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 : ملخص البحث
 

إساتراتييية رارا    ىبرنااج  قاا ع علافاعلية استهدف البحث الحالي قياس    
 ىاكنيلي يااة لااد للغااةالتفكياار اكلكترينيااة فااي تنجيااة جهاااراا التجيياا  السااج ي 

اي  ي فل الريضة، يلتحقيق هااا الهادف اساتردجا الباحااة الجانه  التيريبا
الجيجيعة ي  ضاب ةالجيجيعة ال جيعتينع شبه التيريبي جن رالل جيالتصجي

(  فاًل ي فلاًة جان ف فاال ريضاة الحديادي 03يتكينا ال ينة جن) تيريبية،ال
 ىيقساااااااااااجا ال يناااااااااااة إلااااااااااا ،يالناااااااااااادي الرساااااااااااجية لغااااااااااااا بجديناااااااااااة بيرسااااااااااا يد

 فااااااًل ي فلاااااًة ،يالجيجيعاااااة  (51جيجيعتين:الجيجيعاااااة التيريبياااااة يقياجهاااااا)
 قا جة جهاراا فيضاً  الباحاة تردجا فاًل ي فلًة، ياس (51الضاب ة يقياجها)
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ارتبااار الاااكا   اكنيلي يااة )إعااداد الباحاااة(، للغااةالتجيياا  السااج ي للبرناااج   
 رتباااراالي لينااين  )إعااداد جصاا فى كاجاال(، -الجصااير الاااي يضاا ه  فيتاايس

اكنيلي يااة )إعااداد  للغااةلقياااس جهاااراا التجيياا  السااج ي  جصاايرال لكترينااياك
إستراتييية التفكيار اكلكترينياة لتنجياة جهااراا  ىقا ع عللابرناج  الي ، الباحاة(

،يتيصااال ( نشا اً 03ن جااان )يالااااي تكاااي   ،الباحااااة( التجييااا  الساااج ي )إعاااداد
البحاااث إلاااى فناااه تيياااد فاااريق دالاااة إحصاااا يًا باااين جتيسااا ي دريااااا ف فاااال 
الجيجيعااة التيريبيااة فااي الت بيقااين القبلااي يالب اادي الرتبااار جهاااراا التجيياا  

اكنيلي يااة لاادى  فاال الريضااة لصااالا الت بيااق الب اادي، تييااد  للغااةي السااج 
فاااريق دالاااة إحصاااا يًا باااين جتيسااا ي دريااااا ف فاااال الجيجااايعتين الضااااب ة 

 للغاااااةيالتيريبياااااة فاااااي الت بياااااق الب ااااادي الرتباااااار جهااااااراا التجييااااا  الساااااج ي 
 ىاكنيلي ياااة لااادى  فااال الريضاااة لصاااالا ف فاااال الجيجيعاااة التيريبية،يفيصااا

اكنيلي يااة باسااترداع إسااتراتييية  للغااةنجيااة جهاااراا التجيياا  الساج ي البحاث بت
 ة.ررا   التفكير اكلكترينية ل فل الريض
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Abstract: 
 

   The current research aimed to measure the effectiveness 

of a program based on the electronic thinking maps 

strategy in developing auditory discrimination skills in 

English in a kindergarten child, and to achieve this goal 

the researcher used the experimental approach with a 

quasi-experimental design through two groups, the 

control group and the experimental group, and the sample 

consisted of (30) children and girls. Of the children of Al-

Hadidi Kindergarten and the Official Language Club in 

Port Said, the sample was divided into two groups: the 

experimental group consisting of (15) children and a girl, 

and the control group consisting of (15) children and 

girls. The researcher also used a list of skills 

Auditory discrimination for the program in English (the 
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researcher's preparation), the visual intelligence test 

developed by “Otis-Lennon” (Mustafa Kamel’s 

preparation), the electronic video test to measure auditory 

discrimination skills in English (the researcher's 

preparation), and the program based on the electronic 

thinking strategy to develop auditory discrimination skills 

(Preparation of the researcher), which consisted of (30) 

activities, and the research found that there are 

statistically significant differences between the mean 

scores of the children of the experimental group in the pre 

and post applications to test the auditory discrimination 

skills in English in the kindergarten in favor of the post 

application, there are statistically significant differences 

between the mean The scores of the children of the 

control and experimental groups in the post application of 

the test of auditory discrimination skills in English in the 

kindergarten for the benefit of the children of the 

experimental group. The research recommended the 

development of auditory discrimination skills in English 

using the electronic thinking maps strategy for the 

kindergarten child. 
  :Keywords الكلمات المفتاحية

 Electronic Thinking Maps      .ررا   التفكير اكلكترينية -

 .اكنيلي ية للغةجهاراا التجيي  السج ي  -

Hearing discrimination skills in English                                       

 Kindergarten child                          . فل الريضة -
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 مقدمة:
 

يلهاا  يدي ة جن يدا ع اهلل لإلنسان فهي فجانة األييال، ىال فيلة هي فغل   
ن االهتجاع بهاه  يس ادةً  نضع جستقبل يفجل البشرية لجستقبل فكار إشراقاً  ، يا 

فرضتها الت يراا الجتالحقة التاي ت رضاا  ايتجاعيةً  الجرحلة لع ي د ضريرةً 
ا االهتجااااع باااه نتيياااة اقتناااا  تربااايي بااال فصاااب لهاااا جيتج ااااا ال اااالع فحسااا ،

دراك ألهجية ها  الجرحلة جن ال جر.ه ينفسي يا 
 

قبل الجدرسة يتحدد في  يادة قدراتاه االساتجاعية  إن النجي اللغيي ل فل جا   
 رغبة قيياة فاي فن يساتجع، هفن ال فل في هاه الجرحلة لدي راصةً  يالكالجية،

 الناحية اللغيية.جن  جلحيظاً  يفن يتكلع ييحقق بالك تقدجاً 
 

 في ال االع فاي اليقاا الحاالى، فاللغة اكنيلي ية جن فكار اللغاا استرداجاً    
 ىفجاليااين الناااس فااي شاات ،عالجياااً  ىالااب أ فنهااا لغااة االتصااال األيلاا ىيياار 

فهاااي لغااة ال لااع يالج رفااة فااي اليقاااا  فريااا  ال ااالع يتكلجااين ييتفاااهجين بهااا،
اللغااااا  ىت تجاااد علااا يج رفياااةً  ج ليجاتياااةً  لع اليااايع اااايرةً اييشاااهد ال ااا الحاضااار،

حيث ي د إتقان اللغة كلغة  ،اللغة اكنيلي ية اللغاا هاألينبية يفي جقدجة ها
لكاااي يتجكنااايا جااان جياكباااة ؛ باااا  ألبناااا هعلاااه الكايااار جااان اآ ىيسااا  اانياااة هااادفاً 

 الت ير الاي يشهده ال الع.
 

ي يااااة لاااادى ف فااااال جهاااااراا التجيياااا  السااااج ي للغااااة اكنيل يااااتع تنجيااااةيكااااي   
سااااتراتييياا حدياااااة ججت ااااة يشاااايقة لل فاااال إيياااا  علينااااا ارتيااااار  ،الريضااااة

يجاااان هاااااه  الاااات لع الااااااتي يتنجااااي جهاراتااااه ي قدراتااااه ال قليااااة، ىتساااااعده علاااا
 إساااتراتييية رااارا   التفكيااار اكلكترينياااة، ىساااتراتييياا يقاااع االرتياااار علااااك

 بصارية جشاتركة لكال   حياث تجاال لغاة يهي ت د جن فدياا التفكير البصري ؛
 جن ال فل يالج لجة.
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اا الحديااااة التاااي فابتاااا نياحهاااا  جاااع يييساااتراتفرااارا   التفكيااار جااان اك    
جيااة ، ياأل فااال جاان رااالل تيضاايحها للج ليجاااا عاان  ريااق الرساايجاا التنظ

 Hickie (2006) Madiri (2008)   Sunseri الدراسااا هيجان هاا

لياة إساتراتييية رارا   التفكيار اعساا ففابتا ال ديد جن الدرا ، كجا (2011)
فااااي تنجيااااة جهاااااراا التجيياااا  السااااج ي ل فاااال الريضااااة، يجنهااااا دراسااااة رلااااف 

تنجيااة الجهاااراا اللغييااة يالقاادراا اكبداعيااة لاادى  ى( التااي هاادفا إلاا6352)
( التي هدفا إلاى ت ارف فاعلياة رارا   6352يدراسة جسلع)  فل الريضة ،

  . أ الجفاهيع البييلييية لدى  فل الريضةالتفكير كإستراتييية في تكيين ب
 

 مشكلة البحث:
 

بااادف االحسااااس بجشاااكلة البحاااث جااان راااالل تنفياااا الج لجاااة ألنشااا ة اللغاااة     
فاااي  حظاااا الباحااااة ضااا فاً اكنيلي ياااة فاااي جرحلاااة ريااااأ األ فاااال ، حياااث ال

جهاراا التجيي  السج ي للغة اكنيلي ية لدى ال ديد جان ف فاال الجرحلاة؛ ججاا 
، يللتأكااد جاان يياايد هاااه الجشااكلة الضاا ف األكاااديجي جسااتقبالً  ىهع إلااي رضاا

عينااة  ىيقاجااا بت بيقهااا علاا ،احاااة بتصااجيع اسااتجارة اساات ال  رفيقاجااا الب
رفس ال جااااااال  ىجااااااان ج لجااااااااا ريااااااااأ األ فاااااااال علاااااااج لجاااااااًة ( 61) قياجهاااااااا

  يتضاجن اسات ال بالريضاا التاب ة لي ارة التربية يالت لايع بجديناة بيرسا يد،
 جن األس لة جنها : عدداً  يفالر 

  جا الص يباا التي تيايه األ فال في التجيي  السج ي للغة اكنيلي ية؟ 
 اكنيلي ية؟ للغةاأل فال لتاكر فنشيدة جيسيقية  هي يستغرقاجااليقا ال 

  للغة اكنيلي ية ب د سجاعها؟  للغةهل يست يع ال فل سرد قصة قصيرة 

 ة في الن ق؟ي  ال فل الكلجاا الجتشابهيج كيف 

 بين حريف اللغة اكنيلي ية الجتشابهة في الن ق؟ ال فل  يجي كيف 
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 يقد فيضحا نتا   الدراسة االست العية جا يلي:
 

 :جااال لإلسااتراتييياا التقليديااة نجاان الج لجاااا اسااترداجه % 11 فشااارا -
عاان إسااتراتييية راارا   التفكياار  نيعنااد ساا اله ،ياكلقااا  يالجناقشااة، الحاايار
يص   تادري  األ فاال عليهاا ييصا    يابا الج لجاا فنهأف ،ينيةاكلكتر 

 الج لجاا تنفياها.  ىعل
لتاكر فنشيدة جيسايقية في  جن الج لجاا فن األ فال يستغرقيا يقتاً  51% -

 اكنيلي ية. للغةقصة 
ص يبة تجيي  األ فال بين الحريف يالكلجاا  نجن الج لجاا فكد 03% -

 اكنيلي ية. للغةالجتشابهة 
 

سبق فإن جشكلة البحث تتجاال فاي تنجياة جهااراا التجييا   يجن رالل جا   
قة ال بيبالبحاث فاي الدراسااا الساا اكنيلي ياة ل فال الريضاة. للغةالسج ي 

تييااااد دراساااااا اسااااتردجا إسااااتراتييية راااارا   التفكياااار اكلكترينيااااة لتنجيااااة 
 جهاراا التجيي  السج ي للغة اكنيلي ية ل فل الريضة.

