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 وضتخمص الدراصة

  تنميػػة بعػػض ميػػاراا التوافػػؿ السػػاوي ااتسػػتماع والتحػػدح  ىػػدؼ البحػػح الحػػال  إلػػ
لدى أطااؿ الروضػة  وذلػؾ باسػتمداـ اسػتراتيجية اـكػر ػ زاوج ػسارؾ  مػف مػقؿ تحقيػؽ بعػض 

دليػؿ  وتػـ إعػداد المػواد واادواا التاليػة  روضة احقػ   ألعػو وأتعمػـ وأبتكػر  مؤسراا منيج ال
امتبػػار ميػػاراا التوافػػؿ و بميػػاراا التوافػػؿ السػػاوي  بطاقػػاا تقػػويـ ااطاػػاؿ  قا مػػة المعممػػة  
 الساوي.

  بػيف متوسػط  0,0,وجود ـػرؽ داؿ إحفػا يًا عنػد مسػتوىاتوفؿ البحح الحال  إلى 
درجاا المجموعة التجريبيػة التػى تعممػا باسػتمداـ اسػتراتيجية اـكػر ػ زاوج ػ سػارؾ   ودرجػاا 

ـػػػ  التطبيػػػؽ البعػػػدي تمتبػػػار ميػػػاراا المجموعػػػة الضػػػابطة التػػػى تعممػػػا بالطريقػػػة المعتػػػاد  
 التوافؿ الساوي لفالح أطااؿ المجموعة التجريبية.

وىذا يػدؿ عمػى تحسػف واضػح ـػ  نمػو ميػاراا التوافػؿ السػاوي لػدى مجموعػة البحػح 
 التجريبية.

   التوافؿ الساوياـكر  زاوج  سارؾ   رياض أطااؿ الكمماا الماتاحية  استراتيجية
Abstract: 

this research aimed to some of the skills of oral communication 

(listening and speaking) among kindergarten children, using Fikr Zaj 

Sharek's strategy through achieving some indicators of the kindergarten 

curriculum (right: play, learn and innovate.) 

     The following materials and tools have been prepared:  The parameter 

guide,  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 the mean scores of the experimental group using the strategy that 

I learned (the thought of pairing participated), and the degree of the 

control group, which I learned in the usual way in the post application to 

test the oral communication skills for the benefit of the children of the 

experimental group. 

This shows a marked improvement in the growth of oral communication 

skills in the experimental research group. 

Keywords: Strategy (Fikr, Zaj, Share), Kindergarten, Oral 

Communication. 
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 وكدوة البشح :

كبر قدر مف الرعاية أتعد مرحمة رياض ااطااؿ مف أىـ المراحؿ التى توجو إلييا الدوؿ 
ىتماـ؛ وذلؾ تعتبارىا مرحمة ااساس الذى تبنى عميو المراحؿ العمرية التالية  ـمف مقليا توا

بؿ وعماد تتسكؿ سمفية اإلنساف بأبعادىا الممتماة؛ حيح إف أطااؿ اليـو ىـ قاد  المستق
 .ةاام

وتعد المغة مف أرقى مظاىر النساط اإلنسانى؛ حيح ياكر بيا اإلنساف ويعبر عف آمالو      
وتطمعاتو  وىى تفاحو كؿ نساط إنسانى يسترؾ ـيو اثناف أوأكثراعمى سعد جاو 

  .74  2,,1اهلل 
تحقيؽ المزيد ويمثؿ النمو المغوي لمطاؿ جزًءا ميمًا مف نموه العقم   ويساعده عمى       

مف التطور المعـر   ـمغة الطاؿ تنمو بسكؿ سريع ـ  سنواا ما قبؿ المدرسةاىدى محمود 
  .02  2,,1الناسؼ 

ىذا ويمثؿ اتستماع أوؿ مراحؿ النمو المغوي عند الطاؿ ـيو يسمع  ويايـ ثـ يتحدح 
ونظرًا اف    184  ,,,1قبؿ أف يبدأ القراء  والكتابة بسنواااسعباف غزالو عبدالقادر 

ميارتى اتستماع والتحدح ىما الدعامة ااساسية ـ  تعميـ المغة؛ ـالعققة بينيما عققة 
تااعمية  ـالطاؿ يتعمـ الكقـ واإلفغاء قبؿ أف يتعمـ القراء  والكتابة اوحيد 

  .40  ,1,2حامدعبدالرسيد 
ستماع ػ التحدح  ويؤكد ىذا عمى ضرور  اتىتماـ بتنمية ميارت  التوافؿ الساوي اات

يـ  لدى الطاؿ؛ وذلؾ ليتمكف مف اتتفاؿ بالعالـ المارجى المحيط بو وباآلمريف مف حولو  ـو
 .آرا يـ

ر لممتعمـ بي ة  وتعد استراتيجية ا ـكرػ زاوج ػ سارؾ   إحدى استراتيجياا التعمـ الت  تـو
 عميمية. تعميمية نسطة؛ حيح تعتمد عمى تااعؿ ومساركة المتعمـ ـى اانسطة الت

وتيدؼ استراتيجية ا ـكر ػ زاوج ػ سارؾ   إلى إعطاء ـرفة لكؿ تمميذ لياكر ـ  
اإلجابة بسكؿ ـردى عما يطرحو عميو المعمـ مف تساؤتا  وبذلؾ يفبح أكثر قدر  عمى التاكير 
ـى المااىيـ التى يطرحيا المعمـ أثناء الدرس  كما أنيا تسجع العمؿ الجماعى المسترؾ بيف 

ميذ  ـيى استراتيجية تساعد عمى تمركز التعمـ حوؿ التمميذ ليفبح ىو محور العممية التق
التعميمية  حيح أف العمؿ ـى مجموعاا يسمح لممتعمميف بالتعمـ مف بعضيـ البعض ويساعد 
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ة ما إذا كاف جميع المتعمميف  المعمـ عمى اتستماع لمعديد مف المتعمميف مما يمكنو مف معـر
 ,Robertson  ا 720 726 4,,1بالمحتوى أـ تامحمد مفطاى الديو  عمى ـيـ ودراية

K,2006.  
تتضح أىمية استمداـ استراتيجية ا ـكرػ زاوج ػ سارؾ   ـى تنمية بعض جوانو  وبالتال      

التعمـ لدى المتعمميف ـى المراحؿ التعميمية الممتماة  ولـ تتناوؿ أى دراسة استمداـ 
ػ سارؾ   ـى مرحمة رياض ااطااؿ  وتنمية مياراا التوافؿ الساوى  استراتيجية ا ـكر ػ زاوج

 .عمى حد عمـ الباحثة  لدى أطااؿ الروضة
 وغكمْ البشح:

يعد النمو المغوى لطاؿ الروضة أساسًا ميمًا لنمو الطاؿ بفاة عامة  ويأمذ النمو المغوى   
المغوية  أو تكويف جمؿ؛ حيح  تقدمًا كبيرًا ـى ىذه المرحمة سواء مف حيح الايـ  أو الحفيمة

   ويعد تعميـ 08 4,,1كممة اثناء يوسؼ الضبع  ,,,7يفؿ محفولو المغوى حوالى 
المغة ـى الروضة مف أىـ ااىداؼ التى تسعى الروضة إلى تنميتيا لدى ااطااؿ؛انيا تحقؽ 

الممتماة التوافؿ والتعبير عف الذاا كما تساىـ ـى تسييؿ استيعاو المااىيـ ـى اانسطة 
  27  6,,1بالروضةاكريماف محمد بدير 

اف ىناؾ ضعاًا ـى المياراا المغوية لدى أطااؿ  قد أظيرا نتا ج الدراساا السابقة      
   ودراسة 2,,1   ودراسة ىدى مفطاى محمدا2996زكية إبراىيـ أحمداالروضة ومنيا   

تمداـ بعض استراتيجياا اس   كما اساراا الدراساا الى  ,1,2وحيد حامد عبدالرسيدا
  مما دـع البحح  ةوطرؽ التدريس الممتماة ـى تنمية المياراا المغوية  لدى أطااؿ الروض

الحال  التحقؽ مف ـاعمية استراتيجية اـكر ػ زاوج ػ سارؾ  عمى تنمية ميارا التوافؿ 
 الساوىااتستماع والتحدح  لدى طاؿ الروضة.

لمتعرؼ عمى مدى    والتحدحامتبار مياراا اتستماع  تطبيؽبإعداد و  قاـ الباحثوفوقد   
تمكف أطااؿ المستوى الثان  مف مياراا التوافؿ الساوي ااتستماع والتحدح  ـى مجاؿ المغة 

 ضعؼ واضح ـى مياراا اتستماع والتحدح لدى ااطااؿ.  وقد أظيرا نتا ج تطبيؽ اتمتبار  
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 (2صذٔل)

 ال انشفَٓٙخائش حطبٛق اخخباس يٓاساث االحص

َسبتاإلصاباث  انًٓاساث انهغٕٚت

 انصحٛحت%

 أٔالً:يٓاساث االسخًاع

 2 حزكش كهًاث يًا سًعٓا بُفس انخشحٛب.

 2 َطق انحشٔف ٔانكهًاث انًسًٕعت كًا ْٗ.

 1 حُفٛز عذة حعهًٛاث شفٓٛت.

 2 إكًال كهًاث َاقصت.

 1 ركش كهًاث بُفس إٚقاع انكهًت انًُطٕقت.

 2 انخعشف عهٗ صاحب انًُٓت يٍ ٔصف أعًانّ.

 1 انخٕصم إنٗ اإلصابت عٍ غشٚق األنغاص انشفٓٛت.

 1 حقهٛذ أصٕاث يخخهفت نهحٕٛاَاث أٔ األشٛاء فٗ انطبٛعت.

 2 حكٍٕٚ كهًاث حبذأ بأخش حشف يٍ كهًت يعطاة يسبقا.ً 

 1 ركش انحاست انًشحبطت بانكهًت أٔ انضًم انًسًٕعت.

 15 انًضًٕع

 راَٛاً:يٓاساث انخحذد

 1 حبادل انحذٚذ يع اٜخشٍٚ

 3 إكًال بعط انضًم

 2 انخًٛٛض بٍٛ األصٕاث انًخخهفت نهحٕٛاَاث

 1 ركش كهًاث حبذأ بحشف يعٍٛ

 1 ٔصف األشٛاء ٔاسخخذاياحٓا فٗ انحٛاة

 1 ٔصف سًاث األشخاص ٔسهٕكٛاحٓى

 2 سشد قصت بسٛطت

 11 انًضًٕع

 26 انًضًٕع انكهٙ نهًٓاساث

وقد أظيرا نتا ج تطبيؽ اتمتبار ضعؼ واضح ـى مياراا اتستماع والتحدح لدى 
 ااطااؿ. 

تركز عمى  ةستراتيجياستمداـ امف نتا ج حاولا الباحثوف ومف مقؿ ما توفما إليو 
مى ضرور  ع Feldman,k(2004)حيح أكد ـيمدماف  ة؛التعميمي ةدور المتعمـ  ـى العممي

 ةو دامؿ مجموعأتعزز الدور النسط لممتعمـ سواء بسكؿ ـردى  ةستراتيجياا تعميمياستمداـ ا
ى ناس الوقا تساعد المعمميف عمى التأكد مف  ف جميع المتعمميف المساركيف ـى الموقؼ أـو

 التعميمى نسطيف.
 

التعمـ   وتركيزىا ونظرًا اىمية استراتيجيةاـكرػ زاوج ػ سارؾ  ـى تنمية كثير مف جوانو 
   حاوؿ البحح الحال  4,,1 714عمى الدور النسط لممتعمـ امحمد مفطاى الديو 
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عض ب استمداميا ـى تحقيؽ بعض مؤسراا المنيج المطور احقى ألعو وأتعمـ وأبتكر  لتنمية
مياراا التوافؿ الساوي لدى طاؿ الروضة  حيح لـ يتضمف منيج رياض ااطااؿ 

تعمـ وأبتكر  استراتيجية اـكر ػ زاوج ػ سارؾ  مف ضمف اتستراتيجياا المطوراحق  ألعو وأ
 التعميمية المستمدمة ـى تعميـ أطااؿ الروضة.

مف مياراا  ااؿ الروضةأط مما سبؽ تحددا مسكمة البحح ـى انمااض تمكنيـ 
 .التوافؿ الساوي
 أِداف البشح:

اـكر ػ زاوج ػ سارؾ  ـ   ـاعمية استمداـ استراتيجيةىدؼ البحح الحال  إلى تقف  
 .التوافؿ الساوي لدى أطااؿ الروضةعمى تنمية مياراا  تدريس منيج رياض ااطااؿ المطور

 أِىية البشح:

 مثما أىمية البحح الحال  ـيما يمى 
قد يايد ممطط  مناىج رياض ااطااؿ ـى تضميف استراتيجيةاـكر ػ زاوج ػ سارؾ  ـى  .2

 وأبتكر  لرياض ااطااؿ. منيج الروضة  احقى  ألعو وأتعمـ
قد يايد معمماا رياض ااطااؿ ـى تحقيؽ بعض مؤسراا منيج الروضة المطور  .1

بعض سارؾ  لتنمية  –ستراتيجية اـكر ػزاوج استمداـ ااحق   ألعو وأتعمـ وأبتكر  ب
 مياراا التوافؿ الساوي.

قاً  .7  يقدـ لممعممة دليؿ لتوضيح مطواا السير ـى اانسطة المقدمة لمطاؿ ـو
 ليكوف مرسدًا ليا ـى تنايذ اانسطة باستمداـ ىذه سارؾ  –اـكرػ زاوج تستراتيجية 
 اتستراتيجية.

