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دادإـع
 مدرس مناهج وبرامج الطفل

 جامعة دمياط-كلية الرتبية

 الروضث  االمتثتلف النثا  تنميث  ههثاتاا ااءاا الويثلد لثدف ل  ثا  استهدف هذا البحث  
 باستخدام بر اهج قائم عوى تسلم اا  ا  لعدته الباحن  لهذا اليرض. (سنلاا 6-5هن 

تمنوت لسئو  البح  ف  التؤا  الرئيس: ها فاعوي  بر اهج قائم عوى تسلم اا  ا  فث  تنميث  
 سنلاا(؟ ويت رع عنه:  6 -5النا   هن ههاتاا ااءاا الويلد الالزه  لط ل الروض  االمتتلف 

 ها ههاتاا ااءاا الويلد الش لد الالزه  لط ل الروض ؟  -1
 ها هتتلف تمكن ل  ا  الروض  هن ههاتاا ااءاا الويلد الالزه  لهم؟  -2

 ها التصلت المقترح لبر اهج قائم عوى تسلم اا  ا  لتنمي  ههاتاا ااءاا الويلد الالزه  لهم؟  -3

بر ثثاهج المقتثثرح القثثائم عوثثى تسثثلم اا  ثثا  فثث  تنميثث  ههثثاتاا ااءاا الويثثلد هثثا فاعويثث  ال -4
 الالزه  لهم؟

 قائم  ههاتاا ااءاا الويلد  (ل 

 هقياس ههاتاا ااءاا الويلد لط ل الروض   (ب 

 بر اهج قائم عوى تسلم اا  ا  لتنمي  ههاتاا ااءاا الويلد  (ج 

ل  ثثا  هرحوثث  الروضثث  اإنثثلت ول ثثاى(ا المتثثتلف النثثا  ا الحثثدوء البشثثري : هةملعثث  هثثن  -1
 ( سنلاا. 5/6هن سن ا

عوى ل  ا  الروض  بمدتس  الةمهلتيث  التابةث  الحدوء المكا ي : يطبق البر اهج المقترح  -2
 إلءاتة الزتقا التةويمي ا بمحافظ  ءهياط. 

 . 2018/ 2017عام  صل الدتاس  ااو  هن ال ف البح  هذا  لجرف الحدوء الزها ي :  -3
ههثثثاتاا ااءاا الويثثثلد الشثثث لد المتلثثثمن  فثثث  القائمثثث  التثثث  لعثثثدتها الحثثثد الملضثثثلع :  -4

الباحنثثث ا نمثثثا يقتصثثثر فثثث  الرسثثثلم عوثثثى تسثثثلم بةثثثن لعمثثثا  تسثثثاه  اا  ثثثا  المناسثثثب  
 لط ل الروض ا وبةن تسلم اا  ا  الملهلبين. 

فاعويثثث  البر ثثثاهج القثثثائم عوثثثى تسثثثلم اا  ثثثا  فثثث  تنميثثث  ههثثثاتاا ااءاا الويثثثلد ا  ثثثا  
  سنلاا(. 6-5الروض  بالمتتلف النا   ا

 . تسلم اا  ا  ث ههاتاا ااءاا الويلد ث   ل الروض  :الكلمات املفتاحية
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A Suggested Program based on Children's Drawings to Develop 

Linguistic Performance Skills of Kindergarten Child (5-6 years old) 

Abstract 
Research objective:  

Developing linguistic performance skills of kindergarten children 
(level 2 from 5-6 years) 
Research questions: 

The main question: How a program based on children's drawings could 
develop linguistic performance skills of Kindergarten Child (5-6 years old)?  
Sub-questions:  

1- What is the oral linguistic performance skills required for a 
kindergarten child?  

2- What is the level of kindergarten children in linguistic 
performance skills required?  

3- What is the suggested program based on children's drawings on 
developing the required linguistic performance skills? 

4- What is the effectiveness of the suggested program based on 
children's drawings on developing the required linguistic 
performance skills? 

Research Instruments and Materials: 
1- Linguistic performance skills checklist. 
2- Linguistic performance skills scale for kindergarten children. 
3- A program based on children's drawings to develop Linguistic 

performance skills 
Delimitations of the Research: 

1- Human boundaries: a group of kindergarten children (male and 
female) second level from (5 to 6 years).  

2- Spatial boundaries: the proposed program conducted on 
kindergarten children of “Algomhoria School”, Zarqa Educational 
Administration, Damietta Governorate.  

3- Temporal boundaries: This research conducted in the first term 
through the academic year 2017/2018. 

4- Objective boundaries: The linguistic performance skills required for 
kindergarten children are limited to the oral linguistic performance 
skills included in the list prepared by the researcher. As well as the 
drawings of some children's suitable for the kindergarten child, and 
some drawings of talented children in the field of drawing. 

Main results of the research: demonstrated the effectiveness of the 
prepared program in developing the linguistic performance 
of kindergarten children, second level (5-6 years). 

Keywords: Children's Drawings, Linguistic performance skills, 
Kindergarten Child. 
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تةد هرحو  الط لل  هن لهثم هراحثل حيثاة اإل تثا  م  لثم تمثن لهمهثا جميةثا بالنتثب  لو ثرء 
  ته لو بالنتب  لومةتمع؛ هن حي  عالقتهثا بقثدتة ال ثرء عوثى بنثاا  خصثي  هتماهوث  قثاءتة عوثى 

  هذه المرحو  يكل  قابال لوتأثر االستمتاع بالحياةا وتشكيل وعيها وتلجيه سولنها مإ م  ال رء ف
والتلجيثثثه والتشثثثكيلا واختتثثثاب وصثثثائل الملا نثثث  الصثثثالح  التثثث  تةةثثثل هنثثثه علثثثلا  افةثثثا فثثث  

 هةتمع المتتقبل تمشيا هع عصر المةولهاا واال  ةات المةرف  الذف يةرف بالةللم . 
عنثثدها فهثثم  وثثثروة الةثثالم الةربثث  الحقيقيثث  تممثثن فثث  لبنائثثها ول  الثثه الثثذ ن هثثم ل وثثى هثثا

تجثثا  المتثثتقبل وقثثاءة ااهثث ا والط للثث  تثثا ة  المتثثتقبلا فط ثثل اليثثلم هثثل تجثثل اليثثدا لثثذا تةثثد 
ءتاس  الط لل  واالهتمثام بهثا جثزاا هثن االهتمثام بالحاضثر والمتثتقبل هةثاا حيث  يشثكل اا  ثا  

 ( 59: 2002 الحمدا  ريح  واسة  هن المةتمعا نما يشكول  ااجيا  القاءه  المتةاقب .
ولإا نا ثثثت النهلثثث  التربليثثث  هثثث  الشثثثرط ااساسثثث  لةمويثثث  اإلتثثثالح التربثثثلد والتيييثثثر 
الشاهل ف  المةتمعا فإ  النهل  التربلي  إاتها يةب ل  تنطوثق هثن الةمثق االسثتراتية  لوتربيث  
ف  المةتمع المتمنل ف  تربي  اا  ا  ولعداءهم هنذ هرحو  الط لل  المبكثرةا ا  الط للث  تشثكل 

 رط اللروتة والم اي  لنهل  تربلي  حقيقي . 
م  ليثثث  هحاولثثث  لونهثثثلض بالتربيثثث  وتطليرهثثثا لو متثثثالحها ال تبثثثدل بمرحوثثث  الط للثثث  هثثث  

  اإلو اقثثثاا التثثث  تةاقبثثثت وتتابةثثثت فثثث  ل   فثثث ال هباليثثثا و هحاولثثث  تتثثثير  حثثثل اإلو ثثثا  وال شثثثل
د لو قثثت ا هثثثا ا طوقثثت هثثثن هشثثاتيع النهلثث  التربليثثث  واإلتثثالح التربثثلد فثثث  الثثل ن الةربثثث  قثث

المكثثا  الخطثثأ والةنثثلا  الخطثثأ ولثثم تنطوثثق هثثن الط للثث  الةمثثق االسثثتراتية  ل تثثالح والنهلثث  
 والتطلير ف  التربي  والمةتمع ف  آ  واحد. 

ولثثذل ا فثثثإ  هرحوثث  تيثثثاض اا  ثثا  تةثثثد هرحوثثث  لساسثثي  فثثث  الةمويثث  التربليثثث ا وهرحوثثث  
فيثثثث  واإلءتاخيثثثث  وتمثثثثلين  خصثثثثيته اال  ةاليثثثث  والحرنيثثثث  حاسثثثثم  فثثثث  تشثثثثكيل عقويثثثث  الط ثثثثل المةر 

والةتمي  واالجتماعي  والخوقي  الت   تيح جميةها لوط ل فرتث  التةبيثر والوةثب الحثر بةيثدا عثن 
 القلا ين والنظم الت  تحد هن حري  الط ل و شا ه ولبداعه. 

تقثثل فثث  لهميتهثثا ولإا نثثا  لمرحوثث  تيثثاض اا  ثثا  هثثذا القثثدت هثثن ااهميثث ا فثثإ  الويثث  ال 
لوط ل عن لهمي  هرحو  الط لل  إاتها؛ فهى تةد هن لهم الةناتر ااساسي  لوط ل حي  تتاعده 

وعما يشةر بها نما ل ها وسيو  ههم  هن وسثائل  عوى التلاتل هع اآلورينا والتةبير عن إاتها
تثه وعمثا يشثةر بثه بمةثرء هثيالءه  ريثد ل  يةبثر عثن    فالط ل  مله الةقو  والمةرف  واال  ةال ا

لو  ريثثده؛ ول  نثثا  يةتمثثد فثث  هثثذه المرحوثث  عوثثى بكائثثه ليلجثثه هثثن حللثثه ملثثى هثثا  ريثثدها وبتقثثدم 
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الثذد نثا  يةبثر بثه عمثا  ريثد؛ فبثدال  الط ل ف  الةمر تنمل لديه قدتاته الويلي ا ويتييثر ااسثولب
لوتطثلت بشثكل هوحثل  تأوذ  ريقها  املى حد ها .هن البكاا  بدل الط ل بالتحدى بكوماا ه هله 

الط ثثل فثث  التلجثه  حثثل اآلوثثرين والت اعثثل هةهثثم ليليثثا ا يتثثتمع ملثثيهم هثع التقثثدم فثث  الةمثثرا فيبثثدل 
ويرنب الةمل ليلتل لفماته مليهما وبدو  هثذه القثدتة عوثى التةبيثر وال هثما فثإ  مفثاءة الط ثل هثن 

 (. 149: 2005االنا فا وبراته تبقى هحدوءة 
ق وظي تها الويليث  وتمكثين الط ثل هثن المهثاتاا التث  تمكنثه هثن وتياض اا  ا  لمى تحق

اسثثتخدام الويثث  اسثثتخداها سثثويماا وبخاتثث  فثث  هةثثال  االسثثتماع والتحثثدى عويهثثا ل  تلظثثف نثثل هثثا 
تلفير بيئث  تتميثز بلجثلء جثل  وثق؛ يةثد فيثه الط ثل هن  أ ه ل  يتهم ف  تحقيق هذا الهدفا هن 

دا والتشةيعا والت اعثلا والمشثاتن  اإليةابيث  هثن وثال  ل شثط  حري  ف  الحرن ا والتةبير عن الرل
هختو ثث ا تةمثثل عوثثى تلسثثيع اللعثثاا النقثثاف  لثثها وت ثثتح آفاقثثه الةوميثث ا والةقويثث ا فتةةوثثه قثثاءت ا عوثثى 

ختثثابه  الحثثلاتا والتةبيثثر عثثن تليثثه بحريثث ا وتقبثثل آتاا اآلوثثرينا وتطوثثق لثثه الةنثثا  لتنميثث  الخيثثا ا واب
 . عوى التةاهل والت اعلا والتلاتل هع البيئ  المحيط  به بشكل ميةاب  المزيد هن القدتة
فث   .بقثدت نبيثر. المختو   التث  تلجثه هةومث  الروضث  الط ثل لمماتسثتها تتثهم شط  فاا

ا واختشثاف هيللثه وهلاهبثها احتياجاتثهتغباتثها وتوبيث   ول ثباعحلاسثها  وتربيث هداتك الط ل  تنمي 
ميثل  بثالنمل والظهثلت فث  هنثاد تتثلءه الحرنث  واال طثال  بمثا  تما ثى والتماح لهذه الملاهب وال
 (11: 2005ا عيم  وآورو ا واستةداء الط ل وقدتاته 

وهثثن بثثين اا شثثط  التثث  يمكثثن لمةومثث  الروضثث  ل  تلجثثه الط ثثل ملثثى هماتسثثتها الرسثثم 
والتةبيثثر ليليثثا والتةبيثثر ال نثثىا لو التةثثرض لثثبةن تسثثلم اا  ثثا  والت ميثثر فيهثثا والت اعثثل هةهثثاا 

  عما قد  دوت ف  إهنه لو قوبه هن لفمات قد تنيرها هذه الرسلم.
جزاا  ههما  هثن لجثزاا  تةدم  لرسلم اا  ا  لهمي  نبيرة وهؤثرة عوى حياة الط ل؛ ا ها 

تتهم ف  تحد د  بية  إنثاا الط ثل؛ ا   الت  هن لهم هذه اللسائلنما تةد وصائصه الن تي ا 
بل تةكس حثالتهم الن تثي ا والةقويث  وني يث  تميثتهم ؛  تعةبرر عن  خصياتهم فق تسلم اا  ا  ال