 

 اكيابة عن الس ال الر يس التالي  : بحث الحاليلحايل ايي 
 

إسااتراتيجية خاارائط التفكياار اإللكترونيااة فااي  ىليااة برنااامج قااائم علاااعمااا ف
 تنمية مهارات التمييز السمعي للغة اإلنجليزية لطفل الروضة؟

 

 التالية  : س لة الفرعيةالر يس ال ديد جن األ س الييتفر  جن ال
 

 للغة اكنيلي ية الجناسبة ل فل الريضة؟  ي اجا جهاراا التجيي  السج -5
إسااتراتييية راارا   التفكياار اكلكترينيااة فااي  ىيااة برناااج  قااا ع علاااعلجااا ف -2

  فل الريضة؟ ىتنجية جهاراا التجيي  السج ي للغة اكنيلي ية لد
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 :البحث هدف
 

تنجيااة جهاااراا التجيياا  السااج ي للغااة اكنيلي يااة  ىيهاادف البحااث الحااالي إلاا  
 إساااتراتييية رااارا   التفكيااار ى فااال الريضاااة باساااترداع برنااااج  قاااا ع علااا ىلاااد

 اكلكترينية.
 

 :بحثأهمية ال
 

 األهمية النظرية:    
 

 

 اكنيلي ية الجناسبة ل فل الريضة.  للغةتحديد جهاراا التجيي  السج ي  -5

إساااااتراتييية رااااارا   التفكيااااار  ىإاااااارا  الجكتباااااة ال ربياااااة ببرنااااااج  قاااااا ع علااااا -6
 فااال  ىاكنيلي ياااة لاااد للغاااةي تنجياااة جهااااراا التجييااا  الساااج ي اكلكترينياااة فااا

 الريضة.
 
 

 : األهمية التطبيقية
 

اكنيلي ياة  للغاةافادة ج لجاا الريضة في تنجية جهاراا التجيي  الساج ي  .5
 ل فل الريضة. 

ع في ضاي  صج  رعاية يتربية  فل الريضة ببرناج  ج   ىإجداد القا جين عل .6
اكلكترينياااة فاااي تنجياااة جهااااراا التجييااا  الساااج ي  إساااتراتييية رااارا   التفكيااار 

 اكنيلي ية ل فل الريضة. للغة

إساتراتييية رارا   التفكيار اكلكترينياة فاي  ىقياس فاعلية برناج  قا ع علا .0
 .اكنيلي ية ل فل الريضة للغةتنجية جهاراا التجيي  السج ي 
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 حدود البحث:
 

 

 يتتحدد فيجا يلي :
( 2-1فااي ف فااال الريضااة للجسااتيي الااااني جاان )تتجااال  الحااديد البشاارية: -

 سنياا. 
 ييالناااااد يي بااااق البحااااث فااااي ريضااااة جدرسااااة الحديااااد الحااااديد الجكانيااااة: -

ريضاا األ فاال التاب اة لاي ارة التربياة يالت لايع   ىالرسجية للغاا، يهي إحد
 بجحافظة بيرس يد. 

ب ااااأ جهاااااراا التجيياااا  السااااج ي للغااااة اكنيلي يااااة  الحااااديد الجيضاااايعية: -
 ي باسترداع ررا   التفكير اكلكترينية.ة  فل الريضل
 

 فروض البحث:
 

تييااااد فااااريق دالااااة إحصااااا يًا بااااين جتيساااا ي درياااااا ف فااااال الجيجيعااااة  -5
 للغاةالرتبار جهاراا التجيي  السج ي التيريبية في الت بيقين القبلي يالب دي 

 لدى  فل الريضة لصالا الت بيق الب دي. اكنيلي ية

حصاااا يًا باااين جتيسااا ي دريااااا ف فاااال الجيجااايعتين تييااد فاااريق دالاااة إ -2
الرتبااار جهاااراا التجيياا  السااج ي الضاااب ة يالتيريبيااة فااي الت بيااق الب اادي 

 .لدى  فل الريضة لصالا ف فال الجيجيعة التيريبية اكنيلي ية للغة
 

  :مصطلحات البحث
 

  :خرائط التفكير اإللكترونية -
 

 يجتراب ة جنظجة ر ية ظيجااتن: فنها ىعل Hyerle(2009,p13) رفهاي  
  .يتنجيتها إكسابها في تسهع بصيرة   جتنيعة بأنجا  الج رفة لتقديع تستردع

 

  رااارا   ببناااا  تهاااتع إساااتراتييية: بأنهاااا( 11،ص6355 ) الج يلاااي  رفهاااايي   
 رياباا  بإنشااا  يتسااجا الحاساا  ت بيقاااا ىعلاا تسااتند حدياااة   بااأدياا   التفكياار
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 بااين يالاارب  فرعيااة راارا   نشااا إ ي ،لرري ااةا داراال يالرجااي  للاانص تشاا بية
 .الج رفة لجصادر رياب  يتيفير الج رفة عناصر

 

 فن Himmele (2017,p.127) Hyerle (2014,p. 27) يفضااف    
 ،بنيااجين اكار كجاا الج رفياة الجهااراا جان فنايا  ساتة تتضاجن التفكيار ررا  
 الاادنيا الجهاااراا جنتتضاا ، يدنيااا عليااا تفكياار جهاااراا إلااى تقساايجها يااتع يالتااي

 ،التركيا  ،التحليل) ال ليا الجهاراا تتضجن بينجا (،الت بيق، الفهع، الج رفة)
 . )التقييع

 

 :اجرائي  إ الباحثة عرفهات السابقة التعريفات خالل من
 

 راااارا   جاااان فناااايا  اجانيااااة يهناااااك البصااااري، التفكياااار فدياا جاااان فداة هااااي  
 الشاايرة، رري ااة الج دييااة، لفقاعااةا رري ااة الاادا رة، رري ااة : )هااي التفكياار
 رري اة  الفقاعاة، يرري اة اليسار، رري اة الدعاجة، رري ة التدفق، رري ة
 .(الجت ددة التدفق

 

 اإلنجليزية: للغةمهارات التمييز السمعي  -
 

 ىيتشاجل علا ،جهارة جن جهاراا االستجا  بأنها : (6332 رفها جدكير)ي   
يتحدياااد جصااادر الصااايا  رتلفاااة،رف األصاااياا الجاجهااااراا فرعياااة جنهاااا ت ااا

عادة سرد القصة. يالتجيي  بين النغجاا الصيتية،  يا 
 

 الجاياااراا الصااايتية ىلاااإاكنصااااا  ا:( بأنهااا6332) terry رفهاااا يكجاااا    
ل الج لااع لل فاال، ب ااجاان ق   جتياصاال   تاادري    ى، يهاااا اكنصاااا يحتااا  إلاابانتباااه  

 اليقا.  نتباه يقصر جدته في نفسضيق اال ىعرف جد يبراصة إاا
 

تجيي  شدة الصيا يارتفاعه  ىالقدرة عل ها:( بأن6355اكر فبي ح  )يي    
يالتجيي  بين األصياا اللغيية يغيرها جان األصاياا ،يتشاتجل  ،في انرفاضه
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ساسااااية يبااااين الكلجاااااا التجيياااا  بااااين األصااااياا األ ىعلاااا هاااااه القاااادرة فيضاااااً 
 الجتشابهة يالجرتلفة.

 

 هلقياااس قدرتاا ؛د  اادريااة ال فاال فااي االرتبااار الج   :جرائيااا  إوتعرفهااا الباحثااة   
تحديد الكلجاة التاي تبادف باالحرف نفساه  :تيةالتجيي  السج ي للجهاراا اآ ىعل

اا الجتشاابهة فاي الن اق، تجييا  الاي تبدف به الكلجة الجساجيعة، تحدياد الكلجا
عنااد ال فاال،  لتباساااً اين جتشااابهين فااي الن ااق قااد يسااببان رفرااتالف بااين حاااال
يياااا  بااااين الكلجتااااين الجتشااااابهتين فااااي عاااادد الحااااريف الصاااايتية ، تجيياااا  التج

 .الكلجاا الجي ينة
 

 :والدراسات السابقة  اإلطار النظري
 

 :إستراتيجية خرائط التفكير اإللكترونية: أول  
 

 ىقااادرين علااان يصاابحيا بناااا ين ي علاااى فأل فااال تساااعد راارا   التفكيااار ا    
لاااالك تسااااعد رااارا    ؛الااات لعي  ىالج ناااي  باااين التفكيااار ياضاااحة   تكااايين صاااالا  

تسااااعد فيضاااًا رااارا   التفكيااار  ،بناااا  الج رفاااة ىعلااا التفكيااار الج لاااع ي ال فااال
رلااق الت اااين بااين األ فااال داراال  ،راااص بهااع ىشااا  جحتااي إن ىعلاا األ فااال
حااااال  ىن يكينااااايا قاااااادرين علااااافي  ،ن يصااااابحيا نشااااا ين ي جنتياااااينف ،الفصااااال

 (. (Hyrle, 2009,p30الجشكالا 
 

 خرائط التفكير:أهمية 
 

  (Holz Idon,2003; Man,2004; Abuowda,2014) جن ياتفق كل  
 فهجية ررا   التفكير في فنها:  على فنه تكجن

   ؛لتسهل عجلية التاكر.ترك  انتباه األ فال على األفكار بسهيلة 
 .تساعد على حرية التفكير ياكستكشاف، تبادل الج ليجاا بينهع 
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 يالج اااني الج قاادة، ججارسااة ال جلياااا ال لجيااة  تاايفر تغايااة راي ااة ل فكااار
 الجرتلفة.