 البشح: أصئمة

 ما ـاعمية السؤاؿ التالى ف البحح الحال  سع  لإلجابة عف إـى ضوء ما سبؽ ـ
ستماع استمداـ استراتيجيةاـكر ػ زاوج ػ سارؾ   عمى تنمية بعض مياراا التوافؿ الساوىاات

 ؟  ةوالتحدح  لدى طاؿ الروض
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 فزوض البشح:

  يوجد ـرؽ داؿ إحفا يًا عند مستوى الارض التالى متبار فحة احاوؿ البحح الحال  
بيف متوسطى درجاا أطااؿ المجموعة التجريبية التى تناذ اانسطة باستمداـ   0,0,ا

تستمدـ الطرؽ المعتاد  ـى  استراتيجيةاـكر ػ زاوج ػ سارؾ   وأطااؿ المجموعة الضابطة التى
تنايذ اانسطة ـى القياس البعدى تمتبار مياراا التوافؿ الساوي لفالح أطااؿ المجموعة 

 التجريبية.
 سدود البشح:

 اقتفر البحح الحال  عمى ما يمى 
  سنواا مف روضة مدرسة المغاا 4ػ0عينة مف أطااؿ المستوى الثان  برياض ااطااؿا .2

  ,4ـ  وقد تكونا عينة البحح مفا1,27ـ ػ 1,21عاـ الدراسى التجريبية بسوىاج لم
طاًق وطامة  تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف إحداىما تجريبية واامرى ضابطة وتتكوف كؿ 

 ويرجع امتيار ىذه العينة  لألسباو التالية     طاًق وطامة,7مجموعة مفا 
  راءاا البحح.مما يسيؿ إجأحد الباحثيف روضة المغاا التجريبية مقر عمؿ 
   أطااؿ المستوى الثان  أكثر ـيمًا وتعامًق مف أطااؿ المستوى ااوؿ مما يسيؿ تنايذ

 المطواا بسيولة.
  .أطااؿ المستوى الثان  قد نالوا  قدرًا مف التعمـ ـى المستوى ااوؿ 

 مياراا التوافؿ الساويااتستماع والتحدح . .1
 وٍّر البشح: 

التجريب  القا ـ عمى تفميـ المجموعتيف سبو استمدـ البحح الحال  المنيج 
 ذاا القياس القبم  والبعدي.

 وتغريات البشح:

 اقتفر البحح الحال  عمى المتغيراا اآلتية 
 استراتيجيةاـكر ػزاوج ػ سارؾ . المتغير المستقؿ  .2
 مياراا التوافؿ الساويااتستماع والتحدح .  المتغير التابع.1
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 وواد وأدوات البشح:

 عداد المواد واادواا اآلتية إب الباحثوفقاـ 
  ـ وواد البشح:1 

 .بطاقاا تقويـ اانسطة المافة بطاؿ الروضة 
  تنايػذدليؿ إرسادي لممعممة يوضح كيايػة اسػتمداـ اسػتراتيجيةا ـكػر ػ زاوج ػ سػارؾ  ـػى 

 منيج رياض ااطااؿ المطوراحق   ألعو وأتعمـ وأبتكر  .
 قا كتيو الطاؿ مفاغا بو منيج ري اض ااطااؿ المطوراحق   ألعو وأتعمـ وأبتكر  ـو

 .ػ سارؾ  تستراتيجية ا ـكر ػ زاوج

   .الباحثوفامتبار مياراا التوافؿ الساوي اإعداد  شح:بال اةدأ ـ2
 وصطمشات البشح:

 Shair ـ Pair ـThinkاصرتاتيذية)فكز ـ ساوز ـ عارك(: .1
يا محمد مفطاى الديوا ة التى تسػمح لمطػقو بػاتلتزاـ   بأنيا"الطريق7,,1 222يعـر

 بالتاكير ـرديًا  وبتاكير الجماعة الفغير  قبؿ بداية طرح اإلجابة لمواجية الافؿ ككؿ."

يػػػا كوثرحسػػػيف كوجػػػؾ وآمػػػروفا   بأنيػػػا إحػػػدى اسػػػتراتيجياا الػػػتعمـ 267  8,,1تعـر
ر لممتعمـ بي ة تعميمية نسطة  و تعتمد عمى اسػتثار  ال تقميػذ لمتاكيػر التعاونى  النسط  ـيى تـو

كؿ بمارده ثـ يسترؾ كؿ تمميذيف ـى مناقسة أـكارىما سويًا وذلؾ بتوجيو سػؤاؿ مػف قبػؿ المعمػـ 
 يستدعى التاكير ويعطى ليـ الارفة لمتاكير عمى مستوياا ممتماة.

يا البحح الحال  إجرا يًا بأنيا إحدي استراتيجياا التعمـ التعاون  التى تعتمد عمى  ويعـر
ـ النسط  حيح ياكر الطاؿ بمارده أوًت ـيما يطرح عميو مف موضوعاا فحية  ثـ ـمساة التعم

ى النياية  يسارؾ كؿ طاؿ زميمو المجاور لو الحوار والمناقسة ـيما توفق إليو مف حموؿ  ـو
 يسارؾ بأـكاره مع باقى المجموعاا.

 Communication  Skills OraL            وّارات التواصن الغفوي: .1
  اتتفاؿ الساوى بأنو ىو اتتفاؿ الذى يتـ 94  6,,1زى أحمد سمار ايعرؼ ـو 

عف طريؽ الكقـ والحديح بيف المرسؿ والمستقبؿ ويتـ بعد  طرؽ مثؿ الحديح المباسر  كأف 
يتحدح المرسؿ والمستقبؿ ـى مجمس واحد  أو عف طريؽ المياتاة  ـيتكمـ المرسؿ إلى 
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اف بعضيما البعض وماد  اتتفاؿ ىى الكممة بما المستقبؿ مف مقؿ جياز الياتؼ ـيسمع
 تتضمنة مف معانى ودتتا.

بأنو عممية تبادؿ المعموماا وااـكار التى تفدر مف  ويقفد بو ـى البحح الحال  
أطااؿ الروضة مقؿ البحح الحال  بيدؼ تحقيؽ التااىـ المتبادؿ بينيما مف مقؿ المغة 

 اع والتحدح.المنطوقة ويتمثؿ ـى ميارت  اتستم

 خطوات البشح:

لتحقيؽ أىداؼ البحح الحال  واإلجابة عف تساؤتتو  وتحقيؽ فحة ـروضو  تـ اتباع       
 اتجراءاا التالية 

 أواًل اإلطار الٍظزى:

اتطقع عمى البحوح والدراساا السابقة التى ليا فمة بمجاؿ البحح إلعداد اإلطار 
                                           النظرى والذى يتضمف ػ              

ـمساتو وعققتيا برياض ااطااؿ  أسسو ومبادؤه    تعرياو التعمـ النسط  امايومو   -أ 
 أساليبو . 

 التعمـ التعاون  اتعرياو  مميزاتو  استراتيجياتو . -و 

 مطواتيا  مميزاتيا .   استراتيجيةاـكر ػ زاوج ػ سارؾ   اتعريايا -ج 

اتعرياو  مياراتو  تعريؼ ميار  اتستماع  أىداـيا  أىميتيا  تعريؼ التوافؿ الساوي -د 
 ميار  التحدح أىميتيا  أىداـيا  دور الروضة ـى تنمية مياراا اتستماع والتحدح .

 الدراصة امليداٌية:: ثاٌيًا 

 إعداد مواد البحح واستمما عمى  .2

اانسطة المافة  دليؿ إرسادى والذى استمؿ عمى توضيح اتستراتيجية ومجموعة مف - أ
بتحقيؽ بعض مؤسراا مجاؿ الفحة ـى منيج رياض ااطااؿ المطوراحق  ألعو وأتعمـ 

 وأبتكر   وعرضو عمى مجموعة مف الساد  المحكميف لمتأكد مف مدى مناسبتو .

 بطاقاا تقويـ اانسطة المافة بالطاؿ. - و
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ستماع امتبار مياراا التوافؿ الساوي ااتعمى إعداد أدا  البحح واستمما  .1
 والتحدح .
 البحح عمى مجموعة مف الساد  المحكميف لمتأكد مف فقحيتيا. أدا عرض  .7

 إجراء التجربة اتستطقعية لمضبط اإلحفا   لمواد وأدواا البحح. .6

  طاًق وطامة مف أطااؿ المستوى الثان  بروضة مدرسة المغاا ,4امتيار ا .0
تجريبية واامرى ضابطة وتكونا كؿ إحداىما  التجريبية بسوىاج وتقسيميـ إلى مجموعتيف

التجريبية لبعض مؤسراا منيج  ة  وتـ تعرض المجموع  طاًق وطامة,7مجموعة مفا 
الروضة المطور احق   ألعو وأتعمـ وأبتكر  باستمداـ استراتيجيةاـكر ػ زاوج ػ سارؾ  بينما تـ 

 تعميـ المجموعة الضابطة باستمداـ الطرؽ المعتاد .

 البحح عمى مجموعت  البححاالتجريبية والضابطة . ا دا التطبيؽ القبم   .4

تنايذ مجموعة مف اانسطة باستمداـ استراتيجية اـكر ػ زاوج ػ سارؾ  وذلؾ مع  .4
 أطااؿ المجموعة التجريبية بينما تناذ المجموعة الضابطة ناس اانسطة بالطرؽ المعتاد .

 البحح عمى مجموعت  البحح. ادا  التطبيؽ البعدي  .8

 اء المعالجة اإلحفا ية لمنتا ج وتاسيرىا.إجر  .9

 تقديـ التوفياا والمقترحاا ـى ضوء مايسار عنو البحح مف نتا ج. .,2

 اإلطار الٍظزى:

 :احملور األوه:املٍّر املطور)سكى:ألعب وأتعمي وأبتكز( لزياض األطفاه

ى حاضره ومستقبمو  تعد مرحمة الطاولة المبكر  مف أىـ مراحؿ حيا  اإلنساف تأثيرًا ـ      
 ـيى مرحمة وضع ااساس الذى تبنى عميو ـى المستقبؿ كؿ متطمباا النمو المتكامؿ.

 واِية رياض األطفاه:

تعرؼ رياض ااطااؿ بأنيا " تمؾ المؤسساا التربوية اتجتماعية التى تستقبؿ ااطااؿ 
سنتاف  وتكوف  مف سف الرابعة وحتى السادسة مف العمر ومد  الدراسة ـى رياض ااطااؿ

عمى مرحمتيف وتسعى  إلى تأىيؿ الطاؿ تأىيًق سميمًا لإللتحاؽ بالمدرسة اإلبتدا ية  ومساعدتو 
عمى اكتساو مياراا ومبراا جديد ؛ حيح تترؾ لو الحرية التامة ـى ممارسة نساطاتو 

  .20  4,,1واكتساؼ قدراتو وميولو وامكانياتو"اأمؿ ممؼ 
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 الروضة 24 4,,1إبراىيـ وسعاد أحمد الزياتىا سامية موس كما تعرؼ      
بأنيا"المؤسسة التعميمية اتجتماعية التى يقضى ـييا الطاؿ ساعاا محدد  كؿ يـو ـى 

  سنواا تقريبًا  4ػ6أنسطة متنوعة تساعده عمى النمو المتكامؿ ـى المرحمة العمرية ما بيفا
نما بالمرح وىى ليسا مدرسة تقميدية يقاس نجاحيا بمستوى التعمـ ا لذى يحققو الطاؿ وا 

 .والسعاد  وتحقيؽ ذاتو
 واِية وٍّر رياض األطفاه:

  المنيج بأنو "مجموعة المبراا 4,,1 11يعرؼ سمير يونس فقح وآمروفا
المربية التى تييؤىا الروضة لألطااؿ دامميا ومارجيا؛ بقفد مساعدتيـ عمى تنمية جوانو 

 ".ىداؼ التربويةالسمفية تنمية ساممة متوازنة طبقا لأل
  منيج رياض 44  4,,1كما تعرؼ سامية موس  إبراىيـ وسعاد أحمد الزياتىا

ااطااؿ بأنو"مجموعة المبراا التربوية والتعميمية والثقاـية والانية واتجتماعية والرياضية التى 
مطة تتق ـ مع مفا ص نمو ااطااؿ  والتى تعدىا الروضة لألطااؿ دامميا ومارجيا ـى ىي ة 

 سنوية تحدد عمؿ الروضة  موزعة عمى سيور السنة الدراسية وأسابيعيا وأياميا".
منيجا حقى  ألعو وأتعمـ وأبتكر  لرياض ااطااؿ  منيج يقـو عمى مجموعة بالنسبة لو 

ؽ أىداؼ  مف المبراا التربوية المتكاممة والمترابطة دامؿ ومارج مؤسساا رياض ااطااؿ ـو
تحقؽ ـى مجمميا النمو المتكامؿ السامؿ المتوازف لمطاؿامنى محمد  تربوية منسود   والتى

  .22  1,21عم  
 أِداف وزسمة الزوضة:

تيدؼ مرحمة الروضة إلى تنمية أطااؿ ما قبؿ المدرسة ومساعدتيـ عمى  تحقيؽ      
  ااىداؼ التربوية التالية

  العقمية واتجتماعية تحقيؽ التنمية المتكاممة لكاـة ااطااؿ ـى جميع المجاتا
 والجسمية والحركية مع مراعا  الاروؽ الاردية واتستعداداا ومستوياا نمو ااطااؿ.

  تمبية احتياجاا ومطالو النمو المافة بأطااؿ المرحمة  بما يساعدىـ عمى تكويف
 السمفية السوية القادر  عمى تمبية مطالو المجتمع.
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   ـى محيط ااسر  إلى جو المدرسة بما مساعد  ااطااؿ عمى اتنتقاؿ التدريج
 تتطمبو مف تعود النظاـ و تكويف العققاا اإلنسانية مع اامريف.