 لأل ياا المحيط  بهم.
وهثثن المةوثثلم ل  تسثثلم اا  ثثا  تتميثثز بمةملعثث  هثثن الخصثثائل التثث  تةةثثل تلظي هثثا  

فث  تنميث  ههثاتاا ااءاا الويثلد الشثث لد عنثد اا  ثا  لهثرا عوثى جا ثثب نبيثر هثن ااهميث ا فهثثى 
فال تةتمد عوى قلا ين ثابت ا لو عوثى متقثا  ل ثن الرسثما بثل تةتمثد عوثى المنطثقا بالتوقائي  تتميز 

وال مر الخاص بالط لا وتلضح  بية  الحياةا لو الةالم الذد يعيشثه الط ثلا فيةتمثد عثاءة  عوثى 
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الخيا  ف  تسم بةن ااحداىا لو اا ياا الملجلءة ف  هخيوتها ويرف ل ها قاءتة عوثى تلضثيح 
الشث افي  فيةتمثد الط ثل عوثى التةبيثر المبا ثر عمثا ا نمثا تتميثز بفمات الت   ريد ل  يعةبرر عنهثااا

يشةر بها بين النظر عن الصلتة الت   راها ف  هخيوتثها وقثد  وةثأ لوخوث  بثين اللاقثعا والخيثا  
هثن لجثثل م تثثاج تسثثلم جد ثثدةا قثثد تمثثل   يثثر هأللفثث  عنثثد اا ثثخاص المحيطثثين بثثها هنثثل: تسثثمه 

ا وهثثن بثين الخصثائل التث  تتميثثز بهثا تسثلم اا  ثا ا مضثثاف  ائن  ريثبا لو لصثد قخ ويثال لمث
التمثثرات؛ مإ  وةثثأ ل وثثب اا  ثثا  ملثثى تمثثرات تسثثلمخ نثثا لا قثثد تسثثملها فثث  ملثثى التوقائيثث  والشثث افي ا 

التابقا وإل  لشةلتهم بأ  الرسال  التث  لتاءوا ل   لتثولها هثن الرسثلم التثابق  لثم تصثل بشثكل 
يحا لو بتبب اتتبا هم المبا ر بململ  الرسما فيةتمدو  عوى تمراته هن لجل تأخيد هدف تح

 (.87: 2007االهنيدفا  لهميته عندهما هنل: تمرات تسم اللالد نا ولفراء الةائو ا والمنز 
خما ل  الرسم يةد وسيو  هتميزة ل هم الةلاهل الن تي  الت  لها ءوت ف  سولك الط ل نما 

  ةاليثثا عثثن القوثثق او ظثث ا ويتثثاعد الط ثثل لوتن ثثيس الهثثن ل ثثكا  التلاتثثل  يثثر  كاليةثثد نثثذل   ثث
واليلب والتلترا و يرها هن التولنياا التث  قثد ال يتثتطيع فهمهثا فلثال  عثن اإلفلثاح عنهثاا 
فويثث  الط ثثل فثث   الثثب ااحيثثا  تمثثل  قاتثثرة فيعشثثكل عوثثى المبثثات فهمهثثا لو تمنةثثه قيثثلءهم هثثن 

تةاهاته ف  ا  الرسم هن الطر  المتاعدة ف  التةرف عوى هيل  الط ل و التحدى عنهاا وقد يكل 
لذا نا ت الصو  بين ؛ عالقته باآلورين وني ي  تميته لهما فالط ل يحتاج لوشةلت بأهيمته وقيمته

 التةبير ال ن  والذاا قلي  بطبية  الحا .
ل  تثثهم لو  همثثا سثثبق  تلثثح ل  لرسثثلم اا  ثثا  ثثثث سثثلاا لخا ثثت اتسثثلم تسثثمها اا  ثثا 

تسثثثلم تسثثثمها تسثثثاهل  نبثثثات لأل  ا (ثثثثث لهميثثث  نبيثثثرة فثثث  حيثثثاة الط ثثثلا ويمكثثثن لمةومثثث  الروضثثث  
 تلظي ها لتنمي  ااءاا الويلد عند اا  ا ا وبخات  ف  تلتته المنطلق  "استماعا وتحدثا". 

 آلتي :  بع محتاس الباحن  بمشكو  البح  هن وال  المصاءت ا
 تائج البحلى والدتاساا التابق  الت  ل اتا ملى ل  ل  ا  هرحو  الروضث  بحاجث  ملثى  -1

 تنمي  ههاتاا ااءاا الويلد الش لد لد هم. 

الخبثثرة الميدا يثث  لوباحنثث  هثثن وثثال  م ثثرافها عوثثى التربيثث  الةمويثث  لطالبثثاا  ثثعب  تيثثاض  -2
 ثثا  هرحوثث  الروضثث  بحاجثث  ملثثى اا  ثثا  بكويثث  التربيثث ا والتثث  اتلثثح هثثن واللهثثا ل  ل 

 تنمي  ههاتاا ااءاا الويلد الش لد لد هم. 
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الدتاسثثثث  االسثثثثتطالعي  التثثثث  قاهثثثثت الباحنثثثث  بإجرائهثثثثا عوثثثثى عينثثثث  هثثثثن ل  ثثثثا  الروضثثثث   -3
  ثثثثثثال و  وثثثثث ( بروضثثثثثث  هدتسثثثثثث   16سثثثثثثنلاا(ا بوثثثثث  عثثثثثثدءهم ا6-5ا المتثثثثثتلف النثثثثثثا  

ءهيثثثثثثاطا  ثثثثثثلم ااحثثثثثثد الملافثثثثثثق  الةمهلتيثثثثثث ا التابةثثثثثث  إلءاتة الزتقثثثثثثا التةويميثثثثثث  بمحافظثثثثثث 
 ا والت  نا ت  تائةها نما هل هبين بالةدو  اآلتى: 17/4/2016

 ةــــالعيــــة االستطــــدراســــج الــــائــــ( نت1جدول )

 عدد األطفال ارةـــــــــــــــــــامله
 مستوى التمكن

 املستوى العام % النسبة املئوية
 غري متمكن متمكن

 لة مستخدما أدوات استفهام متنوعةيطرح أسئ

16 

2 14 512 

 
 25 6 15 1 ينوع يف حديثه بني اجلمل ) فعلية وامسية (

 512 14 2 حيدد أفكار املوضوع الذى يطلب منه التحدث فيه
 25 12 4 يطرح أسئلة مستخدما أدوات استفهام متنوعة

 75 18 13 3 يصف صورة تعرض عليه وصفا مقبوال
 %15  املستوى العام

ويتلح هن الةدو  التابق ل  المتتلف الةام لتمكن ل  ا  الروضث  هثن ههثاتاا ااءاا 
 %(ا وهى  تب  هتد ي  جدا.  15الويلد الالزه  لهم ءو  المتلس ا حي  بو  هذا المتتلف ا

نثثا  ( ملثثى تنميثث  ههثثاتاا تتحثثدء هشثثكو  البحثث  فثث  حاجثث  ل  ثثا  الروضثث  االمتثثتلف ال
 ااءاا الويلد لد هما ويمكن التصدف لمشكو  البح  هن وال  التؤا  الرئيس اآلتى: 

ها فاعوي  بر اهج قائم عوى تسلم اا  ا  ف  تنمي  ههاتاا ااءاا الويلد الالزه  لط ل 
 سنلاا(؟  6 - 5االمتتلف النا   هن  الروض 

 ويت رع هنه ااسئو  التالي :
 اتاا ااءاا الويلد الش لد الالزه  لط ل الروض ؟ ها هه -1
 ها هتتلف تمكن ل  ا  الروض  هن ههاتاا ااءاا الويلد الالزه  لهم؟  -2

هثثثا التصثثثلت المقتثثثرح لبر ثثثاهج قثثثائم عوثثثى تسثثثلم اا  ثثثا  لتنميثثث  ههثثثاتاا ااءاا الويثثثلد  -3
 الالزه  لهم؟ 

تنميثث  ههثثاتاا ااءاا الويثثلد  هثثا فاعويثث  البر ثثاهج المقتثثرح القثثائم عوثثى تسثثلم اا  ثثا  فثث  -4
 الالزه  لهم؟
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هثن  هدف البحث  تنميث  ههثاتاا ااءاا الويثلد لثدف ل  ثا  الروضث  االمتثتلف النثا  اسثت
 ا وإل  هن وال  ااهداف ال رعي  لوبح  الةوم  والمتمنو  ف : (سنلاا 5-6

لمثا عويثه ااءاا الويثلد ا  ثا  هرحوث   اللتف: حي  وتف هذا البح  اللاقثع الحثالى -1
  الرياض المتتلف النا  .

الت تثثثير: حيثثث  قثثثدم ت تثثثيرا لمثثثا عويثثثه اللاقثثثع الحثثثالى هثثثن تمكثثثن ل  ثثثا  هرحوثثث  الريثثثاض  -2
 المتتلف النا   

 وي.  ـــارات األداء اللغـــمن مه
يتثهم  التنبؤ: حي  تنبأ هذا البح  بأ  تن يثذ بر ثاهج قثائم عوثى تسثلم اا  ثا  يمكثن ل  -3

  ف  تنمي  ههاتاا ااءاا الويلد ا  ا  هرحو  الرياض المتتلف النا  .

تتمنثل لهميثث  هثذا البحثث  فثث  الملضثلع الثثذف يةالةثه والمتمنثثل فثث  تنميث  ههثثاتاا ااءاا الويثثلد 
 م عوى النحل اآلتى: ا  ا  الروض  هن وال  تسلهاتهما نما تتمنل ف  هةملع  المتت يد ن هنها وه

ل  ثثا  الروضثث : حيثث  يتثثهم هثثذا البحثث  هثثن وثثال  البر ثثاهج المةثثد فثث  تنميثث  ههثثاتاا  -1
 الويلد لد هم.  ااءاا

هةومثثاا الروضثث : حيثث  يقثثدم هثثذا البحثث  لهثثن بر ثثاهج يمكثثن تلظي ثثه فثث  تنميثث  ههثثاتاا  -2
 ااءااالويثثثلد لثثثثدف ل  ثثثثا  الروضثثث  االمتثثثثتلف النثثثثا  (ا ونثثثذل  قائمثثثث  بمهثثثثاتاا  ااءاا

 الويلد الالزه  ا  ا  الروض  االمتتلف النا  (. 

هخططثثل بثثراهج اا شثثط  ا  ثثا  الروضثث : حيثث  يقثثدم هثثذا البحثث  لهثثم بر ثثاهج لتنميثث   -3
الويثثثلد لثثثدف ل  ثثا  الروضثثث  االمتثثثتلف النثثا  (ا ونثثثذل  قائمثثث  بمهثثثاتاا  ههثثاتاا ااءاا

يمكن االستر اء بهما ف  بنثاا  الويلد الالزه  ا  ا  الروض  االمتتلف النا  (ا ااءاا
  اا شط  المقده  لط ل الروض .

الباحنل  ف  هةثا  تيثاض اا  ثا : حيث   نيثر هثذا البحث  فث  عقثللهم بةثن القلثايا  -4
 البحني  الت  يمكن التصدد لها هن وال  لبحاى عومي . 

ةملع  هن اا شط  المرتبط  ببةن تسلم البر اهج: يةرف مجرائيا ف  هذا البح  بأ ه: ه -1
اا  ا  هن قبل تساهين هتخصصين ف  هةا  تسلم اا  ا ا والمماتساا الةمويث  التث  

 . لد هم تنةكس ف  تسلم اا  ا  ل  تهم والت  قد تتهم ف  تنمي  ههاتاا ااءاا الويلد 
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ها تسثثثاهل  تسثثثلم اا  ثثثا : تةثثثرف مجرائيثثثا فثثث  هثثثذا البحثثث  بأ هثثثا: الرسثثثلم التثثث   رسثثثم -2
هتخصصل  ف  هةا  تسلم اا  ثا ا لو التث   رسثمها اا  ثا  ل  تثهم اسثتةاب  لمنيثر 

 ءاووى لو واتجى. 