   جفهيجة   تسجا بتغيير يت يير األفكار يالت بير عنها ب ريقة.  
 احتيايااااا يجياااع األ فاااال يجراعااااة الفاااريق الفردياااة  ةتتجيااا  باااالتني  لتلبيااا

 بينهع.
  الج رفاااة الجنظجاااة علاااى إييااااد ال القااااا يالتاااراب  بينهجاااا يباااين الجفاااااهيع

 دة.الجييي 
 .تساهع في تنجية جهاراا التفكير الجرتلفة 

 .تستردع كأدياا ت لع،يفدياا تقييع 

 .تساهع في الرب  بين ربراا الت لع السابقة،يالربراا الحالية 

 .تساهع في تنجية ب أ الجهاراا االيتجاعية كالت اين 
 

 :، تتجال فين فهجية ررا   التفكيرف  Gibbs(2010,p.85يفضاف ) 
 

 ت لع.بقا  فار ال 
 .جناسبة ليجيع الجراحل ال جرية 

 .تسهل عجلية التفكير اكبداعي 

 .رب  الجفاهيع اليديدة يتجيي ها عن الجفاهيع الجتشابهة 

 التفاعل بين الجت لجين يبالك تدعع الت لع التفاعلي. ىتساعد عل 
 

اساتردجا رارا    التايLopez (2011,p.30) يت كاد علاى الاك دراساة    
ية في ت يير اللغة األكاديجية لجت لجاي اللغاة اكنيلي ياة جان التفكير اكلكترين

فن تاأاير رارا   التفكيار  Lopezرالل است العاا الارفي يالجقاابالا، يياد 
 راصًة في اللغة األكاديجية. اً كبير  اً على دارسي اللغة اكنيلي ية كان له تأاير 
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ة رااارا   يجااان راااالل جاااا سااابق تااارى الباحااااة فن جااان فيا اااد يفهجياااة إساااتراتييي
 :جا يلي التفكير اكلكترينية 

 

 تساعد على جراعاة الفريق الفردية جن األ فال. (5
 تسهل على األ فال تاكر الج ليجاا ب ريقة  بسي ة . (6

 اليصيل إلى حليل إبداعية جن نتا  عقل ال فل نفسه. (0

 ت جل على إعجال ال قل ياسترداع قدراته الاهنية. (5
 

 :خصائص خرائط التفكير اإللكترونية
 

 بأن رصا ص ررا   التفكير هي:  Hyrle( 2004,p.66)ييرى 
 

يي كس الجهارة  ،الاباا : الشكل الاي يتكين جنه كل رري ة فريد ياابا (5
 الج رفية التي يتع تحديدها.

يتساع بالجريناة يا دي  ،للرري اة يالجرينة : الجهارة الج رفية يالرساع األيلا (6
 ها الرري ة.بن تنجي ال حصر له جن ال رق التي يجكن ف إلى عدد  

فااي في  الت ااير : بسااب  الشااكل الاابااا الاايجرن للرري ااة فااإن في جاات لع (0
 ييرسع رري ة لي رأ ففكاره. ،بيضا    سن يجكن فن يبدف بيرقة  

 

 ( بأنها:6350( ال  يجة يجقبل)6356جن الجس يدي) يفضاف كل  
 

فن  يت ناي الهرجيااة تتجيا  رارا   التفكياار بساجة الهرجياة، هرجياة يجنظجاة: -
الجفاااهيع يالقضااايا  ىيت لااي عاا ،تااأتي فااي قجااة الرري ااة الجفاااهيع فكااار شااجيالً 

 .شجيالً األقل 
ييااا  فن يكاااين هنااااك تاااراب  باااين الجفااااهيع ياألفكاااار الجدرياااة  جتراب اااة: -

يهاا التراب  يكين عبر اليصالا الر ية ياألسهع التي تصاحبها  ،بالرري ة
 عباراا.



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (8888)                         0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

ر الجدريااااااة ضاااااجن الرري ااااااة ت جاااااال تكاجلياااااة:حيث فن الجفاااااااهيع ياألفكاااااا -
 لتتكاجل في تيضيا جيضي  جحد.

األفكاااار يالجفااااهيع الر يساااية التاااي ياااا ا فاااي  ىشاااجيلية:حيث تشاااتجل علااا -
 .شاجل   جضجين الجيضيعاا بشكل  

 

يجااااان راااااالل جاااااا سااااابق تيضاااااا البحااااااة فن فهاااااع رصاااااا ص رااااارا   التفكيااااار 
 اكلكترينية:

 

 .يضيح الجفاهيع الر يسية 
 ليجاا عن  ريق رسع الرري ة.سهيلة استريا  الج  

 .يا  انتباه األ فال 

  .جرينتها لتراعي الفريق الفردية بين األ فال 
 

 أنواع خرائط التفكير اإللكترونية:
 

يييااااااد : :بأنااااااه ( Holzman,2004؛ Hyerle,2004جاااااان ) اتفااااااق كاااااال     
رري اااة الدا رة،رري اااة الفقاعة،رري اااة  ياجانياااة فنجاااا  لرااارا   التفكيااار يهااا

الج ديية،رري ااااة الشاااايرة،رري ة الدعاجة،رري ااااة التاااادفق ،رري ااااة  الفقاعااااة
 التدفق الجت دد،يتندر  تحا كل جنها جهاراا فرعية يهي:

 

 (:Focusing Skillsمهارات التركيز)  -1
 تحديد الجشكالا. -

 صياغة األهداف. -
 

 (Information Gathering Skillsمهارات جمع المعلومات) -2

 الجالحظة. -

 صياغة األس لة. -
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 (Remembering Skillsمهارات التذكر) -3

 الترجي . -

 االستدعا . -
 

 اكلكترينية التي تع استرداجها في البحث: فنيا  ررا   التفكير يجن  
 

  Hyeler,2009 ؛Holzman,2004؛ Hyerle,2004يحاددها كال  جان )
     (6355؛رلف،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  خريطة الدائرةCircle Map: غالبااً  ،يهي تستردع للبحث عان الساباق 

جان إنشاا  الج ليجااا ااا  األ فاالجا تستردع في ال صف الاهني، يتجكان 
تنجااااي هاااااه الرري ااااة جهااااارة  صاااالة بالجيضااااي  الاااااي يجالااااه جركاااا  الاااادا رة ،

 الت ريف يالتحديد.
 

 األسئلة التي تعبر عن خريطة الدائرة:-
 

 يف تحدد؟ك 
   جا ت رف عن الفكرة في الشئ ؟ 

 جا الجحتيى ؟ 

   جا هي إ ارك الجري ي ؟ 

 يتساعد رري ة الدا رة علي :

 .ت ريف الكلجاا عن  ريق عرأ الكلجاا 
 .تحديد نق ة البد  ياالن الق 

 فق  ليا  فنظار األ فال. دياح  يش ىالتركي  عل 
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 يوضح خريطة الدائرة (1شكل )                            
 

، اير اسااترداع راارا   التفكياارأتاا ىعلاا Sunseri (2011)يت كااد دراسااة     
  التكايين اللغايي ىعلا التاي لاديها القادرة رري اة الادا رة يجن فهاع هااه الرارا  

ن فهااارا النتاااا   ظففاااي الجرحلاااة االبتدا ياااة.  ل  فاااالدراك عجلياااة الكتاباااة ا  ي 
ضال فف اً الاين استردجيا رري ة الدا رة في عجلية الكتابة حققيا نتا ي األ فال
جاااان  ىراااار ف فااااي الجيجيعااااة الضاااااب ة الاااااين اسااااتردجيا  رقاااااً  األ فااااالجاااان 

 الرسيجاا التنظيجية.
 

الك فقد استردجتها الباحاة في تحدياد الحاريف الجشاتركة فاي  ىيجاال عل   
 :تية الكلجاا اآ

Shirt  -  T.Shirt  -  Skirt 
Van   -      Man           -       fan 

 

 يتساتردع هااه الرري اة  ،تع تصجيجها ل جلية اليصف :: خريطة الفقاعة
، يالساااااجاا الاقافياااااة )الدراسااااااا لتحدياااااد ساااااجاا الشرصاااااية ) فناااااين اللغاااااة( 

تنجااي هاااه  يتجاعيااة( ، يالرصااا ص )ال لاايع( في الصاافاا )الرياضااياا( ،اال
 لرري ة جهارة اليصف يالصفاا.ا
 

 األسئلة التي تعبر عن خريطة الفقاعة: -
 

 ؟  ي كيف تصف هاا الش 
 ؟ي في الصفاا / الرصا ص تكين ففضل في يصف هاا الش 
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 : ىيتساعد رري ة الفقاعة عل 
 

 .يصف الرصا ص باسترداع الصفاا 
 جداد بالتفاصيل اليصفية للكتابة.اك 

  اليصف.اد عجلية ا  قدراا األ فال الجتدإار 
                                         

 
 

                         
 
 
 

 ( يوضح خريطة الفقاعة2شكل)
 

جن رالل ت بيق إستراتييية ررا   التفكيار  Fan (2016)يتابا دراسة     
الجاادارس  ىحاادإيصاانع القاارار فااي برناااج  الكتابااة فااي  األ فاااللاادعع تفكياار 

الفقاعة في برناج  الكتابة لجدة رجساة  األ فالاستردع  ،في تاييان االبتدا ية
     ابتاا الدراساة ف الياة راارا   التفكيار فاي تسااهيل فساابيعين. فجادار  ىجاراا علا

 فكار لكتابة الجقاالا.  تقديع األ ،ارا  عجلية الكتابةا  ي 
 

 الاك ىيجااال علا ،يقد استردجا الباحاة هاه الرري ة في فنش ة جت اددة   
فااي يساا  الرري ااة يجاان حيلهااا كلجاااا تباادف   Fا بتقااديع حاارف جااعناادجا قا
   Flag -Frog -figجال   Fبحرف 

First    - Fan 
 

 :تستردع لتحديد ال القاا بين الي   يالكل في بين الي    خريطة الدعامة
 قاااي يالفهاااع نياأليااا ا  األصاااغر ، حياااث تااادعع هااااه الرري اااة اكساااتدالل الج

 يد الجادية،تنجي هاه الرري ة جهارة الكل يالي  .لكيفية تحديد الحد
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 األسئلة التي تعبر عن خريطة الدعامة: -
 

 جا األي ا  الجكينة ياألي ا  الفرعية لبنية هاا الجيضي  ككل ؟ 
 

 : ىيتساعد رري ة الدعاجة عل
 

 .  فهع ال القاا بين الكل يالي 
 .يضع إ ار للفهع 

 تحليل األهداف ب د قرا ة جيضي  ج ين. 
 
 
 
 
 

                          
 

 ( يوضح خريطة الدعامة3شكل)
 

ار رري ة التدفق في تادريس ف ىعل Innovative(2001يت كد دراسة )    
 األ فاال،ججاا ي جاق الفهاع فاي عقايل  ل  فاالجهاراا التفكير فانا  تدريساها 

  ار يديد.  إفانا  تنظيجهع للج ليجاا الجرتلفة ضجن 
 

 لك:ا ىيجاال عل
 

جنهااا يضااع كلجااة  ،جا الباحاااة هاااه الرري ااة فااي فكااار جاان نشااا   داسااتر   
Family   يتحتها كلجاا آرر حرف يهيY   يل يآرر ييسا  الكلجاة ففي

            .  Young -  Funny -  Bicycleيهجا 
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 خريطااة الجساار Bridge Map:  تاايفر جسااارًا جر يااًا كنشااا  يتفسااير
رري ة فيضًا لت يير الجفاهيع التناظرية يالجفاهيع التشابهاا ، تستردع هاه ال

 تنجي هاه الرري ة جهارة الجتشابهاا يالجتناظراا. الجيا ية الجحتيى،
 

 األس لة التي ت بر عن رري ة اليسر:-

 جا التشابه الاي استردع ؟ 
  ست ارة؟جا داللة اال 

 

 :ىعليتساعد رري ة اليسر  - 
 

 .فهع التناظراا يالتشابهاا 
 رر.آ لجفاهيع يتحيلها جن تفكير  ت ير ا 

 . ت  ي  فهع ال القة بين األشيا 
 
 
 
 
 

                              
     
 
 
 

 ( يوضح خريطة الجسر4شكل)
 

ي يكاين  ،عجلياا التفكيار ىحدإفكل ياحدة جن ررا   التفكير تتيافق جع    
الج ليجااا جان  تجاجه ي لكن يجيع الررا   تادعع اساتدعا ك اً جحدد اً لها هدف

 . Aikman,2014,p55))رالل التصير الجر ي 
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ن  ريااق عاارأ ب ااأ األف ااال يعكسااها جااال عاا فااال قاادجتها الباحاااة ل    
Happy,Sad-Thin,Fat- Tall,Short    يال القاااا الجكانيااة ، يغيرهااا

    .,On,In,Underفيضًا جال 

 ةع كاال رري ااالباحاااة فن راارا   التفكياار جرنااة بحيااث يجكاان اسااتردا ىيتاار    
ييجكااان الت ااااديل فيهاااا بجااااا يتناسااا  جااااع جرحلاااة األ فااااال  ،ألكاااار جااان نشااااا   

 ال جرية يالفريق الفردية.
 