  اأمؿ 99 98 7,,1تيي ة الطاؿ لمرحمة التعميـ ااساس اسبؿ بدراف  
  . 0,,1 07ممؼ 

 أِداف وٍاِر رياض األطفاه:

وسوؼ يقتفر البحح  تسعى مناىج  رياض ااطااؿ إلى تحقيؽ العديد مف ااىداؼ      
ميمى فادؽ ا الحال  عمى ذكر ااىداؼ لمغوية  ـقد أسارا ماجد  محمود فالح وا 

  إلى أنو 48  4,,1   سامية موس  ابراىيـ وسعاد أحمد الزياتى ا,22  4,,1ميما يؿا
 مف ضمف ااىداؼ التى ترمى إلييا مناىج رياض ااطااؿ 

 ظؿ قيـ المجتمع ومباد و وأىداـو.التنس ة اتجتماعية والفحية السميمة ـى  .1
 مساعد  ااطااؿ عمى العناية بفحتيـ .2
تنمية مياراا الطاؿ المغوية  وأنو مف ااىداؼ المافة التى تسعى إلييا مناىج  .3

رياض ااطااؿ الحديثة المياراا المغوية وذلؾ مف مقؿ تنمية ميار  الطاؿ عمى اتستماع 
ؿ عمى ـيـ معانى اافواا والمغة المنطوقو  كما اىتما والتعبير والايـ  وأيضًا مساعد  الطا

 بمساعد  الطاؿ عمى التعبير عف ذاتو  وتعده أيضًا لتعمـ مياراا القراء  والكتابة.
 :    Think-pair – share الجاٌي: اصرتاتيذية )فكز ـ ساوز ـ عارك( احملور

لقرف العسريف  وزاد اتىتماـ لقد ظير التعمـ النسط كمفطمح ـى السنواا اامير  مف ا     
بو بسكؿ كبير مع بداياا القرف الواحد والعسريف   كأحد الامسااا التربوية المعافر  ذاا 
التأثير اإليجاب  عمى عممية التعمـ دامؿ الفؼ ومارجو  وقد بدأا منظمة اليونيسيؼ 

دارس عمى   وتقـو الدراسة بيذه الم2991بتجربتو ـى بعض مدارس المجتمع المفرى عاـ 
القياـ باانسطة والمسروعاا  ـكر   التعمـ النسط والتى تتضمف عد  أسس متمثمة ـى 

التأكيد عمى مداـ الوسا ط التعميمية المتعدد   و التعميمية والتااعؿ والمساركة واتندماج واست
واادواا  ي ة المحميةالتعمـ الذات  والتعمـ التعاون   وتعمـ ااقراف  واتستااد  مف مدماا الب

اعايد  عباس أبو غريو  التأكيد عمى تنمية القدراا العقمية والمياراا الحياتيةالبسيطة  
 . 4,,1ومفطاى عبدالسميع محمد 
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  أف التعمـ التعاون  "أسموو تعمـ يعمؿ 1,22 168محمد السيد عمىا ويذكر
لمتعمموف ـى المتعمميف مف مقلو ـى فور  مجموعاا فغير  غير متجانسة  يتعاوف ـييا ا

كؿ مجموعة مع بعضيـ البعض  بأف يتبادلوا ااـكار وااراء والمعموماا التى تساعدىـ ـى 
تنايذ المياـ المطموبة  أو حؿ المسكقا المعروضة عمييـ  كما أنو يؤدى إلى تنمية العديد 

 مف المياراا اتجتماعية   وذلؾ تحا توجيو وارساد المعمـ".
أف استمداـ اسموو التعمـ التعاون  ـى مرحمة  .Vodopivec,J(2011,83)ويرى

رياض ااطااؿ يجعؿ المتعمميف يساركوف بإيجابية مع بعضيـ البعض  كما يساعدىـ عمى 
 اراا ويدعـ التوافؿ الاعاؿ بينيـ. تعمـ كثير مف المي

وجد عد  استراتيجياا تدريسية يتـ مف مقليا تنايذ التعمـ التعاون  دامؿ وت      
   حسف حسيف 2999 91 88الدراسى جابر عبدالحميد جابراالفؼ 

  حسف The ministry of learning(2002,69-72)   726 6,8 7,,1زيتوفا
   7,,1 222  محمد مفطاى الديوا4,,1 172حسيف زيتوف وكماؿ عبدالحميد زيتوفا

   منيا ػ1,22 142 141محمد السيد عمى ا
ستراتيجية اءلة  استراتيجية دور  التعمـ  ية المسااستراتيجاستراتيجية مرا ط المااىيـ  

استراتيجية التعمـ التكاممى ستراتيجية ـرؽ التحفيؿ التحفيمية  االتاكير بالقبعاا السا  
  وىى استراتيجية اـكر ػ زاوج ػ سارؾ و التعمـ معًا   استراتيجية  Jigsawالتعاونى 

 .اتستراتيجية المستمدمة ـى البحح الحال 
تعد استراتيجيةا ـكرػ زاوج ػ سارؾ  إحدى استراتيجياا التعمـ التعاون  التى يتـ و      

استمداميا ـى ممتمؼ المراحؿ الدراسية بدًءا مف مرحمة الطاولة المبكر   وحتى المراحؿ 
 B rown,et allااعمى  وىى تعد وسيمة جيد  لممناقساا الااعمة دامؿ الافؿ براوف

وطورىا مع أعوانو ـى Frank lyman بداية اامر ـرانؾ ليماف    وقد إقترحيا ـى (2007,
ـ ـيى تتيح لمتقميذ وقتًا أطوؿ لمتاكير  واإلستجابة  ومساعد  2980جامعة مارى تند عاـ 

  .92 2999كؿ منيما اآلمر.اجابر عبدالحميد جابر 
 تعزيف اصرتاتيذية )فكز ـ ساوز ـ عارك(:

يا ثناء أحمد جمعةا بأنيا "طريقة ـاعمة ـى تغيير نمط المطاو ـى   17  ,1,2وتعـر
تاحة وقا أطوؿ لمتاكير أو مساعد  المتعمـ لآلمر ومف مقليا يقـو التمميذ بفياغة  الفؼ وا 
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أـكاره ـرديًا  ثـ يسارؾ بيذه ااـكار تقميذ آمريف ـيحدح مف مقؿ المساركة  تطوير وتعديؿ 
ثراء لألـكار".  وا 

يا بأنيا استراتيجية تعتمد عمى نساط  .Goodman, J. E(2010)جودماف كما يعـر
المتعمميف ؛ حيح ياكر كؿ متعمـ ـى موضوع الدرس بمارده لمد  دقيقة  ثـ يعطى ليـ وقا 
ى النياية يطمو منيـ المساركة مع الفؼ كمو ـى  محدد لمناقسة اإلجاباا مع أحد أقرانيـ  ـو

 المناقساا.
يا البحح الحال  إجرا يًا بأنيا  إحدي استراتيجياا التعمـ التعاونى التى تعتمد عمى ويعـر

ـمساة التعمـ النسط   حيح ياكر الطاؿ بمارده أوًت ـيما يطرح عميو مف موضوعاا فحية  ثـ 
ى النياية  يسارؾ كؿ طاؿ زميمو المجاور لو الحوار والمناقسة ـيما توفق إليو مف حموؿ  ـو

 يسارؾ بأـكاره مع باقى المجموعاا.
 صرتاتيذية) فكزـ ساوز ـ عارك(:خطوات ا

تستمدـ استراتيجيةا ـكرػ زاوج ػ سارؾ عقو قياـ المعمـ بسرح  أو عرض 
   اسناء محمد 721  7,,1معموماا أومياراا لممتعمميفاحسف حسيف زيتوف 

  .,26  0,,1سميماف 
 وتعد طريقة لمساركة التاكير وىنا يقسـ المعمـ التقميذ إلى أزواج  ثـ يطرح سؤاتً 
وياكر التمميذ ـى اإلجابة بمارده أوًت  ثـ يسارؾ كؿ تمميذ زميمو ـى اإلجابة  ويعرض كؿ زوج 

  4,,1مف أزواج التقميذ ما توفموا إليو مف إجاباا مع بعضيـ البعضارضا مسعد السعيد 
27,.  

أف استمداـ استراتيجية ا ـكرػ زاوج ػ سارؾ  Mckinney (1998)ولقد وضح ماكينى 
  وىنا يقـو المعمـ بإعطاء المتعمميف ميمة تعميمية محدد   Thinkingرحمة التاكير تبدأ بم

تعبر عف ىدؼ تعميمى  كأف تكوف ىذه الميمة إما سؤاًت  أو مسكمة تحتاج إلى حؿ  وىنا 
دقا ؽ  ثـ ينتقؿ المتعمميف إلى المرحمة  0-7يقـو المتعمميف بالتاكير بفور  ـرديو لمد  

ييا يسمح لممتعمميف ـتر  مف  Pairingاوجةالثانية وىى المز  دقا ؽ أيضًا؛ ليناقش  0-7  ـو
ى النياية ينتقؿ إلى  كؿ متعمـ ما توفؿ إليو مف أـكار مع زميمو المجاور لو ـى المقعد  ـو

حيح يقوـ المتعمميفاالزوج  بمساركة زوج آمر مف  Sharingالمرحمة الثالثة وىى المساركة 
 ر ثـ مساركة الافؿ بأكممو .المتعمميف ـى عرض ااـكا
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  أف استراتيجية اـكرػ زاوج ػ سارؾ  اتمذا اسميا 0,,1وترى نادية سمعاف لطؼ اهللا
  والتى تعبر عف نساط التقميذ أثناء تعمميـ باستمداـ ىذه TPSمف مطواتيا الثقح ا

د اتستراتيجية ـيى بذلؾ تتكوف مف ثقح مطواا  وىذا ما أسار إليو جابر عبدالحمي
   7,8  7,,1   حسف حسيف زيتوفا1,2  1,,1   محمد حماد ىندىا92 2999جابرا

   169  0,,1محمد محمود محمدا
يقـو المعمـ ىنا بطرح سؤاؿ أو مسألة ترتبط بالدرس  ثـ يطمو مف  :  رالتاكي -

التقميذ أف ياكر كؿ منيـ بمارده ـى المسألة المطروحة  وت يسمح ليـ بالكقـ أو 
 وقا التاكير. التجوؿ ـى

وىنا يطمو المعمـ مف التقميذ أف ينقسموا إلى أزواج لياكروا سويًا ـى المزاوجة    -
 السؤاؿ المطروح  ويناقسوا ما ـكروا ـيو  وتستغرؽ ىذه المطو  حوالى ممس دقا ؽ.

يقوـ التقميذااازواج ىنا بعرض ما توفموا إليو مف حموؿ وأـكار مع المساركة   -
انوا يتحدثوف عنو  ومف الممارساا الاعالة أف تنتقؿ ببساطة مف الفؼ كمو ـيما ك

زوج آلمر  وتستمر حتى يسمح لربع اازواج أونفايـ مف عرض ما توفموا إليو 
 مف أـكار.

مف   ,Crowly and dunn إلى ماقاـ بو0,,1ىذا وقد أسار محمد محمود محمدا
لمتعمـ التعاونى إلى ـكر/زاوج/ربع   تطوير استراتيجيةاـكرػ زاوج ػ سارؾ  ضمف ثقح تركيباا

(think/paire/square)   بمعنى أنو ـى مرحمة المساركة يسارؾ زوج مف التقميذ زوجًا
ؽ ـمساة  آمر مف التقميذ ليكوف مربعًا مف التقميذ ويفبح عمؿ مف أربعة تقميذ تعمؿ ـو

إلى منتج نيا ى يعرض التعمـ التعاونى  ياكروف مًعا ويمارسوف أنسطة المجموعة؛ ليفموا 
 أماـ باقى المجموعاا ـى الافؿ.

مف مقؿ اطقعيا عمى الدراساا السابقة أنيا اىتما باستمداـ  الباحثوف ويرى      
استراتيجية   اـكرػ زاوج ػ سارؾ  ـى ممتمؼ المراحؿ التعميميةااتبتدا ية ػ اإلعدادية ػ الثانوية ػ 

استمداميا ـى مرحمة رياض ااطااؿ  ويستمدـ البحح الجامعية   ولـ تتطرؽ أى دراسة إلى 
 .  think/pair/shareالحال  استراتيجيةاـكرػ زاوج ػ سارؾ   

 والسكؿ التالى يوضح مطواا استراتيجيةاـكر ػ زاوج ػ سارؾ  المستمدمة ـى البحح الحال  
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    (1  )                                (2(                                )3) 

   يوضح مطواا استراتيجية اـكر ػ زاوج ػ سارؾ 2سكؿ رقـا        

 مميشات اصتخداً اصرتاتيذية )فكزـ راوز ـ  عارك(:

تتعدد مزايا استراتيجيةا ـكر ػ زاوج ػ سارؾ   ومف ىذه المزاياازينو محمود     
   اثناء أحمد 8,,1 02   اىاسـ ىزاع المحامية 164 160 8,,1مد مح

    4,,1 10 14جمعة 

تعمؿ عمى تحسيف نوعية أداء التقميذ مف مقؿ إعطا يـ ـرفة لمتاكير الاردى  .2
 والمساركة مع اآلمريف وتبادؿ ااـكار.

 ماعية.تنمى مياراا اتتفاؿ ومياراا اتستماع  كما تنمى عددًا مف المياراا اتجت .1

 ستراتيجية اـكر ػ زاوج ػ سارؾ مطواا ا

 فكش شاسك صأس
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تسجع العمؿ التعاونى بيف التقميذ وتنمى عددًا مف القيـ كقبوؿ اآلمريف واحتراـ  .7
 الذاا.

تساعد عمى اتحتااظ بأثر التعمـ لمد  أطوؿ؛ وذلؾ انيا تتيح الارفة لمتقميذ  .6
اعمية ـى عممية التعمـ.  ليكونوا أكثر نساطًا  ـو

يرىا  .0 بي ة فاية يسودىا الود والمساركة ـى تزيد مف داـعية التقميذ لمتعمـ  وذلؾ بتـو
 عممية التعمـ.

 تنمى الثقة بالناس  وتسمح لمساركة جميع التقميذ بممتمؼ مستوياتيـ. .4

 تتميز بالمرونة؛ حيح تستمدـ ـى الافوؿ ذاا ااعداد الكبير . .4

تعد استراتيجية مناسبة لجميع ااعمار مف الطاولة المبكره  ومقؿ جميع المراحؿ  .8
ى جميع الموضوعاا.التعميمية    ـو

 تؤدى إلى تطوير مياراا التاكير  وتعززالمساركة ـى المعموماا. .9

 تساعد عمى الترابط بيف ااـكار الممتماة المقدمة مف قبؿ المتعمميف. .,2

ة مستوى كؿ تمميذ.  .22  تساعد المعمـ عمى معـر

 تمكف المعمـ مف تقويـ المتعمميف المساركيف ـى الدرس. .21

  إلى أف ,1,2   وسميـ محمد أبو غالىا0,,1ية سمعاف لطؼ اهللاوقد أسارا ناد      
 استراتيجية اـكرػ زاوج ػ سارؾ  استراتيجية بسيطة ليا عد  ـوا د لعؿ مف أبرزىا  

 تساعد عمى تمركز التعمـ حوؿ التمميذ. -
 تزيد مف تااعؿ المتعمـ ـى عممية التعمـ. -
ف مطواتيا محدد  وتطبؽ بسيولة أنيا ت تحتاج إلى وقا كبير ـى تنايذىا؛ وذلؾ ا  -

 ويسر.  
مكاناا المدارس المتاحة  وتتناسو مع     وأسارا أيضًا إلى أنيا تناسو ظروؼ وا 

أىداؼ معظـ المواد الدراسية عامة  ولعؿ مف أىـ ما عرضتو مف مميزاا استمداميا ـى 
 الافوؿ الدراسية مايمى 
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مميـ مما يعمؿ عمى بقاء أثر التعمـ إعطاء ـرفة لمتقميذ ليكونوا نسيطيف ـى عممية تع -
  كما تساعدىـ ـى امتبار أـكارىـ قبؿ عرضيا أماـ تقميذ الافؿ.