التنمي : وتةرف مجرائيا بث: هقدات التحتن الذف يحثدى فث  هتثتلف ااءاا الويثلد لثدف ل  ثا   -3
 البح . الروض ا والذف تةكته هتلسطاا ءتجاتهم ف  اوتبات ااءاا الويلد المتتخدم ف  

ههثثاتاا ااءاا الويثثلد الشثث لد: وتةثثرف مجرائيثثا فثث  هثثذا البحثث  بأ هثثا: ت م م ثثن الط ثثل هثثن  -4
لوتةبيثثثر عمثثثا  ثثثدوت فثثث  قوبثثثه هثثثن  "اسثثثتماعا وتحثثثدثا" اتثثثحيح ااسثثثتخداهاسثثثتخدام الويثثث  

هشثثثاعرا وفثثث  عقوثثثه هثثثن لفمثثثات حثثثل  بةثثثن تسثثثلم اا  ثثثا  التثثث  تقثثثدم لثثثها لو يكوثثثف 
    وه هله .بإبداعهاا بوي  سهو  وبتيط

 قتصر البح  عوى ها  و :ا
 ( سنلاا 5/6ال  ا  هرحو  الروض  اإنلت ول اى(ا المتتلف النا    بةن: الحدود البشرية -1
عوى ل  ا  الروض  بمدتس  الةمهلتي  التابة  : يطبق البر اهج المقترح الحدود المكانية -2

 محافظ  ءهياط. إلءاتة الزتقا التةويمي ا ب
 . 2018/ 2017عام ال صل الدتاس  ااو  هن  ف البح  هذا  لجرف : الحدود الزمانية -3
ههثثاتاا ااءاا الويثثلد الشثث لدا والمتلثثمن  فثث  القائمثث  التثث  لعثثدتها : الحددد الموعددو   -4

الباحنثثث ا نمثثثا يقتصثثثر فثثث  الرسثثثلم عوثثثى تسثثثلم بةثثثن تسثثثاهى اا  ثثثا  المناسثثثب  لط ثثثل 
 اا  ا  الملهلبين.  الروض ا وبةن تسلهاا

 ويدوت هذا اإل ات حل  المحاوت اآلتي : 
 : تسلم اا  ا  الم هلم وااهمي  المحور األول
 ااءاا الويلد لط ل الروض  اللاقع والمأهل : المحور الثان 
 نميثث  ههثثاتاا ااءاا الويثثلد  حثثل تصثثلت هقتثثرح لتلظيثثأل تسثثلم اا  ثثا  فثث  ت: المحددور الثالدد 

 وفيما  وى عرض لمل هحلت هن المحاوت التابق :  ... لد هم الش لد 
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 :رسوم األطفال املفهوم واألهميةاحملور األول 
وهثثثثن وثثثثال  هثثثثذا المحثثثثلت سثثثثلف تةثثثثرض الباحنثثثث ا لم هثثثثلم تسثثثثلم اا  ثثثثا ا ولهميتهثثثثاا 

 وت تيرها وتحويوهاا والدتاساا التابق  الت  تناولتها: 
 ال: ــــوم األطفــــوم رســــمفه -1

تةثثثثثدء وجهثثثثثاا  ظثثثثثر البثثثثثاحنين فثثثثث  تةريثثثثثأل تسثثثثثلهاا اا  ثثثثثا ا وفيمثثثثثا  وثثثثث  عرضثثثثثا 
 لبةن هذه التةري اا: 

( بأ هثثا توثث  التخطيطثثاا الحثثرة التثث  يةبثثر بهثثا اا  ثثا  254:  2018تةرفهثثا اعبثثاءدا  (ل 
ا المختو ثثث  عوثثثى عثثثن فمثثثرة لو هلضثثثلع بلاسثثثط  وسثثثائل التن يثثثذ الول يثثث  بأ لاعهثثثا وتراخيبهثثث

 المتطحاا المناسب 
( بأ ها تو  التخطيطاا الحثرة التث  يةبثر بهثا اا  ثا  73: 2015تةرفها اعبد المةيدا  (ب 

عوثثثى لد سثثثطح نثثثا ا ويثثثن س بهثثثا عمثثثا فثثث    تثثثه بأسثثثولبه الخثثثاصا ويتثثثرجم لحاسيتثثثه 
الذاتي  هن واللها ءو  ضيلط لو تتو ا وه  تةتبر هظهرا هن هظاهر النملا ويت اعل 

 ع جلا ب النمل المختو   ت اعال ميةابيا  ؤثر فيها وتؤثر فيه.ه
( بأ ها النتاجاا الت   نةزهثا الط ثل عوثى لد سثطح 205: 2012تةرفها اعبد الشهيدا  (ج 

خثثا  سثثلاا اوت ا لو جثثدتا ا لو لتض...( هتثثتخدها ل لاعثثا هتةثثدءة هثثن ااءواا والمثثلاء 
لم  نةزها الط ل هن توقاا   ته اسثتةاب  هنل اااقالما الطبا يرا االلا ا..( وهذه الرس

 لدافع ءاوو  لديه.
( بأ هثثثا نثثثل هثثثا  رسثثثمه الط ثثثل ويةكثثثس هثثثن واللثثثه 6: 2003خمثثثا يةرفهثثثا االقحطثثثا  ا  (ء 

 حقيق  ها  دوت ف    ته بحي  ال يطوب هنه فل  قدتاته هما يةةوه عاجزا عن التةبير.

سثلم التث   رسثمها تسثثاهل  وهثن وثال  هثا سثبق عرفثت الباحنث  تسثلم اا  ثا  بأ هثا: الر  (ه 
هتخصصل  ف  هةا  تسلم اا  ثا ا لو التث   رسثمها اا  ثا  ل  تثهم اسثتةاب  لمنيثر 

 ءاووى لو واتجى. 

 ال:ـــوم األطفـــرسة ـــأهمي -2
الط ل ب طرته يميل ملى الرسما فالرسم يةةوه يةبر عن وجدا ثه وعمثا يشثةر بثه ولفثرا  نثل 

ل هثن وثال  تسثلهاته التثملف هثع هحيطثه االجتمثاع ا فالرسثم هشثاعره الحبيتث ا لثذا يحثاو  الط ث
بالنتب  لوط ل وسيو  هن وسائل التةبير نما ل ه يتهم ف  تنمي  الت ميثر المةثرء لثدف الط ثل عثن 

 (62: 2017براهيم وعبد هللا ام ريق تدتيبه عوى التخيل واإلءتاك والتنظيم والتراب  ا
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 يل :ويمكن االستفادة من رسوم األطفال فيما 
 االجتماعي  لو الن تي  الت  يةا   هنها الط ل تشخيل بةن المشكالا التولني  لو (ل 

 .يتاعد الط ل عوى التميأل هع البيئ ا والتةبير عنها (ب 
 .تلسيع قدتة الط ل عوى التحويل والمالحظ  وزياءة ثقته بن ته وتقبل اآلورين (ج 
 .الذاا لديهاختاب الط ل الخبراا الالزه  لتملين  خصيته وتملين ه هلم  (ء 

وباوتصثثات يمكثثثن القثثثل : م  تسثثثلم اا  ثثثا  تةثثد بمنابثثث  اوتبثثثاتاا سثثثيكلللجي  يمكثثثن هثثثن 
واللهثثثا المشثثثف عثثثن  خصثثثي  الط ثثثل وتحد ثثثد جلا ثثثب القثثثلة واللثثثةف لديثثثها وليلثثثا المشثثثف عثثثن 

 (.32: 2007المشاخل الت  يةا   هنها الط ل سلاا نا ت لسري  لو اجتماعي  لو  يرها اهحمدا 
 وتحليل رسوم األطفال:تفسير  -3

( ل  المنظمثاا الرسثلهي  هثا هث  مال هةملعث  هثن 364 :2009تلضثح ءتاسث  اسثراياا 
التملينثثثاا والتمنثثثيالا الخطيثثث ا التثثث  تةبثثثر عثثثن ه ثثثرءاا المحتثثثلف الو ظثثث  فثثث  تثثثلتة بصثثثري ا 
ويةثثثب ل   ثثثتم تثثثدتيب هةومثثث  المثثثداتس عوثثثى اسثثثتخداهها وظي يثثثا؛ بهثثثدف تنظثثثيم اافمثثثات ولبثثثراز 

قثاا المتلثثمن  بثين ه ثثرءاا هثذا المحتثثلف؛ همثثا  يتثر عمويثث  اسثتيةابه وهةالةتثثه واسثثتةاءته الةال
  هن الذاخرة البشري  عند حاج  المتةوم مليها ف  جميع هراحل التةويم.

يةثد هخططثا عقويثا و ثكال هثن   منظم الرسله( ل  ال237: 2017 سةدا)وتؤند ءتاس  
بصريا ف  التةبير عن المةرف  والم اهيما وها بينهثا  ل كا  التلاتل  ير الو ظ ا ويتتخدم تهزا

هثثثن عالقثثثاا فثثث   ثثثكل  نشثثث  الثثثذاخرة واسثثثتدعاا المةولهثثثاا الالزهثثث ؛ لت تثثثير هةثثثا   المومثثثاا 
الةد دةا وفهم ءالل  الصلتا ويتثتهدف هثذا المثنظم الرسثله  تثلفير قنثاة اتصثا  بصثري  لتيتثير 

  لتالهيذ.عموي  تةويم الم رءاا الويلي  وتنميتها لدف ا
حاولثثت الةد ثثد هثثن الدتاسثثاا البحثث  عثثن ت تثثيراا لرسثثلم اا  ثثا ا ولثبتثثت  تائةهثثا ل  الرسثثم و 

اا  ا  الذ ن  رسثمل  هثم ل  ثا  سثةداا. يةبثرو  يةد لءاة هن لءواا التةبير هنوه هنل الوةب والمالما و 
البثثثاحنين  يمثثثنح عثثثن هخثثثاوفهم ولفثثثراحهم ولحالههثثثم وللمهثثثم وهثثثا ملثثثى إلثثث  هثثثن وثثثال  الرسثثثلهااا نمثثثا

لالتصثا  والةمثل  لءاة الرسثم هثل ف. الملجثلءه حثللهم ثياا اابالةالم و  عالق  اا  ا لءل  حل   والتربليين
   ((Farokhi and Hashemi, 2011: 2221يمنل وجه   ظرهم لشخصيتهم.بالنتب  لال  ا  و ال ن  

 :(99االميال  : من تحليل رسوم األطفال فيما يل   االستفادةويمكن 
هةرفثث  المتثثتلف المةرفثث  لوط ثثلا فمومثثا تسثثم الط ثثل لجثثزاا وت اتثثيل لخنثثر يحصثثل عوثثى  (ل 

 .ءتج  لعو 
ت تثثير تسثثلم اا  ثثا  وفقثثا لونظريثث  االسثثقا ي  ولثثثر الثثدوافع الال ثثةلتي  التثث  تظهثثر هثثن  (ب 

 وال  تسمه هما يتاعد ف  التةرف عوى  خصيته وه هلهه لذاته وتقد ره لها. 
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  تي تناولت رسوم األطفال:الدراسات السابقة ال -4
تةثد هثن لهثم هثدوالا الةمويث  التةويميث ا وبخاتث   "ليثا نثا   لعهثا" ظرا ا  تسثلم اا  ثا  

فثث  هرحوثثث  الط للثث ا فقثثثد اهثثثتم بهثثا البثثثاحنل  عوثثثى اوثثتالف تخصصثثثاتهما وهثثثن بثثين الدتاسثثثاا التثثث  
فيثثد ل تةويمثثى لتنميثث  ( التثث  اهتمثثت بتصثثميم بر ثثاهج 2001 ءتاسثث  اهتثثةلءااهتمثثت برسثثلم اا  ثثا ا 

( التثثث  هثثثدفت التةثثثرف عوثثثى 2006ههثثثاتاا الرسثثثم لثثثدف ل  ثثثا  هرحوثثث  الريثثثاضا وءتاسثثث  اااهيثثثرا 
( حيثثث  2007 الةالقثثث  بثثثين االتثثثزا  اال  ةثثثال  والتحريثثثأل فثثث  تسثثثلم اا  ثثثا ا وءتاسثثث  االحلثثثره ا

 ) وءتاسث  اهتمت بالبح  بخصائل تسلم اا  ا  وتلظي ها فث  تصثميم للحثاا اإلت ثاء المدتسث ا

Press and Epstein, 2007)  التث  اهتمثت بتنميث  ههثاتاا المتابث  لثدف الط ثل هثن وثال  الرسثما
خثدا عوثى لهميث  الةمثع بثين ال نثل  والقثرااة والمتابث  ل( التث  Grant and others, 2008وءتاسث  ا

المدتسث  فث   ( التث  قاهثت بتحويثل تسثلم ل  ثا  هثا قبثل2009ءتاس  االهةا  ا و  عند تةويم اا  ا ا
( التث  هثدفت المشثثف 2012وءتاسثث  اعبثد الشثهيدا  ان تثي  واإلءتاك البصثرف لثد همضثلا الثدالالا ال

عن تطلت إناا اا  ا  عبر المراحل الةمريث ا هثن وثال  تةبيثراتهم ال نيث  فث  الرسثما وعالقث  الثذناا 
ء   اهتمت بالتةرف عوثى اابةثا( الت 2017 براهيم وعبد هللااموءتاس  ابالتةبير ال ن  لرسلم اا  ا ا 
ا ولهميثثث   خصثثثثي  البطثثثل وءوتهثثثثا التربثثثلد فثثث  ميصثثثثا  اافمثثثات والقثثثثيم التربليثثث  فثثث  تسثثثثلم اا  ثثثا 

التثث  اهتمثثت بثثإبراز هراحثثل التطثثلت ال نثث  وهنهثثا  (2017ا وءتاسثث  ا لسثثفا المقصثثلءة ملثثى اا  ثثا 
ن الةا ثثرة مال هثثن  ثثرف ال نثثا ين الرسثثم عنثثد اا  ثثا ا وااسثثباب التثث  تثثؤءد ملثثى ا ثثدثات فثثنهم بةثثد سثث

( 2018 وءتاسثث  اعبثثاءدا الثثذ ن يكرسثثل  حيثثاتهم السثثتةاءة هثثذا الشثثةلت وهحاولثث  التةبيثثر الط ثثلل ا
 الت  هدفت مل  هةرف  الخصائل المشترن  بين تسلهاا اا  ا  والرسم البدائ . 

  ثا  التث  قاهثت بتصثميم بر ثاهج لتةوثيم اا (Pliogou and others, 2018)وءتاسث  
  هباءئ التربي  االجتماعي  هن وال  عرض الصلت وااعما  ال ني  والتحدى عنها هع اا  ا .