تساااتردع الرري ااة الدا رياااة لل صااف الاهني،الفقاعاااة  ،سااابيل الجاااال ىيعلاا   
التباين، رري ة الدعاجة تستردع لتحليل قاعة الج ديية للجقارنة ي لليصف، الف
تاادفق الجت اادد لتحديااد حااداث، الدفق تسااتردع لتسلساال األ، رري ااة التااال القاااا

فكااااااار الاااااانص فجااااااا رري ااااااة اليساااااار فتسااااااتردع لجقارنااااااة فاير، أالسااااااب  ي التاااااا
 يالتصنيف.

 

يتساااتردع رري اااة الااادا رة الساااتاارة األفكاااار ، رري اااة الفقاعاااة ليصااافها ،    
               رري اااااااااااة الفقاعاااااااااااة الج ديياااااااااااة للجقارناااااااااااة يالتبااااااااااااين ، رري اااااااااااة الدعاجاااااااااااة
لل القاااااا الكاجلااااة / الي  يااااة ، رري ااااة التاااادفق لتسلساااال األحااااداث ، التاااادفق 

، رري ااااة اليساااار لجقارنااااة ففكااااار  لتحديااااد السااااب  يالتااااأاير ، فريااااراً  الجت اااادد 
 .(Murbiyan,2015,p.589)النص 

 

دراساة حالاة فاي إحادى الجادارس  Omar & Albakri (2016)يف ياري     
ر فااي تاادريس اللغااة اكنيلي يااة، يفظهاارا حيااث قاااجيا باسااترداع راارا   التفكياا

 النتا   فن ررا   التفكير ف الة في ت ليع اللغة اكنيلي ية.
 

جاان رااالل جااا ساابق تتضااا فهجيااة إسااتراتييية راارا   التفكياار اكلكترينيااة    
يجدى جال جتها للجرحلة ال جرية ل  فال؛ لتنيعها حيث فنها تتكين جن اجان 

 رري اااة الفقاعاااة الج ديياااة، رري اااة الفقاعاااة، رااارا   يهاااي: رري اااة الااادا رة،
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رري اااااة التااااادفق الجت ااااادد. يلكااااال رري اااااة  رري اااااة الشااااايرة،رري ة التااااادفق،
اساااترداع جرتلاااف يتناسااا  ج ها،يكاااالك فجااان رصاااا ص إساااتراتييية رااارا   

يالتكاجال يهااا جاا يتناسا  جاع جرحلااة  يالت اير، التفكيار اكلكترينياة الجريناة،
 رياأ األ فال .

 

ييية ررا   التفكير اكلكترينية تهتع بيجيع حياس ال فل حيث فن فإسترات   
، يتساعده على رب  األفكار يالتاكر عناد رساع هال فل يت لع جن رالل حياس

الرري ة . يهنااك ال دياد جان الدراسااا التاي فابتاا ف الياة إساتراتييية رارا   
ل الريضااة التفكياار اكلكترينيااة فااي تنجيااة جفاارداا اللغااة اكنيلي يااة لاادى  فاا

  يكافة الصفيف.
 

 مهارات التمييز السمعي للغة اإلنجليزية: : ثانيا  
 

في تحديد  franquiz (2008) ،( 6330جن السباعي ) ييتفق كل     
 : تيةفهجية جهاراا التجيي  السج ي للغة اكنيلي ية لل فل في النقا  اآ

 

 يي اً تجيي  األصياا يالحريف يالكلجاا تج ىتنجية قدرة ال فل عل -1
 .صحيحاً 

 .ف يل االحتفاظ بالج ليجاا لجدة   ىعل اتنجية الااكرة السج ية يتدريبه -2

ستجاعه للقصص اال فل جن رالل التدر  في  ىنتباه لداال ى يادة جد -3
 اكنيلي ية. للغة

 للغةإارا  حصيلة ال فل اللغيية بال ديد جن الكلجاا ياليجل البسي ة  -4
 اكنيلي ية.

 ع الجسجي ، يالتدري  على فهع الجسجي  في سرعة  تنجية القدرة على تتب -5
 . يدقة  

 جرتبة   جساعدة ال فل في التريل، يكالك على تنظيع ففكاره لصيرة   -6
 . يجتسلسلة  
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فن التدري  الجستجر  ىلع (6352يفشارا نتا   دراسة ش باني)    
في ت لع الجهاراا  هيالجكاف لجهاراا التجيي  السج ي ل فل الريضة يساعد

 يية الجرتلفة.اللغ
 

حصا ية إنه يييد فريق ااا داللة ف ى( عل6356يفكدا دراسة جحجد )   
 ىلصالا الجيجيعة التيريبية فار برناج  في األنش ة اللغيية قا ع عل

الجدرل الدراجي لتنجية ب أ جهاراا التجيي  السج ي للغة ال ربية ل فل 
 الريضة. 

 

 اإلنجليزية: للغةعمليات التمييز السمعي 
 

 :نتباه ال  -1
 

فع    جاير سيا  فكان هاا الجاير حسياً يهي عجلية تركي  الش ير في ش   
يدًا جن األ فال يست ي ين  يفشارا الدراساا بأن عدد قليل ،ج نييًا 

  .نتباههع إلى جايراا فررىاتركي هع  ي  التركي  لجدة عشرين اانية دين تشتا
 

 :الفهم  -2
 

 ةالجستجع ال بد فن يقيع على فكرة جيييدالتياصل الشفيي بين الجتحدث ي   
الجستجع  في اهن الجتكلع يريد تيصيلها في باها في عقل الجستجع ؛ ليقيع

ي يقيع الجستجع  ،تبادالن اآرا  ي رح ييهاا النظريبجشاركة الجتكلع فيها ي 
جنها تفسير شفرة الرسالة  ب دة عجلياا   ب د عجلية إرسال الرسالة جباشرةً 

 تكيين صير اهنية عن الرسا ل اللغيية . ،الج ريحة 
 

 :التقويم  -3  
 

ال جلية ب د حيث تأتي هاه  ،الستجا هي ال جلية الاالاة جن عجلياا ا   
كجا فن  ،على ييهها الصحيا  جحايلة فهجهاي  ،نتباه على الرسالة تركي  اال

عجلية التقييع تتضجن إصدار فحكاع جيضيعية حيل كافة ييان  عجلية 
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يضيح الرسالة  ،تجكن الجتحدث ،صل جن جناسبة الرسالة الجقدجةتياال
 536،ص 6355 ،)ش بانقا عرأ الرسالة ييضيح الهدف جنهاجناسبة ي 

– 531 ). 
 

 يز السمعي : يالتمعناصر 
 

 تكين جن عدة عناصر ي هي : ي
 

 الر يسة في عجلية االستجا  ، إايي د فحد ال ناصر الجهجة ي  المتحدث: -1
ج اني ( لي بر بها للجستجع عجا يريد ، فكر ي  سالة ج ينة )يرتار جحتيى ر 

فهجها جا ي  ابه ةي تتيقف فاعلية االستجا  على جيجيعة جن ال ياجل الجتصل
 ، جكانته ( . هيلي : )سرعة الجتحدث ، لهيته ، درية انف ال

 

هي حصيلة يضع فكر الجتحدث في رج  في عبارة عن ي  الرسالة: -2
 جنها .                                             يقة ، إا يجال الكالع ي  اً الحديث في الكلجاا الجن

 

في  ريقة  راصةً ة، ي فجا باقي الج اني فتكجن رار  الكلجاا الجن يق 
ة الحركاا التي يقيع بها الفرد ، يغير الك جن جكيناا اللغن ق الكالع ي 

     تجا  جن  يايا عديدةت ار  بي ة الرسالة على عجلية االسغير اللفظية. ي 
الت بير بالييه ، حركاا اليسد  الج اني ،الصيا ،األلفاظ يالصياغاا ي  )
 األيدي (. ي 
 

يهي ال رف األساسي في عجلية التياصل . ي هي الاي  المستمع : -3
دراكها ي يستغل الج   ه يتحقق هدف باراا الصيتية ، فيقيع بتجيي ها يا 

 رسال. الجتحدث جن عجلية اك
 

 ،التصيراا يتكيين الجفاهيع ي  ،عجلية تفسير الج ليجاا الياردة راك:اإلد -4
          يجن اع تأايره الجباشر  ،جرتب  بكل جظاهر النشا  الاهني لإلنسان  هيي 
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تديين جالحظاا عن الجباشر على استياباا الجستجع يالتقييع ، ي  غيري 
 جيضي  االستجا . 

 

تع فيها االستجا  على جدى فاعلية ت ار البي ة التي ي  الظروف البيئية: -5
الحرارة ، االستجا  ، ي الك جن رالل جتغيراا عدة فهجها ال قس، ي 

 الجق د الجستردع لليليس. يضا ، ي الضي 
 

ارتالفاا ي هي جيجيعة جن ال ياجل التي ت دي إلى ظهير  التشويش: -6
 ي هي نيعان : ةالرسالة الجسجيعبين الرسالة الجن يقة ي 

ي ني في تغير في في تدارل فني ي رف على ي  نيكي :تشويش ميكا -أ 
إرسال اكشارة في رحلتها إلى جصدر الج ليجاا إلى الهدف الاي يريد 

 الجتحدث اليصيل إليه. 

