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فاعلية برنامج مقترح للتكامل  بليم مململاي ريلاط ال ولا  ةاليلر  فل         
 دراية شبه تجريبية( -بمط المهاراي اللغةية لدى  و  الرةضة  تنمية

 
 *وحيد حامد عبد الرشيد.د

 
 الملخص
 

الروضا  واسرارة و وكلات لرن عا   يهدف ىذا البحث إلى بناء برنااج  جترارح لكرماجاي باعل جتك اات
بتااا ال هااااات الك لياا  لاادر ضةااي الروضاا ع وةااد حملناام معناا  البحااث جاال ج  االمرعل جاال  ضةااال 

( ثالثاعل ضةاالو وضةكا و، وةاد ستا رام 33كاي ج  لما  جال)حملنام  (، kg2الروض  )ال سارلر الااان   
 ال   لمران وفق جا يك  :

 لرن ع  بتا ال هااات الك لي  ) ف  الروض  (* ال   لم  اسولى : البرناج  ال تررح 
* ال   لم  الاانع  : البرناج  ال ترارح لرن عا  بتاا ال هاااات الك ليا  ) فا  الروضا  ( إلاى  انا  

 الدلعي اإلاشاسي لكلالديل ) ف  البعم(
 ول رض البحث ةام الباحث بإمداس اسسوات الرالع  :

 لرحدث ( ال نارب  لطةي الروض ا –ةائ   بال هااات الك لي  ) االرر اع  -
 برناج  جتررح لكرماجي بعل جتك ات الروض  واسررة -

 الرحدث( -اخربااي جلاةف ل لي  ) االرر اع -سلعي إاشاسي جتررح لكلالديل  -

وةااد  رهاارت نرااائ  البحااث جاال خااالل جتااناا   ساء اسضةااال ) ج  االمر  البحااث( فاا  اإل اارائعل 
لاةاف،  ن ىنااك فروةااو كات ساللا  إحةاائع  باعل اسسائاعل وكلات لةاال  التبك  والبتدي الخرباااي ال 

اسساء البتاادي، وكلاات فاا  كااي اخرباااا جاال االخرباااايل لمااي جاال ال   االمرعل، وىااذا ياادل مكااى اسثاار 
الرحاادث ( لاادر ىااطالء اسضةااالع ك ااا  –اإلي اااب  لكبرناااج  ال تراارح فاا  حن عاا  جهااااات ) االراار اع 

  حض  جل 
حةااائع  فامكعاا  البرناااج  ال تراارح وكةاءحااو فاا  حن عاا  جهااااات االراار اع والرحاادث لاادر ال تال اا  اإل

  ضةال
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 .مصر-جامعة أسيوط -كلية الًتبية بالوادي اٞتديد* 
 

  الر  Blackج  لمر  البحث جتاوع وةد ثبم كلت جل خالل حساب نسب  المس  ال تدل لبالك 
ربااايل لماي ج  لماا  جال ال   االمرعل، ولمال جاال ح ااوتت اللاحاد الةااحع  فا  كااي اخربااا جاال االخ

ال الحااز تياااسة ح ااع الةامكعاا  لاادر  ضةااال ال   لماا  الاانعاا  فاا  كااي جاال االخرباااايل جتااناا  بح ااع 
 الةامكع 

لك   لم  اسولىو وةد ير ع كلت إلى التناي  والرل عو الذي حكتاه  ضةال ال   لم  الر ريبعا  الاانعا  
لدلعي اإلاشاسي ال ترارح إلاى  انا  البرنااج  ال ترارح الاذي ساراله فا  جل ةبي اللالديل جل خالل ا

 الروض ، وىذا يشعر إلى  ى ع  سوا اسررة و نو  رار  ف  حتكعع اسضةالع
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 ؿؼدؿة -1

، جيذداً  مذةيعد االهتمام بالطفولة ُب ٣تتمع ما اهتماماً ٔتستقبل هذاا اتتمذع. وهذاا مذا هدركذم املمذد ا١تتقد
وعليم دخل الطفذل دارذرة االهتمذام وبذارة التف ذَت ُب ٚتيذع ا١تسذتويات البحثيذة والتافيايذة، الرٝتيذة وال  صذية. 

 فقد ثبت ٢تا أن رعاية الطفل وها ئتم هو أفضل السبل وأقصرها للوصول إىل هامية شاملة ومت املة.
اهتمامذاً كبذَتاً  ومذل صذور االهتمذام هذا ،  ولذت الطفذلأوقد أدرك ذلذ  العديذد مذل الذدول العربيذة، وعليذم 

إن ذذذذار الرووذذذذات وهاويذذذذدها باتم انيذذذذات والتقايذذذذات، وإعذذذذداد الذذذذماما الًتبويذذذذة ا٢تادفذذذذة، واالهتمذذذذام بالبيئذذذذات 
 ا١ت تلفة اليت يعيش فيها الطفل ويتأثر هبا بصفة خاصة.

هقذذدم لذذم ال هاحصذذر فقذذ  فيمذذا  إىل أن هربيذذة الطفذذل والذذماما الًتبويذذة الذذيت صذذاحوهذذاا يرجذذع كمذذا يووذذحم 
ليت على رأسها املسرة، ُب غرفة الصف وبُت جدران الرووة،بل ه مل البيئات اليت يعيش فيها الطفل،اجيري 
 (86م، 5002)صاح،  ال ش  ا٠تلية الًتبوية املوىل للطفل فهي

ات، الذيت علذى أساسذها فاملسرة ٘تد املطفال با٠تطوط العريضة ل ثَت مذل ا٠تذمات وا١تعذارا والقذيد وا١تهذار 
 - الضذبع وغبذيش ميتدون إىل آفاق أوسع مل التوافق مع مواقف اٟتياة والبيئة احمليطة هبد وهاا ياكد  كل مذل

مساولية حضارية وهاموية هستوجب هضافر كل اٞتهود  –أن رعاية قدرات الطفل وهاميتها ُب مرحلة الرووة 
 (1م، 9111َت الفرص الًتبوية ا١تااسبة. )الضبع و غبيش، وه املها بُت املسرة والرووة ؛ للعمل على هوف

عديدة متقدمة مثل: الواليات ا١تتحدة املمري ية هاادى بضرورة هفعيل دور املسرة مل  وهاا ما جعل دوالً 
أجذذل ٖتسذذُت التعلذذيد وهطذذوير ، وأن ه ذذون البيذذوت املمري يذذة بيوهذذاً للتعلذذيد، وأن هتذذاح ل بذذار فذذرص التذذدريب؛ 

 Kroghمذذذذل القيذذذذام هبذذذذذاا الذذذذدور، وهذذذذو أن ي ذذذذون كذذذذذل أب وكذذذذل أم ا١تعلذذذذد املول ملطفالذذذذم. )ليتم اذذذذوا 

,2000,p.318) 
ولقد أثبتت أمهية ذل  وورورهم البحوث والدراسات ال ثَتة، م َتة إىل أن التجذارب الذيت ميذر هبذا الطفذل 

خل ٣تتمعم، بل وُب دراستم ُب حياهم مع أسرهم، هي اليت ٖتدد أمناط سلوكم وهصرفاهم بعد ذل  مع نفسم ودا
وعملم، كما أشارت إىل أن ش صية الطفل هتأثر بالسياق الثقذاُب واالجتمذاعي لرسذرة، وأن هف ذَت  وسذلوكم 
مذذا هذذو إال نتذذاج وانع ذذاس لثقافذذة املسذذرة وأسذذاليب معاي ذذتها لذذم. وعليذذم اقًتحذذت وذذرورة الت امذذل بذذُت املسذذرة 

م( )حسذذذذُت، 9116اتتمذذذذع مذذذذل أجذذذذل هربيذذذذة أباارم.)٣تاهذذذذد،  وا١تاسسذذذذات التعليميذذذذة ا١ت تلفذذذذة الذذذذيت أن ذذذذأها
 م(5002( )جذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاد، Alhanasiou,2003م( )5000( )أٛتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد، Craft,1999م( )9111

(Balduin,2004( )Candelier,2005) 
 ومل أهد صور الت امل ُب هربية الطفل، هو هعاون املسرة مع الرووة ُب ٖتقيق أهدافها، اليت مل 
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اللغذة  –ية، اليت ماها زيادة حصذيلة الطفذل اللغويذة، وهعايذا دوافعذم إىل اسذتماع لغتذم املم أمهها املهداا اللغو 
فيمذذا  ذذب االسذذتماع إليذذم، ٍب إثارهذذم إىل ال ذذطم والتحذذدث بططقذذة مذذل خذذطل خماهذذم، وهاميذذة هذذا   –العربيذذة 

ة الصذذحيحة اليسذذَتة الذذيت ا٠تذذمات بتقذذدا خذذمات جديذذدة ٤تببذذة إىل نفسذذم ؛ لتدريبذذم علذذى ال ذذطم بلغتذذم العربيذذ
 هااسب نضجم اللغوي. 

وهاا ي َت إىل أمهية ا١تهارات اللغوية ملطفذال الرووذة ووذرورة هاميتهذا لذديهد، فمذل خذطل هذا  ا١تهذارات 
ي تسب الطفل استجابات اجتماعية مل املفراد واٞتماعات، كما يقوم بردود أفعذال لتحقيذق اهصذال نذاج ،  

ويواجذذذذذذذذم ا١ت ذذذذذذذذ طت.  ليد ومثذذذذذذذذل وإتاهذذذذذذذذات، وهبذذذذذذذذا يف ذذذذذذذذر و ذذذذذذذذكمذذذذذذذذا ٘ت اذذذذذذذذم مذذذذذذذذل اكتسذذذذذذذذاب فهذذذذذذذذد وقذذذذذذذذ
(Elizabeth,2003,p.32) 

ومذذل أهذذد مذذا يووذذ  أمهيذذة هذذا  ا١تهذذارات، أن أي هعثذذر ُب اكتسذذاهبا يعذذوق العمليذذة التعليميذذة و ذذول بياهذذا 
يتفذق مذع ، وهذاا هذاوبُت أدار رسالتها على الوجم املكمل؛ ففي الرووة هعد أهذد أهذدافها التعليميذة بذل ٖتقيق

م وقذذد أووذذحت أن املطفذال الذذايل يعذذانون وذذعفاً 5002عذام  Salamh سذذطمم مذا ه ذذَت إليذذم نتذارا دراسذذة
ُب مهذذارا د اللغويذذة ي ذذون ٖتصذذيلهد أقذذل مذذل زمطرهذذد الذذايل ال يعذذانون هذذاا الضذذعف، ويواجهذذون صذذعوبات  

 كثَتة ُب التعليد والتوافق مع اٟتياة.
يت أشذذذارت إىل أمهيذذذة هذذذا  ا١تهذذذارات اللغويذذذة، وخاصذذذة لذذذدى أطفذذذال ومذذذل الدراسذذذات والبحذذذوث الًتبويذذذة الذذذ

م، Yehia 5000 ِتم، ودراسة 5000 أٛتد و ٤تمد دراسة -٧تد على سبيل ا١تثال ال اٟتصر  –الرووة 
م، وقد أووحت ٚتيعاً وذرورة هاميذة ا١تهذارات اللغويذة لذدى 5002السمان م، ودراسة 5002 خليلودراسة 

 هنا أساس ٧تاحم وباار ش صيتم واكتسابم لل مات وا١تعارا وا١تهارات املخرى.طفل الرووة ؛ وذل  مل
، سوار وهاميتها لديهد طفال الرووةملا١تهارات اللغوية  الدراسات قد سعت إىل إكسابوإن كانت ها  

ووذة مل خطل الماما أم مل خطل ا١تداخل الًتبوية، إال أهنا أغفلت دور املسرة ُب مساعدة الر ذل   أكان
ُب ٖتقيذذق هذذاا ا٢تذذدا، وهذذاا جيعذذل مذذل الرووذذة واملسذذرة هعمذذل بصذذورة مافصذذلة؛ فمذذا هبايذذم الرووذذة قذذد  دمذذم 
املسرة، وقد ي ون الع س، إذا مل ي ل هاذاك ه امذل وهذراب  بياهمذا، ومذل هاذا ن ذأت اٟتاجذة الضذرورية إىل 

أهذد أهذداا الرووذة التعليميذة، وهذو هاا الت امل والًتاب  بُت كل مل الرووة واملسرة مل أجل ٖتقيذق  دإجيا
 هامية بعض ا١تهارات اللغوية لدى الطفل ُب ها  ا١ترحلة العمرية.

 حتدقد ؿشؽؾة اؾبحث -2

 هنذاعلى الرغد مل أمهية دور املسرة ُب ووذع اللباذات املساسذية املوىل لباذار ال  صذية السذوية للطفذل، ف 
تمذذع الذذيت ماهذذا الرووذذة، دون هذذدخل أو مسذذاندة للرووذذة ُب ُب وقتاذذا اٟتذذاك هذذًتك هربيذذة أباارهذذا ١تاسسذذات ات

ٖتقيذذق أهذذذدافها؛ وقذذذد يرجذذذع ذلذذ  إىل كثذذذَت مذذذل التذذذروا االجتماعيذذذة واالقتصذذادية والثقافيذذذة، الذذذيت مذذذل أمههذذذا 
والوعي ٔتا جيب أن يتلقذا  أبااؤهذا مذل خذمات هربويذة هادفذة.  ايةدر ملسرة بالسعي ورار الرزق وعدم الان غال ا
 .م5002 صاحم، ودراسة 5002 جادم، ودراسة 9111 كمال  قع ه َت إليم دراسةوهاا الوا
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وهذذاا مذذا الحتذذم الباحذذث مذذل خذذطل هعاملهذذا مذذع بعذذض أوليذذار أمذذور أطفذذال الرووذذة، وقذذد  أهضذذ  لذذم أن 
هقذذدم ال ثذَت مذل أوليذار املمذذور ليسذوا علذى درايذة ٔتذذا يتلقذا  أباذاؤهد ُب الرووذة وال باوعيذذة الذماما الًتبويذة الذيت 

٢تد، كما أن مساعد د ملباارهد ه ون ب  ل هقليدي يتمثل ُب إرشادهد على أدار بعض الواجبات ا١تاالية،  
كمذذذا أهنذذذد غذذذَت ملمذذذُت بأسذذذس الطرارذذذق العلميذذذة اٟتديثذذذة ُب هربيذذذة املطفذذذال الذذذيت مذذذل أمههذذذا، اٟتذذذوار وا١تااق ذذذة، 

كانت اتجابة هتمثل ُب ان غال أفراد املسذرة،  وا١تمارسة العملية، والتعاون. وبالساال عل السبب ورار ذل ،  
كل ُب اهتماماهم وسعيم ورار الرزق، كما أنم ليس بُت أيديهد سذوى كتذب الرووذة الذيت ال هعيذاهد كثذَتاً علذى 
فهد ما هبا وهوصيلها ملباذارهد بطرارذق علميذة صذحيحة؛ أي لذيس هاذاك أدلذة أو بذراما إرشذادية ٗتذ  املسذرة 

ار، كمذا أنذم لذيس لذديهد متسذع مذل الوقذت للبحذث واتطذطع ُب أدبيذات الًتبيذة ا٠تاصذة ودورها ُب هربية املبا
 بًتبية املطفال.

