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 الثعع  لتنميث  تثديبب  برنثلج  فلعليث  عث  الكشث  إلث  الحثلل  البحث  هدف  
 األسلسثثي  البحث  نثث عي وتكعنث  الروضث   أطفثثل   جث  عينثث  لثد  الفعنعلثعي 

 وتتثثثثثراو    الفيثثثثثع  بمحلفظثثثثث  األطفثثثثثل  يبثثثثثل  جثثثثث  وطفلثثثثث ا  طفثثثثث ا ( 02) جثثثث 
 جعيثثثثثلي   بثثثثثلنحراف سثثثثثن  ( 555552) بمتعسثثثثث  سثثثثثن ( 6-5) بثثثثثي  أعمثثثثثليه 

 اختبثلي: الحثلل  البح  ف  التللي  األدوات البلحث  واستخدج   (2505050)
 الثثثثثثثعع  لتنميثثثثثثث  تثثثثثثثديبب  وبرنثثثثثثثلج   (البلحثثثثثثثث / إعثثثثثثثداد) الفعنعلثثثثثثثعي  الثثثثثثثعع 

 فثرو   ويثعد إلث  الحلل  البح  نتلئ  وتعصل (. البلحث / إعداد) الفعنعلعي 
 الثعع  دييثلت يتث  جتعسثي  بي ( 2520) جستع   عند إحصلئي  دالل  ذات

 وبعثثثد قبثثث  الروضثثث  أطفثثثل  جثثث  التجرببيثثث  المجمععثثث  أفثثثراد لثثثد  الفعنعلثثثعي 
 داللثثث  ذات فثثثرو   يثثثعدوو  البعثثثد   القيثثثل  لصثثثلل  التثثثديبب  البرنثثثلج  تيبيثثث 

 المجمثثثثععتي  دييثثثثلت يتثثثث  جتعسثثثثي ( 2520) جسثثثثتع   عنثثثثد بثثثثي  إحصثثثثلئي 
 تيبيثث  بعثثد الفعنعلثثعي  الثثعع  فثث  الروضثث  أطفثثل  جثث  والضثثلبي  التجرببيثث 
 داللث  ذات فثرو   ويثعد وعثد  التجرببيث   المجمععث  لصثلل  التثديبب  البرنلج 
 المجمععث  أفثراد لثد  الفعنعلثعي  الثعع  دييلت يت  جتعسي  بي  إحصلئي 
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 تيبيثثثث  جثثثث  والتتبعثثثث  البعثثثثد  القيلسثثثثي  فثثثث  الروضثثثث  أطفثثثثل  جثثثث  التجرببيثثثث 
 .التديبب  البرنلج 

 

The effectiveness of a training program to develop 
phonological awareness among a Sample of 

kindergarten children 

 

Dr. Zainab Muhammad Salama Omar Ali Al-Safti. * 
 
 

Abstract: 
 

  The aim of the research is to uncover the effectiveness 

of a training program to develop phonological awareness 

among a Sample of kindergarten children. The basic 

research sample consisted of (20) children and girls from 

kindergartens in Fayoum governorate, and their ages 

according to the official records of them in the 

kindergarten ranged between (5-6) years with an average 

of (5.5350) A year, standard deviation (0.23232), and the 

researcher used the following tools in the current research 

the phonological awareness test (preparation / researcher). 

And a training program to develop phonological 

awareness (preparation / researcher). The results found 

that there are statistically significant differences at the 

level of (0.01) between the average ranks of degrees of 

phonological awareness among the members of the 

experimental group of kindergarten children before and 

after the application of the training program in favor of 
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the telemetry, and the presence of relevant differences 

Statistical significance between the average (0.01) level 

of the scores of the experimental and control groups of 

kindergarten children in phonological awareness after 

applying the training program for the benefit of the 

experimental group, and the absence of statistically 

significant differences between the mean of the degrees of 

phonological awareness among the members of the 

experimental group of kindergarten children in the two 

dimensional measurements And traceability of the 

training program application. 

  :Keywords الكلمات المفتاحية
 Training program                               .تديبب  برنلج  -

                  Phonological awareness .الفعنعلعي  العع  -

 kindergarten children                          .الروض  أطفل  -
 

 مقدمة:
 

 إعثداد جرحلث  نهثلأ إذ   اإلنسثل  حث جرا أهث  جث  المديسث  قب  جل جرحل  تعد  
. والعيثدان  والجسثم  العقلث  نمثع  جسثليات تحثدد فيهل الحيلة  لمسيرة اإلنسل 
ث اجظهثرا  للغث  اإلنسثل  استخدا  وبعد  لث  إ  البشثر   السثلع  جظثلهر جث  لجهما
 المعلعجثلت وتنقث  والجملعثلت  األفثراد يتعاص  بهل اإلط    عل  أهمهل يك 

 إلثث  سثثلب    ييثث    وجثث  آخثثر  إلثث  ججتمثث    وجثث  آخثثر  إلثث  د  فثثر  جثث  والخبثثرات
 والفهثثث  اإلقنثثل  وبتحقثثث  واألحلسثثي   المشثثلعر تبثثثلد  يثثت  وبهثثثل  الحثث    ييثث   

 حيثثثلة فثثث  المهمثثث  المراحثثث  جثثث  األطفثثثل  يبثثثل  جرحلثثث  تعتبثثثر كمثثثل. واإلفهثثثل 
 التث  التعليميث  المراحث  فث  التعليميث  العمليث  جنيلقثلت جرتكث  ألنهثل اإلنسثل  
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 جثث  اليفثث  حيثثلة فثث  تغيثثرات تحثثد  فهثث  األطفثثل   يبثثل  جرحلثث  بعثثد تثثيت 
   يكثثع    خ لهثثل وجثث  وااليتمثثلع   والعثثلطف   والعقلثث   الجسثثم   النمثثع حيثث 
 .فيهل يحد  وجل الحيلة ع  وأفكلي تصعيات اليف 

 

 بثثثي  جثثثل عمثثثر  يتثثثراو  الثثث   الصثثثغير اليفثثث  بينثثث  الروضثثث  طفثثث  وبعثثثرف   
 حليلتثث  وإشثثبل  تنميثث  بهثثدف بللروضثث  إلحلقثث  يثثت  والثث   والسلدسثث   الرابعثث 
    الروضثث  أطفثثل  دياسثث  سثثيت  الحللثث  هثث   وفثث   جتنععثث    أنشثثي    خثث   جثث 

 طفثثثث  خصثثثثلئ  وتتمثثثثث . سثثثثنعات( 6-4)  بثثثي  جثثثثل أعمثثثثليه  تتثثثثراو  والثثث ي 
 علثثث  للحفثثل  حعلثث  جثث  يعليثث  علثث  اليفثث  يعتمثثد: االعتملديثث  فثث  الروضثث 
 تيثثرأ: والتغيثثر والنمثثل . نمثثع  جراحثث  عبثثر االسثثتق لي  عنحثث تدييثث  جثث  حيلتثث 

 المتفلعلثثثث  الععاجثثثث  بفعثثثث  اليفثثثث  نمثثثثع يعانثثثث  علثثثث  وظيفيثثثث  كميثثثث  تغيثثثثرات
 المربثث  تعييثث  حسثث  السثثلع  للتشثثكي  القلبليثث : والمرونثث . نمثثع  فثث  والمثثرةرة
 عفعبثث : والتلقلئيث . الحركثث  حربث : واالنيثث  . النشثل  كثثثرة: الحيعبث . وتديببث 
   طلبث ) يديثد   أو خثل    بيسثلع    ووضعهل األشيل  تنظي : واالبتكلي. التعبير
0202  55). 

