصرتربدتػػنابوب دػػالابأرػػوالبزنتػػاب . 1,,8بتنــوع التــدريس فــى
39

الفصــــل .دليــــل المعمــــم لتحســــين طــــرق التعمــــيم والــــتعمم فــــى مــــدارس الــــوطن

العربى.مكتب اليونسكو اإلقميمى لمتربية فى الدول العربية .تالوت.

 .،1انك ػػاةبااا ػػوابل ػػنثحبوحاتلػ ػ بل ػػناؽبات ن ت ػػؿ . 1,,5مــــدخل إلــــى العمــــوم التربويــــة فــــى ريــــاض
األطفاؿ.حث نهالة:دنثـبحثااب.

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

 .،،ااااباانابهراا ". 1,,1أثالباروعبح ا احـبح االحاتكتنتبحثاصلـبحثردطبز باصلتـبوااةب ا الالبحااتػنءب
دلػ ػ بحاا ػػنبب ص ػػضبحثاط ػػنهتـبحث توثوكت ػػتبوا ػػاتالبحث ػػلحتبوح اك ػػنهبرا ػػوبح داا ػػناب

حإلتكػػن يبحثاا ػػناؿبطػػضببحثلػػؼبحاوؿبحثثػػنرو بحثر حالدػػي".دراســات فــي المنــاىج و

طــرق التــدريس.حثكاصتػػتبحثال ػالتتبثلارػػنهلبوبطػػالؽبحثااالتس.حثصػػاا  39صبصب
29,ػ.129

 .،0اااػ ػ ػ ػػابالكػ ػ ػ ػػببزض ػ ػ ػ ػػؿبحهلل . 1,,7االتجاىـــــــــات التربويـــــــــة المعاصـــــــــرة فـــــــــى تـــــــــدريس المغـــــــــة
العربية.ط.1حث نهالة:دنثـبحثااب.

 .،5اااابرتناباااحف . 1,,5دراسة عن مؤشرات التعمم النشط فى القرن الواحد والعشرين.ب.

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

 .،3ااا ػػابزؤحاحثاوحا ػػاهبورت ػػاب ػػلتانفبحثص ػػاوحف . 1,,9بمنـــاىج ريـــاض األطفال(أســـس تنميـــة الطفولـــة
المبكرة).إال ا:دنثـبحثااببحثااتث.

 .،8اااػػابااػػوثيبقرػػاتؿبوالاضػػنفبا ػػصاب ػػاو . 1,,3األلعــاب التربويــة فــى الطفولــة المبكــرة.داػػنف:احالب
حثطاالبحثصال ي.

 .،9اااابااااحث وحثػاة . 1,,7المنياج االبداعى الشامل فى تربيـة الطفولـة المبكـرة.حاالاف:احالبحثا ػتالةب
ثلردالبوحثاورتعبوحثط ندت.ب

 .0,اااػػاباااػػواباااػػا ": 1,,0زصنثتػػتبإ ػػاالحاتكتايب زاػػال بػبرحوج بػبدػػنالؾ بوح

ا لػػنءبحث ػػن اتفبدل ػ ب

أ ػػلوبببحثػػاصلـبحثردػػطبزػػيبر ػوحاابحثالتنضػػتنتبحثااال ػػتتبز ػ باراتػػتباوػػنالحتبحثاطاتػػالب
حثالتنضيبوح اػرحؿبقلػؽبحثالتنضػتنتبثػا باضاتػلبحثاالالػتبحإلداحاتػت".دراسـات تربويـة

واجتماعية.التتببحثاال تت.بكناصتبالوحف حثصاا  7صبصب172ػب.188
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 .02اااػػابالػػطط بحثػػاتبب . 1,,7عمــم نفــس االجتمــاعي التربوي(أســاليب تعمــم معاصــرة .حث نهالة:دػػنثـب
حثااب.

_____________ .01ب " 1,,5باستراتيجيات معاصرة فى التعمم التعاوني.حث نهالة:دنثـبحثااب.

 .07ااا ػ ػػابكػػ ػػن الباااػػ ػػوا . 1,,0مجــــــاالت تربيــــــة الطفــــــل فــــــي األســــــرة والمدرســــــة مــــــن منظــــــور
تكاممي.حث نهالة:دنثـبحثااب.