وهذذاا قذذد ميثذذل أحذذد املسذذباب الرريسذذة ورار وذذعف ا١تهذذارات اللغويذذة لذذدى كثذذَت مذذل أطفذذال الرووذذة، علذذى 
عطيهد فرصة للحديث والتعبَت وال ه دالرغد مل أمهيتها ٢تد، وهااك كثَت مل املسر اليت ال  تد ٔت اكل أبااره

عل أف ارهد وم اعرهد، وال هدرهبد على آداب اٟتديث وحسل االستماع، فال ل م غول باهتماماهم وليس 
 ( 959م،5005لديم سعة صدر لطستماع إىل املطفال الصغار أو هدريبهد وهعليمهد )دياب، 

مل بذُت املسذرة والرووذة مذل أجذل هاميذة مل هاا ظهرت اٟتاجة الضرورية إىل باار برناما يهدا إىل الت ا
بعذض ا١تهذذارات اللغويذة لذذدى أطفذال الرووذذة. وُب وذذور ذلذ  مي ذذل بلذورة م ذذ لة البحذث ُب السذذاال الذذرريس 

 التاك:
مذا فاعليذذة برنذذاما مقذذًتح للت امذل بذذُت معلمذذات ريذذاض املطفذذال واملسذرة ُب هاميذذة بعذذض ا١تهذذارات اللغويذذة 

 : جيب اتجابة عل املسئلة التالية هاا الساالولإلجابة عل  لدى طفل الرووة ؟
 ؟ات اللغوية ا١تااسبة لطفل الرووةما ا١تهار  -
مذا م ونذذات برنذذاما مقذذًتح للت امذذل بذذُت معلمذات ريذذاض املطفذذال واملسذذرة ُب هاميذذة بعذذض   ا١تهذذارات  -

 اللغوية لدى طفل الرووة ؟

 غوية لدى طفل الرووة ؟ما فاعلية المناما ا١تقًتح ُب هامية بعض ا١تهارات الل -

 أفداف اؾبحث - 3

 هقدا قارمة با١تهارات اللغوية ا١تااسبة لطفل الرووة. -2-9
ا١تهذارات اللغويذذة  هصذميد برنذاما مقذذًتح للت امذل بذذُت معلمذات ريذذاض املطفذال واملسذذرة لتاميذة بعذذض -2-5

 لدى طفل الرووة.

 ات اللغوية لدى طفل الرووة.هعرا فاعلية المناما ا١تقًتح ُب هامية بعض ا١تهار  -2-2
 أفؿقة اؾبحث -4

 ؿن اؾـاحقة اؾـظرقة - 4-1
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 قدم البحث اٟتاك إطاراً نترياً يتااول ا١تهارات اللغوية ا١تااسبة ملطفال الرووة، ودور املسرة ُب 
التعذذاون مذذع الرووذذة لتاميذذة هذذا  ا١تهذذارات، ويرجذذى أن يسذذهد هذذاا اتطذذار ُب هفعيذذل دور املسذذرة ُب مسذذاندة 

 الرووة على ٖتقيق أهدافها.
 ؿن اؾـاحقة اؾتطبقؼقة -4-2

قذذدم البحذذث اٟتذذاك قارمذذة با١تهذذارات اللغويذذة ا١تااسذذبة ملطفذذال الرووذذة، مي ذذل أن يفيذذد ماهذذا  -4-2-1
  .كتب املطفال  مالفوالباحثون ُب ٣تال هربية الطفل، ومعلمات الرووة، وأوليار املمور، و 

يهذذذدا إىل هاميذذذة بعذذذض ا١تهذذذارات اللغويذذذة لذذذدى طفذذذل الرووذذذة،  أعذذذد البحذذذث اٟتذذذاك برنا٣تذذذاً  -4-2-2
 .ويقوم على املسس الطزمة لباار براما أطفال الرووة؛ ٔتا يفيد كل مل لم عطقة بالطفل

قذذدم البحذذث اٟتذذاك دلذذيًط إرشذذادياً للوالذذديل؛ قذذد يسذذهد ُب هفعيذذل دور املسذذرة وهعاوهنذذا مذذع  -4-2-3
 للغوية لدى طفل الرووة.الرووة ُب هامية بعض ا١تهارات ا

أعد البحث اٟتاك اختباري مواقف ُب مهارات االستماع ومهارات التحدث ا١تااسبة لطفذل  -4-2-4
الرووذذة، هتذذوافر ٢تمذذا معذذايَت الصذذدق والثبذذات وا١تووذذوعية، ومي ذذل اتفذذادة ماهمذذا ُب قيذذاس مهذذارات االسذذتماع 

 والتحدث لدى طفل الرووة.

 ؿـفجا اؾبحث  -5

 ا١تاهجُت التاليُت : الباحث عة البحث اٟتاك فقد است دم نتراً لطبي
 املـفج اؾوصػّي -5-1

وهذذو ا١تذذاها الذذاي يعتمذذد علذذى قذذدرة الباحذذث ُب وصذذف التذذاهرة ا١تذذراد دراسذذتها وصذذفاً علميذذاً دقيقذذاً مذذل 
يذع خطل ٚتع ا١تعلومات واٟتقذارق وا١تطحتذات عذل هذا  التذاهرة الذيت يقذوم بدراسذتها مسذت دماً ُب ذلذ  ٚت

( وقد است دم هذاا ا١تذاها مذل أجذل إعذداد اتطذار 291م، 5000سبل ٚتع ا١تعلومات. )الطيب وآخرون، 
 . تاملدوا دتعدا ةالاتري ووصف اتجرارات الطزم

 املـفج ذبه اؾتجرقيب -2 -5

 واآلخر التجرييب  العطقة السببية بُت متغَتيل أحدمها ا١تتغَت ا١تستقل أوالاي يهتد بدراسة ا١تاها  وهو
(. وقد است دم هاا ا١تاها عاد ٖتديذد العياذة، وهطبيذق أدوات القيذاس 299م، 5000)ملحد،  ا١تتغَت التابع

ا١تسذت دمة قبليذاً وبعذدياً، وعاذد هطبيذذق المنذاما؛ ١تعرفذة فاعليذة هذاا المنذذاما )ا١تتغذَت ا١تسذتقل( ُب هاميذة بعذذض 
 وة.ا١تهارات اللغوية )ا١تتغَت التابع( لدى أطفال الرو 

 أدوات اؾبحث  -6

 :املدوات التالية تعدألغرض هاا البحث 
 قارمة با١تهارات اللغوية ا١تااسبة لطفل الرووة. -6-1
 برناما مقًتح لتامية بعض ا١تهارات اللغوية لدى طفل الرووة. -6-2
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 دليل إرشادي للوالديل. -6-3

 ختبار مواقف ُب مهارات االستماع ا١تااسبة لطفل الرووة.ا -6-4

 اختبار مواقف ُب مهارات التحدث ا١تااسبة لطفل الرووة. -6-5

 ؿصطؾحات اؾبحث -7

 اؾػاعؾقة -7-1
يقصذذد بالفاعليذذذة ُب البحذذذث اٟتذذذاك بأهنذذا س قيذذذاس مذذذا اكتسذذذبم أطفذذال الرووذذذة     )٣تموعذذذة البحذذذث( مذذذل 

اري ا١تواقذذذف رجذذذا د ُب اختبذذذمهذذذارات لغويذذذة، مسذذذتهدفة مذذذل دراسذذذتهد للمنذذذاما ا١تقذذذًتح، ويقذذذاس ذلذذذ  مذذذل د
س  Blackل ٢تذذذذذذذاا الغذذذذذذذرض قبليذذذذذذذاً وبعذذذذذذذدياً، ويسذذذذذذذت دم ُب حسذذذذذذذاهبا نسذذذذذذذبة ال سذذذذذذذب ا١تعذذذذذذذدل لذذذذذذذبطك ا١تعذذذذذذذدي

(UNESCO,1992,p.49) 
 اؾربـاؿج -7-2

 التعلذذيد ل لمذذة برنذذاما هذذي س٣تموعذذة مذذل املن ذذطة ا١ت ططذذة ُبلو٧تمذذان مذذل ا١تعذذايت الذذيت يوردهذذا قذذاموس 
 (Summers,1995,p.1129س )والتدريب ذات غرض معُت

س٣تموعة ا٠تط  واملن طة ا١تًتابطة ا١تت املة ال املة ١تواقف هربوية هًتكا حول الطفذل  ويعرفم عاطف بأنم
 (50م، 5005بتوجيم معلمة مت صصة؛ لتحقيق أهداا الرووة ُب بيئة هربوية ٦تتعةس )عاطف، 

للغويذة ا١ت ططذة وا١تاتمذة، الذيت س٣تموعذة املن ذطة وا٠تذمات ا وعليم يعرا المنذاما ُب البحذث اٟتذاك بأنذم
 .ٗتتار بوعي وبصَتة، وهقدم ملطفال الرووة؛ بغية هامية بعض ا١تهارات اللغوية لديهدس

 املفارات اؾؾغوقة -7-3

لغرض البحث اٟتاك هعرا ا١تهارات اللغوية بأهنا سمهارات اللغة العربية اليت ي تسبها املطفذال ُب مرحلذة 
شذباع حاجذات االهصذال اللغذوي عاذدهد ُب مواقذف اٟتيذاة ا١ت تلفذة، و يئذتهد الرووة مل استماع وٖتذدث؛ ت

 .الكتساب اللغة ُب ا١تراحل التاليةس
 اؾروضة -7-4

يقصذد بالرووذذة ُب البحذذث اٟتذذاك بأهنذذا س ماسسذذة هربويذذة أن ذذأها اتتمذذع مذذل أجذذل ٖتقيذذق التاميذذة ال ذذاملة 
د العديذذد مذذل ا١تهذذارات وا٠تذذمات الًتبويذذة ا١تتاوعذذة مذذل ملطفذذال مذذا قبذذل ا١تدرسذذة، وهقذذدا الرعايذذة ٢تذذد وإكسذذاهب

خذطل املن ذذطة والذذماما ا٢تادفذذة، و يئذذتهد ١ترحلذذة التعلذذيد االبتذداري، ومذذدة الدراسذذة هبذذا عامذذان، ويذذًتاوح عمذذر 
 الطفل فيها ما بُت الرابعة والسادسة.

 حدود اؾبحث  -8

 احلدود اؾبشرقة -8-1

 ( ساوات؛ 8-٦2تل هًتاوح أعمارهد ما بُت ) ١kg2تستوى الثايت ٣تموعة مل أطفال رياض املطفال، ا
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 لضمان قدر د على االستجابة والتجاوب بصورة أفضل مع المناما ا١تقًتح مل أطفال ا١تستوى املول 
 الايل مل ي تسبوا الت يف التام بالرووة.

  احلدود املؽاـقة -8-2

٤تذذل إقامذذة  –ارة الًتبيذذة والتعلذذيد ٔتحافتذذة أسذذيوط اقتصذذر البحذذث علذذى رووذذة مدرسذذة اٞتامعذذة التابعذذة لذذوز 
 .الباحث

 احلدود اؾزؿاـقة -8-3

 .م5006م/5001طبق البحث ُب الفصل الدراسي املول لعام 
 احلدود املوضوعقة   -8-4

اقتصر البحث على مهارات االستماع ومهارات التحدث ا٠تاصة باللغة العربيذة ا١تااسذبة ملطفذال الرووذة؛ 
اً مل الدراسات وال تابات قد أشارت إىل أن طفل الرووة يااسبم مل مهارات اللغة؛ مهارات وذل  ملن كثَت 

االسذذذتماع ومهذذذارات التحذذذدث، بيامذذذا مهذذذارات القذذذرارة ومهذذذارات ال تابذذذة  اليبذذذدأ ُب هعليمهذذذا إال ُب ا١ترحلذذذة 
 االبتدارية.

 إجراءات اؾبحث  -9

 :٘تثلت إجرارات البحث فيما يلي
 الساال املول الاي نصم س ما ا١تهارات اللغوية ا١تااسبة لطفل الرووة ؟سلإلجابة عل  -9-1

 :قام الباحث ب هباع اآلٌب
الرجذذذذوع إىل البحذذذذوث والدراسذذذذات الذذذذيت هااولذذذذت ا١تهذذذذارات اللغويذذذذة، وخاصذذذذة ُب مرحلذذذذة  -9-1-1
 .الرووة

 اتطار الاتري مل البحث اٟتاك. -9-1-2

 عام، واملهداا اللغوية بوجم خاص. مراجعة أهداا مرحلة الرووة بوجم -9-1-3

إجذذذرار مقذذذابطت مذذذع ٣تموعذذذة مذذذل ا١تت صصذذذُت ُب الدراسذذذات اللغويذذذة، ومذذذوجهي اللغذذذة  -9-1-4
 العربية ومعلميها، وأعضار هيئة التدريس ُب الًتبية وعلد الافس.

 (.kg2اتططع على المناما الًتبوي الاي يقدم ملطفال الرووة ) ا١تستوى الثايت  -9-1-5

 إعداد قارمة مبدرية با١تهارات اللغوية ا١تااسبة لطفل الرووة. -9-1-6

 عرض القارمة على ٣تموعة مل السادة احمل مُت للتأكد مل سطمتها ومااسبتها. -9-1-7

 إجرار التعديطت ا١تااسبة ُب القارمة باار على نتارا التح يد. -9-1-8

 ا١تااسبة لطفل الرووة. إعداد القارمة الاهارية للمهارات اللغوية -9-1-9

لإلجابة عل الساال الثايت الاي نصم س ما م ونات برناما مقًتح للت امل بُت معلمات رياض  -9-2
 املطفال واملسرة ُب هامية بعض ا١تهارات اللغوية لدى طفل الرووة  ؟سقام الباحث ب هباع اآلٌب:
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 ، هااولت باار الماما استعراض ما أم ل الوصول إليم مل ْتوث ودراسات سابقة -9-2-1
 التعليمية وخاصة ملطفال الرووة اليت وجهت لتعليد اللغة واكتساب مهارا ا ومرجعتها.