 

 واالستكشثثثلف للحركثثث  حبثثث  فثثث  السثثثيمل الروضثثث  طفثثث  خصثثثلئ  أ  كمثثثل   
 تتيلثثثث  وايتملعيثثثثلا  وعلطفيثثثثلا  وجعرفيثثثثلا  يسثثثثديلا  النملئيثثثث  وحليلتثثثث  والتجربثثثث  

 يهثثث    جثثث  التفكيثثثر ثيثثثروت  يهثثث    جثثث  الحركثثث  بحربثثث  تسثثثم  بيئثثث    فثثث  ويثثثعد 
 وااليتمثثثثلع   العيثثثثدان  التفلعثثث  زبثثثثلدة علثثث  جسثثثثلعدتهل يلنثثث  إلثثثث  أخثثثر  
  .(0206 بهلدي  ) بللنف  الثق  وزبلدة

 

 عثث  القثثرا ة جهثثلية لثثتعل  اليفثث  إعثثداد فثث  جهمثث  جرحلثث  األطفثثل  ويبثثل    
 أو   القثثثرا ة قبثثث  جثثثل جهثثثليات تسثثثم  المهثثثليات جثثث  ججمععثثث  إكسثثثلب  طربثثث 

 جرحلثثثثثث  وتعصثثثثثث   (00  0205   النلشثثثثثث  ) للقثثثثثثرا ة االسثثثثثثتعداد جهثثثثثثليات
 كمثل القثرا ة  جهثلية اليفث  إلكسثل  األسلسثي  الدعلجث : بينهل للقرا ة االستعداد
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 فثث  تثثيخر  أو تقدجثث  حيثث  جثث  بعثثد فيمثثل اليفثث  جسثثتع   علثث  يثثد  جرشثثر أنهثثل
 ليفثث خ دياسثث  وجنهثثل الدياسثثلت أشثثليت كمثثل المرحلثث  وهثث   .القثثرا ة تعلثث  جرحلثث 

 ودياسثث  McKnight, & Showengerdt (2017) ودياسثث ( 0200)
 علثثث  األطفثثثل  قثثثدية زبثثثلدة إلثثث  يثثثرد  الفعنيمثثثلت إديا  أ ( 0205) سثثثليمل 
 أل  ذلثك اليفث   قثدية حس  سنتي  أو بسن    ذلك ج  ألكثر تمتد وقد القرا ة 
 ي  جعينث ويسثم    عقلث    نضث    إلث  تحتثل  أخثر   جهلية أ  شي  شينهل القرا ة
 خضثثثير ) إليهثثل للعصثثع  ترهثثث  كلفيثث  وخبثثرات   جعثثليف   إلثثث  تحتثثل  أنهثثل كمثثل

 .)025  0202   وآخرو  
 

 الحيثث   الكلئنثثلت جثث  غيثثر  عثث  اإلنسثثل  يميثث  جثثل أهثث  جثث   اللغثث  تعثثد كمثثل   
 غيثثر  جثث  التعاصثث  اإلنسثثل  يسثثتيي  التثث  اليربقثث  كعنهثثل فثث  أهميتهثثل وتكمثث 

 الحثدي  فتبثلد  حعلث   لمث  المعلعجثلت صثي لتع  العسثيل  أنهثل كمل النل   ج 
 الفعللث  وسثيلت  لليفث  بللنسثب  اللغث  وتعتبثر اللغث   إلث  يحتل  األشخل  بي 
 يسثتيي  طربقهثل فعث  اآلخثرب   جث  والثقلف  وااليتملع  الفكر   التعاص  ف 

 اآلخثثثرب  جثثث  تفلعلثثث  حركثثث  إطثثثلي فثثث  ويغبلتثثث  وحليلتثثث  جيعلثثث  عثثث  التعبيثثثر
(Al-Hawarneh, 2010, 46). 

 

 جثثل واختيثثلي يسثثم   جثثل فهثث  جثث  الفثثرد تمكثث  ذهنيثث    قثثدية  إلثث   اللغثث  وتحتثثل   
 اإلديا  صثثثيلغ  وفثثث  المعرفثثث  فثثث  اللغثثث  تثثثرةر كمثثثل  كلمثثثلت   جثثث  بثثث  ينيثثث 
 جثثث  لثثث  بثثثد ال صثثثحي    بشثثثك    التعاصثث  هثثث ا يثثثت  ولكثثث . جبلشثثثرة   غيثثثر بيربقثث   
 اللغثثثثث  وتعتبثثثثثر قب  وجسثثثثثت الرسثثثثثلل   لنقثثثثث  جنلسثثثثثب  ووسثثثثثيل  ويسثثثثثلل   جرسثثثثث  
 ,Hegde, 2016 ) غيثر  جث  للتعاصث  اإلنسثل  تعلمهثل وسثيل  أهث  المنيعقث 

65).   
 

 والتثث  الروضث   أطفثثل   لثد القثثرا ة نمثع فثث  هثل  دوي  الفعنعلثثعي  وللثعع   
 المتشثثثلبه  األصثثثعات سثثثيمل وال األصثثثعات بثثثي  التفربثثث  علثثث  القثثثدية تتضثثثم 
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 الحثثثروف وأصثثثعات. الكلمثثثلت اخ بثثثد عليهثثثل والتعثثثرف األصثثثعات تلثثثك وتثثث كر
 جحثثثددة أصثثثعات لغثثث  فلكثثث    لهثثثل المميثثث ة وهثثث  للغثثث  الخثثثل  المثثثلدة المنيعقثثث 
 فهث  لث ا   يمث  ةث  كلملت ة  جقلط  لتعي  األصعات ه   تتجم    لرجعزهل
 ,Mcaleer) بهثثل الثثعع  علثث  األطفثثل  تثثديب  يجثث  التثث  الهلجثث  النقيثث 

2018, 68). 
 

ا جرشثثثراا  الفعنعلثثثعي الثثثعع  وبشثثثك      وإ  القثثثرا ة  وتعلثثث  اكتسثثثل  فثثث  ييثثثدا
 القثثثثرا ة  علثثثث  اليفثثثث  قثثثثدية تحسثثثثي  إلثثثث  يثثثثرد  الفعنعلثثثثعي  الثثثثعع  تيثثثثعبر
 بتج ئث  نقثع  أ  بإجكلننثل أنث  اليف  إديا  فإ  األول   الصفعف ف  وبخلص ا 
 جعثثثلا  الفعنيمثثثلت هثثث   نضثثث  أ  نسثثثتيي  أ  أو جسثثثتقل    فعنيمثثثلت   إلثثث  الكلمثثثلت

 يثثرب  أ  بمقثدوي  يكثثع   سثعف فإنثث  المختلفث   الكلمثثلت تكثعب  جثث  نثتمك  كث 
 الكلمثثلت  قثثرا ة فثث  ذلثثك يسثثتغ  وأ  عليثث   يثثد  الثث   والصثثعت الحثثرف بثثي 

 Gillon) القثرا ة اليفث  لثتعل  جهمثلا  جرشثراا الفعنعلثعي  الثعع  يصثب  وبث لك

& Dodd, 2017, 72) . أطفثثثل  لثثد  الفعنعلثثثعي  الثثعع  نمثثثع وبتثثدي 
 اوأخيثثثرا    جقثثثلط  ةثثث  والقلفيثثث  بللكلمثثثلت وعثثث  يكتسثثثبع   أنهثثث  بحيثثث  الروضثثث 
 (.Guidry, 2013, 16) السلبق  ج  صععب ا  أكثر جرحل  وك  فعنيملت

 

 المنيعقثث   اللغثث  وحثثدات أو أيثث ا  جعرفثث  هثثع الفعنعلثثعي  الثثعع  أ  كمثثل   
 القلفيثث : علثث  وبشثثتم  والكلمثثلت اللفظيثث  والمقثثلط  الصثثعتي  العحثثدات وهثث 

Rhyming  أو الجنثثل  الكلمثثلت  نهليثثلت فثث  واالخت فثثلت التشثثلبهلت وهثث 
 فثثث  واالخت فثثلت التشثثلبهلت تحديثثد وهثثع Alliteration الحرفثث  التشثثلب 
 لتكثعب  بعضثهل جث  المقثلط  وضث  وهث  Blending المث   الكلمثلت  بدايلت
 جقثثلط  إلث  الكلمثلت تقسثي  وهث  Segmenting الصثعت  التقييث  كلمثلت 

 المقثلط  وإبثدا  وضثب  إضثلف  وهث  Manipulating عللجث الم. أصعات أو
  .(592  0205 ال يبقلت  ) واألصعات



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (640)                       0202آخر مارس  –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

 سثعا  حعلث  جث  ج  اليف  تفلع  خ   ج  للغ  اليف  اكتسل  عملي   إ   
 اللغثث  اليفثث  يثثتعل  كمثثل طفثثل  األ  يوضثث خثث   جثث  خلييهثثل أ  األسثثرة داخثث 
 الثعع  ولتنميث .  المرحلث  فث  هلوقعاعثد اللغث  تعل  خ   ج  جقصعدة   بيربق   

 الثثثثعع  علثثثث  التثثثثديب  علثثثث   األولثثثث المرحلثثثث  فثثثث  التركيثثثث  يثثثثت  الفعنعلثثثثعي 
 علث  التثديب  يثت  الثلنيث  المرحل  وف    بللمقي  العع  ة  والقلفي   بللكلملت

 . (Guidry, 2013, 60) صعت إضلف  بعد وج يهل األصعات ع  
 

 يسثثثلعده  فهثثثع لضثثثرويبا  لألطفثثثل   الصثثثعت للثثثعع  المبكثثثر التثثثديب  وبعثثثد   
 المهثثليات تيثثعبر فثث  اكبيثثرا  ادويا  يلعثث  ألنثث   للقثثرا ة النميثث  االكتسثثل  علثث 

  0200   بيثثثثر  ) العقثثث  نفثثث  فثثث  والتلقلئيثثث  والسلسثثث  السثثثربع  الصثثثعتي 
 ودياسثثثثثثثث ( 0200) خليفثثثثثثثث  دياسثثثثثثثث  وجنهثثثثثثثثل الدياسثثثثثثثثلت أشثثثثثثثثليت وقثثثثثثثثد(. 56