: يييد فسبا  ييحدث عند تيافر ظريف ج ينة جال تشويش دللي : -ب
ص يبة جيضي  يعدع انتباه الجستجع ي  ،راصة كسا ة فهع الجتحدث

  الحديث.
يتجال في جيجيعة االستياباا اللفظية يغير اللفظية ي  رجع الصدى : -7

يتجال األساس الستجرار التفاعل في عجلية  ،بين  رفي عجلية االستجا  
 .(526 – 525،ص  6332التياصل ) جحجد ، 

 

فن التجيي  السج ي عند  Neslihan (2020) الك دراسة ىيفكدا عل  
 جرتلفة جال الينس يالسن يالبي ة.يتأار بالجتغيراا ال األ فال ال

 

 اإلنجليزية: للغةمهارات التمييز السمعي 
 

 في: جهاراا التجيي  السج ي ( 6330حدد عبد ال ا ي)
 

استنتا  ج اني األلفاظ إدراك ج اني الكلجاا يتاكر تلك الج اني ي  -ف
  .الص بة جن السياق عند السجا 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (8800)                         0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

دراك ال القة فيجا بينهاي  ،فهع األفكار -    .ا 

  .جا ي رحه جن آرا   ي  ،ييع ييهاا نظر الجتحدث تق - 

  .تدري  ال فل على تلريص جا سج ه -د

  .رب ها بالربراا الحاليةدري  على تاكر الربراا السابقة ي الت -ه

 .غير الجأليفة هتجاع بالجفرداا ياأللفاظ الص بة ي اال -ي

          ة،الياردة في الجادة الجسجيعستررا  اهع ال ناصر االتدري  على  - 
  .النتا  ستررا  األهداف ي اكالك  ي

  .ستجا التدري  األ فال على كيفية تديين الجالحظاا في فانا  ا -ح

جتاب ة الجتحدث ستيابة الف الة ي التدري  على حسن اكصغا  ياال - 
 . هتجاع  اب

 

 جهاراا التجيي  السج ي: p.63 Gavin Reid,2007) ) يحدد  
 

 اي تبدف به الكلجة الجسجيعة.تحديد الكلجة التي تبدف بالحرف نفسه ال 
 .تحديد الكلجاا الجتشابهة في الن ق 

 عند  لتباساً ان جتشابهين في الن ق قد يسببان رتالف بين حرفيتجيي  اال
 .ال فل

 . التجيي  بين الكلجتين الجتشابهتين في عدد الحريف الصيتية 

 .تجيي  الكلجاا الجي ينة 
 

ي  ييابي لجهاراا التجي( األار اك6332حا دراسة الشريف )ييض   
السج ي لدي ف فال الريضة جن رالل نتا   الدراسة التي كانا لصالا 

 الجيجيعة التيريبية.
 

  التفكير في تنجية  ف الية ررا  Kabesh(2016)  دراسة يفابتا نتا   
ية لصالا  حصاإييييد نتا   ااا داللة  ،األ فال ىالفهع السج ي لد

 الجيجيعة التيريبية.
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ت اختيار إستراتيجية خرائط التفكير اإللكترونية لتنمية التمييز مبررا
 اإلنجليزية: للغةالسمعي 

 

 تهتع ررا   التفكير اكلكترينية بيجيع حياس ال فل السجع يالبصر، -5
فنها لغة بصرية إال فنه يستجع إلى شرح لى فررا   التفكير فضاًل ع

 الج لجة.
حيل جيضيعاا يفنش ة  جتكاجلة   تسهع ررا   التفكير في تكيين ر ية   -6

 الجهاراا اللغيية، فرري ة الشيرة ليسع اكنسان.

تستردع ررا   التدفق في رياية القصص ل  فال، يجناقشة األ فال في  -0
فحداث كل جشهد، ي رح األس لة يتحفي  األ فال على ريايتها يتقليد 

 فصياا الشرصياا.

ية رب  الكلجاا ياألفكار تساعد ررا   التفكير األ فال على ر ية كيف -5
 ب ضها الب أ.

              إستراتييية ررا   التفكير تبني لدى ال فل ج ليجاا جسبقة  -1
          فهي تساعد ال فل على  يتي ل ال فل نش ًا في عجلية القرا ة،

                           استريا  جا ي رفه حيل هاا الجيضي  يتيسيع 
      .(Hyerle,Curtis,2004p. 91ج رفته )

ألنها تساعد األ فال في  ؛ررا   التفكير جال جة لتدريس اللغة اكنيلي ية   
يالت لع  ،يالتياصل ،يالت اين ،الترصيصقانها. تقان الجهاراا الج ليبة إتإ

نشا  الجحتيى فصبحا جن الييان  الر يسية  ،ياكنتايية ،غير الرسجي يا 
 .تقانهاإيلي ية اللغة االن تالجياالج لي  جن 

(McLoughlin&Lee, 2008,p.55; Redecker & Punie,2013, 
p.23)                             

تكيين  ىقادرين علين ي ين يصبحيا بنا فأل فال اتساعد ررا   التفكير    
الت لع. لالك تساعد ررا   التفكير ي  ىالج ني  صالا ياضحة بين التفكير
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 ىعل األ فالررا   التفكير  يضاً فالج رفة. تساعد بنا   ىال فل علالج لع ي 
ن ف ،رلق الت اين بين األ فال دارل الفصل ،راص بهع ىنشا  جحتي إ

 .         حل الجشكالا ىن يكينيا قادرين علفي  ،جنتيينيصبحيا نش ين ي 
Hyrle, 2009,p30)                                                             ) 

 

جكن استرداع ررا   التفكير في يجيع جستيياا الصفيف جع ال ديد جن ي  
ن في عجلية  لجيلجان تساعد ففشكال الجحتيى. فهي فدياا قّيجة يجكن 

الت ليع يالت لع. بالنسبة لال فال، يجكنهع االستفادة جن ررا   التفكير كتقنية 
ة اكنيلي ية. إلى يان  اللغ ي جهارة  ف يديدة يجكن استكشافها في في جادة  

 لديهع جهاراا حل جل الك على بنا  ف فال رالقين يجبدعين ي سي

 .(Long & Carlson, 2011p.68)الجشكالا 
 

 

 :للبحثجراءات المنهجية اإل
 

  :البحثمنهج : ل  أو 
 
 

 ىتسااااااتردع الباحاااااااة فااااااي البحااااااث الحااااااالي الجاااااانه  التيريبااااااي القااااااا ع علاااااا   
يااااة اعلف جاااادى يالااااك لقياااااس؛ ريبيااااةالجيجاااايعتين الجتكاااااف تين الضاااااب ة يالتي

إسااتراتييية راارا   التفكياار اكلكترينيااة فااي تنجيااة جهاااراا  ىبرناااج  قااا ع علاا
ب اد حيا   ف فاال الجيجيعاة التيريبياة ىاكنيلي ياة لاد للغاةالتجيي  الساج ي 

 ف فال الجيجيعة الضاب ة يعدع ت رضهع للجتغير الجستقل.
 

 :البحثعينة 
 

–ارتبار القدرة ال قلية )إعداد فيتيس  يرا إ د ب البحثتع ارتيار عينة   
يضة الحديدي يالنادي الرسجية بر  (6330كاجل: ىلينين تريجة جص ف

حيث فن عدد  ،التاب ة لجديرية التربية يالت ليع بجحافظة بيرس يد لغاا
( 03) ىة عليكانا ال ين ي فلةً   فالً  (631الااني ) ىاأل فال في الجستي 
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 (51ي) جيجيعة تيريبية ي فلةً   فالً  (51) إلى قسيجهعيتع ت، ي فلةً   فالً 
ف فال الجيجيعتين في  تكاف يتع التأكد جن  ،جيجيعة ضاب ة ي فلةً   فالً 

 الجتغيراا التالية:
 جستيى الاكا . –)ف( 
 للغاااااااةارتبااااااار جهاااااااراا التجييااااااا  السااااااج ي الاااااادرياا القبليااااااة علاااااااى  –) ( 

 اكنيلي ية.
 

 :البحثأدوات 
 

 ىتريجااااة جصاااا ف ،لينااااين–)إعااااداد فيتاااايس .    الجصااااير الاااااكا ارتبااااار  -
 ( 6330كاجل:

 )إعداد الباحاة( .اكنيلي ية للغةجهاراا التجيي  السج ي قا جة  -

 اكنيلي ياة للغاةلقيااس جهااراا التجييا  الساج ي لكتريني جصاير إارتبار  -
 إعداد الباحاة( .)لدى  فل الريضة

لتنجيااااة جهاااااراا التجيياااا  ة راااارا   التفكياااار يسااااتراتييإ ىبرناااااج  قااااا ع علاااا -
   .)إعداد الباحاة(لدى  فل الريضةاكنيلي ية  للغةالسج ي 

 

 مصاطفى ترجماة ،ليناون– أوتايس إعاداد.   )الاذكاء المصاوراختباار   -1
 (2002:كامل

 

ييركاا   ،قاادراا األ فااال ال قليااة ىلتحديااد جااد يتااع اسااترداع هاااا االرتبااار   
جاان  Reasoningلااى االسااتدالل رتبااار علااى قياااس قاادرة األ فااال عهاااا اال

رااالل شااجيلها علااى عينااة جاان الفقااراا اللفظيااة ي الرج يااة ي التشااكيلية )فلفاااظ 
فشااااااكال( ، حيااااااث تجااااااال جاااااادى ياساااااا ًا جاااااان القاااااادراا الج رفيااااااة  -رجااااااي   -

Cognitive   يقد تع بنا  هاه الب ارية جن االرتباراا لليصيل إلاى قيااس .
ل القادرة ال قليااة ال اجاة. ي بالتاالي فااإن عاجا فيي  تجاد علياه لل اجال ال اااع ) ( 

الدرياااة الكلياااة الياحااادة التاااي نحصااال عليهاااا فاااي في جساااتيى جااان الجساااتيياا 
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الجكينة للب ارية ، تلرص فدا  ال فل على جيجيعة جن الجاياد االرتيارياة ، 
 اع انتقا ها على فساس إسهاجها في تقدير ال اجل ال اع لدى ال فل .

 

قسااع، فالا اا ىرتباار علاجفردة، يياتع تقسايع اال 06 ييتكين االرتبار جن   
دريااة يجكاان لل فاال الحصاايل  ىفعلااى، ي حااد ىيااتع تيجيااع كاال قسااع علااحيااث 
 .دريةً  11عليها 

 

 :اإلنجليزية للغةمهارات التمييز السمعي قائمة  -2
 

الجراياااع يالدراسااااا الساااابقة قاجاااا الباحااااة بتصاااجيع  ىب اااد اك اااال  علااا   
يالتااااي يياااا   ،اسااااية التجيياااا  السااااج ي للغااااة اكنيلي يااااةقا جااااة الجهاااااراا األس

 ف فال الريضة يهي: ىتنجيتها لد

 األصياا الجرتلفة في البي ة. ىيت رف عل 
 .ي يد سرد القصة التي حكيا له 

   د اكرها في القصة.ر  يصف الشرصياا التي ي 

 .تحديد الكلجاا الجتشابهة في الن ق 

 عناد  لتباسااً الن اق قاد يساببان ن جتشابهين في ارتالف بين حرفيتجيي  اال
 .ال فل

 . التجيي  بين الكلجتين الجتشابهتين في عدد الحريف الصيتية 

 .تجيي  الكلجاا الجي ينة 
 

 صدق المحكمين:
 

 ىتاع عارأ قا جاة الجهااراا األساساية للتجييا  الساج ي للغاة اكنيلي ياة علا  
 ريس،جيجيعااة جاان السااادة الجحكجااين الجترصصااين فااي الجناااه  ي اارق التااد

 للتأكد جن صدق االستجارة.  يرياأ األ فال،
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 إبدا  آرا هع حيل:يالك جن رالل 
 

 .جدى يضيح الجهاراا التي تتضجنها القا جة 
 جة الجهاراا جع الجرحلة ال جرية أل فال الريضة. جال 

 