إعداد المناما ا١تقذًتح وفقذاً للمعذايَت الذيت جيذب مراعا ذا عاذد باذار الذماما الًتبويذة لطفذل  -9-2-2
 ، إىل جانب الدليل اترشادي للوالديل.وٗتطيطها الرووة

عذذرض المنذذاما ا١تقذذذًتح والذذدليل علذذذى ٣تموعذذة مذذذل ا١تت صصذذُت؛ وذلذذذ  لتعذذرا آرارهذذذد    -9-2-3
 واالستفادة ماها ُب هعديل المناما والدليل وهقييمهما قبل هطبيقهما

املن ذذطة  –احملتذذوى  –: )املهذداا ا١تقذذًتح شذذامطً  االتوصذل إىل الصذذورة الاهاريذذة للمنذام -9-2-4
 وسارل التقوا (، ودليل الوالديل.  –وسارل التعليمية ال –طرارق التدريس  –الًتبوية 
لإلجابذذة عذذل السذذاال الثالذذث الذذاي نصذذم س مذذا فاعليذذة المنذذاما ا١تقذذًتح ُب هاميذذة بعذذض ا١تهذذارات  -9-3

 اللغوية لدى طفل الرووة ؟سقام الباحث ب هباع اآلٌب :
سبة لطفل الرووة، وفقذاً باار اختباري مواقف ١تهارات االستماع ومهارات التحدث ا١تاا -9-3-1

 للمعايَت ا١تتبعة ُب إعداد االختبارات ا٠تاصة باملطفال
عرض االختباريل على ٣تموعة مل احمل مُت ؛ لضبطهما والتأكد مل صدقهما وثبا ما  -9-3-2

 ومااسبتهما ملطفال الرووة، وهعديلهما ُب وور آرارهد للوصول إىل الصورة الاهارية ٢تما.
 ا١تواقف قبلياً. اموعتُت ٕتريبيتُت مل أطفال الرووة ويطبق عليهما اختبار اختيار ٣ت -9-3-3
هطبيذق المنذاما ا١تقذًتح علذى إحذدى اتمذوعتُت ) ُب الرووذة(، والثانيذة يطبذق عليهذا كذذل  -9-3-4

 .مل؛ المناما ا١تقًتح )ُب الرووة(، ودليل الوالديل )ُب ا١تاال(
 على اتموعتُت التجريبيتُت.هطبيق اختباري ا١تواقف بعدياً  -9-3-5
 رصد الاتارا وٖتليلها ومعاٞتتها إحصارياً  -9-3-6

 هقدا ا١تقًتحات ُب وور نتارا البحث. -9-4
 اإلرار اؾـظري ؾؾبحث -11

يتااول اتطار الاتري للبحث ٤توريل أساسيُت مهذا: طفذل الرووذة وا١تهذارات اللغويذة، ا١ت ذاركة الوالديذة ُب 
 هفصيل ذل : الرووة، وفيما يلي

 رػل اؾروضة واملفارات اؾؾغوقة -11-1

 إن أمهية مرحلة رياض املطفال جعلت دول العامل ا١تتقدم والاامي معاً يولوهنا أمهية كبَتة؛ إمياناً ماها
بذذأن الطفولذذة هذذي صذذانعة ا١تسذذتقبل، وعليهذذا يقذذع مسذذتقبل الذذوطل وصذذطحيتم، وقذذد ٘تثذذل ذلذذ  ُب إهاحذذة ٚتيذذع 

يت هضذمل ٖتقيذق الامذو ا١تت امذل واالسذتقرار الافسذي للطفذل، و٘تهذد لذم طريذق العلذد والًتبيذة الوسارل ا١تم اة ال
الصذذذحيحة ا١تثمذذذرة، وإكسذذذابم ا٠تذذذمات وا١تهذذذارات ا١ت تلفذذذة، وذلذذذ  مذذذل خذذذطل بيئذذذة هربويذذذة صذذذحية مقصذذذودة. 

(Decker,1995,p.38) 
 ا  املهداا فيما يلي :ولرياض املطفال ٣تموعة مل املهداا، أن ئت ُب وورها، ومي ل إٚتال ه
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 (21م، 5002م( )عبد  و نسيد، 5002م /5005) اتدارة العامة لرياض املطفال،  
 االهتمام بالطفل مل ٚتيع اٞتوانب: الصحية، واالجتماعية، والتعليمية. -

 هامية قدرات الطفل اللغوية والعقلية. -

 هدريب الطفل على العادات الصحية السليمة ُب حياهم اليومية. -

 الطفل ببيئتم وباٟتياة اليومية. رب  -

 هامية حب الطفل لطستططع وهوسيع أفقم وخيالم. -

 غرس العادات والقيد وا١تبادئ السليمة لدى الطفل مثل: التعاون، واالنتمار، والاتافة... -

 مساعدة الوالديل ُب هربية أطفا٢تد هربية صاٟتة. -

 ري. يئة الطفل للتعليد الاتامي ٔترحلة التعليد االبتدا -

 مساعدة الطفل على التف َت ا١تاطقي وهرهيب املحداث. -

 فهمم للعطقة بيام وبُت ٣تتمعم. رمساعدة الطفل على إدراك نفسم وووعم ُب اتتمع، وهطوي -

وهذذا  املهذذداا علذذى درجذذة كبذذَتة مذذل التاذذوع، وقذذد اسذذتمدت مذذل عذذدة مصذذادر، مذذل أمههذذا بيئذذة الطفذذل 
عذام  وطفذةا؛ فتذأٌب ٙتارهذا، وهذاا يتفذق مذع مذا  ه ذَت إليذم دراسذة وخصارصم وحاجات منو ؛ كي مي ذل ٖتقيقهذ

عاد ووع املهداا التعليمية الطزمة  موحاجاهمل ورورة مراعاة بيئة الطفل وكال  خصار  منو   م5005
 لم، وخاصة اللغوية ماها.

اللغويذذة،  لامذذو قذذدرات الطفذذل اً أساسذذبوصذذفها و ُب وذذور ٖتليذذل هذذا  املهذذداا اختذذَتت ا١تهذذارات اللغويذذة 
لامو كثَت مل ا١تهارات والقدرات ا١تتاوعة لديم. ملن االٕتا  اٟتديث لتعليد اللغة ياادى بضرورة هعليد  اً وأساس

 اللغة ُب صورة مهارات؛ كي يستطيع الطفل است دامها است داماً صحيحاً ُب مواقف اٟتياة ا١ت تلفة. 
 ؾروضة أفؿقتفا ؾطػل ا –ؿافقتفا  –املفارات اؾؾغوقة  -11-1

عليها هعلمم، وبالتاك مواصلة هعلمم، ومواجهذة  الركياة املوىل اليت يبٍتإهقان ا١تتعلد للمهارات اللغوية يعد 
هعد هامية ا١تهارات اللغوية الركياة املوىل ُب السيطرة على اللغة؛ ف ذا أمتل  ا١تتعلد ٟتياة ٔتتطلبا ا ا١تتعددة، و ا

 (65م، 5000قطامى، تعمال اللغة دون م قة أو عاار. )على اس ا١تهارات اللغوية كانت لديم القدرة
ام االهصذال وكذل ماهذا يذاثر سأركان االهصال اللغوي، وهى متصلة ببعضها ٘تذ وهعرا ا١تهارات اللغوية بأهنا

 (12م، 5000س )مدكور، ويتأثر هبا بالفاون املخرى
ة وحذدة واحذدة وكذل مت امذل، ومذا مهذارات والعطقة بُت ها  ا١تهارات عطقة هأثَت وهأثر؛ وذل  ملن اللغذ

اللغذذذة إال اللغذذذة نفسذذذها، ومذذذا هقسذذذيد هذذذا  ا١تهذذذارات إال هلبيذذذة ١تتطلبذذذات هعليميذذذة هتعلذذذق ٓتطذذذة الدراسذذذة وبعذذذض 
اتجذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرارات التاتيميذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيت هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاثر ُب فلسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذفة الاتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرة إىل اللغذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة                                                           

 (.561م، 9116)طعيمة، 
 واتال الرريس لتداخل العطقات بُت ها  الفاون هو عامل العااصر ال ارعة، ومل ها  العااصر: 
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يذرهب  مذا سذبق ارهباطذاً وثيقذاً امللفاظ اليت يسمعها ا١تتعلد، ويتحدث هبا، ويقرؤهذا، ويسذت دمها ُب كتاباهذم، و 
 عمليات التف َت اليت ٖتملها اللغة.ب

ع والتحدث مها دعامة املسلوبُت الطبيعي واالستيعايب ُب هعلد اللغة، كما يوو  ذل  ونتراً ملن االستما 
، فالعطقذذة بذذُت االسذذتماع والتحذذدث عطقذذة هفاعليذذة، فالطفذذل يذذتعلد ال ذذطم واتصذذغار قبذذل أن يذذتعلد فضذذل اه

ل أن يتعلد كيذف مل استعمال اللغة ي ون بواسطة اتصغار وال طم وال مي ل للطف ٪10القرارة وال تابة، و
 يقرأ أو ي تب قبل أن يتعلد كيف ي ون مستمعاً ومتحدثاً جيداً، وبالتاك ي ون مستعداً 

 (.91م، 5009للقرارة وال تابة)فضل اه، 
وقذذد ركذذاه ُب هذذاا البحذذث علذذى مهذذارٌب االسذذتماع والتحذذدث؛ ملهنمذذا ا١تهارهذذان اللغويتذذان اللتذذان يبذذدأ هبمذذا 

اجذذاح ُب التعلذذيد بصذذفة عامذذة؛ لذذاا جيذذب أن ي تسذذبا ُب سذذل مب ذذرة، وقذذد يعتمذذد الطفذذل ملمهيتهمذذا لضذذمان ال
عليهمذا الطفذذل ُب هعلذذد اللغذذة وا١تذذواد الدراسذذية املخذذرى، فهمذذا الوسذذيلة املكثذذر فاعليذذة ُب هذذا  ا١ترحلذذة ا١تب ذذرة، 

ويل وقذذذذذد ه ذذذذذون مهذذذذذارات االهصذذذذذال املخذذذذذرى كذذذذذالقرارة وال تابذذذذذة ُب هذذذذذا  ا١ترحلذذذذذة ال هذذذذذاال ُب مراحذذذذذل الت ذذذذذ
 واالكتساب.

 نصذَتدراسذة  -اٟتصذر نذاكر بعضذها للعلذد ال –ومل الدراسذات والبحذوث الًتبويذة الذيت أشذارت إىل ذلذ  
ي تسذب حصذيلة  تساب الطفل للمهارات اللغويذة، ملنذمم وقد أشارت إىل أن االستماع هو أساس اك9118

م، 5000 أمذذُتة. واقًتحذذت دراسذذة لغويذذة ٘ت اذذم مذذل التحذذدث والتواصذذل اٞتيذذد والقذذدرة علذذى القذذرارة وال تابذذ
وذذذرورة االهتمذذذام ٔتهذذذارة االسذذذتماع لذذذدى طفذذذل الرووذذذة؛ ملهنذذذا أسذذذاس هعلمذذذم واكتسذذذابم للمعذذذارا وا٠تذذذمات، 

م أن االستماع والتحدث مها مل أهد ا١تهارات اللغوية اليت جيب هامية 5000 ة أٛتد و٤تمدوأووحت دراس
 -االسذذتماع والتحذذدث –ب االهتمذذام هبذذا  ا١تهذذارات مهارا مذذا لذذدى طفذذل الرووذذة وعلذذى وذذور مذذا سذذبق جيذذ

واٗتاذ ٚتيع الوسارل ا١تم اة مل أجل هاميتها لدى طفل الرووذة، ومذل هذا  الوسذارل الذماما الًتبويذة ا٢تادفذة 
مع ورورة إشراك املسرة ُب ٖتقيق هاا ا٢تدا، وهاا مذا مل  ذتد بذم الدراسذات السذابقة علذى الذرغد مذل أمهيذة 

 .هعليد املطفال وهربيتهما، وهاا ما هتااولم الاقطة التاليةدور املسرة ُب 

 املشارؽة اؾواؾدقة يف اؾروضة  - 11

هتااول ها  الاقطة مل البحث ا١ت اركة الوالدية، وذل  مل حيث: ا١تفهوم، واملمهيذة، واملهذداا، و دور 
  الوالديل ُب هامية ا١تهارات اللغوية لدى طفل الرووة، وفيما يلي هفصيل ذل :

 ؿػفوم املشارؽة اؾواؾدقة وأفداػفا  -11-1

سذذذبيل ا١تثذذذال، هعذذذٌت أنذذذم صذذذار شذذذري م)الرازي،  ىعلذذذ ٥تتذذذار الصذذذحاحشذذذاركم ُب اللغذذذة العربيذذذة كمذذذا يوردهذذذا 
 ، أي أجعلم شري ي فيم.25/}َوَأْشرِْكُم ُب أَْمرِي{ طذم(، وقال اه هعاىلس9110

 اٟتالة اليت ي ون عليها  لقاموس أكسفوردس فتعٌت وفقاً  Partnershipأما ا١ت اركة ُب اللغة ات٧تلياية 
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لذم حصذة أو جذار مذع آخذر أو آخذريل، ويرجذع  إليذم ُب أي هصذرا أو فعذذل أو  Partnerال ذري . وال ذري  
 (.Athansiou,2003,p.11أي نوع مل اتجرارات.)

 ل فرد إىل آخر، وقد وأما مفهوم ا١ت اركة الوالدية ُب العملية التعليمية، في تلف فيما يدل عليم م
 هًتاوح بُت حضور اآلبار للمدرسة أو اتسهام ُب صيانة ا١تدرسة وٕتهياها أو إعداد الرحطت، إىل قيام 

 (.260، 5002اآلبار بالعمل داخل الفصل الدراسي. )إبراهيد، 
التفذذاوض، وهذذى سال ذذعور ا١ت ذذًتك با٢تذذدا، واالهتمذذام ا١تتبذذادل والرغبذذة ُب وهعذذرا ا١ت ذذاركة الوالديذذة بأهنذذا 

هتضذذذذذمل ا١ت ذذذذذاركة ُب ا١تعلومذذذذذات وا١تسذذذذذاولية وا١تهذذذذذارات واٗتذذذذذاذ القذذذذذرارات وا١تسذذذذذارلة عذذذذذل املفعذذذذذالس )كمذذذذذال، 
 (.926م، 9111

وُب وور ذل  فان ا١ت اركة هعٌت التااماً م ًتكاً باملهذداا وأسذاليب ٖتقيقهذا واملدوار ا١ت تلفذة الذيت يقذوم 
 .ملطفالهبا كل مل الوالديل ومعلمات الرووة وا

 وهسعى ا١ت اركة الوالدية إىل ٖتقيق املهداا املساسية التالية 
 ه جيع االلتاام ا١ت ًتك بُت اآلبار والرووة للعمل مل أجل ٖتقيق ٧تاح املطفال. -
 هامية روح التفاهد واالنفتاح وهعاياها ُب العطقة بُت البيت والرووة. -
 لتعليد املباار. موهدعيمل است مال عمل الرووة مساعدة اآلبار على هامية دور إجيايب مل أج -
 مساعدة الرووة ُب ٖتقيق أهدافها اليت هسعى إليها. ولعل ذل  يثَت التساؤل التاك : -

 ملاذا املشارؽة اؾواؾدقة يف اؾروضة  -11-2

ُب اتتمذع  أهت ا١توجة الثالثة لتعيد لرسرة مهامها ووظارفها ا١تفقودة، وٕتعل ٢تا مذرة أخذرى م انذة مركايذة
( فبعذذد فذذًتة مذذل ا٨تسذذار دور املسذذرة ُب هربيذذة املطفذذال وهعلذذيمهد. هاذذاك إعذذادة هقذذوا 990م،9118)هذذوفلر، 

ماا السذبعيايات مذل هذاا القذرن ُب ا١تطالبذة ٔت ذاركة أكذم للوالذديل ُب ا١تدرسذة؛  –لدور اآلبار وهاايد ملحوظ 
( 99م، 5005ُب كثَت مل الدول )دياب،  ةالاتد التعليمي ملن ا١ت اركة الوالدية هعد عامطً جوهرياً ُب هطوير

وه هد مصر ماا بدايذة التسذعيايات دعذوة ملحذة هتضذ  ُب ا٠تطذاب الرٝتذي هاكذد وذرورة ا١ت ذاركة الوالديذة ُب 
 ةا١تدرسذذذة، وياكذذذد وزيذذذر الًتبيذذذة والتعلذذذيد باسذذذتمرار أمهيذذذة دور اآلبذذذار ُب دعذذذد التعلذذذيد وهطذذذوير العمليذذذة التعليميذذذ

ة هافيذذاها، والتأكذذد مذذل ٖتقيقهذذا لرهذذداا، وأن اآلبذذار مي ذذل أن ميثلذذوا نوعذذاً مذذل الرقابذذة اتداريذذة علذذى ومتابعذذ
 (.           928م، 9111التعليد )كمال،