McKnight, & Showengerdt (2017)  ودياسث Goldstein et al 

 التثدخ  فعلليث   إل( 0209) عل  ودياس ( 0202) صلد  ودياس  (2017)
 المتمثلثث  القثثرا ة صثثععبلت تحسثثي  فثث  الصثثعت  الثثعع  اسثثتخدا  علثث  القثثلئ 
 إعثلدة أو المتكثري التثديب  خث   جث    واالسثتيعل  والي قث  الترجيث  فك ف 

 .(Therrien & Hughes, 2018) الصعتي  المقلط  عل  التديب 
 

 الجعانث  وتنميث  تشثكيل  يسثه  الروضث  طف  أ  اتض  قد ن إف سب  وجمل   
 الثثعع  تنميثث  وبمكثث  والمكلفثث،ت  التشثثجي  يحثث  فلليفثث  وتع ب هثثل  اإليجلبيثث 

  الحثثروف أشثثكل  جعرفثث  علث  التثثديب  خثث   جث  الروضثث  ليفثث  الفعنعلثعي 
 شثثثك  بثثثي  الثثثرب   علثثث اليفثثث  بتثثثديب  فثثثيمك  الحثثثرف نيثثث  جعرفثثث  وبللتثثثلل 
 . الحروف قرا ة اليف  يستيي  أ  وصعت  الحرف

 

 :البحث مشكلة
 

 الجعانث  بقيث  اكتسثل  فث  لليفث  الفعنعلثعي  الجلن  أهمي  ج  الرغ  عل   
 األو  المقثل  فث  فعنعلعي  نظل  اللغ  أل   علي  يميعهل تعتمد حي  اللغعب 
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 علثثثث  حثثثثدود - وفثثثث   نيعقثثثث ا ج تعبيربثثثث ا  أ  جسثثثثمعع ا  اسثثثثتقبللي ا  أكلنثثثث  سثثثثعا 
 البثثثثلحثي  جثثثث  كبيثثثثر   بلهتمثثثثل    يحثثثث  لثثثث  الفعنعلثثثثعي  الجلنثثثث  فثثثثإ  - البلحثثثثث 

 .    الروض  أطفل  لد  خلص ا  الفعنعلعي  العع  ضع  ف  لدياست  والتربعبي 
 صثععبلت الفعنعلثعي  الثعع  اضثيرابلت عل  المترتب  اللغعب  المخلطر وج 
 اللغثثثث  فثثثث  وضثثثثع  والمفثثثثردات بثثثث اللغع  الحصثثثثيل  فثثثث  وضثثثثع  النيثثثث  فثثثث 

 فثثث  وضثثثع  المنتجثثث   اللغثثث  فثثث  صثثثععبلت وبللتثثثلل  االسثثثتقبللي  أو المدخلثثث 
        الصثثثثثعت  التمثيثثثثث  علثثثثث  القثثثثثدية فثثثثث  لضثثثثثعفا  عليثثثثث  وبترتثثثثث  الصثثثثثعت  الثثثثثتعل 
 (.Wise, 2015, 37) والني 

 

 Gallagher, ; firth,; & Snowling, (2019,206)  جث  كث    وبركثد   
 لغث  فلكث    للكث   المميث ة بعصفهل الك   حروف أصعات تعلي  ضرويةعل  

 ةث   كلمثلت ةث  جقثلط  لتعيث  األصثعات هث   تتجمث  لرجعزهل  جحددة أصعات
 التثثث  الهلجثثث  النقيثثث  فهثثث  لثثث ا   للكثثث   الخثثثل  المثثثلدة هثثث  واألصثثثعات  يمثثث 
 .  عليهل أطفللنل تديب  يج 

 

 المسثثثلملت أ  وبمثثثل عثثثلن  ج تحمثثث  ويجثثثعز شثثثفهي  سثثثمعي  اللغثثث  أ  وبمثثثل   
 يسثثثب  االسثثثتمل  اكتسثثثل  فثثإ  اسثثثتخداجهل يسثثثب  اللغثث  فهثثث  أ  تثثثر   التربعبثث 
 يمثثثث  الكثثث   أ  وبمثثثل االسثثثتمل   يمثثثث  الفعنعلثثثعي  الثثثعع  أ  وبمثثثل الكثثث   
  ةا جبلشثثر  الفعنعلثثعي  الجلنثث  بعثثد يثيت  المعيفعلثثعي  الجلنثث  أ  وبمثثل النيث  

  الفعنعلثعي  الثعع  لتنميث  تثديبب  برنثلج  ادإعثد إلث  الحثلل  البحث  يسع  ل ا
 جحلولثثثث  فثثثث  الحثثثثلل  البحثثثث  جشثثثثكل  تكمثثثث  ةثثثث  وجثثثث  الروضثثثث   أطفثثثثل  لثثثد 

 جثث  عينثث  لثثد  الفعنعلثثعي  الثثعع  لتنميثث  تثثديبب  برنثثلج  فلعليثث  عثث  الكشثث 
 . الروض  أطفل 

 

 :  التلليي  التسلؤلي  طر  ف  البح  جشكل  بلعية يمك  هنل وج 
 

 ؟ الروض  أطفل  لد  الفعنعلعي  العع  لتنمي  تديبب  لج برن فلعلي  جل 
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 لثثثد  الفعنعلثثعي  الثثثعع  لتنميثث  تثثديبب  برنثثثلج  فلعليثث  اسثثثتمراي جثثد  جثثل 
 شهرب ؟ زجني  فترة جروي بعد الروض  أطفل 

 

 

 :البحث فاهدأ
 
 

 :ج  التحق  إل  الحلل  البح  يهدف   
 .الروض  أطفل  لد   الفعنعلعي العع  لتنمي  تديبب  برنلج  فلعلي  -
 أطفل  لد  الفعنعلعي  العع  لتنمي  تديبب  برنلج  فلعلي  استمراي -

 .البعد  القيل  ج  شهرب  زجني  فترة بعد الروض 
 

 :بحثأهمية ال
 

 : ف   البح  أهمي  تتحدد
 

 : النظرية األهمية -أ
 

 يبثثل   جرحلثث  وهثث  اليفثث  نمثثع جراحثث  جثث  هلجثث ا  جرحلثث ا  البحثث  تتنثثلو  •
  األولثث البثث وي أل  اليفثث  شخصثثي  تكثثعب  فثث  أهميثث  جثث  لهثثل لمثثل  األطفثثل 
 فثث  خبثثرات   جثث  اليفثث   يلقثث جثثل ضثثع   وعلثث فيهثثل  تعضثث  اليفثث  لشخصثثي 
 والتشثثكي   للصثثق  قلبثث  ألنثث  شخصثثيت   إطثثلي يتحثثدد األطفثثل  يبثثل  جرحلثث 
 .اللغع   النمع وخلص ا  المرحل  به   االهتمل  ينبغ  ل لك

 جرحلثثث  بلعتبليهثثثل األطفثثثل  يبثثثل  بمرحلثثث  بلالهتمثثثل  الدولثثث  تعيثثث  يسثثثلير •
 .الفعنعلعي  العع  وخلص ا  اليف   نمع ف  هلج 

 الثثثثثعع  فثثثثث  يتمثثثثثث  الروضثثثثث  أطفثثثثثل  لثثثثثد   هثثثثثل   لمتغيثثثثثر   البحثثثثث  تنثثثثثلو  •
 .أبعلد  عل  والتعرف الفعنعلعي 

 

 : التطبيقية األهمية -ب

  تنلولثثثث  التثثث  – ثثثث البلح علثثث  حثثثدود – فثثث  وذلثثثك العربيثثث  الدياسثثثلت قلثثث 
 . التديببي  البراج  وتقدي  التشخي  حي  ج  الفعنعلعي  العع 
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  الروض  طف  وتربي  تعلي  ججل  ف  جنهل االستفلدة يمك  أدوات يقد . 