يـ مف مقؿ مناقساتيـ الثنا ية والجماعية. -  تساعد التقميذ عمى بناء معاـر
تساعد عمى تنمية مستوياا التاكير العميا  ووقا التاكير يساعد عمى إطقؽ عدد كبير  -

 ستجاباا اافيمة.مف ااـكار واإل
تساعد التقميذ ـى التغمو عمى مسكقتيـ سواء المندـعيف أو المنطوييف  وذلؾ مف مقؿ  -

ره مف بي ة تعميمية مالية مف المماطر ـى عممية التعمـ  وتعمؿ عمى زياد   ما تـو
داـعيتيـ لمتعمـ وتنمى الثقة ـى ناس المتعمميف  وتعطى الارفة لجميع المتعمميف 

 بدًت مف العدد المحدود الذى يسترؾ ـى المناقساا العادية.    لممساركة
تدعـ مياراا اتتفاؿ و التوافؿ الساوى االماظى  وتتيح ـرص لمتدريو عمى بعض  -

 المياراا اتجتماعية.
أف استمداـ استراتيجية اـكرػ زاوج ػ  Robertson,k(2006)روبرتسوفويضيؼ 

كبير مف التقميذ  كما تتيح الارفة أمامو لمتابعة  سارؾ  يعطى المعمـ ـرفة لقستماع لعدد
ة ما إذا كاف جميع  جميع التقميذ أثناء تااعميـ ـى مرحمة المزاوجة؛ حيح يستطيع معـر

ذا كاف ىناؾ بعض ا لنقاط التقميذ المساركيف عمى ـيـ ودراية بالمحتوى التعميمى المقدـ  أوا 
عاد  نظر .  تحتاج إلى جيد وا 

ؽ أف استرتيجية اـكر ػ زاوج ػ سارؾ  مف اتستراتيجياا التعميمية يتضح مف مما سب
الميمة  والتى تسجع عمى المساركة اإليجابية لممتعمـ  وتنمى كثيرًا مف مياراتو المغوية  
واتجتماعية  والعقمية ـيى تساعده عمى اتستماع الجيد لزمق و  والتحدح عما ياكر ـيو 

 بفور  واضحة.

 :وّارات التواصن الغفوى وتٍىيتّا لدى طفن الزوضة :الجاٌي احملور 

دور ميـ ـى حيا  الطاؿ  حيح تعد   وليا تعد المغة مف أـضؿ مظاىر النساط اإلنسان       
المغة أساسية لتنمية ستى المياراا اامرى مافة ـى مرحمة ما قبؿ المدرسة؛ حيح يبدأ 

ًا  يستمع إلييـ ويرتو الجمؿ ليوفؿ أـكاره الطاؿ ـى التوجو نحو اآلمريف  ويتااعؿ معيـ لغوي
إلييـ  ـيى تساعده ـى التعبير عف أـكاره والتااعؿ مع اآلمريف  وبالتالى ـيى أساس التعميـ 
انيا تاتح آـاقا واسعة لمطاؿ  ـعندما ينظر إلى رموز تتحوؿ عنده إلى معانى اسياء  مما 
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  اىدى محمود 26  0,,1اليتيـ   يساعده عمى التااعؿ والتوافؿ مع اآلمريف اعزيز 
  .168  7,,1الناسؼ 

ىذا ولمغة دور ميـ ـى حيا  الطاؿ  حيح تعد المغة أساسية لتنمية ستى المياراا اامرى      
مافة ـى مرحمة ما قبؿ المدرسة؛ حيح يبدأ الطاؿ ـى التوجو نحو اآلمريف  ويتااعؿ معيـ 

كاره إلييـ  ـيى تساعده ـى التعبير عف أـكاره لغويًا  يستمع إلييـ ويرتو الجمؿ ليوفؿ أـ
والتااعؿ مع اآلمريف  وبالتالى ـيى أساس التعميـ انيا تاتح آـاقا واسعة لمطاؿ  ـعندما ينظر 
إلى رموز تتحوؿ عنده إلى معانى اسياء  مما يساعده عمى التااعؿ والتوافؿ مع اآلمريف 

 .   26  0,,1اعزيز  اليتيـ  

واع مف المياراا  ممثًق ذلؾ بالمياراا القرا ية وتطبيقاتيا  والكتابة  ولمغة أربعة أن
والمحادثة واتستماع  وأنو باستعراض وضع ىذه المياراا ااربعة مف حيح استمداميا يوميًا  
يتضح أف اإلنساف يتطمو وقتا طويًق ـى اتستماع  يمييا عممية التحدح؛ ثـ القراء   ثـ 

   كما أف ىذه  14  7,,1المياراا استمدامًاا نبيؿ عبداليادى وآمروف  الكتابة التى تعد أقؿ
المياراا ت تنافؿ عف بعضيا مف حيح اتستمداـ المغوي. ـمجاؿ اتستماع والكقـ يعتمداف 
عمى الكممة المنطوقة  ومجاؿ القراء  والكتابة تعتمداف عمى الكممة المكتوبة  ـالعققاا متبادلة 

ربعة  ـالقراء والمستمعوف والُكتاو والمتحدثوف يبدلوف مواقعيـ ـقد يتحوؿ بيف المجاتا اا 
المستمع إلى متحدح  والمتحدح إلى قارىء  والقارىء إلى كاتو  وىكذاامركز تمطيط المناىج 

  8,,1التعميمية  

تسبؽ المغة الساوية المغة المكتوبة ـى عممية اتتفاؿ اإلنسان   ـالطاؿ يسمع ويتكمـ و    
يكبر ـيقرأ ويكتو  ويعد اتتفاؿ الساوي أساس النمو المغويامحمد رجو ـضؿ  ثـ

   ويحدح اتتفاؿ ـى المغة مف مقؿ نساطيف ر يسيف ىما   الكقـ 70  7,,1اهلل 
واتستماع  ـعند الكقـ يفوغ المتحدثوف ااـكار بكمماا تعبر عف إدراكاتيـ  ومقافدىـ التى 

اتستماع تتحوؿ الكمماا إلى أـكار  ويحاولوف إعاد  فياغتيا يريدوف نقميا لآلمريف  وـى 
أو استيعابيا   والكقـ واتستماع كق منيما يكسؼ عف العقؿ وكياية تعاممو مع اإلدراكاا 

  .100 0,,1والمساعر والمقافداأحمد عزوز 
واتتفاؿ الساوى ىو اتتفاؿ الذى يتـ عف طريؽ الكقـ والحديح بيف المرسؿ 

قبؿ  ويتـ بعد  طرؽ مثؿ الحديح المباسر  كأف يتحدح المرسؿ والمستقبؿ ـى مجمس والمست
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واحد  أو عف طريؽ المياتاو  ـيتكمـ المرسؿ إلى المستقبؿ مف مقؿ جياز الياتؼ ـيسمعاف 
بعضيما البعض  وماد  اتتفاؿ ىى الكممة بما تتضمنة مف معانى ودتتااـوزى أحمد 

  .94  6,,1سمار  
عريؼ التوافؿ الساوى ـى البحح الحال  بأنو عممية تبادؿ المعموماا وااـكار ويمكف ت

التى تحدح بيف أطااؿ الروضة مقؿ البحح الحال  بيدؼ تحقيؽ التااىـ المتبادؿ بينيما مف 
 مقؿ المغة المنطوقة.

وسوؼ يقتفر البحح الحال  عمى بعض مياراا التوافؿ الساوي وىى ااتستماع ػ 
 مناسبة لطاؿ الروضة وسيتـ استعراض كؿ منيا بسىء مف التوضيح التحدح  ال

 :Listening Skillوّارة االصتىاع    

أوؿ ميار  يتـ تعمميا إلتقاف المغة ثـ تمييا المحادثة  ويرتبط ذلؾ بميار  القراء  وى  
الحروؼ  والكتابة  ـاتستماع يرتبط ارتباطًا وثيقًا ـى مقيا الدماغ  حيح يقـو الطاؿ بتمزيف

والمقاطع والمارداا والجمؿ  ومف ثـ يؤدى ذلؾ إلى الماظ والمحادثةانبيؿ عبداليادى 
  .11  7,,1وآمروف 

ويعد اتستماع وسيمة إلى الايـ والتاكير  وىو كذلؾ وسيمة اتتفاؿ بيف المتحدح 
اآلمريف والمستمع  كما أف اتستماع بمثابة تركيز اتنتباه آلراء وأـكار ومساعر وتعبيراا 

المغوية والجسدية  وىو ميار  قميًق ما يستغنى عنيا اإلنساف ـى مواقؼ الحيا  التى يواجو 
  .49  1,,1ـييا غيرهاـييـ مفطاى 

 وتستمؿ ميار  اتستماع عمى ثقثة جوانو أساسية وىى 
يتعمؽ ىذا الجانو بطريقة الجموس وتركيز اإلنتباه وعدـ و  جانو حس / حرك   .2

 دح.مقاطعة المتح
  .التميؿ السمع   و التمييز السمع   و اإلدراؾ السمع   جانو معـر  ويتضمف   .1
ويتمثؿ ـى تتبع اافواا والتااعؿ معيااسيير محمد  جانو اجتماع  ناس   .7

  .244  4,,1سقمة 
يأمذ اتستماع أسكاًت متعدد  ومتنوعة تمتمؼ بامتقؼ المياراا المافة و      

تماع ناسو  وبامتقؼ المواقؼ التى يستمع ـييا المستمع باتستماع والغرض مف اتس
وتمثؿ كثيُر مف ىذه اانواع أىمية لطاؿ ما قبؿ المدرسة إت أف بعضيا   لسىء ما
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ا ىدى مفطاى    يجو اتىتماـ بو وتدريو الطاؿ عميو وىذه اانواع ىى
   202  0,,1  اىدى محمود الناسؼ 2,,1محمد 

ويتـ عندما ينيمؾ الطاؿ ـى نساط ما ويستمع بطريقة   اتستماع اليامسىاالعرضى  .2
 ىامسية لمموسيقى مثًق.

يركز ـيو الطاؿ تستمتاعو وسروره بما يستمع و  اتستماع لقستمتاعاالتقديرى   .1
 إليو كاستماعو لسرد قفة أو أغنية أو تمثيمية تقدـ لو.

ىو محاولة منو لايـ اتستماع اتنتباىى  وىو اتستماع الذى يركز ـيو الطاؿ انتبا .7
يـ ما  ما يقدـ لو  ـيمغى كؿ المظاىر التى تستا انتباىو ويبذؿ مجيودًا لمتابعة ـو

 يقاؿ.
وـى ىذا النوع مف اتستماع ـإف الطاؿ مطالو برد ـعؿ  كأف يرد  اتستماع التحميمى  .6

 عمى سؤاؿ يوجو إليو  أو يناذ تعميماا معينة تفدر إليو.
لذى يمارسو الطاؿ ـى حياتو اليومية وذلؾ مف أجؿ التااىـ وىو ا اتستماع الوظياى  .0

 .مع المحيطيف بو  أومف أجؿ قضاء حاجاتو
 وّارة التشدخ:

تمثؿ ميار  التحدح الجانو اإليجابى مف التوافؿ الساوى حيح يأتى التحدح مقابؿ       
ايومة تحمؿ لغوية م اتستماع  ويقوـ ـيو الطاؿ بتحويؿ المبراا التى يمر بيا إلى رموز

   عف طريؽ اتتفاؿ المباسر  كما 248  4,,1اسيير محمد سقمو  رسالتو إلى مف حولو
يحدح ـى المناقساا وغيرىا عبر وسا ؿ اتفاؿ ممتماة كالتميازيوف واإلذاعة والياتؼ والتحدح 

  .8,,1 469المباسراعادؿ فالح 
ميمى فادؽ اكريماف م وتضـ ميار  الحديح ثقثة جواو تتفؿ بالطاؿ وىى حمد بدير وا 

    47 41 0,,1ميما يؿ  
يو يتعرؼ الطاؿ عمى الطريقة السميمة لنطؽ الحروؼ وتدريو  جانو حسى حركى  .2 ـو

 أعضاء النطؽ.
ى  .1 حيح يتمكف الطاؿ مف تكويف عاداا لغوية سميمة كتنظيـ ااـكار  جانو معـر

مغوية  والتمكف مف وترتيبيا  وبناء مارداا لغوية سميمة  تعرؼ دتلة المااىيـ ال
 إجراء عممياا عقمية سميمة مف ناحية التذكر والتميؿ واتستدتؿ.
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ويمثؿ ىذا الجانو قدر  الطاؿ عمى التااعؿ اتجتماعى   جانو ناسى اجتماعى  .7
السميـ واحساسو باتنتماء إلى جماعة الزمقء  وما يتبع ذلؾ مف احساسو بالثقو 

بو كثيرًا مف اتضطراباا التى تؤدى إلى سماا بالناس والمبادر  والتمقا ية  وتجن
 سمبية  كاتنطواء  أو بعض المسكقا المغوية كالتمعثـ أو المجمجو والاأـأه  وغيرىا

ـى ضوء ما سبؽ ـإف التحدح يعد جانبًا عمى درجة كبير  مف ااىمية ـى عممية و      
داد تدريجيًا كمما تقدـ الطاؿ ـى اتتفاؿ المغوى  حيح ينمو لدى الطاؿ منذ طاولتو المبكر  ويز 

العمر ليمكنو مف التعبير عف أـكاره ورغباتو ومساعره تجاه اآلمريف  ـيو يتعرؼ عمى كياية 
النطؽ الجيد لمحروؼ ويستطيع ترتيو أـكاره وتنظيميا وتكويف حفيمة مف المارداا المغوية 

 مما يمكنو مف التااعؿ اتجتماعى الجيد مع اآلمريف.