وقد يرجع هاا االهتمذام وخاصذة ُب الرووذة، إىل أن املسذرة هذي ا٠تليذة املساسذية للعاايذة بالطفذل ُب هذا  
ا ذذئة واالنتمذذار والتعلذذيد، ويعتذذم الوالذذدان مصذذدراً لذذتعلد الطفذذل المذذل حيذذث ا١ترحلذذة وهذذى مصذذدر اٟتمايذذة والت

الًتهيذذب الذذامٍت فقذذ ، بذذل مذذل حيذذث ا١ت انذذة أيضذذاً، والوالذذدان مهذذا املكثذذر معرفذذة بقذذدرات الطفذذل وأوجذذم قوهذذم 
رووذذة يعذذٌت ووذذعفم. واملقذذوى هذذأثَتاً ْت ذذد العطقذذة والتا ذذئة. ومذذل هاذذا فذذ ن إمهذذال دور ا١ت ذذاركة الوالديذذة ُب ال

 إمهال ا١تصدر املساسي للتعرا إىل الطفل وها ئتم وهعليمم.
 فتحمل الرووة وحدها مساولية هربية املطفال، أمر ُب غاية الصعوبة، والتعليد بصفة خاصة مهمة 
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صعبة، وي ون أكثر صذعوبة عاذدما ال يقذوم اآلبذار بتحمذل مسذاوليتهد ٕتاهذم باٞتديذة ا١تطلوبذة، ومذل هاذا فذ ن 
اموذج الاي ياكد هأثَت املسرة بصفة عامة والوالديل بصفة خاصة أمر مطلوب بوصفم بدايذة لتحسذُت هغَت ال

 (.25م، 5002اد، ذل )جذذا  ا١تراحذذاصة الرووة بداية هذالتعليد وهطوير  ُب ٚتيع ا١تراحل التعليمية وخ
طل هوسذيع سذياق الذتعلد إىل وللم اركة الوالدية ماايا إجيابية عديذدة لرطفذال وا١تعلمذات واآلبذار. فمذل خذ

خذارج حذدود حجذذرة الدراسذة والرووذذة، جيذد الطفذل نطاقذذاً أوسذع ١تواقذذف الذتعلد الباذارة، وهقذذوم ا١تعلمذة بتطذذوير 
دورها كميسرة للعملية التعليمية، كما ي تسب الوالد ا١تهارات والثقة بالافس لتوسيع نطاق هعلد طفلم، وهتاح 

 (.1م، 9116وجم الا اط التعليمي وهدعيمم. )يعقوب، لم الفرص ا١تتاايدة للتعرا إىل أ
وإىل جانب ذل  هسهد ا١ت اركة الوالدية ُب ٖتسُت أدار املطفال، وقد بيات الدراسات ال ثَتة أنم مهما  
كذذان شذذ ل ا١ت ذذاركة الوالديذذة، فذذذ ن هذذأثَت ذلذذ   ُب املدار التعليمذذي لرطفذذذال ي ذذون إجيابيذذاً، وخاصذذة إذا مذذذا  

م( 9112ة قارمذذذذذذذذة علذذذذذذذذى ٗتطذذذذذذذذي  جيذذذذذذذذد وشذذذذذذذذامل. )علذذذذذذذذى ٤تذذذذذذذذي الذذذذذذذذديل راشذذذذذذذذد، كانذذذذذذذذت هلذذذذذذذذ  ا١ت ذذذذذذذذارك
(Butterworth ،9112( )م Hendricks ،9118)علذذى،  م(م( )5005Athanasiou ،5002 )م

 م(.5008م( )عثمان، 5002)صاح، 
ومذذل هاذذا أصذذبحت اٟتاجذذذة إىل ا١ت ذذاركة الوالديذذة ُب الرووذذذة مذذل املمذذور ا١تلحذذذة لتحقيذذق أهذذداا العمليذذذة 

بويذذة هبذذا والتغلذذب علذذى مذذا يواجههذذا مذذل صذذعوبات. وهذذاا مذذا جعذذل البحذذث اٟتذذاك يهذذتد بذذدور املسذذرة ُب الًت 
مسذذذاعدة الرووذذذة علذذذى ٖتقيذذذق هذذذداا مذذذل أهذذذد أهذذذدافها الًتبويذذذة، وهذذذو هاميذذذة ا١تهذذذارات اللغويذذذة لذذذدى أطفذذذال 

 الرووة.
 دور اؾواؾدقن يف تـؿقة املفارات اؾؾغوقة  -11-3

ٖتقيق هاا ا٢تدا مل خطل ورش عمل، هتي  ٢تذد فرصذة العمذل مذع أباذارهد ُب  مي ل أن ُي رك اآلبار ُب
املن طة الًتبوية  ةقرارة ال تب والقص  ا٢تادفة ٢تد؛ ٦تا يعود املطفال حسل االستماع واتنصات، أو ٦تارس

 أن ذطة ا١تتاوعة ٖتت إشذراا ا١تعلمذة، ومي ذل للذورش الوالديذة أن هذدار بعذد الرووذة مذل أجذل إشذراك اآلبذار ُب
البيت أو إعداد لعب وأن طة الست دامها ُب البيت مع املطفال مل شأهنا هامية ا١تهارات  –معلمة الرووة 

( وهااك أساليب أخرى تشراك اآلبار ُب ٖتقيق هاا ا٢تدا مل Fisher,1998,p.5اللغوية لدى املطفال )
واصذذذل بذذذذُت اآلبذذذذار وا١تعلمذذذذات، لتالرووذذذذة( والذذذذاي مذذذل خطلذذذذم جيذذذذري ا –خذذذطل االسذذذذتعانة ب تذذذذاب ) البيذذذت 

املن ذذطة ا١تااليذذة هتذذابع وهوجذذم، كمذذا أن هاذذاك وسذذارل أخذذرى عديذذدة تشذذراك اآلبذذار مي ذذل أن هبت ذذر لذذذتطرد و 
(. هذذذذاا ُب الرووذذذذة، أمذذذذا ُب ا١تاذذذذال، فذذذذ ن جانذذذذب متابعذذذذة اآلبذذذذار 85م، 9111مواقذذذف فرديذذذذة ٤تددة.)٤تمذذذذد، 

ة، وهوفَت ا١تااخ ا١تطرد الاي  دث فيم االهصال الفعال بُت اآلبار وإشرافهد على أدار أباارهد للواجبات ا١تاالي
وأباذذارهد، وإهاحذذة الفذذرص وا١تواقذذف الذذيت هسذذاعد املطفذذال علذذى التعبذذَت ْتريذذة عذذل ٕتذذارهبد ال  صذذية ُب العذذامل 

ال ويامى وية لدى املطفذروة اللغذط د ورغبا د وم  ط د، كل ذل  مل شأنم يثرى الثذل ٗتيذاحملي  هبد، وع
 دثذاع والتحذذارات اللغوية وخاصة االستمذلديهد ا١ته
 .(91م، 5009)البغدادي، 
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فقذذذد بياذذذت الدراسذذذات أنذذذم إذا قضذذذى اآلبذذذار ع ذذذذر دقذذذارق يوميذذذاً يسذذذتمعون ملطفذذذا٢تد، وهذذذد يعذذذمون عذذذذل 
ظذاً. اللغوي ) استماعاً وٖتدثاً( سوا يتحسل ٖتسذااً ملحو  دأحاسيسهد وم اعرهد وم  ط د، ف ن أداره

     (.92م، 5005)أٛتد، 
ومذذا يهماذذا هاذذا هذذي ا١ت ذذاركة الوالديذذة ُب ا١تاذذال، وقذذد يرجذذع ذلذذ  لصذذعوبة هذذوفَت الوقذذت الذذاي فيذذم يذذاهب 
اآلبار للتدريب ُب ورش العمل داخل الرووة؛ لاا فطبد مل بديل يعووهد ذل ، ْتيث ي ونون علذى درايذة 

ٕتاهذذات اٟتديثذذة ُب هاميتهذذا، وكيذذف مي ذذل هوظيذذف ا١تواقذذف ووعذذى بأمهيذذة هذذا  ا١تهذذارات ملطفذذا٢تد، وأهذذد اال
اٟتياهيذذذة ٠تذذذدمتها، وهذذذاا البذذذديل هذذذو مذذذا يسذذذعى إليذذذم البحذذذث اٟتذذذاك مذذذل خذذذطل برنذذذاما مذذذاود بذذذدليل خذذذاص 

 للوالديل، يربطهد بالرووة. 
 أدوات اؾبحث وجتربته -11-4

اتجذذرارات التجريبيذذة للبحذذث،  يتاذذاول هذذاا اٞتذذار اٟتذذديث عذذل أدوات البحذذث ا١تسذذت دمة وإجرارا ذذا، ٍب
 وفيما يلي هووي  ذل :

 إعداد أدوات اؾبحث  -12

 هتااول ها  ا٠تطوة عرواً لردوات اليت است دمت ُب البحث، وهى كالتاك:
 اؾتحدث( املـادبة ؾطػل اؾروضة: –ؼائؿة باملفارات اؾؾغوقة )االدتؿاع  -12-1

ا٠تاصذذة بتعلذذيد اللغذذة العربيذذة ومهارا ذذا، وخاصذذة لذذدى اسذذتعان الباحذذث بذذبعض ال تذذب وا١تراجذذع العلميذذة  -
التحدث( اليت ٢تا  –أطفال الرووة، وقد استفاد ماها ُب التوصل إىل ٣تموعة مل ا١تهارات اللغوية )االستماع 

)قطذامى،  (م5000م ( ) عليذان، 5000ادق، م(  ) بدير وصذ9111أمهية خاصة لطفل الرووة. )يونس، 
 م(.5005م( )وطفة،5002( )طعيمم، 5009)الااشف وعبد الرحيد، م( 5000مدكور، ) (م5000
كما استعان الباحث أيضاً ٔتجموعذة مذل البحذوث والدراسذات الذيت اهتمذت ب كسذاب ا١تهذارات اللغويذة   -

)أٛتذذذد و  (م9111فيهذذذا مذذذل مهذذذارات. )أٛتذذذد،  وهاميتهذذذا وخاصذذذة لذذذدى أطفذذذال الرووذذذة؛ لطسذذذتفادة ٔتذذذا ورد
 م (5002م ( )السمان، 5002م( )خليل، 5002)أمُت،  م (٤5000تمد، 
( مذذل مذذوجهي ومعلمذذي اللغذذة العربيذذة 92( علذذى )9رقذذد لحذذقا١تقذذام الباحذذث بتطبيذذق اسذذتبيانم مفتوحذذم ) -

ومعلمات وموجهات الرووة وأوليار املمور، وزعت االستبانات عليهد بعد التأكد مل صدق هعاوهند وزيذادة 
 وقد كان ا٢تدا مل ها  االستبانم اتجابة عل التساؤل  دافعيتهد لإلسهام ُب ملر االستبانات،

 التاك : س ما مهارات االستماع والتحدث الواجب هاميتها لدى طفل الرووة و تاج إليها ُب هعاملم مع 
 مواقف اٟتياة اليومية اليت هتطلب االستماع والتحدث ؟.

هذارات الذيت يصذعب علذى طفذل الرووذة قذت، وقذد اسذتبعدت ا١تغ االسذتبانات الذيت طبقام الباحث بتفريذ -
 .اكتساهبا ُب هاا السل

التحذدث( الواجذذب  –ُب وذور مذا سذبق، قذذام الباحذث ب عذداد قارمذذة مبدريذة با١تهذارات اللغويذذة )االسذتماع 
م السذذتططع آرار ا١ت تصذُت حذول ٖتديذذد ا١تهذارات ا١تااسذبة لطفذذل تانتهذا لذدى طفذل الرووذذة ُب هيئذة اسذتبهامي
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انم ٓتطاب هعريف با٢تدا واحملتوى وا١تطلوب إبدار الرأي فيم، لبحث(، وقد صدرت االستب)٣تموعة االرووة 
وأعقذذب ّتذذدول ي ذذتمل علذذى ٤تذذوريل رريسذذيُت مهذذا : مهذذارات االسذذتماع، ومهذذارات التحذذدث، ويضذذد كذذل مذذل 

ارة ( مهذذارات فرعيذذة للتحذذدث. وكذذل مهذذ6( مهذذارات فرعيذذة لطسذذتماع، و)1احملذذوريل بعذذض ا١تهذذارات الفرعيذذة )
( مهذارة 52( مهذارة أداريذة خاصذة باالسذتماع، و)56فرعية هضد ٣تموعذة مذل ا١تهذارات املداريذة )السذلوكية ( )

ن ل ذل هنذر ررذيس، ان فرعيذاهنذر  وسذتة أهنذر فرعيذة، وأمام كل مهارة ثطثة أهنر رريسذة، أدارية خاصة بالتحدث.
سذليمة مة الصذياغة اللغويذة للمهذارة )سذطمذدى  -5( غذَت مااسذبة –مااسبة ) مدى مااسبة ا١تهارة -9وهى: 
 .(5رقدلحق الهاتمي( )ا١ت –هاتمي هارة الفرعية للمهارة الرريسة )مدى انتمار ا١ت -2( غَت سليمة –

(، مذل ا١تت صصذُت، 1( ٤ت مذاً )ملحذق91عروت االستبانة على ٣تموعذة مذل ا١تت صصذُت عذددهد ) -
هارات ومااسبتها وذل  ب عطار درجة واحدة للمهارة إذا  وحسبت الاسبة ا١تئوية لدرجة أمهية كل مهارة مل ا١ت

كانذذت مااسذذبة، وصذذفراً إذا مل ه ذذل مااسذذبة، وذلذذ  ل ذذل ٤ت ذذد علذذى حذذدة، وٕتمذذع الذذدرجات الذذيت حصذذلت 
 ؛فذذأكثر ٪60قبلذذت العبذذارة عاذذد درجذذة إٚتذذاع عليهذذا باسذذبة  ة ٞتميذذع احمل مذذُت. وُب وذذور ذلذذ عليهذذا ا١تهذذار 

 :    تاليةوذل  باست دام ا١تعادلة ال
 عدد ا١توافقُت                               

 X  900  ----------------------=درجة اتٚتاع 
 عدد ا١توافقُت + عدد غَت ا١توافقُت               

التحليل مبياة أن ا١تهارات الرريسة، وا١تهارات الفرعية ٢تا مااسبة ملطفال الرووذة  ةوقد جارت نتيج      
؛ نتذذراً ملمهيتهذذا ٢تذذد، وأمذذا املدارات السذذلوكية ا٠تاصذذة هبذذا  ا١تهذذارات الفرعيذذة فقذذد حذذازت نسذذبة ٪900باسذذبة 

( خاصة بالتحدث، وقد حافت 1( خاصة باالستماع، )1ما عدا بعض املدارات، ) ٪60موافقة أكثر مل 
 ات أخرى.مل القارمة، وقد أشاروا إىل أهنا غَت مااسبة لطفل الرووة وأن بعضها متضمل ُب أدار

 ارت الصورة الاهارية لطستبانة م تملة على مهارهُت رريستُت : مهارة االستماع، ومهارة ذج -
 التحدث، وسبع مهارات فرعية لطستماع، وٙتايت مهارات فرعية للتحدث، وهسع ع رة مهارة أدارية 

 .(2لطستماع، وست ع رة مهارة أدارية للتحدث )ملحق
 ؾغوقةاختبارا املواؼف اؾ -12-2

 اهلدف و ؿصادر اؾبـاء -12-2-1

 ٖتدد ا٢تدا مل اختباري ا١تواقف اللغوية َب قياس فاعلية المناما ا١تقًتح ُب هامية بعض ا١تهارات 
 التحدث( لدى أطفال الرووة. وقد اعتمد الباحث ُب باار االختباريل على مصادر  –اللغوية )االستماع 

 عديدة ماها:
عامذذة وعلذذى  للغذذة العربيذذة ومهارا ذذا اللغويذذةااولذذت إعذذداد اختبذذارات ُب ٣تذذال االبحذذوث والدراسذذات الذذيت ه -

 وجم ا٠تصوص ُب مرحلة الرووة.