 والعمثثث  الروضثثث  أطفثثثل  لثثثد  والمهمثثث  األسلسثثثي  الحليثثثلت علثثث  التعثثثرف 
 فثث   ا وخلصثث تعلمهثث  جشثثك ت علثث  التغلثث  فثث  وجسثثلعدته  إشثثبلعهل  علثث 
 الثثث   السثثنعات فثث  اآلخثثرب  جثث  تفثثلعله  جصثثدي تعثثد التثث  والقثثرا ة النيثث 
 .جستقبلي  هلئل  ستجنبه  صععبلت المديس  والت  ج  األول 

  اسثثثثثتخدا  ألهميثثثثث   يوالمسثثثثثرول التربثثثثثع   القثثثثثراي أصثثثثثحل  أنظثثثثثلي تعييثثثثث 
 .الروض  أطفل  لد  الفعنعلعي  العع  لتنمي  التديببي  البراج  وتعظي 

 وجشثثثثك ت خصثثثثلئ  علثثثث  التعثثثرف فثثثث  الحثثثثلل  البحثثث  نتثثثثلئ  تفيثثثثد قثثثد 
 تجعثثثث  التثثثث  واألسثثثثللي  اليثثثثر   إلثثثث  العصثثثثع  أيثثثث  جثثثث  الروضثثثث   أطفثثثثل 
 .التعليمي  لحليلته  وجلبي ا  جنلسب ا  الروض 

 

 :اإلجرائية مصطلحات البحث
 

 :Training Program التدريبي البرنامج -
 

 التثث  األنشثثي  ججمععثث  أنثث  علثث  ديبب التثث البرنثثلج  إيرائياثثل البلحثثث  تعثثرف   
 الثعع  لتنميث  التثديبب  البرنثلج  خث   ج  التجرببي  المجمعع  ألطفل  قدج 

 يلسثثلت ججمععثث  خثث   تقثثديمهل تثث  والتثث  الروضثث   أطفثثل  لثثد  الفعنعلثثعي 
 .الفعنعلعي  العع  أنشي  عل  تعتمد

 

 :Phonological Awareness الفونولوجي الوعي -
 

 نيثثث  علثثث  الروضثثث  طفثثث  قثثثدية: بينثثث  إيرائياثثثل الفعنعلثثثعي  لثثثعع ا يعثثثرف   
 يلنثث  إلثث  تتضثثمنهل  التثث  أصثثعاتهل إلثث  الكلمثث  وتقسثثي  وتهجئتهثثل  الكلمثثلت
 إبثثدالهل  تج ئتهثثل ) حيثث  جث  وتنلولهثثل األصثثعات هثث   جث  التعلجثث  علثث  القثدية
 افثثراد عليهثثل يحصثث  التثث  بللثثدييلت الحثثلل  البحثث  فثث  وبتحثثدد  (دججهثثل أو

 .البح  ف  المستخد  المقيل  عل  البح  عين 
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 : Kindergarten Child الروضة طفل -
 

 يبثثثثل  جرحلثثثث  فثثثث  المنثثثثتظ  اليفثثثث : بينثثثث  إيرائياثثثثل الروضثثثث  طفثثثث  يعثثثثرف  
 تسثب  التث  المرحلث  وه  سنعات ( 6-4) بي  جل عمر  يتراو  وال   االطفل 
 .جبلشرةا  التعلي 

 

 :للبحث اإلطار النظري 
 

 : التدريبي رنامجالب: أولا 
 

 عمليتثث  علثث  سثثلب    وقثث    فثث  يعضثث  الثث   العثثل  المخيثث  :هثثع البرنثثلج    
 الخبثثرات يتضثثم  كمثثل إتبلعهثثل يثثت  التثث  اإليثثرا ات يلخثث  والتثثديب   التعلثثي 

              حليلتثثثثثثثث  جثثثثثثثث  يتمشثثثثثثثث  لترتيباثثثثثثثث جرتبثثثثثثثث ا  المثثثثثثثثتعل  يكتسثثثثثثثثبهل التثثثثثثثث  التعليميثثثثثثثث 
 (.52  0205   اللقلن ) وجيللب 

 

 المتكلجلثثثثث  التعليميثثثثث  الخبثثثثثرات ججمععثثثثث  :بينثثثثث  التثثثثثديبب  البرنثثثثثلج  يعثثثثثرف   
ثث والمصثثمم  ثثج   جنثثل    فثث  جنلسثثب    تعليميثث    بفثثر    األطفثثل  لت وبثثد لخصيصا  د  ع 

 (.54  0202 غنيم  ) األهداف لتحقي  لجنلسبا  اإعدادا 
 

 بقثث والير  والمنثثلويات واإليثثرا ات والخيثث  سثثتراتيجي اإل :بللبرنثثلج  قصثثدوب     
 جحثثددة تعلثث  نثثعات  أو جخريثثلت إلثث  للعصثثع  المعلثث  يتبعهثثل التثث  واألسثثللي 

 الحصثثثع  ججثثثرد أو حركثثث  نفثثث  أو ويثثثدان  أو جعرفثثث   عقلثثث  هثثثع جثثثل جنهثثل
 (.040  0202 طلب   ) جعلعجلت عل 

 

 هثثث   أ  يتضثثث  التثثثديبب  البرنثثثلج  لتعربفثثثلت السثثثلب  العثثثر  خثثث   وجثثث    
 خيث    وفث  جحثددة  أهثداف لتحقيث  جثنظ   جخيث :أنث  علث  اتفقث  التعربفثلت

 خيثث  عثث  عبثثلية التثثديبب  فللبرنثثلج  الحثثلل   للبحثث  وبللنسثثب   جحثثددة   زجنيثث   
 الثثثثعع  لتنميثثثث  التثثثثديبب  البرنثثثثلج  فنيثثثثلت بلسثثثثتخدا  البلحثثثثث  تضثثثثعهل جحثثثثددة

 .الروض  أطفل  لد  الفعنعلعي 



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (646)                       0202آخر مارس  –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

 : الحالي البرنامج في المستخدمة الفنيات
 

 الثثثثثعع  لتنميثثثثث  التثثثثثديب  جثثثثث  وفنيلتثثثثث  أسثثثثثلليب  التثثثثثديبب  ج البرنثثثثثل يسثثثثثتمد   
 عليهثل اعتمثدت التث  الفنيثلت أهث  يلث  وفيمثل الروضث   أطفل  لد  الفعنعلعي 

 :البرنلج  بنل  ف  البلحث 
 

 : التعزيز فنية •
 

 لثثثد  جعينثثث  حليثثث  فعيثثثعد الحليثثث   إشثثثبل  هثثثع التع بثثث  عمليثثث  يثثثعهر  إ  
 حثثد  فثثإذا إشثثبلعهل  إلثث  يهثثدف لجعيناثث لتصثثرفا  يتصثثرف تجعلثث  الحثث  الكثثلئ 
 وبثثدع   يثبثث  السثثلع   إفثث )لحليثثلت إشثثبل )تع بثث  السثثلع  هثث ا علثث  وترتثث 
 األجثر هثع والتع بث   ةلبتث    عثلدة   إلث  السثلع  تحع  جع زاا  السلع  تكري كلمل
 وبثت . جسثميلت  اخثت ف جث  الثرغ  علث  الثتعل  نظربثلت عليث  تختل  ل  ال  
 جثثثث  جعنثثثع   أو جحببثثث  جثثثيكعالت أو كثثثللحلع   جثثثلد    بشثثث     اليفثثث  إةلبثثث  فيثثث 

 السثثثلع   يثثثرد عنثثثدجل والمثثثد  الثنثثثل  وكلمثثثلت الكتثثث  علثثث  بللربثثث  التشثثثجي 
 (.024  0205 ط   ) وتثبيت  السلع  ذلك تدعي  إل   يرد جمل الميلع  

 

 : النمذجة فنية •
 

  األفثثثراد سثثثلع  لتعثثثدي  تهثثثدف التثثث  الفنيثثثلت أحثثثد المعرفيثثث  النم يثثث  وتعثثثد  
 للنمثلذ  جنتظمث    بصثعية   وتعرضثه  اآلخثرب  سثلع  ج حظث  خث   جث  وذلثك
 المنمثثث    للحثثثد  يج بثثث  تمثيليثثثلت بعصثثثفهل الفثثثرد يكتسثثثبهل جعلعجثثثلت وتقثثثدي 
 ( .055-050   0206الشنلو  ) النفس  االضيرا  جعللج  يمك  وب لك

 

 : المنزلي الواجب فنية •
 

 التثثديبب  البرنثثلج  تميثث  والتثث  الهلجثث  سثثللي األ أحثثد المن لثث  العايثث  يعثثد   
 للمشثليك  المن لث  العايث  وبهدف األخر   التديببي  التداخ ت ج  غير  ع 
 أنشثي  جث  ينلسثبهل وجثل المتبعث  التديببيث  الخيث  تصثمي  فث  الفثرد يلن  ج 
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 جثثث  تعلمثثث  جثثثل لتعظيثثث  الفثثثرد تعييثثث  جثثث  والبثثثد التديببيثثث   األهثثثداف لتحقيثثث 
 بهثل يقثع  سثلعكي  جعاق  بعدة المروي خ   وج  صحيح   لهي وجف جعتقدات

 والثثث     المختلفثثث  التديببيثثث  األسثثثللي  جمليسثثث  علثثث  كللتثثثديب  بيدائهثثثل الفثثثرد
 (.Davis, 2016, 15) يديدة وسلعكيلت وجعتقدات أفكلي عل  يشتم 

 