 شدخ:أِىية الت

يستمد التحدح أىميتو مف كونو كقمًا سبؽ الكتابة  وأننا نتكمـ أكثر مما نقرأ أو نكتو  
ذا كاف الكثير منا يميؿ إلى استقباؿ المغة باتستماع أكثر مف القراء   ـإنيـ ياضموف أيضًا  وا 

ـياـ إرساليا كقمًا أكثر مف الكتابة  ويعد الكقـ عنفرًا أساسيًا لمتعمـ ـيو وسيمة لإل
والتااىـ كما أنو يعد وسيمة الارد لمتعبير عف مساعره وأـكاره  وتتعدد مجاتا الحيا  التى 
نحتاج ـييا إلى الكقـ ـى مواقؼ ممتماة كالبيع  والسراء واتجتماعاا  والمناسباا  وحؿ 

  . 7,,1 02المسكقا  ومناقسة القضايا الممتماة امحمد رجو ـضؿ اهلل  
لتحدح كميار  مف كونيا أكثر اانسطة أىمية لممتعمـ  بؿ أكثرىا كما تأتى أىمية ا

ممارسة وذلؾ لتحقيؽ أىداـو وميولو الدراسية  ـيو يعد مف أىـ ااسس ـى العممية التعميمية  
   1,,1 280اف السؤاؿ واإلجابة عميو مع المناقسة يكوف محورىا التحدحاـييـ مفطاى  

ـ والتعمـ بممتمؼ مراحميا  وت يمكف أف يستغنى عنو المعمـ ـيو وسيمو ر يسة ـى عممية التعمي
 .والمتعمـ ـى السرح والتوضيح لتاعيؿ عممية التااعؿ الماظى ـى المواقؼ التعميمية الممتماة

أف إكتساو الطاؿ لميار  التحدح يؤدى تكتساو مياراا أمرى؛ وذلؾ اف الطاؿ و   
أؿ عما ت يعرؼ ـيرتاع بذلؾ مستواه التعميم   الذى يجيد التحدح ت يمجؿ  ونتيجة لذلؾ يس

 ويعوده النطؽ السميـ لمحروؼ والكمماا  ويبعده عف التمعثـ ـى الحديح. 
أف تعمـ التحدح ىو ىدؼ ميـ ـى حد   .Rahman, M. M(2010)ويرى رحماف

 نو يزود المتعمميف بمجموعة مف المياراا التى يتـ استمداميا ـى بقية حياتيـ. ا ذاتو؛ 
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  أف أىمية ميار  التحدح اطااؿ ما قبؿ المدرسة تكمف ـى 0,,1 68وترى عزيز  اليتيـا     
 النقاط اآلتية 

 تساعد ااطااؿ عمى التاكير الناقد. -

 تحبو ااطااؿ ـى تعمـ واستيعاو المبر  المطروحة. -

 تساعد ااطااؿ عمى التغذية الراجعة. -

 تساعد ااطااؿ عمى اتتفاؿ والتوافؿ. -

 لدي ااطااؿ عاد  احتراـ اآلمريف عند الحوار والمحادثة.تنمى  -

 أِداف التشدخ:

  عمى أحمد 1,,1 86يحقؽ التحدح أىداـًا متعدد  اـييـ مفطاى محمدا      
   ىدى محمود 7,,1 246 240   نبيؿ عبد اليادى وآمروفا1,,1 97مدكورا
 مايمى   نذكر منيا 2997 726  عواطؼ ابراىيـ محمدا7,,1 169الناسؼا
 ُتمكف الطاؿ مف القدر  عمى وضوح ااـكار وحسف عرضيا. -
 تُثرى ثرو  الطاؿ الماظية. -
 ُتمكف الطاؿ مف تسكيؿ الجمؿ وتركيبيا. -
 تُنم  قدر  الطاؿ عمى تنظيـ ااـكار ـى وحداا لغوية. -
 ُتحسف قدر  الطاؿ عمى اليجاء والنطؽ. -
 التحدح ـى جممة سميمة وحسو قواعد المغة. -
 اؿ مف التعبير عما يساىده بعبار  سميمة.ُتمكف الط -
 تُنم  استعداد الطاؿ لقتفاؿ بغيره. -
 إثار  حاجة الطاؿ لمتعبير والتحدح.   -

 :وّارات االصتىاع والتشدخ املٍاصبة لطفن الزوضة 

لقد اىتما عديد مف الدراساا والبحوح التربوية بتنمية المياراا المغوية ا مياراا      
لدى طاؿ الروضة وقدما مجموعة مف المياراا المناسبة لمطاؿ ومف ىذه اتستماع والتحدح  

 الدراساا  



 ........................منهج رياض األطفال المطور تنفيذ فاعلية استخدام استراتيجية)فكر ـ زاوج ـ شارك( في تدريس

- 0,8 - 

  التى اىتما بتنمية مياراا 2994دراسة كريماف محمد بدير واميمى فادؽ ميما يؿا
اتستماع لدى طاؿ الروضة باستمداـ مدمؿ الدعابة  حيح توفما إلى أربع مياراا ـرعية 

 لقستماع وىى 
 اتعرؼ الطاؿ عمى اافواا المسموعة .التمييز السمعى  .2
التفنيؼ السمعىاإدراؾ أوجو السبو واتمتقؼ بيف أفواا الكمماا مف حيح الدرجة  .1

 واترتااع و المد  .
اتستنتاج السمعىاالتوقع الجيد لما يمى سماعو أى التنبؤ بعد سماع اافواا  .7

 وااحداح .
 التقويـ السمعىاالحكـ الذاتى عمى المسموع . .6
   غاد  0,,1   عبداهلل محمد محمدا2,,1وقد اتاؽ كًق مف ىدى مفطاى محمدا     

تحدح المناسبة لطاؿ الروضة   ـو    عمى مياراا اتستماع وال9,,1كماؿ محروسا
توفؿ البحح الحال  إلى قا مة مبد ية لبعض مياراا اتستماع والتحدح المناسبة ضو يا 

المحكميف لمتعرؼ عمى آرا يـ ـى مدى مناسبة ىذه  اطااؿ الروضة وتـ عرضيا عمى الساد 
   المقترحةبإجراء جميع التعديقا ـ الباحثوف أىميتيا اطااؿ الروضة ولقد قاالمياراا ومدى 

 والجدوؿ التالى يوضح ىذه المياراا 
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 (1صذٔل)

 يٓاساث االسخًاع ٔانخحذد انًُاسبت نطفم انشٔظت

 دور الزوضة فى تٍىية وّارات االصتىاع والتشدخ لدى الطفن:

يبدأ الطاؿ ـى استمداـ المغة كوسيمة لقتفاؿ ـى ما بيف اثنى عسر سيرًا وثمانية       
عسر سيرًا مف عمره  وتتطور لديو المغة تطورًا سريعًا تنمو لغة الطاؿ بسكؿ سريع ومتزايد 

رسة  إت أف معظـ ااطااؿ يأتوف الروضة وقاموسيـ المغوى محدود  ـى سنواا ما قبؿ المد
وقدرتيـ عمى التعبير قافره. والتراكيو المغوية التى يستمدمونيا بسيطة  وتوجد ـروؽ ـردية 
بينيـ ـى ىذا المجاؿ  وتقوـ الروضة بدور كبير ـى تنمية المياراا المغوية لدى الطاؿاىدى 

تعمؿ جاىده تكساو الطاؿ المغة  وتنمية المياراا   ؛ حيح0,,1 41محمود الناسؼ 

 أٔالً: يٓاساث اإلسخًاع و

 ًٚٛض انكهًاث انخٙ ال حبذأ بُفس انحشف يٍ يضًٕعت صٕس 1

 . ٚشبػ األصٕاث انًسًٕعت بانصٕس. 2

 ٚزكش انحاست انخٙ حشحبػ بانكهًت أٔانضًهت انًسًٕعت. 3

 ٚشبػ بٍٛ انكهًاث ٔانصٕس انخٙ حبذأ بُفس انحشف انًسًٕع. 4

 ٚخٕصم إنٗ اإلصابت بعذ سًاعّ األنغاص انشفٕٚت. 5

 ث حبذأ بُفس انحشف انًعطٗ نّ شفٕٚاً.ٚزكش كهًا 6

 ًٚٛض انكهًاث انخٙ ال حبذأ بُفس انحشف يٍ يضًٕعت كهًاث يُطٕقت سًعٓا. 7

 ُٚطق انحشٔف ٔانكهًاث ٔانضًم انًسًٕعت َطقاً صحٛحاً. 8

 ٚسخبعذ انكهًت غٛش انًُاسبت يٍ بٍٛ يضًٕعت كهًاث يسًٕعت. 9

 انخسهسم فٗ أحذارٓا ٚعٛذ سشد انقصت انخٙ حكٛج نّ يشاعٛاً  11

 ٚضٛب عٍ حفاصٛم حخعهق بأحذاد قصت يسًٕعت . 11

 ٚخُبأ بانُخٛضت َخٛضت االسخًاع إنٗ أحذاد قصت يا. 12

 راَٛاً:يٓاساث انخحذد

 ٚصف انشخصٛاث انخٙ ٔسد ركشْا فٗ انقصت انخٙ حكٛج نّ 13

 ٚعبشعٍ اسخعًال األشٛاء انًأنٕفت بأنفاظ يُاسبت. 14

 ّٚ فٗ بعط انًٕاقف بانقبٕل أٔ انشفط أٔ االسخحساٌ.ٚبذٖ سأ 15

 ٚسخذعٗ كهًت عُذ يشاْذة صٕسة. 16

 ٚعبش عٍ صٕسة أٔ عذة صٕس بهغخّ 17

ٚبذٖ سأّٚ فٗ يادِ عشظج عهّٛ عبش انٕسائػ انًخعذدة يزم)حهفاص، حاسب آنٙ  18

 ، فٛذٕٚ، كاسٛج.......(

 ٚكًم قصت َاقصت. 19

 يُطقٛت.ٚعشض األفكاس بطشٚقت  21
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المغوية الممتماو؛ حيح تأتى ـى مقدمة المياراا التى ترمى إلى تنميتيا ميارتى التحدح 
    ونظرًا ترتباط المغة بحيا  الطاؿ وحاجاتو ,1,2 41واتستماع اىالة حجاج  عبدالرحمف 

 او المغة ويرتبط اكتساو الطاؿ لمغة بثقثة أمور ارتباطًا وثيقًا ـإف ىذا يعد حاـزًا لو تكتس
  ى ويتمثؿ ىذا الجانو ـى قدر  الطاؿ عمى التعرؼ والتحقؽ وتمييز النمو المعـر

 مقمح العالـ مف حولو.
 .نمو قدر  الطاؿ عمى تمييز وـيـ الكقـ الذى يسمعو مف اآلمريف 
 ابؽ مع أنماط كقـ نمو قدر  الطاؿ عمى إنتاج أفواا الكقـ بالتتابع الذى يتط

  .4,,1 264 264الكباراأمؿ ممؼ 
ر بي ة تعميمية مناسبة تتيح أماـ الطاؿ ـرص الحديح   وتقدـ الروضة مبراا تربوية تـو
والتعبير واتستماع ومساركة الكبار ـى تجاربيـ  مما يزيد مف حفيمة الطاؿ مف المارداا  

  .0,,1ا القراء  ـيما بعداأمؿ ممؼ وتركيو الجمؿ مما يميد الطريؽ أمامو لتعمـ ميارا
ويمكف لمعممة الروضة أف تنمى أنواع اتستماع الممتماة لدى الطاؿ ومافة اتستماع 
ة مدى قدر  كؿ طاؿ مف  ير أنسطة متنوعة  وتحاوؿ معـر اتنتباىى والتحميمى وذلؾ بتـو

بجدية مثؿاس ػ ااطااؿ عمى اتستماع والتمييز السمعى وتنميتيا  ويوجد بعض الحروؼ اا
ص ػ ض ػ د  يحتاج الطاؿ إلى عد  تدريباا لغوية ساوية تعتمد عمى اتستماع لتنمية القدر  

  .0,,1 202عمى التمييز بيف أفواتيا وطريقة نطقياا ىدى محمود الناسؼ  
كما يمكف لمعممة الروضة أيضًا أف تنمى ميار  التحدح لدى الطاؿ مف مقؿ اتىتماـ      

لطاؿ الاردية  تيي ة الارص لمحادثة ااطااؿ الجماعية   حيح تأمذ ىذه المحادثة بمحادثة ا
أسكاًت متعدد ؛ مثؿ  محادثة ـى إحدى الموضوعاا التى تثير اىتماميـاعواطؼ ابراىيـ 

  حيح أف ااطااؿ يتعمموف عمى نحو أـضؿ عندما تنسغؿ عقوليـ 2997 711محمد 
    ويمكف 2999 777اعىاحسنى عبدالباري عسر ويستثار تاكيرىـ بسكؿ ثنا ى أو جم

لمعممة الروضة تمفيص وقتًا لمتعبير عف ااحداح التى تعنييـ  وعف مساعرىـ أماـ 
زمق يـ  وتسجعيـ عمى التحدح مع بعضيـ البعض ومعيا كمعممة مقؿ اانسطة اليومية 

  .2999 11المتنوعة وحوؿ موضوعاا ممتماةاىدى محمود الناسؼ 
لمدور الذى تمعبو الروضة ـى تنمية المياراا المغوية لمطاؿ  ـقد أوفا غاد  ونتيجة 
  بضرور  اتىتماـ بمرحمة رياض ااطااؿ؛ حيح أنيا تعد النوا  ااولى 9,,1كماؿ محروسا
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  بضرور  ,1,2ـى تعمـ المياراا المغوية الممتماة  كما أوفا دراسة وحيد حامد عبدالرسيدا
دح واتستماع باعتبارىما مياراا تيي ة لغوية تجعؿ الطاؿ مستعدًا اتىتماـ بمياراا التح

إلى  Anne,W,J (1997)تكتساو المياراا اامرى كالقراء  والكتابة  كما أسارا دراسة 
ديد مف المدامؿ وااساليو أىمية تنمية مياراا اتستماع والتحدح ـى سف مبكر  باستمداـ الع

 التربوية التى تزيد مف تااعؿ المتعمميف مع بعضيـ البعض.
  :إعداد وواد وأدوات البشح 

 أواًل: إعداد وواد البشح:

 :دلين املعمىة 
 اهلدف وَ دلين املعمىة:

قًا       ىدؼ دليؿ المعممة إلى توضيح مطواا السير ـى اانسطة المقدمة لمطاؿ ـو
ـكر ػ زاوج ػ سارؾ   وليكوف مرسدًا لممعممة ـى تنايذ اانسطة باستمداـ تستراتيجيةا

 استراتيجيةاـكر ػ زاوج ػ سارؾ .
بإعداد دليؿ المعممة لتنايذ أنسطة رياض ااطااؿ باستمداـ استراتيجية  وقاـ الباحثوف

 اـكر ػ زاوج ػ سارؾ   وقد استعانا بمجموعة مف المفادر عند إعدادىا الدليؿ 
   ىدى محمود 7,,1   محمد محمدالموالد ا1,,1وـاء محمد سقمةا     

لى قنديؿ ورمضاف مسعد    محمد متو 0,,1   جوزاؿ عبدالرحيـ وآمروفا7,,1الناسؼا
   دليؿ المعممة لمنيج حقى ألعو وأتعمـ ,1,2  إيماف محمد أحمد ا  4,,1بدويا
المحكميف الممتفيف ـى    وقد تـ عرضو عمى مجموعة مف الساد  1,21ػ 1,22وأبتكرا

ة  المناىج وطرؽ التدريس ومجموعة مف الموجياا ومعمماا رياض ااطااؿ وذلؾ بيدؼ معـر
 وتـ إجراء التعديقا المقترحة آرا يـ ومقحظاتيـ حوؿ دليؿ المعممة 

  : بطاقات اخلاصة بتكويي الطفن .1
فيف ـى المناىج تـ عرض بطاقاا التقويـ عمى مجموعة مف الساد  المحكميف الممت     

ة آرا يـ  وطرؽ التدريس ومجموعة مف الموجياا ومعمماا رياض ااطااؿ وذلؾ بيدؼ معـر
وقد أبدى الساد  المحكموف بعض المقحظاا عمى بطاقاا التقويـ منيا  تعديؿ   ومقحظاتيـ 

   بعض الفور المستمدمة ـى بطاقاا التقويـ  تعديؿ الفياغة المغوية لبعض بطاقاا التقويـ

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp;jsessionid=b4XaUVg2rVUF9eY0dMpWSQ__.ericsrv003?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Wilson+Julie+Anne%22
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باتباع جميع اآلراء والتوجيياا التى أدلى بيا الساد  المحكموف  وبناًء عميو تـ  الباحثوف قاـو 
 تجريو بطاقاا التقويـ أثناء تنايذ التجربة اتستطقعية.