 ا١تهارات اليت كان التوصل إليها مل خطل الصورة الاهارية لقارمة ا١تهارات اللغوية. -
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طفذذل وطريقذذة ال تذذب الذذيت هقذذدم ملطفذذال الرووذذة ؛ لتعذذرا مووذذوعا ا، ومذذدى  مراعا ذذا ١تسذذتوى منذذو ال -
 عروها، والصور واملش ال ا١تقدمة ٢تد وطريقة كتابة اٟتروا وال لمات 

 صقاغة بـود االختبارقن   -12-2-2

است دم البحث االختبذار ا١تووذوعي، الذاي يتاذاول ٣تموعذة متاوعذة مذل املسذئلة هااسذب أطفذال الرووذة، 
هرهيذذب املشذذذ ال العديذذدة، وهذذاا يرجذذذع االختيذذار مذذل متعذذدد، والصذذذواب وا٠تطذذأ، واالسذذتجابة اٟتذذذرة، وإعذذادة 

 لرسباب التالية:
 موووعية التصحي  وعدم التحيا -
 التميا با١ترونة، إذ مي ل صياغتها بطرارق متعددة -
 وجدانية(. –مهارية  –يصل  است دامها لقياس جوانب متعددة؛ )معرفية  -
 (.552م، 5002البساطة ُب اتعداد )خضر،  -
 .دقة وا١توووعية عاد هصحي  هل  املسئلةالسهولة والسرعة وال -
 هااك إم انية ١تعاٞتة الدرجات بالطرارق اتحصارية ا١ت تلفة؛ ٦تا يساعد على فهد الاتارا وهفسَتها  -

 (.528م، 9118واالستفادة ماها )الوكيل و ا١تفىت، 

 وقد روعي أن ه ون املسئلة واوحة وموجاة ودقيقة مل حيث الصياغة اللغوية.
 صقاغة تعؾقؿات االختبارقن -12-2-3

؛ وذلذ  ل ذرح ف ذذرة االختبذار ُب أبسذ  صذورة ٦ت اذذة، وانذب ا١تهمذة ُب باذذار االختبذاراتالتعليمذات مذل اٞت
 )الايل يقومون  وطريقة اتجابة عل مفرداهم، وهاقسد التعليمات إىل قسمُت : هعليمات ا١ت تميل

 ا١تفحوصُت(. وقد حرص –لايل يطبق عليهد االختبارا١تطحتُت( وهعليمات ا١ت تميل )ا-بتطبيق االختبار
 الباحث على أن ه ون هعليمات االختباريل صر ة وواوحة ومطرمة ١تستوى املطفال. 

 ررقؼة تصحقح االختبارقن -12-2-4

لتصحي  االختبذاريل بطريقذة مووذوعية، أعذد الباحذث بطذاقتُت  لتقذوا املدار، هقذدر درجذات املطفذال ُب 
ماع ومهذذارات التحذذدث ُب وذذور مسذذتويات املدار احملذذددة ُب بطذذاقيت التقذذوا، ول ذذل مسذذتوى مهذذارات االسذذت

 درجة: يادى ثطث درجات،إىل حد ما درجتان، وعيف درجة واحدة 
 اؾصورة األوؾقة ؾالختبارقن -12-2-5

( للح ذذد علذذى 1بعذذد االنتهذذار مذذل هصذذميد اختبذذاري ا١تواقذذف، عروذذا علذذى ٣تموعذذة مذذل احمل مذذُت ) ملحذذق
مدى صطحيتهما وسذطمتهما العلميذة مصذحوبُت ٔتقدمذة هبذُت ٣تذال البحذث وا٢تذدا ماذم. وقذد أهفذق السذادة 
احمل مذذون علذذى مااسذذبة معتذذد ا١تفذذردات ١تذذا ووذذعت لقياسذذم وكذذال  ١تسذذتوى املطفذذال، مذذع هعذذديل بسذذي  ُب 

وهباا هأكد الباحث مذل الصذدق التذاهري لطختبذاريل، كمذا أصذبحا صذاٟتُت للتطبيذق  صياغة بعض املسئلة،
 على ٣تموعة استططعية.
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 اؾتجربة االدتطالعقة ؾالختبارقن  -12-2-6

بعذذذد االنتهذذذار مذذذل إعذذذداد الصذذذورة املوليذذذة لطختبذذذاريل، وبعذذذد إجذذذرار التعذذذديطت الذذذيت أشذذذار إليهذذذا السذذذادة 
التجربذذذة االسذذذتططعية لطختبذذذاريل ُب بدايذذذة  يذذذتجر أاالختبذذذاريل للتطبيذذذق، احمل مذذذون، والتأكذذذد مذذذل صذذذطحية 

م، وقذد طيذق االختبذذاران ُب صذور ما املوليذة علذذى ٣تموعذة مذذل 5006-5001الفصذل املول للعذام الدراسذذي 
( طفطً وطفلة مل أطفال ا١تستوى الثايت ٔتدرسة اٞتامعة ٔتدياة أسيوط، وهى 20أطفال الرووة بلغ عددهد )

 ة ٦تثلة للعياة املساسية، ول اها ليست عياة البحث، وقد أهض  مل خطل التجربة االستططعية ما يلي:عيا
 ؿن حقث وضوح االختبارقن -12-2-6-1

واقذف االختبذاريل وأسذئلتهما، ومل يتهذر علذى املطفذال مذا مغموض ُب فهد لديهد ليس  املطفال هبُت أن
 املسئلة وا١تواقف كافية. يدل على أن ا١تواقف هفوق مستواهد، كما أن

 حساب ؿعاؿل دفوؾة ؿواؼف وؿػردات االختبارقن وصعوبتفا -12-2-6-2

قذذام الباحذذث ْتسذذاب معذذامطت السذذهولة والصذذعوبة ل ذذل مفذذردة مذذل مفذذردات االختبذذاريل، وذلذذ  هبذذدا 
ُت معامل السهولة حاا املسئلة ا١تتااهية ُب السهولة أو ا١تتااهية ُب الصعوبة، أو إعادة صياغتها. والعطقة ب

 معامل الصعوبة، ومعامل  -9 =ومعامل الصعوبة عطقة ع سية مباشرة، أي إن معامل السهولة 
 معامل السهولة  -9 =الصعوبة 

 اتجابات الصحيحة                   س                              
 ----- =  ------------------------ =معامل السهولة 

م، 9112)ماسذذذذذذذذي،  ص+ خ   لصذذذذذذذذحيحة + اتجابذذذذذذذذات ا٠تاطئذذذذذذذذة     اتجابذذذذذذذات ا                   
 (502ص

( ومعذامطت ,18، 91وهوصل الباحث إىل أن معامطت السذهولة الختبذار االسذتماع هراوحذت مذا بذُت ) 
 ( هقريباً، ومعامطت السهولة الختبار التحدث هراوحذت ,02، 11الصعوبة لطختبار نفسم هراوحت ما بُت)

( هقريباً، وهاا ياكد ,02و ,62راوحت بُت )ذم هذار نفسذ( هقريباً، ومعامطت الصعوبة لطختب , 18و91بُت) 
هقارب معامطت سهولة املسئلة وصعوبتها، وبال  فقذد هأكذد للباحذث إىل جانذب صذدق احمل مذُت مااسذبة 

 االختباريل لرطفال ٣تموعة البحث.
 ارقنحساب تباقن ؿػردات االختب -12-2-6-3

 معامل  xمعمل السهولة  =التبايل : ختباريل مل خطل العطقة التاليةب التبايل ١تفردات االذحس
 ,02ا علذذى أن االختبذذاريل ذات هبذذايل معتذذدل، فتبذذايل اختبذذار االسذذتماع يذذًتاوح بذذُت )ذت الاتارذذذدلذذ.الصذذعوبة

 ( هقريباً  ,52و ,02( هقريباً، وهبايل اختبار التحدث يًتاوح بُت ) ,52و
 حساب ؿعاؿل ثبات االختبارقن -12-2-6-4

ٟتساب الثبات االختباريل است دم الباحث طريقة إعادة التطبيق، وذل  بعد مرور أسبوعُت مل التطبيق 
 مل الدرجات ا٠تام، اليت هأخا الصورة التالية: بَتسونسة ساملول، وباست دام معادل
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 ما س ما ص –ن ما س ص    
 --------------------------- =ر 
 م(9115)أبو حطب و عثمان وصادق،       [5ما )ص( – 5ن ما ص ]   [5ن ما س ]

وقد بلغ معامل االرهبذاط بذُت التطبيقذُت املول الختبذار االسذتماع )س( والتطبيذق الثذايت الختبذار االسذتماع 
بذار التحذدث ( وهو معامذل ارهبذاط مااسذب. وقذد بلذغ معامذل االرهبذاط بذُت التطبيذق املول الخت,65)ص(  ) 

( وهذذذو معامذذذل ارهبذذذاط مااسذذذب، وهذذذاا ياكذذذد صذذذطحية ,62)س( والتطبيذذذق الثذذذايت الختبذذذار التحذذذدث )ص( )
 االختباريل للتطبيق.

 حساب ؿعاؿل صدق االختبارقن -12-2-6-5

وقذذذد  صذذذدق احملتذذذوى (22م، 9111حسذذذب معامذذذل صذذذدق االختبذذذاريل بذذذالطريقتُت التذذذاليتُت: )عيسذذذوى، 
تذوى مذل خذطل عذرض االختبذاريل ُب صذور ما املوليذة علذى ٣تموعذة مذل السذادة هأكد الباحث مل صذدق احمل

السذذذادة  راحمل مذذُت للح ذذذد علذذى جود مذذذا ومذذذدى ٘تثيذذل باودمهذذذا للمحتذذوى، وقذذذد ٘تثذذذل الصذذدق ُب اهفذذذاق آرا
 احمل مُت على أن االختباريل يقيسان ما ووع لقياسهما، وأهنما صاٟتان للتطبيق بعد إجرار 

 بسيطة اليت اقًتحوها.التعديطت ال
 الةدق الذاح  )الةدق اإلحةائ (

( كذذان ,65حسذذب باٞتذذار الًتبيعذذي ١تعامذذل ثبذذات االختبذذاريل، و١تذذا كذذان معامذذل ثبذذات اختبذذار االسذذتماع )
( كان معامل ,62صدق مرهفع. و١تا كان معامل ثبات اختبار التحدث ) ل( وهو معام,10معامل الصدق )

مرهفذذع، وهذذا  القيمذذة للصذذدق الذذااٌب لطختبذذاريل هووذذ  أن ٢تمذذا درجذذة ( وهذذو معامذذل صذذدق ,19الصذذدق )
 عالية مل الصدق.

 الصورة النهائوة الختباري املواقف  -21-1-7

بعذذذذذذد إجذذذذذذرار التعذذذذذذديطت علذذذذذذى مفذذذذذذردات االختبذذذذذذاريل ُب وذذذذذذور آرار السذذذذذذادة احمل مذذذذذذُت ونتذذذذذذارا التجربذذذذذذة 
وبعذذذد مااسذذذبة معذذذامطت السذذذهولة ومعذذذامطت  االسذذذتططعية، وبعذذذد التأكذذذد مذذذل صذذذدق االختبذذذاريل وثبا مذذذا،
، 2ملحذق ل للتطبيذق الفعلذي. )ذة وجذاهايا الاهاريذذالصعوبة ١تفذردات االختبذاريل، أصذب  االختبذاران ُب صور مذ

8) 
 بـاء اؾربـاؿج املؼرتح -12-3

 مرت عملية إعداد المناما ا١تقًتح با٠تطوات التالية:
والدراسذذذات السذذذابقة ا١تتعلقذذذة ٔتووذذذوع البحذذذث وإىل  اتطذذذطع علذذذى ٣تموعذذذة مذذذل ا١تراجذذذع -12-3-1

م( )ال ماوى و 9118)أٛتد،  مرحلة الرووة –جانب بعض الماما ا١ت تلفة اليت أعدت ٢تا  الفئة العمرية 
م( 9116غبذذذيش، م( )الضذذذبع و 5008م( )قاسذذذد، 5002، م( )علذذذى5009م( )أمذذذُت، 5000،،رأبذذذو ب ذذذ
 م(5008)عثمان،
 اؾعاؿة ؾؾربـاؿجحتدقد األفداف  -12-3-2
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هذذذتل   أهذذذداا المنذذذاما بصذذذفة عامذذذة ُب هاميذذذة: مهذذذارات االسذذذتماع، ومهذذذارات التحذذذدث لذذذدى أطفذذذال 
(، أمذذا املهذذداا اتجراريذذة فتتمثذذل ُب ا١تهذذارات الفرعيذذة واملدارات ا٠تاصذذة هبذذا kg2الرووذذة )ا١تسذذتوى الثذذايت 

 .(2)قارمة ا١تهارات اللغوية ا١تااسبة لطفل الرووة، ملحق 
 حمتوى اؾربـاؿج-12-3-3

( وأن ي ذذذون متفهمذذذاً ٠تصذذذار  kg2روعذذذى أن ي ذذذون احملتذذذوى مااسذذذباً ملطفذذذال الرووذذذة ا١تسذذذتوى الثذذذايت )
 منوهد وقدرا د واستعدادا د. وقد نتد ٤تتوى المناما ُب صورة أن طة وخمات لغوية وفاون أدبية متاوعة.

 حتدقد األـشطة املتضؿـة داخل اؾربـاؿج -12-3-4

 ملمهية الا اط واٟتركة لطفل الرووة، فقد قدمت ٣تموعة متاوعة مل املن طة الًتبوية ا١تصاحبة  نتراً 
للمناما؛ املن طة الفاية، واملن طة ا١توسيقية، واملن طة اللغوية... وقد روعى أن ه ون ها  املن طة سهلة 

الذذذيت  وات والوسذذارلٖتديذذد املد -2-2-95وبسذذيطة وم ذذوقة وهسذذاعد علذذذى هفاعذذل املطفذذال مذذع بعضذذذهد. 
 :است دمت ُب هافيا المناما

لتحقيذذذق أهذذذداا المنذذذاما، اسذذذت دمت ٣تموعذذذة متاوعذذذة مذذذل املدوات والوسذذذارل؛ وسذذذارل ٝتعيذذذة، وسذذذارل 
 بصرية، وسارل حسية، وسارل ٝتعية بصرية. وإىل جانب كل ما هو متاح بالرووة.