ل  هثذه الرسثلم  Vicki Spandel 2015 فيكد  سدباندلوفث  هثذا تثرف الماتبث  ااهريكيث  
والصلت ههما تمن؛ فإ مثا هث  الطريثق إلعثداء المتثاب الصثياتا وه تثاح تقثدههم فث  التةبيثر والمتابث ا 
توث  الرسثلم واا ثثكا  هث  التثث  تةةثل لوثثنل الويثلد تثثلتا ولحن ثا هحبب ثثا عنثد التةبيثثر عثن ال ثثرحا لو 
ثثا عنثثد التةبيثثر عثثن الحثثز ا و حثثن هثثع هثثذا تثثيات ا لو نبثثاتا  تثثتةيب لهثثذا التةبيثثر بةمثثقا ءو   هخي  

مثثاا هةرفثث  سثثابق  بالرسثثام لو المصثثلت لو الماتثثب عوثثى اإل ثثال ؛ حيثث  تمثثل  هثثذه الرسثثلم هثثع المو
 (.سبا د  Spandel, 2015: 187-188هؤثرة لوياي  ف  ناف  هشاعر ا اإل تا ي  ولفمات ا. ا
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وعوى هذا يةب اإل ثاتة هنثاا وفث  هثذا التثيا  ملثى ل  تةوثيم القثرااة والمتابث  فث  تيثاض 
ا عوثثثى التهيئثثث   اا  ثثثا   نبيثثثى لال يحتثثثل المكا ثثث  التثثث  يحتوهثثثا تةوثثثيم االسثثثتماع والتحثثثدى اعتمثثثاء 

ي ات. الوي العن ا المعتَّابع الصرِّ  لي  بالصلت واا كا  والرسلم المةبرة عما  ريده ل   
   :األداء اللغوي لطفل الروضة الواقع واملأمول احملور الثاني:

وهثثن وثثال  هثثذا المحثثلت سثثلف تةثثرض الباحنثث ا لم هثثلم الويثث ا وههاتاتهثثاا والويثث  عنثثد 
 اا الويلد عند اا  ا : اا  ا ا والدتاساا التابق  الت  تناولت ااء

 ة:ـــــوم اللغـــــمفه -1
تةد الوي  هن لهم الةناتثر ااساسثي  لوط ثل حيث  تتثاعده عوثى التلاتثل هثع اآلوثرينا 
والتةبير عما يشةر بها و ظرا اهميتها تناو  الةد د هن الباحنين ءتاسثتها وتةري هثاا ونثل باحث  

الف ف  تيا   هذه التةري اا فإ ها هتشثابه  عرف الوي  هن هنظلته الخاص وبالر م هن االوت
 ف  الململ ا وهن هذه التةري اا ها  و :

 الوي  هث   ظثام تثلت  لثه لتثل  وقلاعثد هت ثق عويهثا بثين لفثراء المةتمثع بحيث  تصثبح  (ل 
 وسثثثثثثثثثثيو  لالتصثثثثثثثثثثا  والتلاتثثثثثثثثثثل والت ثثثثثثثثثثاهم فيمثثثثثثثثثثا بيثثثثثثثثثثنهما وتتلاتثهثثثثثثثثثثا ااجيثثثثثثثثثثا  جيثثثثثثثثثثل 

 (.19: 2009بةد آور اعبد الهاءد وآورو ا 
الوي  ه  القدتة عوى تملين   رة هن الرهلز المت ق عويها لوتةبير عمثا  ثدوت فث  الثذهن  (ب 

هثثثن لفمثثثات وهشثثثاعر وه ثثثاهيما نمثثثا ل هثثثا القثثثدتة عوثثثى حثثثل لو ت تثثثير هثثثذه الشثثث رة ولءتاك 
 (.11: 2009ا يب  وآورو ا  الرهلز الت  تتمل  هنها

لتلتثثيل اآلتااا حيثث  تمثثل  الويثث  هثث  هةملعثث  هثثن الرهثثلز المت ثثق عويهثثا والمتثثتخده   (ج 
هذه الرهلز هختاتة عشلائيا ولمنها هرنب  تبةا لقلا ين هةين  ووضثةت فث  لسثولب ليثلد 

 (.4: 2009هحدءا وقد تمل  الوي  هحكي  لو  ير هحكي  اسةيدا 
 ة:ــــــارات اللغــــــمه -2

وتنقتثم هثذه  م  اي  لي  هةملعث  هثن المهثاتااا البثد لو ثرء ل   تقنهثا حتثى  ثتقن الويث ا
 المهاتاا ملى لتبع ههاتاا وه : االستماعا التحدىا القرااةا المتاب .

وتةد ههاتة االستماع ه  لو  ههاتة  تم تةومها إلتقا  الوي  ثثم تويهثا المحاءثث ا ثثم القثرااةا 
ولويثثثرا المتابثثث ا حيثثث  م  االسثثثتماع  ثثثرتب  اتتبا ثثثا وثيقثثثا فثثث  واليثثثا الثثثدها ا حيثثث  يخثثثز  الط ثثثل 

والمقثا ع والمومثاا والةمثلا ثثم  ثؤءف إلث  ملثى التحثدى ووثروج اال ثا ا وبةثد إلث   ثتةوم  ااحرف
الط ثل القثرااة وهث  عمويثث  بحاجث  ملثى تخطثثي  لتلضثيح ل ثكا  ااحثثرف والمومثاا واتتبثاط الحثثرف 

 (.27: 2009هع الشكل لو الصلتةا وبةدها تأت  هرحو  المتاب  اعبد الهاءد وآورو ا 
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هتماها باليا بتنمي  ههاتاا التحدى لدف اا  ا  لما لها هن ءوت نبيثر ويلل  الباحنل  ا 
فثث  تمثثثلين وتنميثث   خصثثثي  الط ثثل وزيثثثاءة ثقتثثثه بن تثثه؛ لثثثذل  يةثثب البحثثث  عثثن لفلثثثل الطثثثر  

 واللسائل الت  تتهم ف  تنمي  ههاتاا التحدى لدف اا  ا . 
   توقاهثثا الط ثثل عثثن لهثثا القثثرااة فهثث  عمويثث  عقويثث  تشثثمل: ت تثثير الرهثثلز والرسثثلم التثث

 ريثثق عينيثثها فهثثم المةثثا  ا الثثرب  بثثين الخبثثرة التثثابق  وهثثذه المةثثا  ا االسثثتنتاجا النقثثدا الحكثثما 
التثثذو ا وحثثل المشثثكالاا نمثثا ل هثثا عمويثث  هرنبثث  تتثثألف هثثن عمويثثاا هتشثثابك  يقثثلم بهثثا الط ثثل 

ل هثثا تتطوثثب تطثثلير  الثثذد يقصثثده الماتثثب ولعثثاءة تنظيمثثه واإلفثثاءة هنثثها نمثثا المةنثثىوتثثلال ملثثى 
 (211: 2007براا لدد الط ل احبيبا القاتئ لقدتاته الةقوي  وا ماط الت مير وتنمي  تتيد الخ

وتةد المتابث  محثدف ههثاتاا الحيثاة ااساسثي ا وضثروتي  اد هيثدا  هثن هيثاء ن الحيثاةا 
ابثث  والقثثرااة وإلثث  ا هثثا محثثدف ههثثاتاا الويثث  ووسثثيو  ههمثث  فثث  االتصثثا  والتةبيثثرا نمثثا ل  المت

 هرتبطا  ويمنال   لعا هن ل لاع ال نل  هنوهما هنل الرسم والشةر والتةبير. 
 ال:ــــة عند األطفــــاللغ

تتلثثح لهميثث  الويثث  بالنتثثب  لوط ثثلا فثث  نل هثثا تمكنثثه هثثن الت اعثثل هثثع بيئتثثه التثث  يعثثي  
  بم ثثرءها ول مثثا فيهثثاا نمثثا تمكنثثه هثثن اختشثثاف الةثثالم الثثذف يعثثي  فيثثها حيثث  ل  الط ثثل ال يعثثي

 (.91: 2005يعي  ءاول هةتمع  ت اعل هةه ويتصل بأفراءه عن  ريق الوي  اعيدا 
فالويثثث  واتثثثي  م تثثثا ي  وهبهثثثا هللا عثثثز وجثثثل ل  تثثثا  ليتثثثتخدهها فثثث  التةبيثثثر عثثثن   تثثثها 
والتن ثيس عثثن هشثثاعره وحاجاتثثه بطريقثث  تتناسثثب هثثع  بيةتثثه وهكا تثثها واختتثثاب المةثثاتفا واال ثثالع 

قاف  الشةلب ااورفا واالهم هن إل  نوها لم  ي هم ويرءء نالم هللا عثز وجثل الثذد ل زلثه فث  عوى ث
 ختابه المريما ويتةوم لحاء   الرسل  "توى هللا عويه وسوم" حتى يكل  إل  وير عل  له ف  حياته.
ويةتمثد النمثل الويثلد الصثثحيح لثدف ل  ثا  الروضثث  عوثى اسثتقاه  الةلاهثثل المثؤثرة فيثه سثثلاا 
لخا ت عللي  لم   تي  لم بيئيث ا ولةثل لخنثر هثذه الةلاهثل لثثرا فث  النمثل الويثلد النمثاإج الصثحيح . 
فالويثثث  عثثثاءة تمتتثثثب بثثثالتوق  والتثثثدتيب وتتلقثثثف تثثثحتها لو فتثثثاءها عوثثث  هصثثثدت هثثثذا التوقثثث ا لثثثذل  

لناحيث  يةب عوى هةوم  الروض  ل  تتو  سولنا ليليا تحيحا لهام ل  الهاا ول  تةمل عوى تنمي  ا
 (.74: 2009الويلي  لد هم عن  ريق االستماع ملى القصل والشةر وهناقش  الصلت ا صرا 
( ملثى 1960-1940ولقد ل اتا  تائج الةد د هثن الدتاسثاا التث  تمثت وثال  ال تثرة هثن ا

  ل  القدتة الويلي  لدد البناا لعوى هن القدتة الويلي  لدف البنين فث  هرحوث  الط للث  المبكثرةا مال ا
المنير هن الدتاساا الحد ن  تلتثوت الث  ل ثه ال  لجثد فثر  فث  النمثل الويثلد لثدف نثل هثن الثذنلت 
واإل ثثاىا وفتثثرا هثثذا الثث  ل ثثه التنشثثئ  اإلجتماعيثث  فثث  ااسثثرة الحد نثث  تةمثثل عوثثى مثثثراا الحصثثيو  
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لنظثر الويلي  ا  الها نما تشةةهم عوى الحد   والتةبير عن هشاعرهم وهخاوفهم وآهالهم بيثن ا
(ا مال ل ثه قثد تت ثل  البنثاا فث  ههثاتاا 253ا 2012عما اإا نا لا إنلتا او م اثا اهةمر الهلات  : 

 (.32: 2008التةبير لها البنل  فيت لقل  ف  الحصيو  الويلي  وهةرف  المةا   االرا دا 
( هثثل هماتسثث  واسثثتخدام الويثث  فثث  الحيثثاةا 8: 2002وااءاا الويثثلد نمثثا يةرفثثه اهكثثاودا 

وهثثل نثثل هثثا يصثثدت عثثن اإل تثثا  هثثن نثثالم بهثثدف التلاتثثل هثثع اآلوثثرين سثثلاا نثثا  هثثذا المثثالم 
 هنطلقا لو هكتلبا.

( ااءاا الويلد الش لد بأ ه التةبيثر الظثاهر 127: 2016ا يةرف اهدنلت وآورو ا خم
عثثن اافمثثات والمةثثا   بأتثثلاا هنطلقثث ا تراعثث  االسثثتخدام الصثثحيح ا ظمثث  الويثث  هثثع اسثثتخدام 

بيراا اللجه وحرن  اليد نا نما  تلمن استقبا  المتتمع لورسال  والت اعل هةهثا وهثع المرسثل تة
 وهلقف التلاتل.