 :الكالمي المضغ فنية •
 

 يكثثع   وأ  للبثثل ا أو اللحثث  جثث  قيعثث ا  يمضثث  أنثث  المصثثل  يتصثثعي حيثث    
 جثث  وبخفثث  اللغثثع   اضثثيراب  عثث  انتبلهثث  يحثثع  جثثل وهثث ا صثثعت  لمضثثغ 

 صثع  الكث   إ  ج  للغعبا  المضير  ذه  ف  جل ن   وهدفهل جخلوف   حدة
 المضثث   خث   األجثعي بعث  عثث  يسثي  ةث  فمث  فثث  لشثيئا  يضث  بجعلث  عليث 

 هتمثثثثل اال دو   جثثث  جمضثثثعغ    جثثثلدة   جثثث  فمثثث  فثثث  جثثثل علثثث  سثثثيرك  وبللتثثثلل 
                لثثثثثثثثثثد  االسثثثثثثثثثثتقبللي  اللغثثثثثثثثثث  تنميثثثثثثثثثث  طثثثثثثثثثثر   أفضثثثثثثثثثث  جثثثثثثثثثث  وهثثثثثثثثثث   بثثثثثثثثثثللك  
 (.02  0205 الخيي ) األطفل 

 

 :اإليقاعي الكالم فنية •
 

 انتبثثل  صثثرف ليسثثتيي  وذلثثك الحركثثلت بلسثثتخدا  يقثثع  اليربقثث  هثث   وفثث    
 ليهثثلع االعتمثثلد يمكنثثك التثث  اإليقلعيثث  الحركثثلت وجثث  المشثثكل   عثث  األطفثل 

 النقثثر عمليثث  تعثثلد  ةثث  بللتحثثد  تقثثع  وفيهثثل األي  علثث  بلألقثثدا  النقثثر هثث 
 بللمشثثليكلت فيهثثل وتقثثع  الجملعيثث  القثثرا ة تعيثثد وكثث لك الصثثعت  جخثثر  جثث 

 (.020  0202 البي و  ) األصدقل  ج  يملع  ج  الثقلفي 
 

 :التمييز فنية •
 

 غيرهثثثل دو   حثثثددة  ج جثيثثثرات   خثثث   جثثث  األصثثثعات تميثثث  التمييثثث  يتضثثثم    
 التميث    التثديب  أسثلع  خث   ج  وذلك نسبيلا  بسهعل  تعلم  يمك  والتميي 
 حللثث  فثث  تع زهثثل وعثثد  جعثثي    جثيثثر   بعيثثعد االسثثتجلب  تع بثث  فيثث  يثثت  والثث  
 المعثثلل  بتقثدير التمييث  علث  التثديب  يبثثدأ كمثل أخثر   جثيثرات   بعيثعد حثدوةهل



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (647)                       0202آخر مارس  –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

 الفثثرد ةقثثدي  يتميثث  عيعبثثلا  المعثثلل  يفحثث  حيثث  األطفثثل  لثثد  التمييثث  لمهثثليات
 أ  لثثثع فمثثثث ا  األخيثثثل   فيهثثثل تحثثثد  التثثث  جعينثثث  لغعبثثث  سثثثيلقلت تمييثثث  علثث 
 هث ي  بثي  التمييث  المعثلل  يختبثر/ د/ صثعت ج  بدالا /  / صعت الفرد أبد 

 أو الصثثثعتي  بثثثي  بدقثثث  جيثثث  فلثثثع جعنثثث   ذات وكلمثثثلت جقثثثلط  فثثث  الصثثعتي 
 التمييثث  علثث  التثثديب  إلغثثل  فثثيمك  ل سثثتثلية قثثلب ا  المسثثتهدف الصثثعت كثثل 

 بثثثثي  التمييثثثث  علثثثث  الفثثثثرد يثثثثدي  العثثثث   جثثثث  المرحلثثثث  هثثثث   وفثثثث   السثثثثمع 
 (.500  0205 الشخ   ) المستهدف  واألصعات المعيب  األصعات

 

 : الفونولوجي الوعي: اثانيا 
 

 الفثثثثثرد وإديا  بمعللجثثثثث  يتعلثثثثث  جثثثثثل كثثثثث  :بينثثثثث  الفعنعلثثثثثعي  الثثثثثعع  يعثثثثثرف   
 يشثثثك  أ  اليفثثث  يحثثثلو  حيثثث  اللفظيثثث   الفعنيمثثثلت بثثثي  والتمييثثث  ألصثثثعاتل

 الفرجثثثلو  ) نيقثثث  المكتثثثع  الحثثثرف أو والصثثثعت الحثثثروف بثثثي  جثثثل ترابيثثثلت
0229  05.) 

 

 الهجلئيثثثث  الحثثثثروف ألصثثثثعات اليفثثثث  إديا : الفعنعلثثثثعي  بثثثثللعع  وبقصثثثثد   
 ويمث  وكلمثلت فعنعلعييث  جقثلط   بلتكثع  بهثل تتشثك  التث  والكيفي  المنيعق  

 بينهمثثثثثل  واالخثثثثت ف التشثثثثلب  وإديا  وفعنعلعييثثثث    سثثثثمعي حثثثثدود جنهثثثثل لكثثثث 
  كلمثثلت   إلثث  المسثثمعع  الشثثفعب  الجمثث  تقسثثي  علثث  القثثدية فثث  ذلثثك وبظهثثر
 األصثثعات وتركيثث   أصثثعات   إلثث  والكلمثثلت فعنعلعييثث   جقثثلط  إلثث  والكلمثثلت

ثث المقثثلط  أو  أو وتقفيثث  المعنثث   يمثث عد أو جعنثث  لهثثل سثثعا  كلمثثلت لتكثثع   لجعا
 أصثثثعات علثثث  والتعثثثرف  (النغمثثث  نفثثث  لهثثثل بكلمثثثلت اإلتيثثثل ) الكلمثثثلت سثثثج 

 العليثد  جيثر (. )ضث  -كسثر -فت ) الكلم  ف  وحركتهل وجعضعهل الحروف
0200.) 
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 (672)                       0202آخر مارس  –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

 اللغعبثثثث  األصثثثثعات وجعرفثثثث  إديا  :بينثثثث  الفعنعلثثثثعي الثثثثعع   يعثثثثرف كمثثثثل   
 قثرا ة   علث  تسلعد  أ  المتعق  ج   والت  المنلس  بللشك  استخداجهل وكيفي 

 (.000  0205 عيس  ) صحيح   
 

 تج ئتث  يمكث  الكث   أ  فه  عل  اليف  قدية ف  الفعنعلعي  العع  يتمث    
                      والمقثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثلط   كللكلمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثلت  أصثثثثثثثثثثثثثثثثثثثغر فعنعلعييثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث    وحثثثثثثثثثثثثثثثثثثثدات   إلثثثثثثثثثثثثثثثثثثث 

 .(Torgeson, 2018, 27)  والفعنيملت
 

 علث  والقثدية   فرديث    أصثعات   جث  تتكع   المنيعق  تالكلمل أ   جعرف  وهع  
 وتمييثثثث    أصثثثثغر وحثثثثدات   إلثثثث  الكلمثثثثلت وتقسثثثثي  األصثثثثعات  بهثثثث   الت عثثثث 
 .(Herczeg, 2019) القلفي  نف  لهل كلم  وإعيل  الكلم  أصعات

 

 أصثثثعات وجعللجثثث  إديا  علثثث  القثثثدية إلثثث  الفعنعلثثثعي  الثثثعع  جفهثثثع  يشثثثير  
 أو الكلمثثثثثلت أو العاحثثثثثد الفعنعلثثثثثعي  الفثثثثثعني   خثثثثث  جثثثثث  المنيعقثثثثث  الكلمثثثثثلت
 .(Macmillan, 2019,  6)المسمع  للك   الفعنعلعيي  المقلط 

 

 القثثدية اليفثث   اجثثت   :بأنرر  اإجرائيارر الفونولرروجي الرروعي الباحثررة وتعرررف   
 وكيفيثثثث    اللفظيثثثث  الفعنيمثثثثلت بثثثثي  والتمييثثثث  الحثثثثروف  أصثثثثعات جعرفثثثث  علثثث 
  بعضثثهل جثث  األصثثعات هثث   فيهثثل تشثثك  التثث  كيفيثث وال األصثثعات هثث   إخثثرا 
 هثث   بثثي  واالخثثت ف التشثثلب  إديا  علثث  القثثدية جثث  واأللفثثل  الكلمثثلت لتكثثعب 

 اللغعبث  والتعثلبير الكلمثلت فث  أو جفردةا  األصعات ه   يل ت سعا  األصعات
 اختبثثثلي علثثث  اليفثثث  عليهثثثل يحصثثث  التثثث  بللدييثثث  لإيرائياثثث قثثثل وب   المختلفثثث  

 . لفعنعلعي ا العع 
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 (672)                       0202آخر مارس  –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