 أداؾقب اؾتؼوقم -12-3-6

 قدمة ُب المناما فيما يلي:٘تثلت أساليب التقوا لل مات ا١ت
وي ذذذمل ا١تااق ذذذات الذذذيت هثَتهذذذا ا١تعلمذذذة لل  ذذذف عذذذل مذذذدى ٖتقذذذق  حتاااليع جسااار ر: -12-3-6-1

 .أهداا الا اط أو اللقار، واست دام ا١تطحتة واملسئلة عقب املن طة ا١تقدمة
ويسذذت دم لقيذذاس مذذا ٖتقذذق مذذل أهذذداا يسذذعى المنذذاما إىل ٖتقيقهذذا  حتااليع نهااائ : -12-3-6-2

 وذل  باالستعانة باختباري ا١تواقف اللايل أعدمها الباحث
 ضبط اؾربـاؿج املؼرتح-12-3-7

( وذلذ  لتعذرا آرارهذد حذول مذا جذار 1قام الباحذث بعذرض المنذاما علذى ٣تموعذة مذل احمل مذُت ) ملحذق
فذال الرووذة. ُب المناما، وقد رأى احمل مون أن المناما مااسب لتامية ا١تهذارات اللغويذة ا١تسذتهدفة لذدى أط

وقد اقًتح بعذض مذاهد حذاا بعذض املسذئلة للتبسذي ، كمذا نبهذوا علذى وذرورة ٗتليذل املن ذطة فذًتات راحذة. 
وقد قام الباحث بعمل التعديطت اليت اقًتحهذا السذادة احمل مذون، وأصذب  المنذاما ُب صذورهم الاهاريذة صذاٟتاً 

 (.1للتطبيق )ملحق
 دؾقل إرذادي ؾؾواؾدقن -12-4

م مرشد وموجم للوالديل يقوم ب رشادهد وهعريفهد بأهد ا١تهارات اللغوية اليت  تاجهذا أباذاؤهد يقصد بم أن
 ا١تهارات.  ُب مرحلة الرووة، وكيفية مساعدة أباارهد على اكتساب ها

 خطلات إمداس الدلعي:
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ة ذويذذذهرب ًب الرجذذوع إىل بعذذض ا١تراجذذع والدراسذذات الًتبويذذة الذذيت هااولذذت إعذذداد أدلذذة :اإلرالالالع -12-4-1
 Department of م (9118) درويذذذش،  م(911) راشذذذد،  (Keresy,1994إرشذذذادية للوالذذذديل)

Defense Education Activity ,2000)) ،م ( 5008)عثمان، م (5002) جاد 
 حتدقد أفداف اؾدؾقل -12-4-2

  ( لدى أطفالالتحدث –االستماع حث وهى هامية ا١تهارات اللغويذة )ت مل أهداا البذاشتق
( وقد روعي ُب صياغتها أن ه ون واوذحة و٤تذددة وخاليذة مذل الغمذوض، وأن kg2الرووة ) ا١تستوى الثايت 

 هاميتها لدى أباارهد.ارا ا سهلة هساعد الوالديل على ه ون عب
 حتدقد حمتوى اؾدؾقل -12-4-3

الرووذذة وخصذذار  روعذي ُب اختيذذار ٤تتذذوى الذدليل أن يتضذذمل عروذذاً نتريذاً يووذذ  للوالذذديل أمهيذة مرحلذذة 
الامذذو اللغذذوي ملطفذذال هذذا  ا١ترحلذذة، وأهذذد حاجذذا د اللغويذذة، وبعذذض التوجيهذذات الذذيت هسذذاعد الوالذذديل علذذى 
الت امذذل مذذع الرووذذة ُب هاميذذة ا١تهذذارات اللغويذذة لذذدى أباذذارهد، و٣تموعذذة متاوعذذة مذذل املن ذذطة والفاذذون املدبيذذة 

باذار، وكيفيذة إجذرار اٟتذوار مذع املطفذال واالسذتماع إلذيهد وا٠تمات اللغوية اليت مي ل هافيذاها ُب البيذت مذع امل
واتجابة عل هساؤال د، وبعض الطرارق اليت ٖتث على هفاعل الوالديل مع أطفا٢تد مل خطل اللعب وإنتذاج 

 الوسارل التعليمية،هاا إىل جانب هوجيم الوالديل إىل بعض ا١تراجع العلمية ا٠تاصة بًتبية املطفال.
 اؾدؾقل واؾتأؽد ؿن دالؿتهضبط  – 12-4-4

( ؛لتعذذرا آرارهذذد حذذول 1بعذذد إعذذداد الذذدليل ُب صذذورهم املوليذذة عذذرض علذذى ٣تموعذذة مذذل احمل مذذُت )ملحذذق
مدى مااسبتم للوالديل، وُب ذل  إقذًتح السذادة احمل مذون بعذض التعذديطت البسذيطة،اليت أخذا الباحذث هبذا، 

 (6لحق رقد )وبال  أصب  الدليل ُب صورهم الاهارية ا١تبياة ُب ا١ت
 اإلجراءات اؾتجرقبقة ؾؾبحث  –13

ُب هاميذذذذذة بعذذذذذض ا١تهذذذذذارات اللغويذذذذذة لإلجابذذذذذة عذذذذذل أسذذذذذئلة البحذذذذذث والتأكذذذذذد مذذذذذل فاعليذذذذذة المنذذذذذاما ا١تقذذذذذًتح 
 التحدث( لدى أطفال الرووة )ا١تستوى الثايت( أجرى الباحث ما يلي: –االستماع)

 

 اختقار جمؿوعيت اؾبحث -13-1

ذو اتمذوعتُت التجذريبيتُت أو مذا يعذرا  دا١تاها شبم التجرييب، وهذو التصذمياهبع البحث أحد هصميمات 
بتصميد القياس القبلي والبعدي تموعيت البحث التجريبيتُت، قام الباحث باختيار ٣تموعتُت متماثلتُت بقدر 

 سذذذذذيوط ُب العذذذذذامبرووذذذذذة مدرسذذذذذة اٞتامعذذذذذة ا١توحذذذذذدة ٔتحافتذذذذذة أ kg2اتم ذذذذذان مذذذذذل أطفذذذذذال ا١تسذذذذذتوى الثذذذذذايت 
فصذذذذل ميثذذذذل طفذذذذًط وطفلة،80نذذذذت ٣تموعتذذذذا البحذذذذث مذذذذل فصذذذذلُت يضذذذذمانوه و م،5006-م5001الدراسذذذذي

كما أن هذذاالر املطفذذال ياتمذذون إىل ثذذل اتموعذذة التجريبيذذة الثانيذذة،اتموعذذة التجريبيذذة املوىل، والفصذذل الثذذايت مي
واالقتصذذذذادي  ٦تذذذذا يقلذذذذل مذذذذل أثذذذذر ا١تسذذذذتوى االجتمذذذذاعيمسذذذذتوى اجتماعي،واقتصذذذذادي متوسذذذذ  ؛بيئذذذذات ذات 
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ٍت مذا لرطفال ُب عملية التعلد، هاا فضًط عل هقارب العمر الامٍت بُت هاالر املطفذال، إذ يقذع عمذرهد الذام
كما أن الفصذذذذلُت ا١ت تذذذذاريل لتجربذذذذة البحذذذذث متجذذذذاوران ويقعذذذذان ُب مبذذذذٌت واحذذذذد شذذذذهراً،81شذذذذهراً إىل 89بذذذذُت

 كبَت.موعتُت إىل حد  ويتعروان للتروا الفيايقية نفسها، وهاا ي َت إىل ه افا ات
 اختبار اؾتحدث( –تطبقق االختبارقن ) اختبار االدتؿاع  -13-2

 هطبيقاً قبلياً على ٣تموعيت البحث وذل  ُب املسبوع الثالث مل شهر أيلول، أي ُب بداية العام الدراسي 
 اؾتدرقس جملؿوعيت اؾبحث -13-3

ُب إ٧تذاح ٕتربذة البحذث وهسذجيل ا١تطحتذات  قام الباحذث بالتذدريس تمذوعيت البحذث ؛ وذلذ  رغبذة ماذم
اليت قد هتهذر أثاذار التذدريس وهذاليل العقبذات الذيت قذد هواجذم التجربذة، كمذا أن هاذاك كثذَتاً مذل املعبذار ا١تلقذاة 

 ست اتموعتان وفق ما يلي: غلهل عل ٕتربة البحث. وقد در على معلمات الرووة اليت قد ه
 (عض ا١تهارات اللغوية )ُب الرووةح لتامية بالمناما ا١تقًت  :ال   لم  اسولى -
المنذذاما ا١تقذذًتح لتاميذذة بعذذض ا١تهذذارات اللغويذذة ) ُب الرووذذة ( إىل جانذذب الذذدليل  :ال   لماا  الاانعاا  -

وقذذذد اسذذذتغرق هذذذدريس الباحذذذث مهمذذذة التذذذدريس للمجمذذذوعتُت، اترشذذذادي للوالذذذديل ) ُب البيذذذت(. وقذذذد هذذذوىل 
م واسذذذتمر حذذذىت يذذذوم الثطثذذذار 55/1/5001التذذذدريس يذذذوم السذذذبت ا١توافذذذق  المنذذذاما ٜتسذذذة أسذذذابيع، وقذذذد بذذذدأ

م، وقذذد ٗتلذذل ذلذذ  بعذذض اللقذذارات ا٠تاصذذة بالوالذذديل لتذذوعيتهد وشذذرح ا٢تذذدا مذذل المنذذاما 20/90/5001
 والدليل اترشادي وخطوات هافيا .

 تطبقق االختبارقن تطبقؼًا بعدقًا -13-4

ا١تقذًتح تمذوعيت البحذث، وقذد كذان ذلذ  ُب املسذبوع املول مذل وذل  بعد االنتهار مذل هذدريس المنذاما 
 م، وبعد ذل  قام الباحث بتفريغ البيانات ومعاٞتتها إحصارياً ورصد الاتارا.5001شهر ه ريل الثايت 

 ـتائج اؾبحث وتػسريفا -14

 است دام البيانات اليت حصل الباحث عليها ب تٞتو رواً ملهد الاتارا، بعد أن عيتااول هاا اٞتار ع
 الطرارق اتحصارية الوصفية: 

ما ا١تهارات اللغوية ا١تااسبة لطفل الرووة ؟س  حددت جابة عل الساال املول الاي نصم سلإل -14-1
( وذلذذ  مذذل خذذطل kg2مهذذارات االسذذتماع ومهذذارات التحذذدث ا١تااسذذبة ملطفذذال الرووذذة ) ا١تسذذتوى الثذذايت 

سذتبانة ٖتديذد مااسذبة كذل مهذارة، الذيت حصذل عليهذا بعذد ٖت ذيد ا حساب املوزان الاسبية لت رار ا١توافقة على
( ا١تااسبة ملطفال الرووة،اليت وجهت إىل ا١تت صصُت. وقد حتيذت التحدث –االستماع ا١تهارات اللغوية )

وقذذذد ذكذذذر احمل مذذذون أن مهذذذارٌب االسذذذتماع والتحذذذدث مذذذل ا١تهذذذارات  ٪900ا١تهذذذارات الرريسذذذة باسذذذبة اهفذذذاق 
ل ُب هذذا  ا١ترحلذذة وجيذذب هاميتهذذا لذذديهد؛ ملهنذذا مذذل مهذذارات التهيئذذة اللغويذذة الذذيت  يذذ  الطفذذل ا١تااسذذبة لرطفذذا

الكتساب مهارات القرارة وال تابة، وقد حافت ا١تهارات املدارية الذيت رأى غالبيذة احمل مذُت أهنذا غذَت مااسذبة 
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لبحذث إىل قارمذة هناريذة ( وبذال  هوصذل ا2فذأكثر) ا١تلحذق رقذد ٪60لرطفال، اليت مل ٖتذ  علذى وزن نسذ  
 (.2ٔتهارات االستماع ومهارات التحدث ا١تااسبة ملطفال الرووة ٢تا )ا١تلحق رقد

 لإلجابة عل الساال الثايت الاي نصم سما م ونات برناما مقًتح للت امل بُت معلمات  -14-2
 رياض املطفال واملسرة لتامية بعض ا١تهارات اللغوية لدى طفل الرووة؟ 

( kg2ة وا٠تطذوات اتجراريذة لباذار المنذاما ا١تقذًتح ملطفذال الرووذة )ا١تسذتوى الثذايت ذورة العامذذارت الصذذج
ُب اٞتذذار ا٠تذذاص بذذأدوات البحذذث وٕتربتذذم، وقذذد ه ذذون المنذذاما مذذل ٜتسذذة ع ذذر لقذذاًر مذذع املطفذذال ُب صذذورة 

أن هقوم هبا ا١تعلمذة، هذاا أن طة وخمات لغوية وفاون أدبية متاوعة مصحوبة باتجرارات التافياية اليت جيب 
إىل جانب دليل إرشادي للوالديل يوجههد إىل كيفية التواصل بُت الرووذة وا١تدرسذة ُب هاميذة بعذض ا١تهذارات 
اللغوية لدى أباارهد، وقد ُعرض المناما والدليل على ٣تموعة مل احمل مُت، وقد أخا الباحث بآرارهد، اليت 

 اقًتحوهذذذا، وبذذذال  هأكذذذد الباحذذذث مذذذل سذذذطمة المنذذذاما والذذذدليل ُب وذذذورها أجذذذرى الباحذذذث التعذذذديطت الذذذيت
 (.6) ( ورقد1) رقد ُتوصطحيتهما للتطبيق، ولإلططع على المناما والدليل مي ل الرجوع إىل ا١تلحق

لإلجابة عل السذاال الثالذث الذاي نصذم س مذا فاعليذة المنذاما ا١تقذًتح ُب هاميذة بعذض ا١تهذارات  -14-3
 س؟الرووةاللغوية لدى طفل 

( لذذدى التحذذدث –االسذذتماعنذذاما ا١تقذذًتح ُب هاميذذة مهذذارات )يهذذدا هذذاا السذذاال إىل هووذذي  فاعليذذة الم 
 اتجابة عل هاا الساال فيما يلي: طفل الرووة، وهتمثل

 ؿفارات االدتؿاع ؾدى رػل اؾروضةػاعؾقة اؾربـاؿج املؼرتح يف تـؿقة  -14-3-1

قارن الباحث بُت نتارا رات االستماع لدى طفل الرووة، امية مهاتجياد فاعلية المناما ا١تقًتح ُب ه
٣تموعيت البحث ُب اتجرارُت القبلي والبعدي، وحسب قيمة ستس للفرق بُت متوسطي درجات املطفال ُب 

  .التطبيقُت القبلي والبعدي الختبار االستماع ا١تعد ٢تاا الغرض، واٞتدول التاك يوو  ذل 
 
 
 

ل رلرط الحساب  واالنحراف ال تعااي وحساب ةع  "ت"ف  الرطبعق التبك  والبتدي ف  ا  (1ال دول اةع )
 لاخرباا االرر اع ل   لمر  البحث الر ريبعرع

 مستوى الداللة قيمة س تس القياس البعدي القياس القبلي العدد اتموعة االختبار

 5.81 22.52 5.22 91.90 0.09 22.02 ع م ع م 20 املوىل االستماع
 0.009 88.21 5.96 29.22 9.86 96.12 20 الثانية

يتضذذذذ  مذذذذل اٞتذذذذدول السذذذذابق أن متوسذذذذ  درجذذذذات املطفذذذذال ُب كذذذذل ٣تموعذذذذة مذذذذل اتمذذذذوعتُت ُب اختبذذذذار 
(، وأن متوسذ  درجذذا د ُب 96.12(، واتموعذة الثانيذة )91.90)االسذتماع القبلذي كالتذاك: اتموعذذة املوىل

(، واتموعذذذة الثانيذذذة 22.52هد للمنذذذاما ا١تقذذذًتح هذذذي كالتذذذاك: اتموعذذذة املوىل )االختبذذذار نفسذذذم بعذذذد دراسذذذت
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(؛ و١تعرفذذة مسذذتوى 5.96(، واتموعذذة الثانيذذة )5.81(، بذذا٨تراا معيذذاري قذذدر : اتموعذذة املوىل )29.22)
 ُحسذبت داللة الفروق بُت متوس  درجات اتموعة ُب كذل مذل التطبيذق القبلذي والبعذدي الختبذار االسذتماع،