وهن وصائل تةويم ااءاا الويلد ل ه ال تلجد فيثه مجابث  تثحيح  ولجابث  وا ئث ا ولمثن 
الدتاسثي   لجد آءاا مبداع  وآءاا عاءدا فالوي  ال تةتمد عوى  ظثام فمثرد هيوثق هنثل بةثن المثلاء 

ااوثثردا ولمنهثثا قابوثث  ل ضثثاف  لو الحثثذف لو التةثثد ل لو التطثثلير تبةثثا الوثثتالف المحتثثلف النقثثاف  
 (.82: 2015لدف القاتئ لو الماتب لو المتتمع لو المتحدى اهحملء وهحمدا 

 الدراسات السابقة التي تناولت األداء اللغوي عند األطفال:  -5
يثثد لوط ثثل وتنميثث  ههاتاتثثه الويليثث ا وبخاتثث  فيمثثا  تصثثل ب نثثى  ظثثرا اهميثث  اإلعثثداء الويثثلد الة

التث  اهتمثت ( 1993 اعثلاءاالستماع والتحدىا فقد اهتمت به ننير هن الدتاساا هنل ءتاس  نثل هثن: ا
 بر ثثاهج لتنميثث  االسثثتةداء لثثتةوم الويثث  الةربيثث  لثثدف تالهيثثذ الصثثف ااو  االبتثثدائ  بدولثث  المليثثتاببنثثاا 
( 2001 اعبثد الثرحمناءتاسث  ا و Carol and) (Vukelieh, 1994 "  فاجثلو ات " نثنثل هثن وءتاسث  
هدفت ملى تةرف لثر استخدام لءب اا  ثا : االقصثلا والمتثرحيااا واا ا ثيدا واا ثا  ( الت  

 ,Justiceءتاسث  "جلسثت " ا فث  تنميث  بةثن ههثاتاا االتصثا  الشث ه  ا  ثا  هثا قبثل المدتسث 

صميم بر اهج لونهثثلض بمتثتلف تةوثيم القثرااة والمتابث  وههثاتاا الويث  هدفت ملى تث ا الت ) (2003
هثثدفت ملثثى هةرفثث  فاعويثث  بر ثثاهج فثث  اا شثثط  التثث  ( 2003 اوويثثلاءتاسثث  ا و الشثث هي  بالروضثثاا

التةبيريثثث  افثثث  هةثثثا  التةبيثثثر ال نثثث ا والتةبيثثثر التمنيوثثث ا والتةبيثثثر الحرنثثث ا والملسثثثيقىا واا شثثثط  
التث  ( 2004 احمثلءةاءتاسث  ا و ةثن المهثاتاا الويليث  لثدف   ثل الروضث تنميث  بفث  القصصي ( 

هثثثدفت ملثثى تنميثث  المهثثاتاا: المةرفيثث  والويليثث  واالجتماعيثث  ا  ثثا  هثثا قبثثل المدتسثث  همثثن تتثثراوح 
اسثتراتيةي  الثتةوم التةثاو   ( التث  اسثتخدهت 2006هحمثدا ا وءتاسث  ا( سثنلاا6-5بين ا لعماتهم

التثث  اهتمثثت ( 2007 اعبثثدالوطيألاوءتاسثث  ا ليثث  واالجتماعيثث  لط ثثل الروضثث تنميثث  المهثثاتاا الويل
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فةالي  نتاب  القص  المصلتة ف  تهيئث    ثل الروضث  لوقثرااة والمتابث  فث  ضثلا االتةاهثاا بتةرف 
التث  اسثتهدفت المشثف عثن فاعويث  اسثتخدام االةثاب ( 2013 االمحمثددا ا وءتاسث لحد نث االتربلي  

( التث  اهتمثت بمةرفث  ءوت  2014 هثاتاا التحثدى لثدف اا  ثا ا وءتاسث  احمثلءاالويلي  ف  تنميث  ه
اا ا ثيد المصثثاحب  باإليقثثاع فثث  تنميث  اإللقثثاا المةبثثر والطالقثث  الويليث  لثثدف ا  ثثا  الريثثاضا وءتاسثث  

( لمةرفثثث  لثثثثر بر ثثثاهج ل شثثثط  هكتبيثثث  فثثث  تنميثثث  بةثثثن القثثثدتاا اإلبداعيثثث  فثثث  ااءاا 2014اسثثثولما 
حيثثث  اهتمثثثت بتقثثثديم بر ثثثاهج قثثثائم عوثثثى الثثثتةوم  (2015د ل  ثثثا  الريثثثاضا وءتاسثثث  اسثثثويما الويثثثلد عنثثث

(ا التث  2016 بالمشروعاا الويلي  لتنمي  المهاتاا الويلي  لدف ل  ثا  الروضث ا وءتاسث  اعبثد الةظثيما
ا وءتاسث  ازيثثدا  والةمثثرفا اهتمثت بتنميثث  الخيثا  ااءبثثى والطالقث  الويليثث  لثدف ل  ثثا  المرحوث  االبتدائيثث 

( التثث  اهتمثثثت بمةرفثثث  فاعويثثث  االةثثاب الويليثثث  فثثث  تنميثثث  ههثثاتاا التمييثثثز التثثثمةى لثثثدف ل  ثثثا  2017
 سنلاا(. 6-5الروض  ا

 :لديهم الشفوي تصور مقرتح لتوظيف رسوم األطفال يف تنمية مهارات األداء اللغوياحملور الثالث: 
 التصور:  األسباب الكامنة وراء تقديم هذا -6

 هن ااسباب الت  ءفةت الباحن  لتقديم هذا التصلت ها  وى: 
اللاقثثع الحثثالى لمثثا عيثثه المماتسثثاا التربليثث  ءاوثثل هةظثثم الروضثثااا حيثث  تحللثثت هثثذه  (ل 

الروضثثثاا ملثثثى هثثثداتس ملزاهيثثث  تهثثثتم بتةوثثثيم القثثثرااة والمتابثثث  لخنثثثر هثثثن اهتماههثثثا بتمنيثثث  
 استةداء الط ل لوتةوم. 

هن الباحن  ف  تقديم عمل عومى قد يتثهم ث ملثى حثد نبيثر ث فث  اإلعثداء  الرغب  الصاءق  (ب 
 الويلد الةيد لط ل الروض . 

 تثثائج ننيثثر هثثن البحثثلى التثث  تناولثثت ااءاا الويثثلد لط ثثل الروضثث ا والتثث  ل ثثاتا ملثثى  (ج 
 حاج  هؤالا اا  ا  ملى براهج هن  أ ها االتقاا بأءائهم الويلد. 

 هذا التصور: األسس التي يقوم عليها  -7

 يقلم هذا التصلت عوى هةملع  هن ااسس هن بينها: 
لديه هن استةداءاا وهيثل  واتةاهثاا  حثل الرسثم بصث   عاهث  والرسثلم التث   الط ل وها (ل 

 تنير فيه الرغب  لوتحدى بص   وات . 

 .  حل الت مير ولتا ه  حل التةبير ها لرسلم هن قدتة عوى جذب ا تباه الط ل ولثاتة عقوه (ب 

تماء الط ثل فث  هرحوث  تيثاض اا  ثا  فث  تةومثه عوثى المحتلسثااا ول  الصثلتة المول ث  اع (ج 
تةمثثل عوثثى جثثذب ا تبثثاه الط ثثل بشثثكل نبيثثر واتثث  اإا نا ثثت هناسثثب  لطبيةثث  عمثثره وهيللثثه 

وهثل  ثرط لساسث  لنمثله وت ميرها نما ل  النم  البصرد لوط ل  ؤثر عوى هماتسثته الويليث ا 
 (199ا 2015اعبد الوطيأل حنى:  اتس  الويلي  الصحيح المم ويتاعده عوىالويلد 
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وهثن الدتاسثاا التث   تائج الدتاساا والبحلى الت  تناولثت الةالقث  بثين الرسثم وااءاا الويثلد  (ء 
( حيثث  وضثثحت  (Cohn, 2012اهتمثثت بتلضثثيح الةالقثث  بثثين الويثث  والرسثثما هنثثل ءتاسثث 
ا  بالنتثثب  ل  تثثا ا فممثثا ل  الويثث  الدتاسثث  ل  نثثال هثثن الرسثثم والويثث   ثثيئا  لساسثثيا  وفريثثد

ه   ظام تمنيو  يتتخدم لتلاتا هنهةي  لو ا اتاا  دويث  لو جتثدي  لوتةبيثر عثن الم ثاهيما 
فثإ  الرسثم ليلثا هثل وسثيو  لوتةبيثر عثن الم ثاهيما نمثا لثبثت البثاحنل  ل  هنثاك تشثابها بثين 

فيمثا  وث : هرحوث  الخطثلط  مل وتطلت الوي  و مل وتطلت الرسم عند اا  ا  يمكثن ايةازهثا 
تشثثبه هرحوثث  الصثثرادا وهرحوثث  الشثثخبط  تشثثبه هرحوثث  المنا ثثاةا وهرحوثث  الشثثخبط  بثثااللا  
تشبه هرحو  المنا ثاة التث  تحتثلد عوثى  ث ا هقصثلء يحثاو  الط ثل ل  يةبثر عنثها وهرحوث  

ط ثثل برسثثم الرسثثم الرهثثزد تشثثبه هرحوثث  المومثث  اللاحثثدةا لهثثا المرحوثث  االويثثرة التثث   هثثتم فيهثثا ال
 ل ثثياا ه هلهثث  وقريبثث  الشثثبه لأل ثثياا اللاقعيثث  تشثثبه هرحوثث  الةموثث  المكل ثث  هثثن عثثدة نومثثااا

( التثث  هثثدفت الثث  المشثثف عثثن هثثدف فاعويثث  اسثثتخدام الصثثلت فثث  2012وءتاسثث  ا صثثاتا 
اا شثثط  القصصثثي  المقدهثث  لأل  ثثا  فثث  تحتثثين ااءاا الويثثلد الشثث ه  وفهثثم القصثث  لثثدف 

( التث  هثدفت الث  2013ءتاسث  اجنثل ا و ( سثنلااا 6-5قبل المدتس  ا عين  هن ل  ا  ها
التحقثثق هثثن فةاليثث   شثثاط الرسثثم فثث  تحتثثين ااءاا القرائثث  لثثدف اا  ثثا  الثثذ ن يةثثا ل  هثثن 

 ( التثث  لثبتثثت لهميثث Deguara and Nutbrown, 2018ا وءتاسثث تثثةلباا قرائيثث ا 
 .  هةا   اا ياا الت   رسمل ها االستماع ملى حد   اا  ا  لثناا تسمهم هن لجل فهم

 النتائج التي يتوقع تحقيقها من خالل هذا التصور  -8

 تلقثثع هثثن وثثال  هثثذا التصثثلت ل  تنثثات لثثدف اا  ثثا  الرغبثث  فثث  التةبيثثرا والت اعثثل هثثع 
 الرسلم الت  تقدم لهم هما قد يتهم ث ملى حد نبير ث ف  تنمي  ااءاا الويلد لد هم. 

 تمنوت مجراااا البح  فيما  وى: 
 ث ــــج البحــديد منهــحت -1

 ا وإل  عوى النحل التالى: التةريب و اللت    ينالباحن  المنهة استخدهت
: واستخدهته الباحن  ف  تتبع ااءبياا والمتاباا إاا الصثو  بملضثلع المنهج الوصفي (ل 

 ح  وهلاءه بحنها ل فاءة هنها ف  معداء لءواا الب

: واستخدهته الباحن  ف  تن يثذ البر ثاهج المنهج التجريبي )التصميم شبه التجريبى( (ب 
 وتطبيق ااءوااا وقياس هدف فاعوي  البر اهج المقترح. 
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 ثـــالبح رياتـــمتغد ـــديـــحت -2
 البر اهج القائم عوى تسلم اا  ا  المتغير المستقل:
ويثثلد الثثالزم تنميتهثثا عنثثد ل  ثثا  الروضثث ا المتثثتلف النثثا   ههثثاتاا ااءاا ال المتغيــر التــابع: 

 سنلاا(.  6-5اهن 
 روض:  ـــــــرض الفـــــــف -3

 تمنوت فروض البح  الحالى فيما  وى: 
( بثين هتلسث  ءتجثاا ل  ثا  المةملعث  التةريبيث  0.01 لجد فر  ءا  محصائي ا عند هتثتلف ا (ل 

 لصالح التطبيق البةدد لالوتبات. الويلد ا ااءاا ف  التطبيقين القبو  والبةدد الوتبات ههاتا
ال  لجد فر  ءا  محصائي ا بين هتلسث  ءتجثاا ل  ثا  المةملعث  التةريبيث  الثذنلت وءتجثاا  (ب 

 .الوتبات ههاتاا ااءاا الويلد  ل  ا  المةملع  التةريبي  اال اى ف  التطبيق البةدد
   فاعوي  هقبلل  تبلبر اهج المقترح القائم عوى تسلم اا  ا  ا يحقق (ج 

 ة:  ــــــار العينــــــاختي -4
( 5/6ا هثثثثن سثثثثن ال  ثثثثا  هرحوثثثث  الروضثثثث ا المتثثثثتلف النثثثثا  هةملعثثثث  هثثثثن وتثثثثاتا الباحنثثثث  ا

 (   ال و  و . 30سنلااا هن هدتس  الةمهلتي  بإءاتة الزتقا التةويمي  بمحافظ  ءهياطا بو  عدءهم ا
 إعداد أدوات البحث ومواده التعليمية:   -5
 م  ههاتاا ااءاا الويلد قائ (ل 

 هقياس ههاتاا ااءاا الويلد لط ل الروض   (ب 

 بر اهج قائم عوى تسلم اا  ا  لتنمي  ههاتاا ااءاا الويلد  (ج 

 هنها:  وفيما  وى عرض هناسب لمل
  (1)قائمة مهارات األداء اللغويأ( 

لااا وتمل ثثت ( سثن6-5قاهثت الباحنث  بإعثداء قائمث  بمهثثاتاا ااءاا الويثلد لط ثل الروضث  ا
( اثنتى عشرة ههاتةا تم عرضها عوى هةملع  هن المحكمين لتحد د هدف لهميث  نثل 12القائم  هن ا

 (2ا( سنلاا6-5ههاتة هن المهاتاا المذنلتة ف  القائم  ا وهدف هناسبتها ا  ا  الروض  ا
                                           

 (1هوحق تقم ا (1ا
 (.2هوحق تقم ا (2ا
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  (1)مقياس مهارات األداء اللغوي لطفل الروضةب( 

( سثثثنلااا 6-5اتاا ااءاا الويثثثلد لط ثثثل الروضثثث  اقاهثثثت الباحنثثث  بإعثثثداء هقيثثثاس لمهثثث
( سثثثؤاالا يقثثثيس نثثثل سثثثؤا  ههثثثاتة هثثثن المهثثثاتاا التثثث  ا ثثثتموت عويهثثثا 12وتمثثثل  المقيثثثاس هثثثن ا

والهثثدف هثثن هثثذا المقيثثاس هثثل قيثثاس هتثثتلف تمكثثن ل  ثثا  الروضثث  هثثن ههثثاتاا ااءاا القائمثث ا 
( سثثؤاالا 12وتمثثل  المقيثثاس هثثن ا الويثثلد المتلثثمن  فثث  القائمثث  التثث  قاهثثت الباحنثث  بإعثثداءهاا

يقيس نل سؤا  ههاتة هن المهثاتاا التث  ا ثتموت عويهثا القائمث ا وتاعثت الباحنث  فث  ه رءاتثه ل  
 تمل  بتيط  وهصلتةا وإل  لتهلل  تةاهل اا  ا  هةه.