 .0،اااادلنـبحث تا ". 1,,9أثالبحاغرتتبزػ باراتػتب صػضبحثاوػنالحتبحثلغوتػتبثػا بططػؿبحثالوضػت".رسـالة
ماجستير.التتبحثاال تتبحثاو ت تت.كناصتبالوحف

 .00ار باااابدل . 1,21باإلطار النظري لمنيج ("حقي :ألعب وأتعمم وأبتكر).و حرالةبحثاال تتبوحثاصلتـ.
 .05رنات ػػتب ػػاصنفبثط ػػؼبحهلل . 1,,0حث ػػالبح ػػا احـبح ػػاالحاتكتتبزا ػػالبرحوجبد ػػنالؾبزػ ػ بحثاال ػػتؿبوحثاطات ػػالب
حإل ااػ ػ ػػنال بواحزصتػ ػ ػػتبحإلركػ ػ ػػنربثػ ػ ػػا باضاتػ ػ ػػلبحثلػ ػ ػػؼبحث حال ػ ػ ػػعبحإل اػ ػ ػػاح بحثاصػ ػ ػػنقتفب
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاصتنم.مجمـــــــــــــــــــة التربيةالعمميـــــــــــــــــــة.حثكاصت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتبحثالػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػالتتبثلاال ت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتب

حثصلاتت.حثصاا . 7اكلا . 8صبصب.257:227

 .03ر تػ ػػؿبد ػ ػػابحثو ػ ػػناابود ػ ػػاحثصرتربأ واد ػ ػػتشبو نث ػ ػػابد ػ ػػاحثاالتـب ػ ػػرا . 1,,7ميـــــارات فـــــى المغـــــة
والتفكير.دانف:احالبحثا تالةبثلردالبوحثاورتع.

 .08ركضءباااابدل . 1,,0زندلتتب الرػنالبا اػالحبثا حال ػتبأثػالب صػضبأرػوحعبقلػصبحاططػنؿبدلػ باراتػتب
اونالايبح

اانعبوحثاص تالبحثدطوابثا بططؿبحثالوضت.رسالة ماجستير.التتبالتػنضب

حاططنؿ.كناصتبحث نهالة.

 .09هنثهباكنكيبد ابحثالاافب . 2999إعداد الطفل العربى لمقراءة والكتابة.حث نهالة:احالحثطاالبحثصال .
.2
.1
.7
.،
.0

__________ب  .)1,,0رياض األطفال.ط.،حث نهالة:احالبحثطاالبحثصال .

_____________ب . 1,2,اصلا ػػتبالت ػػنضبحاطط ػػنؿبوحثػ ػالحءبحثلغ ػػتبحثارطوق ػػتبثطط ػػؿبحثالوضت.ا حال ػػتب
اتاحرتت.مجمة الثقافة والتنمية.حثصاا . 78روزا البص:،2ص.8,

هػػا باااػػوابحثرندػػؼب . 1,,2حســتراتيجيات التعمــيم والــتعمم فــى الطفولــة المبكــرة .حث ػػنهالة:احالبحثطاػػالب
حثصال .

هػػا بالػػطط باااػػا ". 1,,2أثػػالبح ػػا احـبأاببحاططػػنؿبزػ باراتػػتب صػػضباوػػنالحتبح الػػنؿبحثدػػطواب
اططنؿبانبق ؿبحثااال ت".دراسات فـى المنـاىج وطـرق التـدريس.حثكاصتػتبحثالػالتتب

ثلارنهلبوطالؽبحثااالتس.حثصاا . 32تورتو.
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"زندلتتب الرنالبا االحبثلااناؿب تفباصلانتبالتنضبحاططنؿبوحا ػالةبزػ ب. 1,2, واتاباناابد ابحثالدتا
مجمـة اتحـاد الجامعـات العربيـة."اراتتب صػضبحثاوػنالحتبحثلغوتػتبثػا بططػؿبحثالوضػت

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