تس للفذذذذروق بذذذذُت ا١تتوسذذذذطُت ُب كذذذذل ٣تموعذذذذة مذذذذل اتمذذذذوعتُت، وهبذذذذُت أهنذذذذا هسذذذذاوى : اتموعذذذذة املوىل قيمذذذذة س
(، وهاا يعٌت أن ٖتسااً واوحاً قد حدث ُب املدار البعذدي تمذوعيت 88.21(، واتموعة الثانية )22.02)

 البحث، ٦تا ياكد إجيابية المناما ا١تقًتح.
المنذذاما وقيذذاس درجذذة هاميتذذم ١تهذذارات االسذذتماع لذذدى أطفذذال اتمذذوعتُت، حسذذبت  ولتحديذذد فاعليذذة هذذاا

 :لل سب ا١تعدل، وهي Blackنسبة ال سب ا١تعدل باست دام معادلة بطك 
 س -س            ص  –ص                          
 -----------+  ----------=نسبة ال سب ا١تعدل 
 س                  د -د                            

باعتبذذذار أن الرمذذذا)ص( ي ذذذَت إىل متوسذذذ  درجذذذات القيذذذاس البعذذذدي، والرمذذذا ) س( إىل متوسذذذ  درجذذذات 
القيذاس القبلذي، والرمذا )د( إىل الدرجذة القصذوى لذدرجات التقذوا، وهذًتاوح نسذبة ال سذب ا١تعذدل بذُت )صذذفر 

الصذحي  فانذم مي ذل اعتبذار المنذاما ا١تسذت دم  كانذت أكذم مذل الواحذد  ا( ويقًتح بطك أن ها  الاسبة إذ5و
أو الوحدة ا١تست دمة فعالة ُب هدريب قدرات ومهارات ا١تتعلمذُت وهاميتهذا، وباذار علذى ذلذ  هوصذل البحذث 

 :اتارا اليت يووحها اٞتدول التاكإىل ال
 (2ال دول اةع )

 لدر  ضةال ال   لمرعل الر ريبعرعل سالل  نسب  المس  ال تدل لكبرناج  ال تررح ف  حن ع  جهااات االرر اع

الدرجة العتمى  اتموعة
 لطختبار

ا١تتوس  القبلي 
 )س(

ا١تتوس  
 البعدي )ص(

نسبة ال سب 
 داللة الاسبة ا١تعدل

 مقبولة هربوياً  9.9 22.52 91.90 21 املوىل

 مقبولة هربوياً  9.2 29.22 96.12 21 الثانية

١تقذذذذًتح يتصذذذذف بدرجذذذذة عاليذذذذة مذذذذل الفاعليذذذذة ُب هاميذذذذة مهذذذذارات يتضذذذذ  مذذذذل اٞتذذذذدول السذذذذابق أن المنذذذذاما ا
االستماع لدى ٣تموعيت البحث معاً، وقذد بلغذت نسذبة ال سذب ا١تعذدل ُب كذل ٣تموعذة مذل اتمذوعتُت أكذم 
مذل الواحذد الصذحي ، ٦تذا ي ذذَت إىل أن هذاا المنذاما يتصذف بال فذارة والفاعليذذة والقذدرة علذى هاميذة مهذذارات 

ملطفال الرووذة.ول ل يطحذ  زيذادة حجذد الفاعليذة لذدى أطفذال اتموعذة التجريبيذة الثانيذة  االستماع الطزمة
 مقارنة باتموعة املوىل. 

 ة ؿفارات اؾتحدث ؾدى رػل اؾروضةػاعؾقة اؾربـاؿج املؼرتح يف تـؿق -14-3-2



 0202 –  الثالث العدد – الثامنلمجمد ا...……...............…….. مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس
 
 

 

 

55 

احذذث بذذُت نتذذارا تجيذذاد فاعليذذة المنذذاما ا١تقذذًتح ُب هاميذذة مهذذارات التحذذدث لذذدى طفذذل الرووذذة، قذذارن الب
٣تمذذذوعيت البحذذذث ُب اتجذذذرارُت القبلذذذي والبعذذذدي، وقذذذام ْتسذذذاب قيمذذذة ستس للفذذذرق بذذذُت متوسذذذطي درجذذذات 

 املطفال ُب التطبيقُت القبلي والبعدي الختبار التحدث ا١تعد ٢تاا الغرض واٞتدول التاك يوو  ذل                           
 (3ال دول اةع )

 اف ال تعااي وحساب ةع  "ت"ف  الرطبعق التبك  والبتدي ف  اخربااال رلرط الحساب  واالنحر 
 لالرحدث ل   لمر  البحث الر ريبعرع 

قيمة س  القياس البعدي القياس القبلي العدد اتموعة االختبار
 تس

مستوى 
 الداللة

 التحدث
 0.09 28.81 ع م ع م 20 املوىل

98.288 5.506 29.90 2.525 

 20 الثانية
 98.588 9.160 

 28.288 9.282 60.69 0.009 

يتض  مل اٞتدول السابق أن متوس  درجات املطفال ُب كل ٣تموعة مل اتموعتُت ُب اختبار التحدث 
(، وأن متوسذذذذذذذ  درجذذذذذذذا د ُب 98.588(، واتموعذذذذذذذة الثانيذذذذذذذة )98.288القبلذذذذذذذي كالتاك:اتموعذذذذذذذة املوىل )

واتموعذذذة الثانيذذذة (، 29.90ًتح هذذذي كالتذذذاك: اتموعذذذة املوىل )االختبذذذار نفسذذذم بعذذذد دراسذذذتهد للمنذذذاما ا١تقذذذ
(؛ و١تعرفذذذذذة 9.282(، واتموعذذذذذة الثانيذذذذذة )2.525(، بذذذذذا٨تراا معيذذذذذاري قذذذذذدر : اتموعذذذذذة املوىل )28.288)

ي الختبذار التحذدث،  مستوى داللة الفروق بُت متوس  درجات اتموعة ُب كل مل التطبيقُت القبلي والبعذد
تس للفروق بُت ا١تتوسطُت ُب كل ٣تموعة مل اتموعتُت، وهبُت أهنا هساوى: اتموعة املوىل سوحسبت قيمة 

(، وهاا يعٌت أن ٖتسااً واوحاً قد حدث ُب املدار البعذدي تمذوعيت 60.69(، واتموعة الثانية )28.81)
 البحث، ٦تا ياكد إجيابية المناما ا١تقًتح.
اس درجة هاميتم ١تهارات التحدث لدى أطفال اتموعتُت، حسبت ولتحديد فاعلية هاا المناما وقي

 لل سب ا١تعدل،وهاا ما يووحم اٞتدول التاك: Blackنسبة ال سب ا١تعدل باست دام معادلة بطك 
 
 

 (4ال دول اةع )
 لسالل  نسب  المس  ال تدل لكبرناج  ال تررح ف  حن ع  جهااات الرحدث لدر  ضةال ال   لمرعل الر ريبعرع

الدرجة العتمى  اتموعة
 لطختبار

ا١تتوس  القبلي 
 )س(

ا١تتوس  البعدي 
 )ص(

نسبة ال سب 
 داللة الاسبة ا١تعدل

 مقبولة هربوياً  9.5 29.90 98.288 29 املوىل

 مقبولة هربوياً  9.22 28.288 98.588 29 الثانية



 د.وحيد حامد عبد الرشيد...……...............……فاعمية برنامج مقترح لمتكامل بين معممات رياض األطفال واألسرة
 
 

 

 

56 

ل فذذذارة والفاعليذذذة ُب هاميذذذة يتضذذذ  مذذذل اٞتذذذدول السذذذابق أن المنذذذاما ا١تقذذذًتح يتصذذذف بدرجذذذة عاليذذذة مذذذل ا
مهارات التحدث لدى ٣تموعيت البحث معاً، وقد بلغت نسبة ال سب ا١تعدل ُب كل ٣تموعة مل اتموعتُت 
أكذذم مذذل الواحذذد الصذذحي ، وهذذاا ي ذذَت إىل أن هذذاا المنذذاما يتصذذف بال فذذارة والفاعليذذة والقذذدرة علذذى هاميذذة 

طح  زيادة حجد الفاعلية لدى أطفال اتموعة التجريبية مهارات التحدث الطزمة ملطفال الرووة. ول ل ي
 الثانية مقارنة باتموعة املوىل.

 تػسري اؾـتائج وؿـاؼشتفا  -15

 :السابق لاتارا البحث يتض  ما يليمل العرض 
 مل مقارنة أدار املطفال ) ٣تموعيت البحث( ُب اتجرارُت القبلي والبعدي الختباري ا١تواقف 

ُب  kg2)لتحذذذدث(، الذذذاي ووذذذع لقيذذذاس مسذذذتوى أدار أطفذذذال الرووذذذة )ا١تسذذذتوى الثذذذايت ا –االسذذذتماع )
التحذدث(، أهضذ  أن هاذذاك فروقذاً بذُت املدارذذُت وذلذ  لصذاح املدار البعذذدي،  –االسذذتماع ا١تهذارات اللغويذة )

( وذلذذ  ُب كذذل اختبذذار مذذل 0.9/0.009روق ذات داللذذة إحصذذارية عاذذد مسذذتوى )وقذذد أهضذذ  أن هذذا  الفذذ
االسذتماع نذاما ا١تقذًتح ُب هاميذة مهذارات )تباريل ل ل مل اتموعتُت، وهاا يذدل علذى املثذر اتجيذايب للم االخ
 ( لدى هاالر املطفال.التحدث –

 كما أهض  مل ا١تعاٞتة اتحصارية فاعلية المناما ا١تقًتح ُب هامية مهارات االستماع والتحدث   -
 Blackل  مل خطل حسذاب نسذبة ال سذب ا١تعذدل لذبطك لدى أطفال ٣تموعيت البحث معاً. وقد ثبت ذ

اليت ٕتاوزت الواحد الصحي  ُب كل اختبار مل االختباريل ل ل ٣تموعة مل اتموعتُت، ول ل مذل ا١تطحذ  
زيذذادة حجذذد الفاعليذذة لذذدى أطفذذال اتموعذذة الثانيذذة ُب كذذل مذذل االختبذذاريل مقارنذذة ْتجذذد الفاعليذذة للمجموعذذة 

ل  إىل العااية والتوجيم الاي هلقا  أطفال اتموعة التجريبية الثانية مل قبل الوالديل مل املوىل ؛ وقد يرجع ذ
خطل الدليل اترشادي ا١تقًتح إىل جانب المناما ا١تقًتح الاي درسذو  ُب الرووذة،وهاا ي ذَت إىل أمهيذة دور 

يل ب ذل مذا يذاهلهد لتحقيذق هذاا املسرة وأنم أساسذي ُب هعلذيد املطفذال والبذد مذل االهتمذام بم،وإمذداد الوالذد
 الدور، وهاا يتفق مع نتارا بعض الدراسات ا١ترهبطة مثل:دراسة 

  م، ودراسة أزانيسو9111م، ودراسة كمال 9112م، ودراسة راشد Hendricks 9118 هادركس
 Athanasiou م.5008 عثمانم، ودراسة 5002 صاحم، ودراسة 5002 على م، ودراسة5002عام 

 اؾبحثؿؼرتحات  -16

 :را مي ل هقدا ا١تقًتحات التاليةمل نتا اٟتاكُب وور ما هوصل إليم البحث  
 مراعاة الفروق الفردية بُت املطفال واحًتام رغبا د.  -16-1
م ب ذذذل مذذذا يذذذدور حذذذول الطفذذذل  هوجيذذذم نتذذذر القذذذارمُت علذذذى هعلذذذيد وهعلذذذد املطفذذذال إىل االهتمذذذا -16-2
 لمناما الًتبوي.مل ا اً جارُب االعتبار بوصفم وووعم 
  .االسًتشاد بقارمة ا١تهارات اللغوية اليت هوصل إليها عاد ٗتطي  براما رياض املطفال -16-3
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هوعيذذة أوليذذار أمذذور املطفذذال بأمهيذذة مرحلذذة الرووذذة ووذذرورة التواصذذل والت امذذل مذذع الرووذذة مذذل  -16-4
 أجل ٖتقيق الامو ال امل وا١تت امل ملباارهد.

 لرووة على كيفية إشراك املسرة معها ُب هعليد املطفال.هدريب معلمات ا -16-5
االسذذذذتمرار والتتذذذذابع والت امذذذذل ُب هذذذذدريب املطفذذذذال علذذذذى ا١تهذذذذارات اللغويذذذذة حذذذذىت هصذذذذب  هذذذذا   -16-6

 ا١تهارات جاراً ال يتجاأ مل ٦تارسا د اللغوية.
 لفعالة ُب هعليد أطفا٢تد.إعداد براما هثقيفية وهدريبية ل بار؛ لتم ياهد مل القيام با١ت اركة ا -16-7
 ووع الت ريعات ا١تااسبة لتاتيد العطقة بُت اآلبار والرووة وٖتديد إطار عام للم اركة.  -16-8
البيئذة احملليذة ُب  تاالهتمام بتاويع ا١تثَتات عل طريق هوسيع بيئة الطفذل واسذتثمار كذل إم انيذا -16-9

 التعليد والتعلد.
 . ةأطفال الرووة وهدعيمها بالوسارل وامللعاب واملن طة الًتبويزيادة االهتمام بماما  -16-13
 ر ُب أسلوب إعداد معلمة رياض املطفال بطريقة ٘ت اها مل هامية مهارات اللغة ذالات -16-11
 لدى املطفال، وهرسيخ حب ها  اللغة واحًتامها لديهد.  العربية

ث باعتبارمها مهارات  يئة لغوية، وٕتعل ورورة االهتمام ٔتهارات االستماع ومهارات التحد -16-12
 الطفل مستعداً الكتساب ا١تهارات املخرى كالقرارة وال تابة.

 اؾبحوث واؾدرادات املؼرتحة -17

 :يقًتح البحوث والدراسات التالية ُب وور ما أسفر عام البحث اٟتاك مل نتارا، ف نم
 ًتح لرفع كفايتهل اللغوية.هقوا املدار اللغوي ١تعلمات الرووة وبرناما مق -17-1
 برناما مقًتح لعطج العيوب اللغوية ا١تاطوقة لدى أطفال الرووة. -17-2
 فاعلية برناما مقًتح ُب املدب لتامية مهارات اتبداع اللغوي لدى طفل الرووة. -17-3
برنذذذاما مقذذذًتح لعذذذطج ا١ت ذذذ طت والعوارذذذق الذذذيت يعانيهذذذا أطفذذذال الرووذذذة ُب اكتسذذذاب بعذذذض  -17-4

 ا١تهارات اللغوية.
 برناما مقًتح مبٍت على الصور والرسومات لتامية بعض ا١تفاهيد اللغوية لدى طفل الرووة. -17-5
 ا١ت  طت اللغوية لدى طفل الرووة وعطقتها بأساليب التا ئة الوالدية. -17-6
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 املراجع

 املراجع اؾعربقة

: ، القذذاهرة5، طالرتااليع النةساا  م(،9115آمذذال) د أٛتذذد و صذذادق،أبذذو حطذذب، فذذااد و عثمان،سذذي -
 امل٧تلو ا١تصرية

، القذاهرة: دار ايااض اسضةاال  سلعاي ال تك ا  سنشاطم( 5002أبذو زيذد،ٝتَتة و نسيد،سذحر هوفيذق) -
 الف ر العريب.