 : الفونولوجي الوعي مستويات
 
 

 :  يل  فيمل الفعنعلعي  العع  جهليات تعلي  جستعبلت تنحصر
 

 فثثثث  المتشثثثثلبه  للكلمثثثلت أ  لقلفيثثثث  الفعنعلثثثعي  الثثثثعع  :األول المسرررتوى  .0
 المسثثتعبلت أقثث  وهثثع واألغثثلن   والقصثثلئد األنلشثثيد فثث  هثثع كمثثل الجمثث  نهليثث 
" أح هثل جثل  -بث د  بث د " القصثيدة بيت  أ  يمي  أ  : ذلك وجثل  ا تعقيدا 

 بلليثثثثل   تنتهثثثث  كلمثثثثلت جثثثث  يتكثثثثع   جثثثثل جنهثثثثل"  أهعاهثثثثل أنثثثثل – بثثثث د  بثثثث د "
 .الممدودة بلألل  تنته  وكلملت

 

 خثث   جثث  الجمثث   داخثث  للكلمثثلت الفعنعلثثعي  الثثعع  :الثرراني المسررتوى  .2
 جفثثثثثردة كلمثثثثثلت جثثثثث    تتكثثثثثع  الجملثثثثث  أ  وإديا   كلمثثثثثلت   إلثثثثث  الجمثثثثث  تقسثثثثثي 

 القصثثثثثيدة بيتثثثثث  يميثثثثث  أ :  ذلثثثثثك وجثثثثثثل .  الثثثثثبع  بعضثثثثثهل عثثثثث  جنفصثثثثثل 
 بثثثثلألل  تنتهثثثث  وكلمثثثثلت بلليثثثثل   تنتهثثثث  كلمثثثثلت   جثثثث  تتكثثثثع   بينهثثثثل السثثثثلبقي  
 .الممدودة

 

 إلثث  العاحثثد الكلمثث  تقسثثي  خثث   جثث  المقيعثث   الثثعع  :الثالررث المسررتوى  .3
 االسثث  أو الكلمثث  أ  يميثث  أ  : ذلثثك جثثل .  جقثثلط  جثث  كلمثثلت وبنثثل  جقثلط 

 .تركيبهمل وبعيد  )ل -سل( ج  يتكع  " سلل "
 

 فثثث  األصثثثعات بثثثي  واالخت فثثثلت بللمتشثثثلبهلت الثثثعع  :الرابررر  المسرررتوى  .4
 فثثث  الكلمثث  بدايثث  األصثثعات يميثث  أ :  ذلثثثك وجثثثل . ونهليتهثثل الكلمثثلت بدايثث 
 -خللثثد" تثث كلم فثث  الكلمثث  وسثث  فثث  األصثثعات يميثث  وأ   "ولثثد-بلثثد" كلمتثث 
 ".كلت  -كلت " كلمت  ف  الكلم  نهلي  األصعات يمي  وأ   "وخلجد

 

 الفرديث  ( الفعنيميثلت) األصثعات ودج  وح ف إضلف  :الخامس المستوى  .5
 صثثثعت يضثثثي  أ :  اإلضثثثلف  علثثث  ذلثثثك وجثثثثل .  وجقثثثلط  كلمثثثلت لتشثثثكي 

 .( Sneider, 2015. )الخ"...جك " لكلم "  "



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (670)                       0202آخر مارس  –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

 : وه  جستعبلت ة   إل  الصعت  العع  جستعبلت البع  وبقس 
 

 إلثث  تقسثث  أ  يمكثث  الكلمثثلت أ  جعرفثث  وبعنثث  :بررالمقط  الرروعي مسررتوى  -
    الفعنعلثثثثثعي  الثثثثثعع  جسثثثثثتعبلت أقثثثثث  وهثثثثثع  (فثثثثثعي -عثثثثث :  جثثثثثثل ) جقثثثثثلط 
 بللفعنيمثثلت الثثعع  قبثث  بثثللمقي  الثثعع  يحققثثعا أ  لألطفثثل  وبمكثث    صثثععب ا 

 األصثثعات جعرفثث  يتيلثث  ال الثثعع  جثث  ع  المسثثت هثث ا أ  بثث   (  األصثثعات)
 .الكلملت جنهل تتكع   الت 

 

 القثثدية ذلثثك وبعنثث  : الكلمررة فرري والسرر   األول بررالمقط  الرروعي مسررتوى  -
  يبث  علث  القثدية أ    ةلنيث ا  المقيعثي  ضث  وإعثلدة للكلم  األو  المقي  عل 

 أكبثر دات  وحث إلث  الكلمثلت تقسي  األفراد ج  يتيل  وه ا جعل  الكلم  وحدات
 الكلمث  بدايث  األو  الجث   يمثث  أ  علث  المقيث  جث  أصثغر ولك  الفعني  ج 

  ( طثثث  -بثثثثثثثث)  ( طثثث  -قثثثثثث) جثثثثل  الكلمثث  قلفيثثث  أو سثثثج  يمثثثث  الثثثثلن  والجثث  
 . بسهعل    نهليتهل ع  الكلم  بداي  تميي  لألطفل  وبمك   ( ط -ش)

 

 أصثثعات إلثث  تقسثث  لمثثلتالك أ  جعرفثث  أ  : بالفونيمررات الرروعي مسررتوى  -
  (   نثثثث    عثثث)  (  ة -  -قثثث: ) جثثث  الكلمثث  وحثثدات أصثثغر تمثثث  جسثثتقل 
 بتعلثي  القعبث  لع قتث  االهتمثل  جث  األوفثر الحث  ينثل  أ  يج  المستع   وه ا
 وبتيلث    اتجربثدا  األكثر وهع الفعنعلعي   العع  جستعبلت بلق  دو   القرا ة
 .Gillon, 2014,128) ) للفظيا  له  يقد  عندجل بيصعات العع  األفراد ج 

 

 : الروضة طفل: اثالثا 
 

 : الروضة طفل مفهوم •
 

 يثثت  والث   والسلدسث   الثللثثث  بثي  جثل عمثثر  يتثراو  الث   الصثثغير اليفث  هثع  
 تنميثثثث  بهثثثدف  المديسثثثث  قبثثث  جثثثل بيفثثثث  الخلصثثث  التربعبثثثث  بللمرسسثثث   لحلقثثثإ

 (.094  0222 لعنلن  ا) جتنعع    أنشي    خ   ج  حليلت  وإشبل 
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 (673)                       0202آخر مارس  –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

 األو  الصثثثثث  قبثثثثث  جثثثثثل جرحلثثثثث  فثثثثث  اليفثثثثث  :هثثثثثع الروضثثثثث  طفثثثثث  أ  كمثثثثثل  
 (.020  0205علجر ) للتعلي  أسلسلا  اللع  تعتمد جرحل  وه  األسلس  

 

 العثثثل  نهليثثث  جثثث  الممتثثثدة العمربثثث  المرحلثثث  فثثث  اليفثثث  :هثثثع الروضثثث  وطفثثث  
 الثثبع  أطلث  وقثد د  السثل العثل  بدايث  أو الخثلج  العثل  نهليث  حتث  الثللث 
 (.50  0206 بهلدي ) المبكرة اليفعل   جسم المرحل  ه   عل 

 

 يبثثثل  جرحلثثث  فثثث  المنثثثتظ  اليفثثث  :بأنررر  إجرائيارررا الروضرررة طفرررل يعررررف   
 تسثب  التث  المرحلث  وه  سنعات ( 6-4) بي  جل عمر  يتراو  وال   االطفل 
 .جبلشرةا  التعلي 

 

 :الروضة أهداف •
 

 الفلسثف  وحسث  المجتمث  طبيعث  حس  بلد   ك  ف  الروض  أهداف تختل    
 أهثثثداف   إلثث  التعصثثث  يمكثث  أنثثث  إال فيثث   التربعبثثث  العمليثث  عليهثثثل ترتكثث  التثث 
 خلثثثث  أشثثثثليت كمثثثثل وجنهثثثثل العثثثثلل  فثثثث  الروضثثثث  جعظثثثث  فيهثثثثل تشثثثثتر  علجثثثث   

 -:يل  جل( 5-6  0205)

 لجسثثثثمي وا العقليثثثث  المجثثثثلالت فثثثث  طفثثثث  كثثثث  لقثثثثديات والمتكلجلثثثث  الشثثثثلجل  -
 فثثثث  الفرديثثثث  الفثثثثرو   جراعثثثثلة جثثث  والخلقيثثثث  وااليتملعيثثثث  واالنفعلليثثثث  والحركيثثث 
 .النملئي  والمستعبلت واالستعدادات القديات