 ار: ــــدق االختبــــص

وتبثات همثا تثد  لوتأخد هن تد  االوتبات قاهت الباحن  باستخدام لسثولبين لمةرفث  تثد  اال
المحكمين وتد  المحتلفا حي  قاهت الباحن  بةرضه عوى هةملع  هثن المحكمثين إلبثداا الثرلد فث  
ه ثثرءاا االوتبثثات ولوتةثثرف عوثثى هالئمتهثثا لوةينثث  المتثثتهدف  وهثثدف هناسثثبتها لملضثثلع البحثث ا ونثثذل  

وتبثثات وفثثق تلجيهثثثاا التأخثثد هثثن ءقثث  الصثثثيا   الويليثث ا وقثثد قاهثثثت الباحنثث  بتةثثد ل بةثثن ه ثثثرءاا اال
تمنيثل التاءة المحكمثين اتثد  المحكمثين(. نمثا تثم التأخثد هثن اتثد  المحتثلف( هثن وثال  التأخثد هثن 

 وتيطيتها جميع ههاتاا ااءاا الويلد المراء قياسهاا نما هل هلضح ف  الةدو  التال :بنلء االوتبات 
 متثيل بنود االختبار ملهارات األداء اللغوي (2جدول رقم )

 اــــــرقم السؤال الذي يقيسه ويــــــــــــارات األداء اللغــــــمه م
 1 ينطق األصوات العربية نطقا صحيحا 1
 2 مييز فى نطقه بني األصوات املتشابهة فى املخرج ) ذ، ث، ظ .. ( 2
 3 يطرح أسئلة مستخدما أدوات استفهام متنوعة 3
 4 ( ينوع فى حديثه بني اجلمل ) فعلية وامسية 4
 5 حيدد أفكار املوضوع الذى يطلب منه التحدث فيه 5
 6 يعرب ـ شفويا ـ مستخدما عبارات الشكر والتحية واالعتذار 6
 7 يصف صورة تعرض عليه وصفا مقبوال 7
 8 جييب ـ شفويا ـ عن أسئلة توجه له 8
 9 حيكى قصة من خالل جمموعة من الصور التى تعرض عليه . 9
 10 يدور بينه وبني أحد األشخاصيكمل حوارا  10
 9-8-7-5-4 يبتعد عن اللغة العامية فى حديثه 11
 12-11 يذكر ما أعجبه وما مل يعجبه فى صورة شاهدها أو موقف ُعرض عليه 12

                                           

 (.3هوحق تقم ا (1ا
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 ار:ـــــات االختبـــــثب

لحتاب ثباا االوتبات استخدهت الباحن  لسولب امعاءة االوتبثات(ا حيث  قاهثت الباحنث  
عوى عشرة ل  ا  هن ل  ا  الروض  بمدتس  المتثتقبل بثإءاتة الزتقثا التةويميث  بمحافظث   بتطبيقه

/ 22/10ا والنا يث   ثلم ااحثد الملافثق 2017/ 10/ 8ءهياط هرتينا ااولى  ثلم ااحثد الملافثق 
حي  تم حتاب هةاهل "اتتبثاط بيرسثل " بثين ءتجثاا التطبيثق فث  المثرة ااولثى و المثرة  ا2017
( %85وقد اتلح ل  المقياس  تمتع بمةاهل ثباا جيد ا اSPSSإل  باستخدام بر اهج النا ي  و 

 .ا*(( ءقيق 40ول  تةويماته واضح ا نما تم حتاب الزهن المتتير  لومقياس وهل ا

  (1)برنامج قائم على رسوم األطفال لتنمية مهارات األداء اللغويج( 

لةتثثمي  والةقويثث  واللجدا يثث  ا  ثثا  قاهثثت الباحنثث  ببنثثاا البر ثثاهج فثث  ضثثلا الخصثثائل ا
( سثثنلااا ونثثذل  فثث  ضثثلا  تثثائج الدتاسثثاا التثث  لجريثثت حثثل  تسثثلم اا  ثثا  6 – 5الروضثث  ا

وااءاا الويلد لط ل الروض ا نما قاهت بتحد د لهداف البر اهجا وهحتثلاها وههثاتاا ااءاا الويثلد 
ا البر ثثاهج فثث  هةملعثث  هثثن تسثثلم التثث  يمكثثن تنميتهثثا هثثن وثثال  هثثذا المحتثثلفا وتمنثثل هحتثثلف هثثذ

اا  ثا  التثث  قثثام برسثثمها تسثثاهل  هتخصصثثل  فثث  تسثثلم اا  ثثا ا لو تسثثلم قثثام بةثثن اا  ثثا  
 ل  تهم برسمهاا وفقا لتلجيهاا هن المةوم ا وتم تقديم البر اهج هن وال  هةملع  هن الوقاااا. 

 تطبيق مقياس مهارات األداء اللغوي لطفل الروضة قبليا   -6
تطبيثثثق هقيثثثاس ههثثثاتاا ااءاا الويثثثلد الثثثذف قاهثثثت الباحنثثث  بإعثثثداءه عوثثثى هةملعثثث  تثثثم 

ا 2017/ 11/ 5( ثالثثثثل    ثثثال و  وثثث  وإلثثث   ثثثلم ااحثثثد الملافثثثق 30البحثثث  البثثثال  عثثثدءها ا
بمتاعدة  الباا التربي  الةموي  ال رق  الرابة ا حيث   بثق االوتبثات عوثى اا  ثا  بصثلتة فرءيث  

 تطبيق البر اهج عويهم.  اخل   ل عوى حدة( قبل

 تنفيذ الربنامج املعد من قبل الباحثة والقائم على رسوم األطفال   -7
قاهثثثت الباحنثثث  بتن يثثثذ البر ثثثاهج هثثثن وثثثال  هةملعثثث  هثثثن الوقثثثاااا وفقثثثا لمثثثا هثثثل هبثثثين 

 :بالةدو  اآلتى
                                           

تتلجثثه الباحنثثث  بالشثثثكر لطالبثثثاا التربيثثث  الةمويثثث  بمدتسثثث  الةمهلتيثثث  بالزتقثثثا ال رقثثث  الرابةثثث  تيثثثاض اا  ثثثا  ا*( 
 فى تطبيق المقياس. اعدتهنلمت

 (.4هوحق تقم ا (1ا
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 كل لقاءيف ة وكذلك املهارات املستهدف الرسوم من خالل برنامج املقدماللقاءات واحملتوى  (3جدول )
 اجملموع انــــــــــــالبي اءــــــتاريخ تنفيذ اللق صــــــت املخصــــــوقــــــال ةــــــارات املستهدفــــــامله اءــــــوى اللقــــــحمت اءـــاللق

 

من األول 
 إىل الثامن

صور لكلمات تبدأ حبروف اللغة العربية 
 الثمانية والعشرين .

 وف العربيةأنشودة احلر
ينطق األصوات العربية 

 .نطقا صحيحا
ست عشرة ساعة بواقع 

ساعتني يوميا ملدة 
 مثانية أيام

16 

حتى 2017/ 12/11من األحد 
 21/11/2017الثالثاء 

تعرض أربعة أحرف يف اليوم 
الواحد .. وخيصص اليوم 

 الثامن ألنشودة احلروف
من التاسع 
إىل احلادى 

 عشر

الذال والثاء  صور لكلمات تبدأ حبروف
 والظاء .

 أناشيد على احلروف الثالثة

مييز يف نطقه بني 
األصوات املتشابهة يف 
 املخرج ) ذ، ث، ظ .. (

ست ساعات بواقع 
ساعتني يوميا ملدة 

 ثالثة أيام
6 

حتى 2017/ 22/10من األربعاء 
 26/11/2017األحد 

يعرض احلرف مع أنشودته يف 
 اليوم الواحد

من الثاني 
عشر إىل 
اخلامس 

 عشر

ستلتزم من الطفل طرح أسئلة صور متنوعة ت
 .عليها

يطرح أسئلة مستخدما 
 أدوات استفهام متنوعة

يبتعد عن اللغة العامية يف 
 حديثه .

مثانى ساعات بواقع 
ساعتني يوميا ملدة 

 أربعة أيام
 27/11/2017من اإلثنني  8

 30/11/2017إىل اخلميس 

من 
السادس 
عشر إىل 

الثامن 
 عشر

متنوعة يدرب الطفل على احلديث عنها  صور
منوعا بني اجلمل االمسية والفعلية ، 

 ومبتعدا عن استخدام العامية يف حديثه

ينوع يف حديثه بني اجلمل 
 فعلية وامسية ()

يبتعد عن اللغة العامية يف 
 حديثه

ست ساعات بواقع 
ساعتني يوميا ملدة 

 ثالثة أيام
حتى  3/12/2017من األحد  6

 5/12/2017الثالثاء 

من التاسع 
عشر إىل 
احلادى 

 والعشرين

صور متنوعة يطلب من الطفل حتديد األفكار 
اليت يريد احلديث عنها عن الصورة ، والبعد 

 عن استخدام العامية يف حديثه

حيدد أفكار املوضوع الذى 
 يطلب منه التحدث فيه .

يبتعد عن اللغة العامية يف 
 حديثه

ست ساعات بواقع 
يا ملدة ساعتني يوم

 ثالثة أيام
حتى  6/12/2017من األربعاء  6

 10/12/2017األحد 

من الثاني 
والعشرين 
إىل الرابع 
 والعشرين

صور متنوعة يدرب الطفل على احلديث عنها 
مستخدما عبارات الشكر والتحية واالعتذار، 

 ومبتعدا عن استخدام العامية يف حديثه . .

يعرب ـ شفويا ـ مستخدما 
ر والتحية عبارات الشك

 واالعتذار .
يبتعد عن اللغة العامية يف 

 حديثه

ست ساعات بواقع 
ساعتني يوميا ملدة 

 ثالثة أيام
حتى  11/12/2017من اإلثنني  6

 13/12/2017األربعاء 

من 
اخلامس 

والعشرين 
إىل الثامن 
 والعشرين

صور متنوعة يطلب من الطفل وصفها والبعد 
 عن استخدام العامية يف حديثه

صورة تعرض عليه يصف 
 وصفا مقبوال

يبتعد عن اللغة العامية يف 
 حديثه

مثانى ساعات بواقع 
ساعتني يوميا ملدة 

 أربعة أيام
 14/12/2017من اخلميس  8

 19/12/2017إىل الثالثاء

من التاسع 
والعشرين 
إىل الثاني 
 والثالثني

صور متنوعة من رسوم األطفال يطلب من الطفل 
 توجه له عليها اإلجابة عن األسئلة اليت

 ومبتعدا عن استخدام العامية يف حديثه

جييب ـ شفويا ـ عن أسئلة 
 توجه له .

يبتعد عن اللغة العامية يف 
 حديثه

مثانى ساعات بواقع 
ساعتني يوميا ملدة 

 أربعة أيام
 20/12/2017من األربعاء  8

 25/12/2017إىل اإلثنني 

من الثالث 
والثالثني 

إىل 
السادس 
 والثالثني

ور متنوعة تكون قصة يطلب من الطفل ص
حكاية قصة عنها ومبتعدا عن استخدام 

 العامية يف حديثه

حيكى قصة من خالل 
جمموعة من الصور اليت 

 تعرض عليه .

يبتعد عن اللغة العامية يف 
 حديثه

مثانى ساعات بواقع 
ساعتني يوميا ملدة 

 أربعة أيام
 26/12/2017من الثالثاء  8

 1/1/2018إىل االثنني 

من السابع 
والثالثون 

إىل 
 األربعني

صور متنوعة ألطفال حياورون نوعيات 
 متنوعة من الشخصيات .

يكمل حوارا يدور بينه وبني 
 أحد زمالئه .