بتا الخةائص اسرري  ومالةرها ب سرلر ارارتداس ضةاي جاا ةباي  م(،5000أٛتد، دعار سعيد) -
 رسالة ماجستَت) غَت ما ورة (،كلية الباات، جامعة عُت مشس.  ،ل دار  لكتراءةا

قبل مية مهارات االهصال لدى أطفال مام(،سدور املن طة الًتبوية ُب ها9111أٛتد،ٝتية عبد اٟتميد) -
 (.51، العدد )ج ك  ككع  الرربع  بال نةلاةا١تدرسة س، 
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اتس ادرية : دار ا١تعرفة  ،"لطةي بعل النظري  والرطبعق رس حربع  ام(، س 5000أٛتد، سهَت كامل) -
 اٞتامعية
م(، س هامية ا١تهارات اللغوية وبعض عمليات التف َت عاد 5000أٛتد، فارقة على و ٤تمد،إميان زكى) -

ال  تعااا  ال ةاااري  طفذذذل مذذذا قبذذذل ا١تدرسذذذة س، ا١تذذذا٘تر العلمذذذي الثذذذايت ع ذذذر، ماذذذاها التعلذذذيد وهاميذذذة التف ذذذَت، 
 يوليو.58-52(،5دار الضيافة،جامعة عُت مشس،اتلد ) وضرق الردايس، لك ناى 
الن اال النةساا  اال ر ااام  لاادر ضةااي جااا ةبااي ال داراا ، سااراا  م(، 9111أٛتذذد، ٤تمذذد اشذذرا ) -

، رسالة دكتورا  ) غَت ما ورة (، معهد الدراسات العليذا للطفولذة، جتاان  بعل ضةي الروض  وضةي ال دار 
 .جامعة عُت مشس

لك ليااا  لااادر  ضةاااال جاااا ةباااي برنااااج  جترااارح لرن عااا  ال هاااااات ام(، س9118هالذذذة ٤تمذذذد ) أٛتذذذد، -
 رسالة ماجستَت ) غَت ما ورة (،معهد الدراسات العليا للطفولة،جامعة عُت مشس،  ،"ال دار 
رة اتدا وزارة الًتبيذذذذة والتعلذذذذيد، الا ذذذذرة التوجيهيذذذذة، م(،5005/5002اتدارة العامذذذذة لريذذذذاض املطفذذذذال) -

 .العامة لرياض املطفال
 : دار الف ر العريب ، القاهرةنشط  اإلبدامع  لألضةالاسم(، 5009البغدادي، ٤تمد روا ) -
: دار ، عمانف  حربع  الطةلل  ال بمرة ال نهاج اإلبدام  الشاجيم(، ٤5002تمد ٤تمد ) ا٠توالدة، -
 .ا١تسَتة
 .: دار ا١تعارا، القاهرةجخراا الةحاحم(، 9110) ٤تمد بل أىب ب ر الرازي، -
 ثااار الانائعااا  الك ليااا  مكاااى اكرسااااب  ضةاااال جرحكااا  جاااا ةباااي م(، س 5002شذذذحاهة أٛتذذذد ) السذذذمان، -

 رسالة ماجستَت) غَت ما ورة (،كلية الًتبية،جامعة أسيوط. س،ال دار  لبتا ال هااات الك لي 
 لرن طة الًتبوية ُب هاميةفعالية است دام برناما مقًتح م(، س9116ثاار وغبيش، ناصر) الضبع، -

ج ك  ساارات ف  ال ناى  وضرق الردايس،ال  تع  املدار االبت ارى لدى أطفال ما قبل ا١تدرسة س، 
 (، أبريل.26العدد ) ال ةري  لك ناى  وضرق الردايس،

لم الرربليااا  والنةساااع ، التكااا جنااااى  البحاااث فااا م(، 05000هر وآخذذذرونالطيذذذب، ٤تمذذذد عبذذذد التذذذا -
 تبة اال٧تلو ا١تصرية: م القاهرة
، ال تاب ال هااات الك لي  لطةي الرياضم(، 5009) جوزال هدى ٤تمود و عبد الرحيد، الااشف، -

 املول، وزارة الًتبية والتعليد، قطاع ال تب، مرشد ا١تعلمة
رااااس ال ةهاااالم والتناااااار واس –ال ناااااى  م(، ٤9118تمذذذذد أمذذذذُت ) ا١تفذذذذىت،الوكيذذذذل،حلمي أٛتذذذذد و  -

 .: اال٧تلو ا١تصريةالقاهرة لرطلير،والرنظع ات وا
الك الي لادر بتاا جادر فامكعا  برنااج  مال ا  لرن عا  االحةاال م(،س 5009أمذُت، سذهى أٛتذد ) -

 معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عُت مشس. ) غَت ما ورة (، ، رسالة دكتورا "اسضةال الرلحديل
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ر ف  إكساب  ضةال الرياض بتا ال هااات  ثر اررخدام الم بعلح"م(، 5002هبة ٤تمد ) أمُت، -
، رسذذالة ماجسذذتَت ) غذذَت ما ذذورة (،  معهذذد الدراسذذات العليذذا للطفولذذة، سااراا  جعدانعاا   ح ريبعاا  –الك لياا  

 جامعة عُت مشس.
 .،القاهرة:عامل ال تبحن ع  ال هااات الك لي  لكطةيم(، 5000بدير،كرميان و صادق،إميلى ) -
احملروسذذة للبحذذوث القذذاهرة:مركا  ) ت:سذذعد زهذذران (، اء حضااااة  دياادة،بناا م(،9118هذذوفلر،ألفل ) -

 والتدريب والا ر.
 براج  الرربع  ف  اياض اسضةال،  نلامها، حخطعطها، حنةعذىا  م(، 5005جاد، مٌت ٤تمد على) -

 م5005، القاهرة : حورس للطباعة والا ر، وحتلي ها
: حذذورس للطباعذذة القذذاهرة ي جااا ةبااي ال داراا ،بعاا  ضةاا رااالع  حر  م(،5002) جذذاد،مٌت ٤تمذذد علذذى -

 .م5002والا ر، 
، نذدوة س ٨تذو سلعاي اللالاديل واحرعا ااحهع لرربعا  ضةاي الروضا ""م(، 5002جاد، مٌت ٤تمذد علذى ) -

م،كليذذة الًتبيذة بسذذوهاج،جامعة جاذذوب الذذوادي 5005مذذارس 29-20والديذة راشذذدة مذذل أجذذل ٣تتمذع أرشذذد، 
 م5002، مارس 5ج

م(،سفاعليذذذذذة برنذذذذذاما هربذذذذذوي لتثقيذذذذذف أطفذذذذذال الرووذذذذذة ُب بعذذذذذض 5002فهمذذذذذي علذذذذذى ) حطيبذذذذذة، ناهذذذذذد -
ج كااا  سااراااات فااا  ال نااااى  وضااارق الردايس،ال  تعااا   ا١تمارسذذذات اٟتياهيذذذة وهاميذذذة إتاهذذذا د ٨توهذذذا س،

 (، أكتوبر.16، العدد)ال ةري  لك ناى  وضرق الردايس
 دار القلد. ديب: ،رربع  ومكع النةساالخربااات وال تايعس ف  ال م(،5002) ف ري رشيد خضر، -
الرنشاا   السعارااع  لطةااي جااا ةبااي ال داراا  جاال جنظاالا اسراارة م(، س 9111خلذذف، أمذذل السذذيد ) -

 (، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة، رسالة دكتورا  )غَت ما ورةوالروض  ) ساار  ح ريبع  ("
 .عُت مشس

ال هااات الك لي  ج  ف  اسنشط  الرتبعري  لرن ع  بتا فامكع  برنا"م(، 5002خليل، إميان أٛتد ) -
 ، رسالة دكتورا  ) غَت ما ورة (، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عُت مشس."لدر ضةي الروض 

م(، س ٨تذو منذوذج إجرارذي لتاميذة اتبذداع س، نذدوة دور ا١تدرسذة واملسذرة 9118درويش، زيذل العابذديل ) -
 ج ك  ككع  الرربع  بتطرعالبت ار، واتتمع ُب هامية ا

 : م تبة الاهضة ا١تصرية.، القاهرةرو بعل اسررة والحضان ن ل الطةي وحنش م(، 5005دياب،فوزية ) -
س، دراسذذة ميدانيذذة –دور املسذرة ُب التاميذذة الثقافيذذة لطفذل الرووذذة م(، س5002صذاح، سذذامية يوسذذف ) -

 يااير.(، 21العدد ) ج ك  ككع  الرربع  بال نةلاة،
م(،س برناما مقًتح لرسرة مذل أجذل هاميذة االبت ذار لذدى املطفذال ُب 9112راشد، على ٤تي الديل ) -

 أغسطس  6-2، ال طح ر الساسس لك  تع  ال ةري  لك ناى  وضرق الردايس ما قبل ا١تدرسة س،
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ما ُب م(،س فعاليذذذذة برنذذذذا5000أبذذذذو ب ر،عبذذذذد اللطيذذذذف عبذذذذد القذذذذادر)ر سذذذذطمة و عبذذذذد الااصذذذذ شذذذذماوى، -
س، ا١تذا٘تر العلمذي الثذايت و البيئذة لذدى طفذل مذا قبذل ا١تدرسذةاملن طة اللغويذة لتأكيذد االنتمذار وهاميذة االٕتذا  ٨تذ

 (، يوليو5اتلد) ج ك  ال  تع  ال ةري  لك ناى  وضرق الردايس، ع ر،
دار  القذذذاهرة: جنااااى  حااادايس الك ااا  التربعااا  باااالرتكعع اسرارااا ، م(،9116رشذذذدي أٛتذذذد ) طعيمذذذة، -

 الف ر العريب.
: دار القذاهرة اتلباحها، حدايسها، جسرلياحها، ال هااات الك لي ، م(،5002رشدي أٛتد ) طعيمة، -

 .الف ر العريب
 .دار الف ر العريب القاهرة: اسنشط  ال رماجك  لطةي الروض ، م(،5005) هيام ٤تمد عاطف، -
املطفذذذذال ُب هاميذذذذة بعذذذذض مهذذذذارات  س أثذذذذر اسذذذذت دام أدبم(،5009) هذذذذدى مصذذذذطفى عبذذذذد الذذذذرٛتل، -
اٞتمعيذة ا١تصذرية  ج ك  ساارات ف  ال ناى  وضارق الرادايس،س، ل ال فهي ملطفال ما قبل ا١تدرسةاالهصا

 (، يونيو.19للمااها وطرق التدريس، العدد)
، "جانعاا  لطةااي الروضاا  وةعاااس فامكعرااوبناااء برناااج  فاا  الرربعاا  اس سم(،5008هاذذار ٤تمذذد) عثمذذان، -
 اجستَت ) غَت ما ورة (، كلية الًتبية بالوادي اٞتديد، جامعة أسيوط.رسالة م
 ،5اٞتذذذار املول،ط ،ضااارق حااادايس الك ااا  التربعااا  والرربعااا  الدينعااا  م (،9110) إبذذذراهيد ٤تمذذذد عطذذذا، -
 .م تبة الاهضة العربية القاهرة:
٨تو ، ندوة إرالج "  لكطةي جل جنظلا السعارع اللالدي  والرربع "م(، 5002)سعيد إٝتاعيل  ،علي -

م، كليذة الًتبيذة بسذوهاج، جامعذة جاذوب الذوادي 5005مارس 29-20والدية راشدة مل أجل ٣تتمع أرشد، 
 ، مارس.5ج

: دار ا١تعرفذة ، القذاهرة  فا  مكاع الانةس الررباليالتعااس والر ريام(، 9111عبد الرٛتل ) عيسوي، -
 اٞتامعية. 
  الملنع  لكحضااة ربع  البع ع  وال  الع  ف  ضلء الرؤياللالدي  والرم(،س5002مهٍت ٤تمد ) غااا، -

م، كليذذذذة الًتبيذذذذة 5005مذذذذارس 29-20نذذذذدوةس ٨تذذذذو والديذذذذة راشذذذذدة مذذذذل أجذذذذل ٣تتمذذذذع أرشذذذذد، س، ساإلرااااالجع 
 ، مارس.5بسوهاج، جامعة جاوب الوادي ج

 كا  ككعا  جس، اعذد اللغويذة با١ترحلذة االبتداريذةمداخل هدريس القو م(، س5009جب )فضل اه، ٤تمد ر  -
 (.98(، الساة )96جامعة اتمارات العربية ا١تتحدة، العدد) الرربع ،
 فتالع  برناج  جتررح ف  اسنشط  الك لي  ف  حن ع  بتا م(، س 5008قاسد، لبٌت عبد اٟتميد ) -

س،رسذذالة ماجسذذتَت ) غذذَت ما ذذورة (، كليذذة جهااااات اإلبااداع الك االي لاادر  ضةااال جرحكاا  جااا ةبااي ال داراا  
 ية، جامعة أسيوطالًتب
 .: دار املهلية، عمانن ل الطةي ال ترف  والك ليم(، 5000يوسف ) قطامى، -
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ج كاا  س، دخل لذذدور فعذذال لرسذذرة ُب ا١تدرسذذةا١ت ذذاركة الوالديذذة مذذم(، س9111كمذذال، ناديذذة يوسذذف )  -
 (، يوليو.21جامعة املزهر، العدد ) الرربع ،
ج ك   س، ئة الثقافية لطفل ما قبل ا١تدرسذةملسرة ُب التا دور ام(، س9116عبد العايا الغريب ) ٣تاهد، -

 .(52بطاطا، العدد )  ككع  الرربع 
 : دار الف ر العريب ، القاهرةايس فنلن الك   التربع حدم(، 5000مدكور، على أٛتد ) -
: دار ا١تسذذَتة ، عمذذان )املردن(رربعاا  ومكااع الاانةسجناااى  البحااث فاا  ال م(،5000سذذامي ) ملحذذد، -
 .عوالتوزيللا ر 
 : دار ا١تعارا.تحصار الافسي والًتبوي، القاهرةم(، القياس وا9112ماسي، ٤تمود عبد اٟتليد) -
 سهطويذذع الفذذل الكتسذذاب مهذذارة القذذرارة للطفولذذة ا١تب ذذرة ٔت تبذذات املطفذذالس، م(9118) عايذذدة نصذذَت، -

 ة بالتعذذاون مذذع جامعذذة حلذذوان،القذذاهرة:مركا بذذل خلذذدون للدراسذذات اتمناريذذ ج كاا  جساارتبي الرربعاا  التربعاا ،
 يوليو. –أبريل (،5اتلد ) (،1-8) العددان
ج كاااا  الطةللاااا  التربعاااا ، ب، ، لغذذذذة املطفذذذذال بذذذذُت الفطذذذذرة واالكتسذذذذام(5005)علذذذذى أسذذذذعد وطفذذذذة،  -

 ،90، العذذدد 2دم العلمذذي(، اتلذذد عيذذة ال ويتيذذة لتقذذدم الطفولذة العربيذذة )ماسسذذة ال ويذذت للتقذال ويذت: اٞتم
 مارس 

 : الدار ا١تصرية اللباانية.، القاهرةالطةي والحعاةم(، 9116)عقوب، لوسي ي -
ال وال داراااا  الك اااا  التربعاااا  والااااديل اإلرااااالج  فاااا  اياااااض اسضةاااا م(،9111يذذذونس،فتحي علذذذذى) -

 : دار الثقافة للا ر والتوزيع.القاهرةاالبردائع ، 
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