 .لليف  المنلسب  االيتملعي  البيئ  تعفير -

 الفرديث  األنشثي  خث   ج  والفني  والعددي  اللغعب  األطفل  جهليات تنمي  -
 وتشثجي  للثتعل  دافعيتث  وإةثلية والتخيث   التفكيثر علث  ةالقدي  وإنمل  والجملعي  

 .المشك ت ٰح  عل  قديت  وتنمي    لدي  واالبتكلي   العلم  التفكير

 وجبلدئثثثث  المجتمثثثث  قثثثثي  ظثثثث  فثثثث  السثثثثليم  والصثثثثحي  االيتملعيثثثث  التنشثثثثئ  -
 .اليف  لسلعكيلت اإليجلبي  االتجلهلت وتكعب  وأهداف  
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 (674)                       0202آخر مارس  –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

 لتمكثثثي  العمثثثر جثثث  المرحلثثث  بهثث   الخلصثثث  عالنمثثث وجيللثثث  حليثثثلت تلبيثث  -
 علث  القثلدية السعب  الشخصي  ٰتكعب  عل  وجسلعدت  ذات   تحقي  ج  اليف 
 .المجتم  ج  التعلج 

 علث  والقثدية ٰالثنف  علث  االعتملد ليتعل  األسلسي  بللمهليات اليف  ت وبد -
 .والمبلدية المبلدأة 

 وذلثك  األسلسث  التعلثي  جرحلث  فث  النظلجيث  المديسي  للحيلة اليف  تهيئ  -
 يتيلبثث  جثثل بكثث  المديسثث  إلثث  األسثثرة يثثع جثث  التثثديبج  االنتقثثل  طربثث  عثث 
 المعلمثثث  جثثث  إنسثثثلني  ع قثثثلت وتكثثثعب  ٰالنظثثثل   علثثث  وتعثثثعد جثثثثلبرة   جثثث  ذلثثثك

 وجمليسثث  الع قثثلت  هثث   تحكثث  التثث  القعاعثثد ٰتقبثث  علثث   وجسثثلعدت  والثث ج  
 شثثثثثت  فثثثثث  نمثثثثثع  وجعثثثثثدالت اليفثثثثث  واهتملجثثثثثلت تتفثثثثث  التثثثثث  التعلثثثثثي  أنشثثثثثي 

 .المجلالت

 والتعلجثث  الروضثث  ببيئثث  المحييثث  المرسسثثلت اكتشثثلف علثث  اليفثث  تععبثثد -
 .جعهل

 .كك  والمجتم  والروض  واألسرة اليف  بي  الصل  تعةي  -

 إلشثثثثثبل  جعهثثثثث  والتعلجثثثثث  الخلصثثثثث  االحتيليثثثثثلت ذو   األطفثثثثثل  اكتشثثثثثلف -
 بتنميثثث  واإلسثثثرا  المشثثثكلي  األطفثثثل  وكثثث لك  يميثثث والتعل النفسثثثي  االحتيليثثثلت

 تقثثدي  يمكنهثثل التثث  والهيئثثلت الجهثثلت إلثث  سثثليم    بيربقثث    وتثثعييهه  جهثثلياته 
 .به  الخلص  الخدجلت

 .المختلف  جهلياته  وتنمي  ويعليته  المعهعبي  األطفل  اكتشلف   -
 

 بعثثثثث الرا بثثثثي  عمثثثثثر  يتثثثثراو  الثثثثث   الروضثثثث  طفثثثثث  أ  سثثثثب  جمثثثثثل وبتضثثثث    
 لرعليثثثثث  والصثثثثثللح  األسثثثثرة بعثثثثثد المكملثثثثث  البيئثثثث  بمثلبثثثثث  والروضثثثثث  والسلدسثثثث 
 العقليثث  ونضثثجه  نمثثعه  يعانثث  تتنثثلو  أنشثثي    فثث  طلقثثلته  وتنفثثي  األطفثثل 
 .لوايتملعيا  لونفسيا  لتربعبا  جرهلي  ليكعنعا وااليتملعي  والنفسي 
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 :  السابقة الدراسات
 

 يثثثثت  علمثثثث  بحثثثث  أ  أ  يتضثثثث  للعلثثثث   يثثثث التراك م الخلصثثثثي  جثثثث  اني قثثثلا    
 تتمثث  التث  خبثراته  جث  واالسثتفلدة اآلخثرب  تجثلي  علث  أسلسلا  يعتمد إيراؤ 
 :الدياسلت ه   وج  السلبق   وبحعةه  دياسلته  ف 

 

 فثث  برنثثلج  فعلليث  جثث  التحقثث  إلث  هثثدف  والتثث : (2002) سررالم دراسرة-1
 والثثثعع  الهجلئيثثث  الحثثثروف علثثث  التعثثثرف عديثثث بب   اللغثثثع   القصثثثعي جثثث  الحثثثد

 وتكعنثثثث  الروضثثثث   أطفثثثل  لثثثثد  الثثثتعل  لصثثثثععبلت جرشثثثراا  بلعتبثثثثلي  الصثثثعت 
 إلث  تقسثيمه  وتث  بللروضث   الثثلن  الصث  أطفل  ج  طف ا ( 04) ج  العين 

 الثثث كل  وجسثثثتع   ال جنثث  العمثثثر حيثث  جثثث  وجتكثثلفئتي  جتسثثثلوبتي  ججمثثععتي 
 اللغثثثع   القصثثثعي وجسثثثتع   ألسثثثرةل الثقثثثلف  االقتصثثثلد  االيتمثثثلع  والمسثثثتع  
 أهمهثثثثل جثثث  أدوات الدياسثثثث  واسثثثتخدج  ضثثثلبي   واألخثثثثر   تجرببيثثث  إحثثثداهمل
 فعلليثثثث  إلثثثث  الدياسثثثث  نتثثثثلئ  وتعصثثثثل    والبرنثثثثلج  الصثثثثعت   الثثثثعع  جقيثثثثل 
 والثعع  الحثروف  علث  التعثرف عدي بب   اللغع   القصعي ج  الحد ف  البرنلج 
 .الروض  ألطفل  عل الت لصععبلت اجرشرا  بلعتبلي  الصعت 

 

 برنثثلج  فلعليثث  عثث  الكشثث  إلثث  هثثدف والتثث   :( 2012) خليفررة دراسررة-2
 لثثد  القرائيثث  قبثث  المهثثليات تنميثث  فثث  الحلسثثع  بلسثثتخدا  الفعنعلثثعي  للثثعع 
 وتكعنثث  بلليثثلئ   سلكسثثيليالد لخيثثر المعرضثثي  المعهثثعبي  الروضثث  أطفثثل 
 لخيثثر المعرضثثي  هثثعبي المع  جثث  الثث كعي جثث  طفثث ا ( 04) جثث  البحثث  عينثث 

 بثثثثي  جثثثثل ذكثثثثلئه  نسثثثثب  تراوحثثثث  بلليثثثثلئ   الجنثثثث  طيثثثثعي بروضثثثث  الدسلكسثثثيل
 وتراوحثثثثث   (0554) جعيثثثثثلي   وانحثثثثثراف( 02054) بمتعسثثثثث ( 025 -022)

 سثثثثنعات ( 550) بمتعسثثثث  سثثثثنعات ( 555 -456) بثثثثي  جثثثثل ال جنيثثثث  أعمثثثثليه 
 فثثث  أطفثثثل ( 5) إلثثث  عشثثثعائيلا  العينثثث  تقسثثثي  تثثث   (2550) جعيثثثلي   وانحثثثراف
 نتثثلئ  وتعصثثل  الضثثلبي   المجمععثث  فثث  أطفثثلالا ( 5) التجرببيثث   المجمععثث 
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 دييثثثلت يتثثث  جتعسثثثي  بثثثي  إحصثثثلئي  داللثثث  ذات فثثثرو   ويثثثعد إلثثث  البحثثث 
 الفعنعلثثعي  الثثعع  جقيثثل  أبعثثلد أدا  علثث  والضثثلبي  التجرببيثث  المجمثثععتي 

 فثث  الكليثث  والدييثث  القرائيثث  قبثث  المهثثليات جقيثثل  أبعثثلد وأدا  الكليثث  والدييثث 
 داللثثث  ذات فثثرو   ويثثثعد وعثثد  التجرببيثثث   المجمععثث  لصثثثلل  البعثثد  القيثثل 

 أبعثثثلد أدا  علثثث  التجرببيثثث  المجمععثثث  دييثثثلت يتثثث  جتعسثثثي  بثثثي  إحصثثثلئي 
 قبثثث  المهثثليات جقيثثل  أبعثثلد وأدا  الكليثث  والدييثث  الفعنعلثثعي  الثثعع  جقيثثل 
 .والتتبع  د البع القيلسي  ف  الكلي  والديي  القرائي 

 