يت اااديل  ،يالاانياااة ىال باااارة األيلااا ىرا  الجحكجاااين بالجيافقاااة علاااآيياااا ا    
يصااااااف  ىن اكاااااار الشرصااااااياا الجيياااااايدة بالقصااااااة إلاااااا( جاااااا0ال بااااااارة رقااااااع )
 ،(5ال بااااارة رقااااع) ىيالجيافقااااة علااا ،د اكرهااااا فاااي القصااااةر  تااااي ي  لالشرصاااياا ا

تجييااا   ىتحدياااد الحاااريف الجتشاااابهة فاااي الن اااق إلااا (1يت اااديل ال باااارة رقاااع )
يتع  ،في الن ق رتالف بين حرفين جتشابهين في الن ق قد يسببان التباساً اال

ضافة عبارتين2)حاف ال بارة رقع   (.2يبالك فصبحا عدد الجفرداا ) ،( يا 
 

 للغااااةلكترونااااي مصااااور لقياااااس مهااااارات التمييااااز الساااامعي إاختبااااار  -3
 :لدى طفل الروضة اإلنجليزية

 

 :الهدف من الختبار 
 

 الساج ي التجييا  جهاارااجادى فاعلياة  قيااس ىإل االرتبار هاا بنا  يهدف   
 الكشااف فااي اكلكترينيااة التفكياار راارا   ييةإسااتراتي باسااترداع اكنيلي يااة للغااة
 قبال الريضاة أل فاال الساج ي التجييا  لجهاراا تنجية جن تحقق جا ىجد عن
 .البرناج  ليةجدى فاع ىعل كج شر البحث يب د

 

  :بناء الختبار وتحديد مفرداته 
 

 الر ياا التالية: ىياعتجد بنا  االرتبار عل
 تحديد عدد المفردات: -أ
 

 -جااااان جساااااتيياا ) التااااااكر ىد الجفااااارداا فاااااي كااااال جساااااتي تاااااع تحدياااااد عاااااد   
 للغااااااةجاااااان جهاااااااراا التجيياااااا  السااااااج ي  ةالت بيااااااق( لكاااااال جهااااااار  -االسااااااتي ا 

    اكنيلي ية.     
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 تحديد نوع المفردات:  -ب
 

 :ىاعتجدا الباحاة في تحديد ني  جفرداا االرتبار عل
 

 األهداف الجقاسة يالجستيياا الج رفية الجراد قياسها. -

 الريضة. رصا ص  فل -
 

االرتيااااار جاااان  سااااترداع نيعاااان جاااان األساااا لة الجيضااايعية يجنهااااا)ايقاااد تااااع   
 تية:يالك ل سبا  اآ، تيصيل( -جت دد

 

   يساااهيلة التصاااحيا، جااان األسااا لة سااارعة االساااتيابة، الناااي  اهااااجاااا يجيااا 
 .ا تتجتع بج دالا صدق ياباا عاليةفنه ىباكضافة إل

  يضاااايح  ىتساااااعد ال فاااال علااااإجكانيااااة دعااااع تلااااك األساااا لة بالصااااير التااااي
 يبالتالي سهيلة اكيابة عليها. ،األس لة

 

 الختبار: حساب صدق
 

ااقاادرة االرتيااار علااى قياااس جااا ي   :قصااد بصاادق االرتباااريي      جاان فيلااه،  ع  ض 
في قيااس ج شار صادق بنايد االرتباار يارتبا هاا بالهادف ال ااع جان االرتبااار 

 . اكنيلي يااااة  للغااااة ي قياااااس اساااات داد  فاااال الريضااااة للتجيياااا  السااااجيهااااي   
 يقاجا الباحاة بقياس صدق االرتبار بال رق التالية:

 

 ( صدق األساتذة المحكمين :1) 
 

قاجاا الباحاااة ب ارأ االرتبااار يجاا يشااجله جان جفاارداا بصايرته الجبد يااة    
( 0علااى جيجيعاااة جااان األسااااتاة الجحكجاااين الجترصصاااين فاااي الجياااال ن  )

جال جااة بناايد االرتبااار يسااالجة الصااياغة  جحكجااين، يالااك كباادا  الاارفي حاايل
اللغييااة يجاادى ارتبا هااا بالهاادف ال اااع جاان االرتبااار يفيضااًا باألب اااد الجفااردة، 
يقاد ترايحاا النسابة الج يياة آرا  الرباارا  حايل الجيافقاة علاى جفارداا يفب اااد 

نسابة تاادل علااى  ييهاا ،تقريبااً  %20 22،0  %0 جاان 2  االرتباار جااا باين
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يقااد قاجااا الباحاااة بااإيرا  الت ااديالا  ،ا اشااتجله جاان بناايدصاادق االرتبااار يجاا
را  األساااتاة الرباارا  جاان حيااث ت ااديل الصااياغة اللغييااة آالتااي فشااارا إليهااا 

بالتشاابه جاع  ىألنه ي دي نفس الج ن ؛لب أ الجفرداا، يحاف الب أ جنها
 بنيد فررى في التبديل بين بنيد األب اد الجفردة.

 

 )ب( التساق الداخلي:
 

 حسا  صدق االتساق الدارلي لالرتبار قاجا الباحاة باسترداع  ريقتين:ل
 

 (  فاااااًل ي فلااااةً 51تااااع ت بيااااق االرتبااااار علااااى عينااااة التقنااااين يعااااددها ) -5
بالجستيى الااني بجرحلة رياأ األ فال، حيث قاجا الباحاة بحسا  ج اجل 

 ارتبا  بيرسين )ر( بين درية كل عبارة يالدرية الكلية لالرتبار.
 (2جدول )                                            

معامل الرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية للمقياس )ن " عينة التقنين" 
 ( 20=( / ) ن للبنود  25=

 

رقم 
 العبارة

معامل الرتباط بالدرجة الكلية 
 لالختبار

رقم 
 العبارة

معامل الرتباط بالدرجة الكلية 
 لالختبار

1 0،210**1 11 0،046** 
2 0،202** 12 0،227** 
3 0،000** 13 0،000** 
4 0،020** 14 0،076** 
5 0،071** 15 0،202** 
6 0،000** 16 0،223** 
7 0،007** 17 0،252** 
0 0،214** 10 0،025** 
2 0،272** 12 0،007** 

10 0،063** 20 0،226** 
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 اجالا االرتباا  باين درياة كال : ترايحا جي( جا يل6يتضا جن يديل )   
( 3،026 -3،232يالدرياااة الكلياااة لالرتباااار جاااا باااين )ى، جفاااردة علاااى حاااد

ججااااا يشااااير إلااااى فن  ،(3،35يهااااي ج اااااجالا ارتبا يااااة دالااااة عنااااد جسااااتيى )
 جن الصدق. عالية   جفرداا االرتبار تتجتع بدرية  

 

 (25ثبات أبعاد الختبار بطريقة ألفا كرونباخ )ن = ( 3جدول )
 

 معامل الرتباط لُبعدا
 **3،202 الُبعد األول: ) تمييز الحروف الساكنة   (

 **3،032 الُبعد الثاني: ) تمييز الحروف المتحركة    (
الُبعد الثالث: ) تمييز الكلمات التي تبدأ بنفس 

 الحرف   (
3،052** 

 **3،200 الُبعد الرابع: )تمييز الحروف الموزونة(
 **31053 حديد الكلمات (الُبعد الخامس: ) ت

 
 

مهاارات إستراتيجية خرائط التفكير اإللكترونية لتنمية  ىبرنامج قائم عل -4
 :طفل الروضة ىلداإلنجليزية  للغةالتمييز السمعي 

 

 اكنيلي ياة للغاةالتجييا  الساج ي تنجية ب أ جهاراا  الهدف العام للبرنامج:
 .لتفكير اكلكترينية فل الريضة باسترداع إستراتييية ررا   ا ىلد

 

 : ضبط البرنامج
 

 فااال الريضاااة  ىاكنيلي ياااة لاااد للغاااةتنجياااة ب اااأ جهااااراا التجييااا  الساااج ي 
 باسترداع إستراتييية ررا   التفكير اكلكترينية يهي:

 .تجيي  الحريف الساكنة (5
 .تجيي  الحريف الجتحركة (6
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 .تجيي  االرتالف بين الحريف الساكنة يالجتحركة (0

 .لتي تبدف بنفس الحرفتجيي  الكلجاا ا (5

 .تجيي  الكلجاا الجي ينة (1

 .تجيي  الحريف الصاجتة (2

 تحديد الكلجاا. (2
 

 : ضبط البرنامج
 

رااارا   التفكيااار اكلكترينياااة فاااي  ىقاجاااا الباحااااة بإعاااداد برنااااج  قاااا ع علااا   
يللتأكاااااد جاااان صاااااالحيته  تنجيااااة جهاااااراا التجييااااا  السااااج ي للغاااااة اكنيلي يااااة،

 يانبين هجا: ىيضب ه اعتجدا الباحاة عل
 .است ال  رفي الجترصصين 
 .إيرا  تيربة استكشافية 

 

 استطالع رأي المتخصصين:
 

جيجيعة جن السادة الجحكجين الجترصصاين فاي  ىتع عرأ البرناج  عل   
 ىباكضاااافة إلااا يريااااأ األ فااال، الجناااه  ي ااارق التااادريس اللغااة اكنيلي ياااة

ل ريااااأ األ فاااال ، يالج لجااااا اياا الربااارة فاااي جياااا ااجااان الجييهااا عااادد  
 يالك كبدا  آرا هع حيل جدى جال جة البرناج  جن حيث:

 

 فساسياا البرناج . -

 الجادة التكيينية الجكتيبة. -

 تني  اليسا ل الت ليجية. -

 جناسبة ترتي  عرأ جيضيعاا البرناج . -

 الراص بكل جهارة. ىاألهداف السليكية للجحتي  -

 األنش ة الجتضجنة لتحقيق األهداف الجقصيدة. -
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 التدريباا الجتضجنة في البرناج . -

 رتباراا البنا ية.الا -
 

يااا الت ااديالا ير  يفيجااا يلااي عاارأ آرا  الجحكجااين يجالحظاااتهع يالتااي ف     
 :ىفقد فيجع الجحكجين عل في ضي ها،

 لت جا فيه الباحاة بأساسياا إعداده.افن البرناج  قد  -

ث فنهاااا بساااي ة حيااا ،جاااة الجاااادة الت ليجياااة الجكتيباااة لج لجاااة الريضاااة جال -
 يسهلة ييجكن للج لجة فهجها يتقديجها ل  فال.

 جناسبة اليسا ل الت ليجية الجستردجة جع  بي ة كل جفهيع. -

 .األكار ت قيداً  ىجناسبة ترتي  عرأ جيضيعاا البرناج  جن البسي  إل -

تني  األنش ة يشجيلها لجيضيعاا كل يحدة يجناسبتها لرصا ص  فل  -
 الريضة .