يبتعد عن اللغة العامية يف 
 حديثه

مثانى ساعات بواقع 
ساعتني يوميا ملدة 

 أربعة أيام
 2/1/2018من الثالثاء  8

 9/1/2018إىل الثالثاء 

 صـــــــت املخصـــــــوقـــــــال يالـــــــمجإ
 40عة ملدة سبعون سا

يوما ) مثانية 
 .(أسابيع

 حتى2017/ 12/11من األحد  70
 9/1/2018الثالثاء 



2020 (5ج) أبريل (122)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 75 

 (1ا لها 40تطبيق البر اهج استير  سبةين ساع  لمدة  ويتلح هن الةدو  التابق ل 
 تطبيق املقياس بعديا واستخالص النتائج. -8

بيق هقياس ااءاا الويلد عوى عين  البح  بةد ا تهاا تطبيق البر اهجا وإل   ثلم تم تط
بمتثثاعدة  البثثاا التربيثث  الةمويثث  ال رقثث  الرابةثث ا حيثث   بثثق  2018/  1/ 19الخمثثيس الملافثثق 

االوتبات عوثى اا  ثا  بصثلتة فرءيث  اخثل   ثل عوثى حثدة( بةثد تطبيثق البر ثاهج عوثيهما ونا ثت 
  روض البح  عوى النحل اآلتى:النتائجا وفقا ل 

 ه:  ــــــرض األول وصيغتــــــالف

ل  ثا  المةملعث  التةريبيث   ( بثين هتلسث  ءتجثاا0.01 لجد فر  ءا  محصائي ا عند هتثتلف ا
 لالوتبات. لصالح التطبيق البةدد الويلد الوتبات ههاتاا ااءاا ف  التطبيقين القبو  والبةدد 

قاهثت الباحنث  بحتثاب قيمث  ا ل ثرو  هتلسثطاا ءتجثاا  ولوتحقق هن تثح  ال ثرض التثابق
 المةملع  التةريبي  ف  اوتبات ههاتاا ااءاا الويلد اقبويا وبةديا(ا وفقا لما هل هبين بالةدو  اآلت : 

 املتوسط واالحنراف املعياري وقيمة ت وداللتها  (4جدول )
 ةلدى أطفال اجملموعة التجريبي مهارات األداء اللغوي الختبار

 الداللة ت ةـــريـــات احلـــدرج اريــــــراف املعيـــاالحن املتوسط العدد التطبيق

 بعدي
30 

11.66 055 
 دالة 28.02 29

 1.70 4.57 قبلي

وهثثى قيمثث  ءالثث  محصثثائيا  ا28.02بثثالنظر ملثثى الةثثدو  التثثابق يالحثثت ل  قيمثث  ا   
البةثثدد إد المتلسثث  ااخبثثر؛ وقثثد يةثثزف وإلثث  ال ثثر  لصثثالح التطبيثثق  0.01عنثثد هتثثتلف ءاللثث  

اتت ثثثثاع هتثثثثتلف ههثثثثاتاا ااءاا الويثثثثلد لثثثثدف اا  ثثثثا  فثثثث  التطبيثثثثق البةثثثثدد ملثثثثى لثثثثثر البر ثثثثاهج 
المتتخدم القائم عوى تسلم اا  ا  ف  تنمي  ههاتاا ااءاا الويلد لدف عينث  البحث ا  ظثرا  لمثا 

هثا وءفةثتهم لوتحثدى عنهثا؛ همثا نثا  ا تمل عويه هن تسلهاا هحبب  لأل  ا  جةوثتهم  تثأثرو  ب
 له ااثر اللاضح ف  تنمي  هذه المهاتاا.

 ه:  ـــي وصيغتـــانـــرض الثـــالف

ل  ثثثا  المةملعثثث  التةريبيثثث  الثثثذنلت   لجثثثد فثثثر  ءا  محصثثثائي ا بثثثين هتلسثثث  ءتجثثثاا ال
 وءتجاا اإل اى ف  التطبيق البةدد الوتبات ههاتاا ااءاا الويلد.

                                           

 تم استبةاء ليام الةطل واإلجازاا هن ليام التطبيق. (1ا
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ل ثثرض التثثابق قاهثثت الباحنثث  بحتثثاب قيمثث  ا ل ثثرو  هتلسثثطاا ولوتحقثثق هثثن تثثح  ا
ءتجثثاا المةملعثث  التةريبيثث  الثثذنلت والمةملعثث  التةريبيثث  اإل ثثاى فثث  التطبيثثق البةثثدد الوتبثثات 

 التةريبي ا وفقا لما هل هبين بالةدو  اآلت : ههاتاا ااءاا الويلد 
 جم التأثري املتوسط واالحنراف املعياري وقيمة ت وداللتها وح (5جدول )

 لدى أطفال اجملموعة التجريبية الختبار مهارات األداء اللغوي
 ةــــداللــــال ت ةــــات احلريــــدرج اريــــراف املعيــــاالحن طــــاملتوس العدد قــــالتطبي

 0.63 11.60 15 بعدي ــ ذكور
 ليست دالة 0.66 58

 0.46 11.73 15 بعدي ــ إناث

وهى قيم  ليتت ءال  محصائيا  0.66ةدو  التابق  الحت ل  قيم  ا   بالنظر ملى ال
اءثثثث  فثثث  المةتمثثثع فثثث  اللقثثثت وهثثثل هثثثا  نبثثثت تثثثح  ال ثثثرضا وقثثثد  رجثثثع إلثثث  ملثثثى التييثثثراا الح

ا حيثث  م  التنشثثئ  االجتماعيث  الحد نثث  سثثلاا فث  المنثثز  لو المدتسثث  ال ت ثر  بثثين الثثذنلت الثراهن
لبنااهثا سثلاا إنثلتا لو م اثثا عوثى التحثدى والتةبيثرا نمثا ل هثا ال واإل اىا فااسرة الحد ن  تشةع 

ت ثثر  بينهمثثا فثث  المتثثتلف التةويمثث ا بثثل ل هثثا تشثثةةهم عوثثى النةثثاح واالسثثتمرات فثث  الثثتةوم وفقثثا 
 (.2012لقدتاتهم واستةداءهم لوتةوما وهذا  ت ق هع  تائج بةن الدتاساا هنل ءتاس  االهلات  ا 

 ه: ـــوصيغتث ـــالـــرض الثـــالف

 لجثثد فاعويثث  لوبر ثثاهج المقتثثرح القثثائم عوثثى تسثثلم اا  ثثا  لتنميثث  ههثثاتاا ااءاا الويثثلد 
 .لط ل الروض 

حةثثم ااثثثر لوبر ثثاهج المةثثدا ولوتحقثثق هثثن تثثح  ال ثثرض التثثابق قاهثثت الباحنثث  بحتثثاب 
ل ثه يتثاود  اوتبات ههثاتاا ااءاا الويثلد فث  التطبيثق البةثدفا وتبثينوفقا لما لس را عنه  تائج 

وهثثل حةثثم لثثثر نبيثثرا همثثا  ثثدلل عوثثى ل  حةثثم التثثأثير نثثا  قليثثاا وبثثذل   تحقثثق ال ثثرض  0.97
فث  ضثلا الخصثائل الةتثمي   النال  لوبح ا وقد ترجع هثذه النتيةث  ملثى بنثاا الباحنث  لوبر ثاهج

 هثثذا البر ثثاهج عوثثى هةملعثث  هثثن تسثثلم اا  ثثا واحتثثلاا ا والةقويثث  واللجدا يثث  ا  ثثا  الروضثث 
المحبب  مليهم سلاا نا ت تسثلم قثام برسثمها تسثاهل  هتخصصثل  فث  تسثلم اا  ثا ا لو تسثلم 
قام بةن اا  ا  ل  تهم برسمها؛ هما  ؤند ااثر اللاضح لهذه الرسثلم نأ شثط  تةزيزيث  ءاعمث  

 ف  تنمي  ههاتاا ااءاا الويلد لدف عين  البح .
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 البح ا يمكن تقديم التلتياا التالي :ف  ضلا  تائج 
االهتمثثام برسثثلم اا  ثثا  وهثثا تةكتثثه هثثن وبثثراا يمثثر بهثثا الط ثثل واالسثثت اءة هنهثثا فثث   -1

 تحويل  خصيته.

 االهتمام بصلتة لخنر بالنشاط ال ن  ف  تياض اا  ا  -2

 تلفير الخاهاا وااءواا الالزه  ف  الرنن ال ن  لتشةيع الط ل عوى اإلبداع واالبتمات -3

 تشةيع الط ل عوى التةبير عن هشاعره ولفماته هن وال  الرسم -4

 ف  ضلا  تائج البح ا يمكن تقديم المقترحاا التالي :
 بر اهج لتةد ل سولك ل  ا  الروض  قائم عوى اا شط  ال ني  -1

 ءوت تسلم اا  ا  ف  تنمي  ههاتاتهم االجتماعي   -2

 تياض اا  ا  لتنمي  قدتاتهم عوى تحويل تسلم اا  ا بر اهج هقترح لمةوماا  -3

 تنمي  ههاتاا ااءاا الويلد لدف ل  ا  الروض  باستخدام هتييراا لورد  -4
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 ة:ـــربيـــع العـــراجـــأوال امل
فثث   (. اابةثثاء التربليثث  لشخصثثي  البطثثل2017مبثثراهيما بشثثائر هحمثثد؛ عبثثد هللاا فا مثث  لطيثثأل ا -1

 74 -45ا ص ص 3ا الةدء7تسلم اا  ا ا هةو  الدتاساا اإل تا ي ا جاهة  بابلا المةود 
(. بحلى وءتاساا فث  الويث  الةربيث ا قلثايا هةاتثرة فث  2002لحمدا سمير عبد اللهاب ا -2

المناهج و ثر  التثدتيس فث  هرحوث  تيثاض اا  ثا  والمثرحوتين االبتدائيث  واإلعداءيث ا الةثزا 
 لتةا المكتب  الةصري . ااو ا المنص

(. الةالقثث  بثثين االتثثزا  اال  ةثثال  والتحريثثأل فثث  تسثثلم اا  ثثا ا 2006ااهيثثرا حيثثدت عيثثد ا -3
 .172-159ا ص ص 1هةو   ابلا جاهة  بابلا الةدء 

(. لثر استخدام المنظماا الرسلهي  ف  تنمي  الم رءاا الويلي  2016جاب هللاا عوى سةد ا -4
هيثثذ إود اإلعاقثث  التثثمعي  بالمرحوثث  االبتدائيثث ا تابطثث  التربثثليين بالصثلتة لثثدف التال المرتبطث 

ا مبريثثلا ص 84الةثثدء ASEPالةثثرب بنهااهصثثر( ءتاسثثاا عربيثث  فثث  التربيثث  وعوثثم الثثن س 
 .259-215ص

(. تثثثأثير الرسثثثم فثثث  تحتثثثين ااءاا القرائثثث  هثثثن وثثثال  تحتثثثين القثثثدتة 2013جنثثثل ا وهيبثثث  ا -5
ا 5ا المةوثثد2رااةا هةوثث  تنميثث  المثثلاتء البشثثري ا الةثثدء ال ل لللجيثث  لثثدف اا  ثثا  عتثثيرد القثث

 249-181الةزائرا ص ص 
(. "اسثثثتخدام بثثثراهج ههثثثاتاا الت ميثثثر الةويثثثا لوتخ يثثثأل هثثثن 2007حبيثثثبا هةثثثدد عبثثثد المثثثريم ا -6

تثثثةلباا تةوثثثم الويثثث  وتنميثثث  ههثثثاتاا القثثثرااة والمتابثثث "ا اتةاهثثثاا حد نثثث  فثثث  تةوثثثيم الت ميثثثر: 
 234-207ا القاهرةا ءات ال مر الةرب ا ص ص 2ألل ي  الةد دةا طاستراتيةياا هتتقبوي  ل

(. وصثائل تسثثلم اا  ثا  نمثثدول لتصثميم للحثثاا 2007سثةيد فثثرج اهةثثال  الحلثره ا  -7
 االت اء المدتس ا تسال  هاجتتيرا نوي  التربي ا جاهة  لم القرفا التةلءي 

احب  باإليقثثاع فثث  تنميثث  (. تثثأثير بر ثاهج هتماهثثل فثث  اا ا ثثيد المصث2014حمثلءا هشثثاعل ا -8
اإللقاا المةبر والطالق  الويلي  وتحصيل بةن الم اهيم ااساسي  ا  ا  الرياض بالممومث  

 الةربي  التةلءي ا تسال  ءنتلتاة ا ير هنشلتة(ا نوي  التربي ا جاهة  عين  مس

اسثثثثتخدام بر ثثثثاهج بثثثثلت تثثثثاج لتنميثثثث  بةثثثثن المهثثثثاتاا  (.2004ا آهثثثثا  قر ثثثث   صثثثثرا حمثثثلءة -9
سثنلااا تسثال  ءنتثلتاه "  6ملثى  5لط ل ها قبثل المدتسث  هثن  واالجتماعي ةرفي  والويلي  الم

  . ير هنشلتة"ا هةهد الدتاساا الةويا لوط لل ا جاهة  عين  مس
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فاعوي  الصلت المول   ف  تنميث  المهثاتة الويليث  لثدف الط ثل (. 2015حنىا عبد الوطيأل ا -10
ا هةوثثثث  الدتاسثثثثاا والبحثثثثلى االبتثثثثدائ   ملإجثثثثا ختثثثثاب التوميثثثثذ لوتثثثثن  ااولثثثثى هثثثثن التةوثثثثيم

 210-199ا ص ص 3ا ءيتمبرا المةود4االجتماعي ا جاهة  اللاءدا الةدء

فاعويث  بر اهج ف  اا ثشط  التةبيري  لتنمي  بةثن المهاتاا (. 2003ا ميمثا  لحمثدا وويل -11
 الةويثثا لوط للثث الويليثثث  لثثدف   ثثل الروضثثث ا تسثثال  ءنتثثثلتاه  يثثر هنشثثلتة هةهثثد الدتاسثثاا ا

 . جاهة  عين  مس

(. ال رو  ف  وصائل تسثلم اا  ثا  فث  2008ا ساهي  بنت عبد الةزيز مبراهيم ادالرا  -12
هرحوثثث  المثثثدتك الشثثثكو  بثثثين الموتحقثثثين و يثثثر الموتحقثثثين بمرحوثثث  هثثثا قبثثثل المدتسثثث ا هرنثثثز 

 الدتاساا الةاهعي  لوبناا عويش ا نوي  التربي ا جاهة  المو  سةلء. 