 التذزبة االصتطالعية ملواد البشح: .2

بتطبيؽ دليؿ المعممة وبطاقاا  الباحثوف قاـبعد إجراء تعديقا الساد  المحكميف 
تقويـ عمى عينة عسوا ية مف أطااؿ المستوى الثان  بمدرسة المغاا التجريبية بسوىاج  بمغ ال

  ثقثيف طاًق وطامة   وقد أسارا التجربة عف مناسبة اانسطة لتحقيؽ ااىداؼ ,7عددىا ا
وبذلؾ أفبح دليؿ المعممة وبطاقاا التقويـ    المافة بيا  وتـ تعديؿ زمف بعض اانسطة 

 بيقيا ـى التجربة ااساسية.جاىز  لتط
 ثاٌيًا: أدوات البشح

 اختبار وّارات التواصن الغفوى املصوّر لطفن املضتوى الجاٌي بزياض األطفاه: -

قا مة مياراا التوافؿ امتبارمياراا التوافؿ الساوى قاـ الباحثوف بإعداد إلعداد 
اساا السابقة الت  عالجا باتطقع عمى عدد مف الكتو والمراجع والدر  الباحثوف قاـالساوي؛ 

دراسة كريماف المياراا المغوية بفاة عامة  ومياراا اتستماع والتحدح بفاة مافة  ومنيا 
   ودراسة ىدى 2998  رسدى أحمد طعيمةا 2994ميمى فادؽ ميما يؿاواي محمد بدير

   7,,1ودراسة طاىر  أحمد السباع ا   1,,1   عمى أحمد مدكورا2,,1مفطاى محمدا
   وثيقة المعايير 0,,1  و دراسة نجقء محمدعمىا0,,1سة عبداهلل محمد محمداودرا

   وقد توفؿ البحح 9,,1   ودراسة غاده كماؿ محروسا8,,1القومية لرياض ااطااؿا
الحال  إلى قا مة مبد ية بمياراا التوافؿ الساوي المناسبة لطاؿ الروضة وتـ عرضيا عمى 

وطرؽ التدريس  ومجموعة مف موجياا ومعمماا رياض  مجموعة مف الممتفيف ـى المناىج
اراا التوافؿ الساوى لطاؿ الروضة  مناسبة مي ؛ وذلؾ لمتعرؼ عمى آرا يـ حوؿ  ااطااؿ

 تحسيف القا مة بالتعديؿ أو الحذؼ أو اإلضاـة. وضوح الفياغة المغوية لممياراا  
وبذلؾ أفبحا القا مة  وقد تـ إجراء جميع التعديقا التى أقرىا الساد  المحكموف

 تتمتع بفدؽ المحكميف وأمذا فورتيا النيا ية.
بإعداد امتبار مياراا التوافؿ الساوى المفوّر لطاؿ المستوى الثان   الباحثوفقاـ 

وذلؾ     سنواا 4ػ0برياض ااطااؿ والذى تـ استمدامو ـى تقويـ أداء ااطااؿ عينة البححا
مدى نمو مياراا التوافؿ الساوى لدى ااطااؿ عينة  قبؿ وبعد تجربة البحح لمتعرؼ عمى
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بمجموعة مف الدراساا والبحوح التربوية عند إعدادىا  الباحثوفالبحح وقد استعانا 
 اتمتباروىى 

ودراسة ىدى مفطاى    2994دراسة كريماف محمد بدير وايميمى فادؽ ميما يؿا
   7,,1طاىر  أحمدالسباع ا  ودراسة 1,,1   ودراسة طاىر  أحمد السباع ا2,,1محمدا

   ودراسة غاده كماؿ 0,,1   ودراسة نجقء محمد عمىا0,,1ودراسة عبداهلل محمد محمدا
  .,1,2أمير  عبدالرحمف السنط ا   ودراسة 9,,1محروسا

يما يمى مطواا إعداد امتبار مياراا التوافؿ الساوي لطاؿ الروضة   ـو
 :اهلدف وَ االختبار 

أطااؿ الروضة مف مياراا التوافؿ الساوي قبؿ و بعد التعرؼ عمى مدى تمكف 
استمداـ استراتيجيةا ـكرػ زاوج ػ سارؾ  ـى تنايذ بعض مؤسراا المنيج المطورا حقى  ألعو 

 وأتعمـ وأبتكر .
 :وصف االختبار 

ة مدى تمكف أطااؿ الروضة مف مياراا التوافؿ الساوي  امتبار ـردى مفور؛ لمعـر
اا المنيج المطور احقى  ألعو وأتعمـ وأبتكر   باستمداـ قبؿ وبعد تحقيؽ بعض مؤسر 

المحور ااوؿ ماص  - استراتيجية اـكر ػ زاوج ػ سارؾ   و يتكوف اتمتبار مف محوريف 
  اثنى عسر سؤاًت.21بمياراا اتستماع ويتكوف مف ا

   ثمانى أس مة. 8المحور الثان  ماص بمياراا التحدح ويتكوف مف ا -
 ات التواصن الغفوي :وّار ضبط اختبار

تـ عرض امتبار مياراا التوافؿ الساوي ـى فورتو ااولية عمى مجموعة مف 
المحكميف الممتفيف ـى المناىج وطرؽ التدريس ومجموعة مف موجياا ومعمماا رياض 

   مناسبة السؤاؿ لمميار    وضوح ااطااؿ بيدؼ التعرؼ عمى آرا يـ ـى اتمتبار مف حيح
مقترحاا أو تعديقا حوؿ اتمتبار  إبداء أى   مناسبة ووضوح الفور  مغوية  الفياغة ال

بإجراء جميع التعديقا التى أقرىا الساد  المحكموف  وبذلؾ أفبح اتمتبار  الباحثوف قاـو 
 يتمتع بفدؽ المحكميف  وأفبح فالحًا لمتطبيؽ عمى العينة اتستطقعية
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 ت التواصن الغفوى:التذزبة االصتطالعية الختبار وّارا

بعد إجراء تعديقا الساد  المحكميف أفبح امتبار مياراا التوافؿ الساوى ـى 
فورتو ااولية المعدلة جاىزًا لمتطبيؽ عمى العينة اتستطقعية بيدؼ التعرؼ عمى مدى ـيـ 
ر  ااطااؿ لمتعميماا وطريقة اإلجابة  وحساو الفدؽ والثباا والمعامقا اإلحفا ية لقمتبا

وقد تـ تطبيؽ اتمتبار بعد اإلنتياء مف التجربة اتستطقعية لدليؿ المعممة عمى عينة 
  ,7عسوا ية مف أطااؿ المستوى الثان  بمدرسة المغاا التجريبية بسوىاج  بمغ عددىا ا

ثقثيف طاًق وطامة  وأسارا التجربة اتستطقعية عف وضوح التعميماا ومارداا اتمتبار  
يما يمى   عرضًا لذلؾ ـو

 أواًل: صدم اختبار وّارات التواصن الغفوى: 

يقفد بفدؽ اتمتبار أف يقيس ما وضع لقياسواحساـ الديف محمد      
    ولمتأكد مف فدؽ امتبار مياراا التوافؿ الساوي استمدـ البحح 264 1,21مازف

 الحال  طريقتيف لقياس الفدؽ عم  النحو التال   
 الصدم الظاِزى: -1

ذا النوع مف الفدؽ عمى مدى مناسبة اتمتبار لما يقيس ولمف يطبؽ عمييـ  يقـو ى
ويقرر ذلؾ مجموعة مف المتمففيف ـى المجاؿ الذى ينتمى إليو اتمتباراسعد 

  وتـ عرض امتبار مياراا التوافؿ الساوي عمى مجموعة مف 7,,1 288عبدالرحمف 
بية  وأيضًا الممتفيف ـى طرؽ الساد  المحكميف الممتفيف ـى طرؽ تدريس المغة العر 

تدريس رياض ااطااؿ ومجموعة مف موجياا ومعمماا رياض ااطااؿ  لمتحقؽ مف الفدؽ 
 الظاىرى لقمتبار. 

 الصدم الجٍائي )التذاٌط الداخمي(  -2

تعتمد ىذه الطريقة عمى مدى ارتباط الوحداا أوالبنود مع بعضيا البعض دامؿ 
  .7,,1 247و بند مع اتمتبار ككؿاسعد عبدالرحمف اتمتبار وكذلؾ ارتباط كؿ وحد  أ

 pearson's correlationوتـ استمداـ معامؿ اترتباط البسيط لبيرسوف ا
coefficient و الذي يقيس العققة بيف متغيريف كمييف ا الدرجاا الكمية لمياراا اتمتبار   

عامقا اترتباط عند مستوى دتلة أغمو م  وأوضحا النتا ج و الدرجة الكمية لقمتبار ككؿ 
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  اتمتبار الحال  0,.,  دالة عند 4 21 20  بينما كانا معامقا ارتباط  العبارااا  2,.,
 يتمتع بقدر عاٍؿ مف التجانس الدامم  بيف مارداتو و محاوره و الدرجة الكمية لو.

 ثاٌيًا: ثبات اختبار وّارات التواصن الغفوى:

 spssبار مف مقؿ استمداـ البرنامج اتحفا ىتـ التحقؽ مف ثباا اتمت  
  والمعادتا اآلتية

 .وعاون "ألفا" لمجبات 
  متوسط المعامقا الناتجة عف تجز ة اتمتبار إلى أجزاء αيمثؿ معامؿ ألااا     

بطرؽ ممتماة  وبذلؾ ـإنو يمثؿ معامؿ اترتباط بيف أى جز يف مف أجزاء اتمتباراسعد 
  .7,,1 244عبدالرحمف 
 :ُالتذشئةالٍصفية باصتخداً وعادلة دتىا 

ـى ىذه الطريقة يطبؽ اتمتبار مر  واحده ـقط  ثـ تقسـ درجاا عينة التقنيف إلى نفايف 
متكاـ يف تمامًا مف حيح العدد ومستوى السيولة والفعوبة  ولكى يتحقؽ ذلؾ ـإنو ينبغى أف 

أو فعوبتيا؛ بحيح يحتوى النفؼ يقسـ اتمتبار بعد ترتيو أس متو حسو مستوياا سيولتيا 
.....   ويحتوى القسـ الثان  عمى 4 0 7 2ااوؿ عمى الاقراا ذواا الترتيو الاردىاأرقاـ

...   ثـ يحسو معامؿ اترتباط بيف درجاا عينة التقنيف ـى 8 4 6 1الاقراا الزوجيةاأرقاـ
   2999 280    اأحمد محمد الطبيو86  4,,1نفاى المقياسامحمود عبدالحميـ منس  

  يبيف نتا ج حساو الثباا بياتيف 0والجدوؿ ا    717  2994امجدى عبدالكريـ حبيو  
 الطريقتيف 

 (1صذٔل )  

 "يعايالث رباث اخخباسيٓاساث انخٕاصم انشفٕٖ

 باسخخذاو يعايم أنفا ٔ انخضضئت انُصفٛت

 انخضضئت انُصفٛت)يعايم صخًاٌ( يعايم أنفا كشَٔباخ انًٓاسة

 1.83 1.79 (1)انًٓاسة 

 1.81 1.75 (2انًٓاسة )

 1.82 1.78 انذسصت انكهٛت

واتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع معامقا ثباا اتمتبار كانا دالة إحفا يًا عند 
ر مؤسراا جيد  لتمتع اتمتبار الحال  بدرجة عالية مف الثباا.2,.,مستوى ا    مما يـو
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  االختبار:سضاب وعاوالت الضّولة والصعوبة ملفزدات 

معامؿ الفعوبة ىو نسبة المتعمميف الذيف أجابوا إجابة فحيحة عف الاقر . ـإذا كانا       
ذا لـ تكف ,,.2إجاباا جميع المتعمميف فحيحة ـإف معامؿ الفعوبة =  وىو أعمى قيمة  وا 

أى إجابة فحيحة ـإف معامؿ الفعوبة = فار وىو أدنى قيمة وىذا يعنى أف معامؿ 
   كما يسير معامؿ السيولة إلى نسبة المتعمميف ,,.2ذ أى قيمة مف افار   الفعوبة يأم

   وتـ حساو معامقا السيولة 0,,1 741الذيف أجابوا إجابة مطأ عف الاقر اأحمد عوده 
والفعوبة لمارداا اتمتبار تمييدًا إلعاد  ترتيو المارداا ترتيبًا تنازليًا  وتتراوح معامقا 

وبذلؾ تعد معظـ      46., -74.,ا معامؿ الفعوبة بيف     48.,-71.,االسيولة بيف
بنود اتمتبارمتااوتة ـى نسو السيولة والفعوبة  حيح روعى ـى إعدادىا الاروؽ الاردية 

 .بيف ااطااؿ
 :سضاب وعاوالت التىييش ملفزدات االختبار 

الذى يعتمد  Kellyتـ حساو معامقا التمييز لمارداا اتمتبار باستمداـ "كيالى"ا  
 عمى المطواا التالية 

 .ترتيو درجاا ااطااؿ ترتيبًا تنازليًا 
  مف درجاا أـراد العينة التى تقع ـى الجزء العموى وىى التى حفما 14ـفؿ %

 عمى أعمى الدرجاا.
  مف درجاا أـراد العينة التى تقع ـى الجزء السامى  وىى التى حفما 14ـفؿ %

 عمى أقؿ الدرجاا.
لة "جونسوف"  وقد تراوحا معامقا تمييز جميع مارداا اتمتبار بيف استمداـ معاد

 .   وىى تعد معامقا تمييز عالية49.,-08.,ا
 سوَ تطبيل االختبار:

تـ حساو زمف تطبيؽ اتمتبار باستمداـ معادلة حساو متوسط زمف اتمتبار  حيح   
طاؿ مف اإلجابة  وحساو تـ قياس الزمف المستغرؽ عند انتياء أوؿ طاؿ مف اإلجابة وأمر 

 دقيقة.   60مر طاؿ  وقد بمغ الزمف المستغرؽاالمتوسط بيف أوؿ وأ
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 طزيكة تصشيح االختبار:

توجد إجابة واحد  فحيحة لكؿ سؤاؿ  ولذلؾ تعد اإلجاباا المتعدد  مطأ  وتـ 
 تصشيح االختبار بٍاء عمى: 

إجابتو عمى عنفر ند إجابة الطاؿ عف السؤاؿ كامًق يحفؿ عمى درجتاف  وعند ع
ى حالة بعض أس مة ذا لـ يجيو نيا يًا يحفؿ عمى فار  واحد يحفؿ عمى درجة واحد   وا   ـو

التحدح التى تتطمو مف الطاؿ الحديح تسجؿ المعممة إجابتو ـى أوراؽ مافة وتقـو بتاريغيا 
 لرفد الدرجاا حسو إجابتو.