 

 ذ البرنامج:إجراءات تنفي
 

ب د إعاداد فدياا البحاث يالتأكاد جان صادقها ياباتهاا يصاالحيتها للت بياق    
يب ااااااااد تحديااااااااد اكياااااااارا اا التيريبيااااااااة الال جااااااااة لتنفيااااااااا تيربااااااااة  الجيااااااااداني،

 تية في إيرا اا البحث.البحث،اتب ا الباحاة الر ياا اآ
 

 :إجراءات قبل التطبيق:أول  
 

 التطبيق القبلي ألدوات البحث: -أ
 

ال فل  ىرف علجقابالا للت  0ب د تحديد الباحاة ل ينة البحث قاجا ب قد   
 ياليالدين يالج لجين يالهدف جن تلك الجقابالا:

 ال فل. ىالت رف عل -

 يجع ب أ الج ليجاا عن قدراا األ فال. -
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فهجياااة ديرهاااع فاااي نيااااح  ىيالتأكياااد علااا ،إقاجاااة عالقاااة  يباااة جاااع اليالااادين -
 لجن لية التي تقدجها الج لجة لليالدين.البرناج  جن رالل األنش ة ا

 

 إعداد قاعة التطبيق: -ب
 

فقاجااا الباحاااة بتاايفير  ،ل اادع تاايافر ب ااأ اكجكاناااا فااي الريضااة نظااراً     
  جة لتنفيا البرناج  حيث قاجا الباحاة بجا يلي:اليتنظيع اكجكاناا ال

 

   راا جاان جهااا إعااداد اليسااا ل ياألدياا الت ليجيااة الجتضااجنة فااي كاال جهااارة
في  فردياااااة   يالتاااااي يحتايهاااااا األ فاااااال لججارساااااة األنشااااا ة بصااااايرة   ،البرنااااااج 
 .يجاعية  

 لتجكاين األ فااال  ؛األيهاا ة ىتيهيا  قاعاة الكجبياايتر يتحجيال البرناااج  علا
 ستفادة جن األنش ة.جن اال

   تيهيااا  جيجيعاااة جاااان اليااايا   كأساااالي  لت  يااا  نشااااا  األ فاااال بصاااايرة 
 .جنتظجة  

               

 : عدي للبرنامجالب قالتطبي
 

نتها  جن ت بيق برنااج  جهااراا التجييا  الساج ي  للغاة اكنيلي ياة ب د اال   
التجيي  الساج ي  رتبار جهاراا اتع ت بيق  ف فال الجيجيعة التيريبية ، ىعل
التركياا  يجحايلااة  ىيحاااا الباحاااة كاال  فاال علاا الجيجيعااة التيريبيااة، ىعلاا

الباحاااااة بالتصااااحيا يرصااااد درياااااا  اااااع قاجااااا تحديااااد اكيابااااة الصااااحيحة،
يجقارنااااة الت بيااااق الب اااادي بااااالت بيق القبلااااي  ،األ فااااال يج اليتهااااا إحصااااا ياً 

رتبار صاحة الفاريأ ااع جناقشة النتا   ي  ،التجيي  السج يرتبار جهاراا ال
 يتفسيرها.
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 : البحثنتائج 
 
 

 الفرض األول ونتائجه : 
 

 ينص الفرأ األيل على فنه:
 

فاااروق دالاااة إحصاااائيا  باااين متوساااطي درجاااات أطفاااال المجموعاااة توجاااد 
التجريبية فاي التطبيقاين القبلاي والبعادي لختباار مهاارات التميياز السامعي 

 . طفل الروضة لصالح التطبيق البعدياإلنجليزية لدى  للغة
 

( T Testيالرتباااار صاااحة الفااارأ قاجاااا الباحااااة باساااترداع ارتباااار )ا    
نحاااراف الج يااااري    ، يدرياااة تيسااا  ال ااااع ع، ياكيالاااك بحساااا  قااايع ) الج

 الفريق ف ييجكن تيضيا هاا اكيرا  اكحصا ي في اليدايل التالية:
 

( يوضح دللة الفروق بين متوسطي درجات أطفال المجموعة التجريبية في 3جدول ) 
 فل الروضةالتطبيقين القبلي والبعدي لختبار مهارات التمييز السمعي للغة اإلنجليزية لدى ط

=
ن

1
2

 

ت  المجموعة التجريبية
 المحسوبة

ت 
 الجدولية

 1 –ن 
(22) 

 الدللة
 

التطبيق  التطبيق القبلي
دال إحصاااااا يًا عنااااااد  6122 0215221 االبعدي

 3135جستيى 
 0ع 0م 8ع 8م

1130 5152 52120 5131 

درياااا ف فااال  يكجااا قاجااا الباحاااة بحسااا  دريااة الفااريق بااين جتيساا    
 لجيجيعة التيريبية قبليًا يب ديًا ييا ا درياا الفريق كجا يلي:ا
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( يوضح درجة الفروق بين متوسطي درجات أطفال المجموعة التجريبية قبليا  وبعديا  على  4جدول )
     األبعاد المفردة لالختبار

األبعاد 
 المفردة

درجات  يمتوسط
ة المجموعة التجريبي

 )قبلي ا(

جموعة درجات الم يمتوسط
 التجريبية )بعدي ا(

 درجة الفروق
(-)  

التمييز 
 االسمعي

1337 2323 +0306 

 
 

إحصا يًا بين  ة(  يتضا للباحاة يييد فريق دال5يهكاا جن رالل يديل )  
جتيس ي درياا ف فاال الجيجيعاة التيريبياة قبلياًا يب اديًا حياث ياا ا قيجاة 

 ،ا )اليديليااااة( ( يهااااي فكباااار جاااان قيجااااة 0215221ا الجحساااايبة لت ااااادل )
( عنااد جسااتيى 6122يتسااايي )  3131( عنااد جسااتيى 6131يالتااي تسااايي ) 

. فيضًا يا ا درية الفريق بين األب ااد الجفاردة لالرتباار يجي هاا قايع 3135
ججااا ياادل علااى يياايد فااريق بااين الت بيقااين  ،جييبااة لصااالا الت بيااق الب اادي

 إلى: الباحاة نتييةً القبلي يالب دي لصالا الجيجيعة التيريبية يتفسرها 
 

صاير يفلايان يقصاص جشايقة  ىالبرنااج  الااي يحتايي علا ى بي ة جحتي    
ل فاال عاان  ريااق اسااترداجه للحاسااي  يالساابيرة الاكيااة انتباااه ا تيااا يفل ااا  

األ فااااال  ىحيااااث فنهااااا سااااهلا يصاااايل الج ليجااااة إلاااا ،ياكسااااتراتييية الجتب ااااة
ي النشاا  يجتاب اة يفيلياا  يالت بياق ال جلاي فا لتتناس  جع جارحلتهع ال جرياة،

الحضااااير  ىحاااارص األ فااااال علاااا ىفكااااد فيليااااا  األجااااير علااااحيااااث  األجااااير،
 فدا  النشا  الجن لي. ىيحرصهع عل

 

التااي اسااتردجا راارا   التفكياار لت  ياا  قاادرة  Idek(2015يفابتااا دراسااة)   
يتاع دجا  رري اة  ،على الت بير عن ففكارهع شفهيًا باللغاة اكنيلي ياة األ فال
يرري اااااة التااااادفق جاااااع فنشااااا ة التحااااادث. فظهااااارا النتيياااااة فن ج ظاااااع شااااايرة 

تيسااايع األفكاااار علاااى تيلياااد ي  األ فاااال اعتقاااديا فن رااارا   التفكيااار سااااعدتهع
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جحتايى الرااص الكاان جان الاقاة ي  ش ر األ فال بج يد  ، فيالت بير عنها شفيياً 
 .                          دقةً بهع فكار تنظيجًا ي 

 

 عاان (6355جاان ال هااار) النتييااة جااع دراسااة كاال   هفااي هااا يتتفااق الباحاااة   
الت لااااايع اكلكتريناااااي فاااااي تنجياااااة ب اااااأ جهااااااراا  ىفاعلياااااة برنااااااج  قاااااا ع علااااا

( عااان 6356الجاااال)دراساااة  فااال جاااا قبااال الجدرساااة،  ىاالسااات داد للقااارا ة لاااد
 فاعلية الررا   الاهنية فاي تنجياة االسات داد القرا اي ل  فاال الجتفايقين عقليااً 

دراسااااااااة  اا الاااااااات لع فااااااااي ديلااااااااة اكجاااااااااراا ال ربيااااااااة الجتحاااااااادة ،ايي صاااااااا يب
سااتراتييياا الاات لع النشاا  فااي إ ى(عاان ف اليااة برناااج  قااا ع علاا6350جحجااد)

  فاعلياة ( عان6352السرساي ) ، يفيضًا دراسةتنجية االست داد  فل الريضة
 عينة جان ف فاال ىإستراتييية القرا ة التشاركية في تنجية االست داد القرا ة لد

حصا ية بين جتيس ي دريااا ف فاال إيييد فريق ااا داللة  ىعل لريضةا
التجييااا  الساااج ي فاااي جهااااراا الجيجيعاااة التيريبياااة لصاااالا الت بياااق الب ااادي 

 للغة اكنيلي ية ل فل الريضة.
 تي:ية في الشكل البياني التجايلي اآيتفسر الباحاة النتيية اكحصا 

 
 طي درجات أطفال المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي( يوضح الفروق بين متوس5شكل )      
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 :الفرض الثاني ونتائجه 
 

 :فنه ينص الفرأ الااني على
 

توجااد فااروق دالاااة إحصااائيا  بااين متوساااطات درجااات أطفااال المجماااوعتين 
 مهاارات الاذاكرة البصارية الضابطة والتجريبية في التطبياق البعادي لختباار 

 لدى طفل الروضة لصالح أطفال المجموعة التجريبية. اإلنجليزية للغة
 

متوسطات درجات أطفال المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق  ( يوضح3جدول )
اإلنجليزية لدى طفل الروضة لصالح أطفال  للغة الذاكرة البصريةالبعدي لختبار مهارات 

 المجموعة التجريبية

 ن=60

الجدولية ت ت المحسوبة التطبيق البعدي  
2 - 2+ن1ن  

(12)  

 الدللة
 

المجموعة 
 الضابطة

المجموعة 
 التجريبية

 دال 6122 0216206
ا إحصائي    

 عند 
مستوى 

0301 

1م 1ع  2م  2ع   
1150 5110 52120 5131 

 

إحصاا يًا ة (  يتضاا للباحااة ييايد فاريق دالا1يهكاا جان راالل ياديل )    
حيااث  ،التيريبيااة ب ادياً ة ي ين الضااب باين جتيسا ي درياااا ف فاال الجيجاايعت
( يهااااي فكباااار جاااان قيجااااة ا 0216206يااااا ا قيجااااة ا الجحساااايبة لت ااااادل )

(  6122يتسااااايي ) 3131( عنااااد جسااااتيى  6133)اليديليااااة( يالتااااي تسااااايي )
 إلى: . يتفسرها الباحاة نتييةً 3135عند جستيى 

 

فاااال جاااع يتفاعااال الباحااااة الجباشااار جاااع الجيجيعاااة التيريبياااة يت اجااال األ    
 ،اكلكترينيااة سااترداع إسااتراتييية راارا   التفكياارالحاسااي  يالساابيرة الاكيااة با

يالهادايا التاي كاناا  يت اين فيليا  األجير جع الباحااة ل جال النشاا  الجن لاي،
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فساهع فاي اكتساا  األ فاال جهااراا التجييا  الساج ي  فاال تقدجها الباحاة ل 
ييياايد ت بيااق  ،ح جفرداتااه يتنيعهاااليااة البرناااج  ييضااي اعيف ،للغااة اكنيلي يااة