فثث  تنميثث  ههثثاتاا التمييثثز  (. فاعويثث  االةثثاب الويليثث 2017تابةثث  والةمثثردا ت ثثدة ا زيثثدا ا -13
 . 49الةدء  سنلاا(ا هةو  جاهة  البة ا 6-5التمة  لدف ل  ا  الروض  ا

 Creating youngمعداء المعت اب الصيات  . Spandel, Vicki (2015)سبا د ا فيك   -14

Writers لهثثثثين عابثثثثدا وهحمثثثثد عوثثثث  الخلالثثثثدةا ا ترجمثثثث ا عوثثثث  سثثثثةد جثثثثاب هللاا وهةثثثثدد
 ااتء ا عمرا : ءات ال مر.

(. تصثميم بر ثثاهج هقتثثرح قثثائم عوثى هثثدول هةملعثثاا التثثدتيب 2009سثراياا عثثاء  التثثيد ا -15
التشثثثاتن  ولثثثثره عوثثثى تنميثثث  ههثثثاتاا اسثثثتخدام المنظمثثثاا الرسثثثلهي  والم ثثثااة الذاتيثثث  لثثثدف 

اة التليس: نوي  التربي  بالةري ا هةو  جاهة  قن اهةوم  هداتس الدهج التربلد بالتةلءي 
 .358 -357الةدء الةا راالةزا الرابع( ص ص  االبح  الةوم  ف  التربي 

(. ااجهزة المتاعدة للةاف التمع وتأثيرهثا عوثى النمثل 2009سةيدا ياسر التيد هحمد ا -16
ا عاقث  التاسثعالةمعي  الخويةي  ل الويلد وعموي  التةوم ف  البيئ  المدتسي  الةاءي ا هوتقى 
 هرنز الش وحا الدوح ا قطرا هتاح عوى الملقع التال : 

http://www.gulfdisability.com/pdf/yasser_sayyed_mohd.pdf 

قثدتاا اإلبداعيث  فث  ثر بر اهج ل شط  هكتبيث  لتننيث  بةثن ال(. ل2014سولما هنى هحمد ا -17
ا هةوثث  البحثثلى التربليثث  والن تثثي ا جاهةثث  بيثثداءا الةثثدء   ثثا  الريثثاضلااءاا الويثثلد عنثثد 

 241-218ا ص ص 43

(. بر ثثاهج قثثائم عوثثى الثثتةوم بالمشثثروعاا الويليثث  لتنميثث  2015سثثويما هاجثثدة هحمثثد هحمثثد ا -18
التربيثث  وعوثثم الثثثن سا المهثثاتاا الويليثث  لثثدف ل  ثثا  الروضثث ا هةوثث  الدتاسثثاا الةربيثث  فثث  

 .48-1ص ص  36الةدء 

http://www.gulfdisability.com/pdf/yasser_sayyed_mohd.pdf
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ا هةا يرهثثثثثثثثا اا شثثثثثثثثط  الويليثثثثثثثث  ال لاعهثثثثثثثثاا (.2005ا وآوثثثثثثثثرو   لحمثثثثثثثثدت ثثثثثثثثدد ا  عيمثثثثثثثث  -19
 .ا ءات المتاب الةاهة ا اإلهاتاا الةربي  المتحدةاستخداهاتها(

 ا عما ا ءات وائل1(. هقده  ف  تةلباا القرااةا ط2009 يب ا سناا علتتا ى وآورو  ا -20

(. الخصثثثثائل المشثثثثترن  بثثثثين تسثثثثلهاا اا  ثثثثا  والرسثثثثلم 2018ولثثثثير ا عبثثثثاءدا تحثثثثاب -21
 .278-252ا ص ص 6ا الةدء 26البدائي ا هةو  الةولم واإل تا ي ا جاهة  بابلا المةود 

(. وصثثائل التةبيثثر ال نثث  فثث  تسثثلم ل  ثثا  الريثثاض وعالقتهثثا 2012عبثثد الشثثهيدا هثثيال ا -22
 .228-201ا ص ص 62لةدءبمتير الذنااا هةو  ااخاءيم ا جاهة  بيداءا ا

(. وحثثثدة هقترحثثث  فثثث  لءب اا  ثثثا  قائمثثث  عوثثثى المثثثدول 2016عبثثثد الةظثثثيما تيثثثم لحمثثثد ا -23
الةمثثثثالى لتنميثثثث  الخيثثثثا  ااءبثثثث  والطالقثثثث  الويليثثثث  لثثثثدف تالهيثثثثذ المرحوثثثث  االبتدائيثثثث ا هةوثثثث  

 (. 272 -193ا ص ص 1ا ج216ءتاساا ف  المناهج و ر  التدتيسا الةدء 

(. ءتاس  ه هلم الذاا هن وثال  الرسثم لثدف اا  ثا  2015سيد تق  ا عبد المةيدا فا م  -24
الصثثم هرت ةثث  وهنخ لثث  ه هثثلم الثثذاا هثثن الةنتثثينا هةوثث  نويثث  التربيثث ا جاهةثث  اازهثثرا 

 118-53ا  نا را ص ص 3ا الةزا162الةدء 

 ءات المتيرة ا عما ا3(. ههاتاا ف  الوي  والت ميرا ط2009عبد الهاءدا  بيل وآورو  ا -25

لثثثر اسثثتخدام لءب اا  ثثا  فثث  تنميثث  بةثثن (. 2001اهثثدف هصثثط   هحمثثد ا بثدالرحمنع -26
ههثثاتاا االتصثثا  الشثث ه  ا  ثثا  هثثا قبثثل المدتسثث ا نويثث  التربيثث  بتثثلهاجا جاهةثث  جنثثلب 

  .اللاءدا هةو  الةمعي  المصري  لومناهج و ر  التدتيس
لمصثثلتة فثث  تهيئثث  فةاليثث  نتابثث  القصثث  ا (.2007اهللا هيثثام هصثثط   عبثثداا الوطيثثأل عبثثد -27

الحد نث ا تسثال  هاجتثتير " يثر    ل الروض  لوقرااة والمتاب  ف  ضلا االتةاهاا التربليث 
 . هنشلتة"ا نوي  تياض اا  ا ا جاهة  القاهرة

بر اهج هقترح لتنمي  االستةداء لتةوم الوي  الةربيث  لثدف تالهيثذ (. 1993ا  بيو   رفعلاءا  -28
" هةهثثثثد الدتاسثثثثاا مليثثثثتا تسثثثثال  ءنتثثثثلتاة " يثثثثر هنشثثثثلتةالصثثثثف ااو  االبتثثثثدائ  بدولثثثث  ال

  .ا جاهة  القاهرةالتربلي 
(. بر ثثثاهج هقتثثثرح قثثثائم عوثثث  التماهثثثل بثثثين البيثثثت والروضثثث  2005عيثثثدا لطي ثثث  الدسثثثلق  ا -29

 لوتهيئثثثث  الويليثثثث  ال  ثثثثا  الريثثثثاضا تسثثثثال  هاجتثثثثتير  يثثثثر هنشثثثثلتةا نويثثثث  التربيثثثث  بثثثثدهياطا
 جاهة  المنصلتة.

(.  مثثل التةبيثثر ال نثث  فثث  هرحوثث  الط للثث  المتثثأورة 2003حتثثن سثثةيد ا القحطثثا  ا هحمثثد -30
وهقات تها بما يقابوها هن هراحل تقتيم  فيكتلت لل  يود وهربثرا تيثدا تسثال  هاجتثتير  يثر 

 هنشلتةا نوي  التربي ا جاهة  لم القردا المموم  الةربي  التةلءي .
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تةوم هنهثثاا هثثؤتمر القطثثا  التربثثلد الميال ثث ا تبثثى. تسثثلهاا اا  ثثا  هثثاإا تحكثث  وهثثاإا  ثث -31
هتثثثثثثثثثثثثثثثثاح عوثثثثثثثثثثثثثثثثى هلقثثثثثثثثثثثثثثثثع  102-96ا ص ص 31النالثثثثثثثثثثثثثثثث ا تمد تربليثثثثثثثثثثثثثثثث ا الةثثثثثثثثثثثثثثثثدء 

http://qattanfoundation.org/ar/  
(. سثثم  اال بتثثاط هثثن وثثال  تسثثلهاا اا  ثثا ا ءتاسثث  2007هحمثثدا لهثثا   عمثثر الشثثي  ا -32

اا  ثثا  المةثثاقين عقويثثا بمراخثثز التربيثث  الخاتثث  واا  ثثا   يثثر المةثثاقين عقويثثا هقات ثث  بثثين 
 بلالي  الخر لما تسال  هاجتتير  ير هنشلتةا نوي  اآلءابا جاهة  الخر لم.

اسثثثثتخدام اسثثثثتراتيةي  الثثثثتةوم التةثثثثاو   فثثثث  تنميثثثث   (.2006ا هنثثثثى مسثثثثماعيل لحمثثثثدا هحمثثثثد -33
 يثثر هنشثثلتة". نويثث  تيثثاض  ضثث ا تسثثال  ءنتثثلتاه المهثثاتاا الويليثث  واالجتماعيثث  لط ثثل الرو 

  .اا  ا ا جاهة  القاهرة
(. فاعويثث  اسثثتخدام االةثثاب الويليثث  فثث  تنميثث  2013المحمثثددا ترنثث  بثثن عطيثث  هر ثثلء ا -34

ههثثاتاا التحثثدى لثثدف تالهيثثذ الصثثف ااو  االبتثثدائ ا تسثثال  هاجتثثتير  يثثر هنشثثلتةا نويثث  
 التربي ا جاهة  لم القرفا التةلءي .

(. ههثثاتاا ااءاا الويثثثلد 2015حمثثلءا عبثثد الثثثراز  هختثثات؛ هحمثثثدا عبثثد الثثرحيم فتحثثث  اه -35
اإلبثداع  لثثدف التالهيثثذ الملهثثلبين فثث  المرحوثث  اإلعداءيثث ا المةوثث  الةربيثث  لدتاسثثاا وبحثثلى 

 .112-80ا ص ص 2الةولم التربلي  واإل تا ي ا الةدء
(. تنميثثث  2016المثثثنةم اهثثثدنلتا عوثثث  لحمثثثد؛ هبثثثاتكا لحمثثثد حمثثثدد وهحمثثثدا تثثثابر عبثثثد  -36

ههثثثاتاا ااءاا الويثثثلد الشثثث لد لتالهيثثثذ الصثثثف التثثثاءس هثثثن التةوثثثيم ااساسثثث  فثثث  ضثثثلا 
ا  لليثلا 3ا هةوثد24هدوو  التحويثل الويثلد والتلاتثل الويثلدا هةوث  الةوثلم والتربيث ا الةثدء

 .154-123ص ص
لتنميثث  (. تصثثميم هقتثثرد لبر ثثاهج فيثثد ل تةويمثثى 2001هتثثةلءا سثثهير حمثثدد فثثرج حتثثن ا -37

ههثثثاتة الرسثثثم لثثثدف ل  ثثثا  هرحوثثث  الريثثثاضا تسثثثال  هاجتثثثتير ا يثثثر هنشثثثلتة(ا نويثثث  التربيثثث  
 بدهياطا جاهة  المنصلتة. 

(. بر اهج هقترح لتنمي  ههاتاا ااءاا الويلد لوطالب المةومثين 2002هكاودا سيد فهم  ا -38
شثلتةا نويث  التربيث ا  ير المختصين ف  الوي  الةربي  بكوياا التربي ا تسال  ءنتلتاه  يثر هن

 جاهة  الزقازيقا فرع بنها.

معثثداء الط ثثل الةربثث  لوقثثرااة والمتابثث ا القثثاهرةا ءات ال مثثر  (.1991ا هثثدف هحمثثلءا النا ثثف -39
 لوطباع  والنشر.  الةرب 

(. فاعويثث  اسثثتخدام الصثثلت فثث  النشثثاط القصصثث  فثث  2012 صثثاتا حنثثا  هحمثثد عبثثد الحوثثيم ا -40
فهم القص  لدف ل  ا  الروض ا هةو  الط لل  والتربي ا نوي  تياض تحتين ااءاا الويلد الش ه  و 

 330-190ا التن  الرابة ا لبريلا ص ص 2ا جزا10اا  ا ا جاهة  ااسكندتي ا الةدء 

http://qattanfoundation.org/ar/متاح
http://qattanfoundation.org/ar/متاح


 مينى مسري عبد الوهاب أمحدأ/ 
 

 82 

 ا1ا ط(. ه اهيم ليلي :  ماإج وتطبيقاا ف  هرحوث  الريثاض2009 صرا هةا ى هحمد ا -41
 .ءهياطا هكتب   ا ت 

س  تحويوي  لرسلم ل  ا  ها قبل المدتسث  فث  ضثلا الثدالالا (. ءتا2009الهةا ا حتين ا -42
الن تثثثي  واإلءتاك البصثثثرف لثثثد هما هةوثثثد المثثثؤتمر الةومثثث  التاسثثثع "ختثثثب القثثثرااة فثثث  الثثثل ن 

 الةرب ا الةمعي  المصري  لوقرااة والمةرف . 

 ب القاهرة: عالم المت (. اا شط  ال ني  لط ل الروض ا2006الهنيدفا هنا  عبد ال تاح ا -43

(. ءتاسثث  بةثثن المتييثثراا إاا الصثثو  بثثالنمل الويثثلد لثثدف 2012الهلات ثث ا هةمثثر  ثثلاف ا -44
 263-223ا الةدء ااو ا ص ص 28ل  ا  الروض ا هةو  جاهة  ءهشقا المةود 

(. فن الط ثل فث  الةزائثرا تسثال  هاجتثتير  يثر هنشثلتةا جاهةث  لبث  2017 لسفا تقاء ا -45
 بكر بوقا دا الةزائر.
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