 :إدزاءات البشح التذزيبية

 :أواًل: اهلدف وَ جتزبة البشح

ىدـا تجربة البحح الحال  إلى استمداـ استراتيجيةاـكر ػ زاوج ػ سارؾ  ـى تنايذ 
  4ػ  0المنيج المطوراحقى  ألعو وأتعمـ وأبتكر  اطااؿ المستوى الثان  برياض ااطااؿا

 ياراا التوافؿ الساوى .مسنواا وتقفى ـاعميتيا ـى تنمية 
ف ـى جميع المتغيراا ما عدا المتغير وذلؾ مف مقؿ مقارنة نتا ج مجموعتيف متكاـ تي

المستقؿ والمتمثؿ ـى استمداـ استراتيجيةاـكر ػ زاوج ػ سارؾ   إحدى المجموعتيف ضابطة 
 واامرى تجريبية ـى تنايذ بعض مؤسراا ومعايير المنيج المطوراحقى  ألعو وأتعمـ وأبتكر .

 ثاٌيًا:اختيار عيٍة البشح

تحديد عينة البحح مف أطااؿ المستوى الثان     تـالبحح ـى ضوء اليدؼ مف تجربة
  سنواا مف روضة مدرسة المغاا التجريبية بسوىاج لمعاـ الدراسى 4ػ0برياض ااطااؿا

  طاًق وطامة  تـ تقسيميـ إلى ,4ـ  وقد تكونا عينة البحح مفا1,27ـ ػ 1,21
ًق وطامة    طا,7مجموعتيف إحداىما تجريبية واامرى ضابطة وتتكوف كؿ مجموعة مفا 

 ويرجع امتيار ىذه العينة لألسباو اآلتية  
   مما يسيؿ إجراءاا  الباحثوفروضة مدرسة المغاا التجريبية بسوىاج مقر عمؿ

 تجربة البحح.
  أطااؿ المستوى الثان  أكثر ـيمًا وتعامًق مف أطااؿ المستوى ااوؿ مما يسيؿ تنايذ

 المطواا بسيولة.
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 لوا  قدرًا مف التعمـ ـى المستوى ااوؿ. أطااؿ المستوى الثان  قد نا 
 ثالجًا:التصىيي التذزيبى لمبشح:

استمدـ البحح الحال  التفميـ التجريبى  لممجموعاا المتكاـ ة  وذلؾ بامتيار      
المستقؿ عمى المجموعة التجريبية  وت يطبؽ عمى  مجموعتيف متماثمتيف  ثـ يطبؽ المتغير

   واستمدـ البحح الحال  ىذا 7,,1 764اف داليف المجموعة الضابطةاديوبولدو ـ
مياراا التوافؿ الساوي ـى كؿ  تمتبارالتفميـ القا ـ عمى أسموو القياس القبم  والبعدى  

مف المجموعتيف التجريبية والضابطة  حيح تـ تنايذ اانسطة باستمداـ استراتيجية اـكر ػ 
لمجموعة الضابطة بالطرؽ س اانسطة مع ازاوج ػ سارؾ  لممجموعة التجريبية  وتـ تنايذ نا

 المعتاده.
 رابعًا: ضبط وتغريات البشح:

 تضمف البحح الحال  المتغيراا التالية 
 املتغري التذزييب: .1

تمثؿ المتغير التجريب  لمبحح ـى استمداـ استراتيجية اـكر ػ زاوج ػ سارؾ  ـى      
تـ تنايذ ناس اانسطة مع المجموعة وذلؾ مع المجموعة التجريبية  بينما   تنايذ اانسطة

 الضابطة ولكف بالطرؽ المعتاد .
 :املتغري التابع  .2

 مياراا التوافؿ الساويو وى متغير تابع استمؿ البحح الحال  عمى 
 وىى  تـ محاولة ضبط بعض المتغيراا الضابطة    املتغريات الضابطة

لحال  التقارو ـى العمر روعى عند امتيار أـراد مجموعتى البحح ا  العمر الزمن  -
  سنواا  وىـ مف أطااؿ المستوى 4ػ  0الزمن  حيح تقع أعمارىـ ـى الاتر  العمرية مف ا

 الثان  برياض ااطااؿ.
يمثؿ أطااؿ مجموعت  البحح منطقة وبي ة جغراـية     املضتوى االدتىاعي واالقتصادي -

ر وبي ة ليا مستوى اجتماع  تقريبًا واحد  مف مدينة سوىاج  كما أنيـ ينتموف إلى أس
باحص البطاقاا المافة بالبياناا السمفية  الباحثوف قاـواقتفادي متقارو  ـقد 

 لمجموعت  البحح ـى الروضة.
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روعى عند تنايذ تجربة البحح الحال  أف يتـ تنايذ تجربة البحح ـى  الظزوف الفيشيكية: -
البحح مارسا اانسطة ـى مبنى واحد  ناس االاتر  الزمنية  وذلؾ باإلضاـة إلى أف مجموعت 

 وتعرضا لناس الظروؼ مف ضوء وحرار  وتيوية.
 خاوضًا:الفرتة الشوٍيةالتى اصتغزقت فى تٍفيذ جتزبة البشح:

تـ تنايذ اانسطة لمجموعت  البحح ـى ناس الاتر  الزمنية  والتى امتدا مف ااسبوع       
مبر إلى نياية ااسبوع اا  وؿ مف سير ديسمبربالافؿ الدراسى ااوؿ  مف ااوؿ مف سير نـو

ـ  20/22/1,21ـ  وقد توقؼ التنايذ يوـ المميس  1,27ػ  1,21العاـ الدراسى  
 .بمناسبة عيد رأس السنة اليجرية

 صادصًا:اإلدزاءات العىمية لتٍفيذ جتزبة البشح.
ير اإلمكاناا ال الباحثوف قاـ  توفري اإلوكاٌات التذزيبية املطموبة .2 مطموبة لتجربة بتـو
 .البحح

 التطبيل الكبمي ألدوات البشح: .2
البحح اامتبار مياراا التوافؿ الساوى  إلى التأكد مف تكاـؤ  ادا ىدؼ التطبيؽ القبم        

ا مجموعتى البحح قبؿ بدأ المجموعتيف  أى عدـ وجود ـرؽ داؿ إحفا يًا بيف متوسطى درجا
 التجربة.
متبار مياراا التوافؿ الساوي عمى مجموعت  تالقبم   وبعد اتنتياء مف التطبيؽ     

البححاالتجريبية والضابطة   تـ رفد الدرجاا وحساو متوسطاتيا ودتلة الاروؽ بيف 
المتوسطاا باستمداـ امتباراا  لممجموعاا المتكاـ ة  والذى يستمدـ ـى حاؿ امتبار الارؽ 

    وذلؾ عمى النحو التالى ,,,1 714بيف متوسطى عينتيف مستقمتيف افقح أحمد مراد 
تـ حساو المتوسط الحساب  واتنحراؼ المعياري لدرجاا ااطااؿ مجموعت        

البححاالتجريبية والضابطة   باستمداـ امتبار"ا"؛ ثـ حساو دتلة الاروؽ بيف متوسط  
 المجموعة الضابطة والتجريبية كما ىو موضح ـى الجدوؿ اآلتى 
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 ( 2 صذٔل)

ٔيسخٕٖ انذالنت فٗ انخطبٛق انقبهٙ الخخباس يٓاساث انخٕاصم انشفٕ٘ ككم نذٖ قًٛت"ث" 

 يضًٕعخٙ انبحذ

دسصت  انًضًٕعت انخضشٚبٛت انًضًٕعت انعابطت انًٓاساث

 انحشٚت

قًٛت 

"ث" 

 انضذٔنٛت

قًٛت"ث 

"انًحسٕبت 

" 

يسخٕٖ 

 انذالنت

انًٓاساث 

 ككم

دانت  غٛش 1.4 2.11 58 ع و ٌ ع و ٌ

عُذ 

1.15  31 12.4 6.1 31 11.3 5.2 

اتضح مف الجدوؿ السابؽ أنو ت توجد ـروؽ ذاا دتلة إحفا ية بيف متوسطاا درجاا     
مجموعتى البحح ـى التطبيؽ القبم  تمتبار مياراا التوافؿ الساوى   حيح أف قيمة "ا" 

  .0,.,المحسوبة ليس ليا دتلة احفا ية عند مستوى ا
 ح:ًا: تٍفيذ جتزبة البشصابع

بتنايذ تجربة البحح مع مجموعت  البحح االتجريبية والضابطة  بروضة  الباحثوف قاـ     
مدرسة المغاا التجريبية بسوىاج بمساعد  معمماا القاعاا حيح استمدما استراتيجيةاـكر ػ 

المطوراحقى ألعو وأتعمـ وأبتكر   وتحقيؽ  زاوج ػ سارؾ  ـى تحقيؽ بعض مؤسراا المنيج
ا مع المجموعة الضابطة بالطرؽ المعتاد   وتـ اتباع اإلجراءاا التالية عند ناس المؤسرا

 تنايذ تجربة البحح 
قبؿ البدء ـ  تجربة البحح بعمؿ عد  لقاءاا مع مجموعة البحح  الباحثوف قاـ -أ 

بممارسة أنسطة بسيطة  قاـالتجريبية؛ لتعريايـ باتستراتيجية ومطواتيا  كما 
 .اتستراتيجية أثناء تنايذىـ النساطلتدربيـ عمى اتباع مطواا 

تـ أيضًا تجييز جميع اادواا ومفادر التعمـ الممتماة التى تـ اإلستعانة بيا عند  -و 
 تنايذ اانسطة.

تـ استمداـ استراتيجيةاـكر ػ زاوج ػ سارؾ  ـى تنايذ أنسطة المنيج المطوراحقى  -ج 
موعة البحح الضابطة  ألعو وأتعمـ وأبتكر    بينما تـ تنايذ ناس اانسطة مع مج

باستمداـ الطرؽ المعتاد   وقد بدأ تنايذ تجربة البحح ـى ناس الوقا لممجموعتيف 
 االتجريبية والضابطة   كما انتيى التطبيؽ ـى ناس الوقا لممجموعتيف.

 مياراا التوافؿ الساوى   تمتبارالتطبيؽ البعدى  -د 
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لبحح االتجريبية والضابطة   تـ بعد اإلنتياء مف تنايذ تجربة البحح عمى مجموعتى ا   
متبار مياراا التوافؿ الساوى  عمى مجموعتى البحح التجريبية البحح ا أدا تطبيؽ 

تطبيؽ امتبار تـ ىداؼ تجربة البحح   وقد والضابطة بعديًا؛ وذلؾ لمتعرؼ عمى مدى تحقيؽ أ
ء والمميس مياراا التوافؿ الساوى بعديًا عمى مجموعتى البحح يـو الثقثاء وااربعا

ـ  وتـ رفد الدرجاا ـى كسوٍؼ مافة؛ تمييدًا لممعالجاا 27/21/1,21ػ22المواـقاف مف
 اإلحفا ية.

:ٌتائر البشح التذزيبية  
 البشح وحتمين الٍتائر وتفضريِا: فزضاختبار صشة أواًل: 

يما البحح وتحميؿ النتا ج وتاسير نتا ج  يمى توضيح مطواا امتبار فحة ـرض ـو
 القياس  تطبيؽ أدات 

 والذى ٌص عمى: البشح: اختبار فزض

بيف متوسطى درجاا أطااؿ المجموعة   ,,0,اعند مستوى  "يوجد ـرؽ داؿ إحفا ياً 
التجريبية التى تناذ اانسطة باستمداـ استراتيجيةاـكر ػ زاوج ػ سارؾ  وأطااؿ المجموعة 

س البعدى تمتبار مياراا الضابطة التى تستمدـ الطرؽ المعتاد  ـى تنايذ اانسطة ـى القيا
 التوافؿ الساوى لفالح أطااؿ مجموعة البحح التجريبية."