 ت لا جهاارة يب اد كال  ،عجلي لكل جهاراا البرنااج  األساساية يالفرعياة جنهاا
يفاي ب اأ  ،الباحاة جن األ فاال رساع الرري اة للتأكاد جان يصايل الج ليجاة

 ىيحلهاع لالرتباار يالكتاباة علا، األحيان كان األ فال يقيجيا بتليين الررا   
 ،  فاااالبالنسااابة ل اً يجشااايق ياااة ي ااال البرنااااج  ججت ااااً الحاساااي  يالسااابيرة الاك

بيااة فااي الت بيااق الب اادي علااي ييبااالك يااا ا درياااا ف فااال الجيجيعااة التير 
بالجيجيعااة  جقارنااةً  ارتبااار جهاااراا التجيياا  السااج ي للغااة اكنيلي يااة جرتف ااةً 

 اب ة نتيية ل دع ت رأ ف فال الجيجيعة الضاب ة ألنش ة البرناج .ضال
 

يدراساااااة  ،(6355النتيياااااة جاااااع دراساااااة فرحااااااا) هالباحااااااة فاااااي هاااااايتتفاااااق   
ييااااايد فاااااريق ااا داللاااااة  ى( علااااا6352يدراساااااة جنصاااااير) ،(6351كاجااااال)

 حصا ية بين الجيجيعتين التيريبية يالضاب ة لصالا الجيجيعة التيريبية.إ
 

( ييااايد فاااريق 6356دراساااة الجاااال)( ي 6355فابتاااا دراساااة السااايد) فيضااااً ي    
باااين ف فاااال الجيجااايعتين التيريبياااة يالضااااب ة لصاااالا  حصاااا يةإااا داللاااة 

 الجيجيعة التيريبية.
 
 

 تي:يتفسر الباحاة النتيية اكحصا ية في الشكل البياني التجايلي اآ
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( يوضح الفروق بين متوسطي درجات أطفال المجموعة الضابطة والتجريبية في التطبيقين 6شكل )
 القبلي والبعدي

 توصيات البحث :
 

 ي  نتا   البحث الحالي تيصي الباحاة بجا يلي:في ض
 

 يياابي  إ لجاا لهاا جان فاار   ؛اكنيلي ياة للغاة التجيي  السج يتدريس جهاراا  -
  فل الريضة. ىلد

رفسااااها إسااااتراتييية راااارا   التفكياااار  ىاا يدياااادة يعلاااايسااااتراتييإاسااااترداع  -
 فااال ليااا  انتباااه األ فااال عاان  ريااق الساابيرة الاكيااة يرسااع األ ؛اكلكترينيااة
 لها يتليينها.

عاااااان كيفياااااة تاااااادريس جفااااارداا بااللغااااااة تااااايفير ديراا تدريبيااااااة للج لجااااااا  -
 .صحيحة   بصيرة  اكنيلي ية 

 

 البحوث المقترحة:
 

ف اليااة إسااتراتييية راارا   التفكياار اكلكترينيااة فااي تنجيااة الجفاااهيع ال لجيااة  -
  فل الريضة. ىللغة اكنيلي ية لد

تنجيااة جهاااراا االساات داد القرا ااي للغااة اسااترداع األل ااا  اكلكترينيااة فااي  -
 األ فال ايي ص يباا الت لع األكاديجي. ىاكنيلي ية لد
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 فاال  ىف الياة إسااتراتييية رارا   التفكياار فااي تنجياة الجفاااهيع اليغرافياة لااد -
 الريضة.

     

 المراجع
 المراجع العربية: أول  :

 

 يلي الجصرية.ن.القاهرة:جكتبة األالقدراا ال قلية(.6355فبي ح  ،ف اد) -
. القاهرة: يتنجية جهاراا التياصل الشفي (. 6332راشد ) بي صيايين،ف -
 يتراك للنشر يالتي يع.إ
.عجان:دار فنش ة ال فل ال لجية(.6332فبي  ال ،تغريد؛البليي،جحجد) -

 الجسيرة.
(.فاعلية ررا   التفكير في تنجية الجهاراا 6355رلف،فجل )ابريل، -

 فل جا قبل الجدرسة.اليج ية الجصرية  ىلد اللغيية يالقدراا اكبداعية
 .650-512، 6، 6،  جيلة القرا ة يالج رفةللقرا ة يالج رفة ،

الت ليع اكلكتريني  ى(.فاعلية برناج  قا ع عل6356ال هار،نيال )فكتيبر، -
 فل جا قبل  ىفي تنجية ب أ جهاراا االست داد للقرا ة لد

 .652  -615،فةاليج ية الجصرية للقرا ة يالج ر الجدرسة،
. القاهرة: جكتبة النهضة ص يباا الت لع(. 6335السباعي،رديية ) -

 الحدياة.
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فاعلية إستراتييية القرا ة التشاركية في تنجية (.6352السرسي،فسجا  ) -
)رسالة جايستير(. ج هد  ف فال الريضة االست داد القرا ة لدي عينة جن

 الدراساا ال ليا لل فيلة. ياج ة عين شجس. 
دير البي ة في إكسا  األ فال ب أ جهاراا (.6332ريف،سحر)الش -

 )رسالة جايستير(.ياج ة الجلك س يد.االست داد للقرا ة

ستجا   ا  التربيية في اكتسا  جهارة اال(.دير األل6352ش باني،جليكة) -
ستشاراا الج سسة ال ربية لإل. يتنجية جهارة التجيي  السج ي ل فل الريضة

 .05-5،10.  ارد البشريةال لجية يتنجية الجي 
. الكييا: دار الكتا  ال فل يجهاراا القرا ة(. 6330ال ا ي،فحجد ) -

 الحديث.

. القاهرة: دار النش  االستجا جهاراا (. 6355عبد الباري،ش بان ) -
 الجسيرة للنشر يالتي يع.

(.فار استرداع ررا   التفكير في 6350ال  يجة،عالل،جقبل،س يد.) -
 الباا الصف الااني  ىعلي تجية الفهع ياالتياه لد تدريس جادة االقتصاد

اليجهيرية  ،الجيلة ال ربية لت يير التفيقحافظة عدن، جالاانيي األدبي ب
 (.2،)5 ،اليجنية

استراتييياا الت لع النش   ى(.ف الية برناج  قا ع عل6350جحجد،فجاني) -
-556، 22. يج ية الاقافة يالتنجيةفي تنجية االست داد  فل الريضة.

530. 
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 ىبرناج  في األنش ة اللغيية قا ع عل ة(.كفا 6356جحجد،كجال ) -
الجدرل الدراجي لتنجية ب أ جهاراا التجيي  السج ي يالبصري للغة ال ربية 

،جيلة القرا ة بجرحلة رياأ األ فال،اليج ية الجصرية للقرا ة يالج رفة
 .603-500،565، يالج رفة

. عجان: دار الجسيرة لغة ال ربية را ق تدريس ال(. 6332جدكير،علي ) -
 للنشر يالتي يع.

.عجان،األردن:دار الرضيان تدريسال را ق (. 6356الجس يدي،جحجد) -
 للنشر.

فاعلية ررا   التفكير كإسترتييية في تكيين (.6352الشيجا  ) جسلع، -
كلية  .)رسالة جايستير(الريضة ب أ الجفاهيع البييلييية لدى  فل

 البناا.ياج ة عين شجس

فاعلية الررا   الاهنية في تنجية جهاراا (.6356شيرة ) الجال، -
ا ايي ص يباا الت لع في ديلة االست داد القرا ي ل  فال الجتفيقين عقليً 

(.كلية رياأ األ فال.ياج ة ه)رسالة دكتيرا اكجاراا ال ربية الجتحدة
 القاهرة.

جهاراا   ريقة الجشري  لتنجية ىبرناج  قا ع عل (.6352) جنصير،بريك -
)رسالة ف فال الريضة ايي ص يباا الت لع ىاالست داد للقرا ة لد

 ياج ة القاهرة. كلية التربية لل فيلة الجبكرة..جايستير(
 

 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (8811)                         0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 : المراجع األجنبية:نياً ثا
 

- Alikhan, N. (2014). Thoughts on thinking maps: A 

new way to think. 

- Davin, R. & van Staden, C.,) 2005(. The Reception 

Year: Learning through Play. Second Edition. 

Johannesburg, Heinemann Publishers, 82. 

- Fan, Y. S. (2016). Thinking Maps in Writing Project 

in English for Taiwanese Elementary School Students. 

Universal Journal of Educational Research, 4(1), 36-57. 

- Franquiz, P. (2014). The Impact of Abuse and 

Learning Difficultis on Emotion Understanding in Late 

Childhood and Early. Journal of Genentic, 301-317 

- Hickie, K.M. (2006). An examination of student 

performance in reading/language and mathematics after 

two years of thinking maps: implementation in three 

Tennessee schools. Unpublished Doctoral Dissertation. 

East Tennessee State University, Johnson City 

(Tennessee), United States of America. 

- Himmele, P., & Himmele, W. (2017). Total 

participation techniques: Making every student an 

active learner. ASCD. 

- Holzman, S. (2006). Thinking maps: Strategy-based 

learning for English language learners (and others!). 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (8811)                         0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

Aiming High. Santa Rosa, CA: Sonoma County Office 

of Education. 

- Hyerle, D.  (2004). Thinking Maps as a 

transformational language for learning. 

- Hyerle, D. (2009). Visual tools for transforming 

information into knowledge (2 Ed.).Thousand Oaks, CA: 

Corwin Press. 

- Hyerle, D. (2014). Thinking Maps: A visual language 

for learning. In Knowledge cartography (pp. 73-87). 

Springer, London. 

- Idek, S. (2015). Thinking maps as a tool in 

developing oracy in English language learning. . 

Teaching for Excellence, 21(8). 1-2, 

- Kabesh, M. (2016). The Effectiveness of Thinking 

Maps in Developing Secondary Students' listening 

Comprehension. CDELT Occasional Papers in the 

Development of English Education, 62(1), 113-142. 

- Long, D., & Carlson, D. (2011). Mind the map: How 

thinking maps affect student achievement. Networks, 

13(2), 1-7. 

- Madiri, S. (2008). A study on the perceptions and 

attitudes of teachers and pupils to thinking maps. 

Unpublished master's thesis. Bedfordshire University, 

Luton, England.                           



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (8811)                         0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

- Murbiyan, A. (2015). The use of thinking maps to 

improve the writing skill of grade VIII students at SMPN 

2 SRANDAKAN in the academic year of 2014/2015. 

Unpublished Master's Thesis. Yogyakarta State 

University, Yogyakarta, Indonesia 

- Neslihan, D  . (2020). Analysis of preschoo l period 

children Listening skill .World journal of Education 

,p79-87 

- Redecker, C. and Punie, Y. 2013. The future of 

learning 2025: developing a vision for change. Future 

Learning, Vol. 1, pp. 3-17. 

- Sunserim A. B. (2011). The impact of Thinking Maps 

on elementary students’ expository texts (Unpublished 

doctoral dissertation). San Francisco State University, 

California. 

 

 

 

 