وبمعالجة درجاا مجموعتى البحح إحفا يًا ـى التطبيؽ البعدى تمتبار مياراا 
 التوافؿ الساوى كانا النتا ج كما بالجدوؿ التالى 

 (3صذٔل)

 قًٛت"ث" ٔيسخٕٖ انذالنت فٗ انخطبٛق انبعذٖ الخخباس 

 ساث انخٕاصم انشفٕٖ نذٖ يضًٕعخٗ انبحذيٓا

 اتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمى 

 انًٓاساث

 

 انًضًٕعت انخضشٚبٛت انًضًٕعت انعابطت
دسصت 

 انحشٚت
قًٛت"ث" 

 انضذٔنٛت

قًٛت"ث" 

 انًحسٕبت
 يسخٕٖ انذالنت

 ع و ٌ ع و ٌ

 

58 

يٓاساث 

 االسخًاع
31 8.6 2.4 31 16.6 3.2 

 

2.11 

 

11.8  

دانتعُذ 

يسخٕٖ 

1.15 

يٓاساث 

 انخحذد
31 7.7 2.11 31 16.3 3.12 12.8 
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أف ىناؾ ـرقًا داًت احفا يًا بيف متوسط  درجاا مجموعت  البحح التجريبية  - أ
وذلؾ لفالح  والضابطة ـى التطبيؽ البعدي تمتبار مياراا التوافؿ الساوي

بمغا قيمة "ا"   بينما 8.,2المجموعة التجريبية  حيح بمغا قيمة "ا"المحسوبة ا
  .0,., لمستوى دتلةا,,.1  تساوىا08الجدولية عند درجة حريةا

أف ىناؾ ـرقًا داًت احفا يًا بيف متوسط  درجاا مجموعت  البحح  التجريبية  - و
وذلؾ لفالح والضابطة ـى التطبيؽ البعدي تمتبار مياراا التوافؿ الساوي 

بينما بمغا قيمة "ا"    21.8ةاالمجموعة التجريبية  حيح بمغا قيمة "ا"المحسوب
  .0,., لمستوى دتلةا,,.1  تساوىا08الجدولية عند درجة حريةا

قيمة"ا"  ومستوى الدتلة ـى التطبيؽ البعدي تمتبار    يوضح 6والجدوؿ رقـا
 مياراا التوافؿ الساوي ككؿ لدى مجموعت  البحح  

 (4صذٔل سقى)

 الخخباس  قًٛت"ث" ٔيسخٕٖ انذالنت فٗ انخطبٛق انبعذ٘

 نذٖ يضًٕعخٙ انبحذ يٓاساث انخٕاصم انشفٕ٘ ككم

  بيف متوسطى درجاا ,,0,وىذا يعنى أف ىناؾ ـرقًا داًت احفا يًا عند مستوىا     
مجموعتى البحح التجريبية والضابطة ـى التطبيؽ البعدى ـى امتبار مياراا التوافؿ الساوى  

 مف ـروض البحح. وىذا يقود لقبوؿ الارض الثان 
بعض مياراا التوافؿ الساوى  حجـ أثر استمداـ استراتيجيةاـكر ػ زاوج ػ سارؾ  ـى تنمية

 لدى طاؿ الروضة
  حجـ أثر استمداـ استراتيجيةاـكر ػ زاوج ػ سارؾ  ـى تنمية مياراا 0يوضح جدوؿ ا 

 التوافؿ الساوى لمجموعة البحح التجريبية 
 
 

  

 انًٓاساث
انًضًٕعت 

 انعابطت

انًضًٕعت 

 انخضشٚبٛت

دسصت 

 انحشٚت

 

قًٛت"ث

 "

 انضذٔنٛت

قًٛت 

"ث"انًحسٕ

 بت

يسخٕٖ 

 انذالنت

 انًٓاساث ككم

 ع و ٌ ع و ٌ
58 

 

2.11 

 

11.9 

 

دانت عُذ 

يسخٕٖ 

1.15 

3

1 
16.3 4.4 31 

32.

9 
5.8 



 ........................منهج رياض األطفال المطور تنفيذ فاعلية استخدام استراتيجية)فكر ـ زاوج ـ شارك( في تدريس

- 017 - 

 (5صذٔل )

حضى أرش اسخخذاو اسخشاحٛضٛت)فكش ـ صأس ـ شاسك( فٗ حًُٛت يٓاساث انخٕاصم انشفٕٖ 

 انبحذ انخضشٚبٛت: نًضًٕعت

 يسخٕٖ انذالنت  حضى األرش دسصت انحشٚت قًٛت "ث" انًحسٕبت انًٓاسة

1 11.8  

58 

 كبٛش .82

 كبٛش .86 12.8 2

 كبٛش .84 11.9 انًٓاساث ككم

اتضح مف الجدوؿ السابؽ  أف التحسف ـى نمو مياراا التوافؿ الساوي لدى 
اـكر ػ زاوج ػ سارؾ  ـى أنسطة رياض تراتيجيةمجموعة البحح التجريبية يرتبط باستمداـ اس

 % بمستوى دتلة كبير.86وقد جاء حجـ ااثر لنمو المياراا ككؿ   ااطااؿ
قياس ـاعمية استمداـ استراتيجيةاـكر ػ زاوج ػ سارؾ  ـى تنمية مياراا التوافؿ الساوي 

 لطاؿ الروضة 
سارؾ  ـى تنمية مياراا   يوضح ـاعمية استراتيجية اـكر ػ زاوج ػ 4والجدوؿ رقـا

  التوافؿ الساوي لمجموعة البحح التجريبية
  4جدوؿ ا

 ـاعمية استراتيجية اـكر ػ زاوج ػ سارؾ  ـى تنمية مياراا
 التوافؿ الساوي اطااؿ المجموعة التجريبية 

النياية  ـ ف التطبيؽ
العظمى 
 لقمتبار

نسبة 
الكسو 
 المعدؿ

دتلة الكسو 
 المعدؿابميؾ 

 عالية  2.72 ,6 7.,2 ,7 القبم 
 71.9 ,7 البعدى

اتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة الكسو المعدؿ لبميؾ تمتبار مياراا التوافؿ      
   وىذه القيمة أعمى مف الحد الاافؿ لمااعمية الذى حدده بميؾ 2.72الساوى ككؿا

نمية مياراا التوافؿ استراتيجيةاـكر ػ زاوج ػ سارؾ  ـى ت   ويدؿ ىذا عمى ـاعمية 2.1وىوا
الدراساا مف ـاعمية  عميو بعضما أكدتو  وىذا  وىذا ما التجريبيةالساوى لمجموعة البحح 

   8,,1عزالديف ا بتساـ عبد الاتاحا مثؿ دراسة   استراتيجيةاـكر ػ زاوج ػ سارؾ استمداـ 
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ضيؼ  تـ  زعبد العزي  ودراسة  1,21رعد ميدي رزوق  ومحمد إبراىيـ البيادلىاودراسة 
  .,1,2اهللا

 ثالجًا:التوصيات

 ويوفى البحح الحال  بما يمى 
  ضرور  تضميف إطارًا نظريًا ـى منيج احقى  ألعو وأتعمـ وأبتكر  لرياض ااطااؿ عف

 استراتيجية اـكر ػ زاوج ػ سارؾ   وكياية تنايذىا ـى أنسطة رياض ااطااؿ.
 عمى كياية استمداـ استراتيجية اـكر  ضرور  تدريو معمماا رياض ااطااؿ أثناء المدمة

 ػ زاوج ػ سارؾ   ـى أنسطة رياض ااطااؿ.
  اتىتماـ بتوظيؼ استراتيجية ا ـكر ػ زاوج ػ سارؾ    ـى أنسطة الروضة  وتضمينيا مع

يـ ما يسمع وتسجعو  أساليو التعمـ الممتماة التى تنم  قدره الطاؿ عمى اتستماع ـو
 عمى التعبير عف أـكاره.

 قًا تستراتيجية اـكر ػ زاوج ػ سارؾ  التى تيتـ بتإعد مية ناد دليؿ لتنايذ بعض اانسطة ـو
 مياراا اتستماع والتحدح.

 ـى البحح الحال  عند تقويـ  إعداده الذى تـ امتبار مياراا التوافؿ الساوي اد باتسترس
 مياراا التوافؿ الساوي. اطااؿ ـيما يتعمؽا
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ـػػػى الافػػػؿ. دليػػػػؿ المعمػػػـ لتحسػػػػيف طػػػرؽ التعمػػػػيـ والػػػتعمـ ـػػػػى مػػػدارس الػػػػوطف 
 .بيروا.قميمى لمتربية ـى الدوؿ العربيةالعربى.مكتو اليونسكو اإل

ميمػػى فػادؽ ميما يػػؿا ماجػد  .61 مػدمؿ إلػػى العمػوـ التربويػػة ـػى ريػػاض  .4,,1محمػػود فػالح وا 
 ؿ.القاىر  عالـ الكتو.ااطاا

.عماف دار اتجاىاا وتطبيقاا حديثػة ـػى المنػاىج وطػرؽ التػدريس .1,22محمد السيد عمىا .67
 المسير  لمنسر والتوزيع

 ."أثػػر تنػػوع اسػػتمداـ اسػػتراتيجياا الػػتعمـ النسػػط ـػػى تعمػػيـ وحػػد  1,,1يامحمػػد حمػػاد ىنػػد .66
بمقرر ااحياء عمى اكتساو بعض المااىيـ البيولوجية وتقدير الػذاا واتتجػاه نحػو 

دراسػػػاا ـػػػ  اتعتمػػػاد اإليجػػػاب  المتبػػػادؿ طػػػقو الفػػػؼ ااوؿ الثػػػانوى الزراع ".
و طػػػػػػػػػػػرؽ .الجمعيػػػػػػػػػػػة المفػػػػػػػػػػػرية لممنػػػػػػػػػػػاىج المنػػػػػػػػػػػاىج و طػػػػػػػػػػػرؽ التدريس

 .129ػ,29  ص ص 49التدريس.العددا
اتتجاىػػػػػػاا التربويػػػػػػة المعافػػػػػػر  ـػػػػػػى تػػػػػػدريس المغػػػػػػة  .7,,1محمػػػػػػد رجػػػػػػو ـضػػػػػػؿ اهللا .60

 .القاىر  عالـ الكتو.1.طالعربية
 .. دراسة عف مؤسراا التعمـ النسط ـى القرف الواحد والعسريف .4,,1محمد زياد حمدافا .64

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

منػػػاىج ريػػػاض ااطااؿاأسػػػس تنميػػػة  . 9,,1ـؤادالحوامػػػده وزيػػػد سػػػميماف العػػػدوافا محمػػػد .64
 .إربد عالـ الكتو الحديح.الطاولة المبكر  

االعػػػػػاو التربويػػػػػة ـػػػػػى الطاولػػػػػة  .4,,1متػػػػػول  قنػػػػػديؿ ورمضػػػػػاف مسػػػػػعد بػػػػػدوىا محمػػػػػد .68
  ..عماف دار الاكر العربالمبكر 

.ااردف دار المنيػاج اتبػداعى السػامؿ ـػى تربيػة الطاولػة المبكػر . 7,,1الموالد امحمدمحمد  .69
   المسير  لمنسر والتوزيع والطباعة.

  "ـعاليػة إسػتراتيجيت  اـكػر ػ زاوج ػ سػارؾ  واتستقفػاء القػا ميف 0,,1محمد محمود محمػدا .,0
ى تنميػػة ميػػاراا عمػػى أسػػموو  الػػتعمـ النسػػط ـػػ  نػػوادي الرياضػػياا المدرسػػية ـػػ

دراسػػاا التاكيػػر الرياضػػ  وامتػػزاؿ قمػػؽ الرياضػػياا لػػدى تقميػػذ المرحمػػة اإلعدادية".
 .188ػ 172  ص ص 7.كمية  التربية. جامعة حمواف العدداتربوية واجتماعية
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عمػػػػػػػػـ ناػػػػػػػس اتجتمػػػػػػػػاع  التربوياأسػػػػػػػػاليو تعمػػػػػػػػـ  .7,,1محمػػػػػػػد مفػػػػػػػػطاى الػػػػػػػػديو ا .02
  .القاىر  عالـ الكتو.معافر 

 القاىر  عالـ الكتو.استراتيجياا معافر  ـى التعمـ التعاون . " 4,,1ا _____________ .01
مجػػػػاتا تربيػػػػة الطاػػػػؿ ـػػػػ  ااسػػػػر  والمدرسػػػػة مػػػػف منظػػػػور  .0,,1جػػػػابر محمػػػػودا محمػػػػد .07

 .القاىر  عالـ الكتو.تكامم 
 ."أثػػػر ااغنيػػػة ـػػػى تنميػػػة بعػػػض الميػػػاراا المغويػػػة لػػػدى طاػػػؿ 9,,1عفػػػاـ السػػػيدامحمد .06

 .كمية التربية الموسيقية.جامعة حموافستيررسالة ماجالروضة".
.وزار  التربيػػة اإلطػػار النظػػري لمػػنيج ا"حقػػ   ألعػػو وأتعمػػـ وأبتكػػر  . 1,21منػػى محمػػد عمػػىا .00

 والتعميـ.
 .اثػػػر اسػػػتمداـ اسػػػتراتيجية ـكػػػر زاوج سػػػارؾ ـػػػى التحفػػػيؿ 0,,1ناديػػػة سػػػمعاف لطػػػؼ اهللا .04

الرابػػع اإلبتػػدا ى المعػػاقيف  والتاكيػػر اإلبتكػػارى وداـعيػػة اإلنجػػاز لػػدى تقميػػذ الفػػؼ
لمتربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  ة.الجمعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريمجمة التربيةالعمميةسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعيًا.
 .227 247 .ص ص 8 .مجمدا7العممية.العددا

ميػػاراا ـػى المغػػة  .7,,1نبيػؿ عبػد اليػػادي وعبػدالعزيز أبوحسػػيش ومالػد عبػػدالكريـ بسػندىا .04
 .عماف دار المسير  لمنسر والتوزيع.والتاكير

 .ـاعمية برنامج مقترح لدراسة أثر بعض أنواع قفص ااطاػاؿ عمػى 0,,1محمد عمىا نجقء .08
.كمية رسػالة ماجسػتيرتنمية ميارت  اتستماع والتعبيػر السػاوي لػدى طاػؿ الروضة.

 رياض ااطااؿ.جامعة القاىر .
.القاىر  دارالاكر إعػػػداد الطاػػػؿ العربػػػى لمقػػػراء  والكتابػػػة .2999ا عبػػػد الػػػرحمف حجػػػاج ىالػػػو  .09

 العربى.
 .القاىر  دار الاكر العربى.6.ط . رياض ااطااؿ0,,1ا __________ .2
1.  
 .معممػػػػػػة ريػػػػػػاض ااطاػػػػػػاؿ واثػػػػػػراء المغػػػػػػة المنطوقػػػػػػة لطاػػػػػػؿ ,1,2ا _____________ .7

مبر ص78.العددامجمة الثقاـة والتنميةالروضة.دراسة ميدانية.  .,8 ص62 .نـو
.القػػاىر  دار مبكػر  سػتراتيجياا التعمػيـ والػتعمـ ـػى الطاولػة ال .ا2,,1ا محمػود الناسػؼ ىػدى .6

 الاكر العربى.
 ."أثػػر اسػػتمداـ أدو ااطاػػاؿ ـػػى تنميػػة بعػػض ميػػاراا اتتفػػاؿ 2,,1ىػػدى مفػػطاى محمػػدا .0

.الجمعيػػة دراسػػاا ـػػى المنػػاىج وطػػرؽ التدريسالسػػاوي اطاػػاؿ مػػا قبػػؿ المدرسة".
  .يونيو.42المفرية لممناىج وطرؽ التدريس.العددا
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برنػامج مقتػرح لمتكامػؿ بػيف معممػاا ريػاض ااطاػاؿ   ."ـاعميػة,1,2وحيد حامػد عبػد الرسػيدا .4
مجمة اتحاد الجامعػاا وااسر  ـى تنمية بعض المياراا المغوية لدى طاؿ الروضة".

 .المجمػػػػػد 7.كميػػػػػة التربية.جامعػػػػػة دمسػػػػػؽ.العدداالعربيػػػػػة لمتربيػػػػػة وعمػػػػػـ الناس
 الثامف.سبتمبر.
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