والتث   :  McKnight, Lee, & Showengerdt(2017 )  دراسرة-3
 جمثثل الفعنيمثثلت إديا  علثث  الروضثث  أطفثثل  جثث  ججمععثث  تثثديب  إلثث  هثثدف 
 طفث ا ( 56) جث  الدياسث  عينث  وتكعنث  القثرا ة  علث  قثديته  زبثلدة إلث  يرد 
 بي  ضثثثثل واألخثثثثر   تجرببيثثثث  إحثثثثداهمل ججمثثثثععتي  إلثثثث  تقسثثثثيمه  تثثثث  وطفلثثثث ا 

 فثثثثث  المتمثثثثثث  الفعنعلثثثثثعي  الثثثثثعع  اختبثثثثثلي جنهثثثثثل أدوات الدياسثثثثث  واسثثثثثتخدج 
 األصثثثثثعات تسثثثثثمي  فثثثثث  والي قثثثثث  الهجلئيثثثثث   الحثثثثثروف تسثثثثثمي  فثثثثث  الي قثثثثث 
 الكلمثثلت تج ئثث  علثث  والقثثدية الفعنيمثثلت  إديا  علثث  والقثثدية عليهثثل  والتعثثرف

 فثثثثل األط أدا  فثثثث  تحسثثثث  حثثثثدو  الدياسثثثث  نتثثثثلئ  وأظهثثثثرت الفعنيمثثثثلت  إلثثثث 
 أدائهثثثث  بلسثثثثتثنل  المسثثثتخدج  االختبثثثثليات علثثثث  التجرببيثثث  المجمععثثثث  أعضثثثل 
 بيثثثنه  الفثثثرو   تكثثث  فلثثث  الهجلئيثثث  الحثثثروف تسثثثمي  فثثث  الي قثثث  اختبثثثلي علثثث 
  .دال  الضلبي  المجمعع  أعضل  وبي 

 

 برنثثلج  فلعليثث  عثث  الكشث  إلثث  هثثدف  والتث : (2012) سررليما  دراسررة-4
( يوبثث ) للغثث  البنلئيثث  للمكعنثثلت اللغعبثث  الثثرواب  ي اسثثتراتيج علثث  قثثلئ  تعليمثث 
 عثثث  والفعنعلثثعي  الفثثعنيم  الثثعع  تنميثث  علثث  يركثث  لألطفثثل  العربيثث  بلللغثث 
 اسثثتعداد لتيثثعبر وذلثثك واألصثثعات  الكلمثثلت بثثي  حرفيثث  يوابثث  عمثث  طربثث 

 شثثثثب  المثثثثنه  البلحثثثثث  واتبعثثثث . المعرفثثثث  النمثثثثع فثثثث  وأةثثثثر  للقثثثثرا ة  األطفثثثثل 
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 بلث  الربثل  بمدينث  الروضث  أطفل  ج  عين  عل  الدياس  وطبق  التجربب  
 الضثلبي  المجمععتي  جثلعا سنعات 4-5 عمر ج   وطفل ا  طف ا  62 عدده 

 ا خلصثث القرائثث  واالسثثتعداد المعرفثث  للنمثثع جقيلسثثلا  البلحثثث  وأعثثدت والتجرببيثث  
 ويثثعد  عثث الدياسثث  نتثثلئ  وكشثثف . وبعثثد  البرنثثلج  قبثث  طبثث  العربيثث  بلللغثث 
 المجمععثثثثث  جثثثثث  كثثثثث    دييثثثثثلت جتعسثثثثثي  بثثثثثي  إحصثثثثثلئي  داللثثثثث  ذات فثثثثثرو  

 النمثثثع جقيثثثل  علثثث  المعرفثثث  والنمثثثع اللغثثثع   النمثثثع فثثث  والتجرببيثثث  الضثثثلبي 
 عثثث  كشثثثف  كمثثثل التجرببيثثث   المجمععثثث  لصثثثلل  القرائثثث  واالسثثثتعداد المعرفثثث 
 فثث  والتجرببيثث  الضثثلبي  المجمثثععتي  بثثي  إحصثثلئي  داللثث  ذات فثثرو   ويثثعد

 لصثثثثلل  القرائثثثث  واالسثثثثتعداد المعرفثثثث  النمثثثثع لمقيثثثثل  الكليثثثث  الدييثثثث  جتعسثثثث 
 . 2520 جستع   عند إحصلئيلا  دال  ه  التجرببي   المجمعع 

 

 تقيثي  والت  هدف  إلث  Goldstein, et al ( 2017 )  2017) : دراسة-5
 خثثث   وأسثثثملئهل الحثثثروف أصثثثعات لنم يثثث  الرايعثثث  التغ يثثث  سثثثتراتيجي إ أةثثثر
 لمجمععثثثث    الفعنعلثثثثعي  الثثثثعع  تثثثثدخ  فثثثث  اإليجلبيثثثث  الرايعثثثث  التغ يثثثث  ي تقثثثثد

 إيثثثرا  أهمهثثثل جثثث  أدوات الدياسثثث  واسثثثتخدج  الحضثثثلن   أطفثثثل  جثثث  صثثثغيرة  
 اسثثث  اسثثثتخدا  وتثثث . وسثثثلعكيلته  لألطفثثثل  جتعثثثدد تصثثثمي  بلسثثثتخدا  اختبثثثليب 
 الصثثثثثعت  الثثثثثعع  ط قثثثثث  جقيثثثثثل  علثثثثث  واألدا  الصثثثثثعت وتحديثثثثثد الحثثثثثرف 
 نتثثثثثلئ  أطفثثثثثلالا ( 6) أظهثثثثر   األو  االختبثثثثثلي فثثثثث  نلتجثثثث  أسلسثثثثثي  تكمتغيثثثثرا
 إضثثلف  وبعثثد الهجلئيثث   األحثثرف جعرفثث  فثث  لثثي  ولكثث  الفعنعلثثعي   الثثعع 
 وتحديثثثثد الحثثثثرف اسثثثث  فثثثث  نتثثثثلئ  أطفثثثثلالا ( 9) أظهثثثثر الثثثثثلن  االختبثثثثلي وقثثثث 

 أ  الدياسثثث  نتثثثلئ  وأظهثثثرت الفعنعلثثثعي   الثثثعع  جهثثثلية فثثث  وكثثث لك الصثثثعت 
 الرايعثثثث  التغ يثثثث  يثثثثدع  األطفثثثثل  اسثثثثتجلبلت لحثثثث  التثثثثديبج  يخيرالتثثثث وقثثثث 

 .الهجلئي  األحرف جهليات لنم ي  فعلل  ستراتيجي إك التعليمي 
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 جهثثليات قصثثعي عثث   إلثث  هثثدف والتثث   :(2012) عبررد العظرريم دراسررة-6
 علثث  قثثلئ  تثثديبب  برنثثلج  خثث   جثث  الروضثث  أطفثثل  لثثد  الفعنعلثثعي  الثثعع 

 أطفثل  جث  طفث ا ( ۰۲) جث  البحث  عينث  وتكعنث  الث ات    التعل استراتيجيلت
 6 جث  أقث : أشثهر وسبع  سنعات 5) ج  أعمليه  تراوح   (KG2) الروض 
 تجرببيثثثثث  إحثثثثثداهمل جتكثثثثثلفئتي  ججمثثثثثععتي  إلثثثثث  تقسثثثثثيمه  تثثثثث  وقثثثثثد .(سثثثثثنعات
 بثثثلألدوات البلحثثثثل  اسثثثتعل  البحثثث  صثثثح  جثثث  وللتحقثثث  ضثثثلبي   واألخثثثر  
 عمثلد وتقنثي  تعثدي ) يافث  لجثع   الملع   المتتلبع  فعفلتالمص اختبلي: التللي 
 الروضثثث  ألطفثثثل  الفعنعلثثثعي  الثثثعع  جهثثثليات جقيثثثل   (0204 حسثثث  أحمثثثد
/ إعثثثثثداد اليفثثثثث  بيلنثثثثثلت اسثثثثثتملية   0225 جحمثثثثثد اللثثثثث  عبثثثثثد عثثثثثلد : إعثثثثثداد
 وبرنثثثلج    يالبثثثلحث: إعثثثداد والثقثثثلف  االيتمثثثلع  المسثثثتع   اسثثثتملية   يالبثثثلحث
/ إعثداد الروضث  أطفثل  لثد  الفعنعلثعي  الثعع  جهليات قصعي لع   تديبب 
 عثثث   فثثث  البرنثثثلج  فلعليثثث  المسثثثتخدج  البحثثث  نتثثثلئ  وأوضثثثح    يالبثثثلحث
 .الروض  أطفل  لد  الفعنعلعي  العع  جهليات قصعي

 

 اآلةثثلي علث  التعثثرف إلث  هثثدف والتث   Patscheke (2018): دراسرة-2
 الثثثثثثعع  علثثثثثث  التثثثثثثديب  فثثثثثث  يقثثثثثثل واإل المعسثثثثثثيق  اسثثثثثثتخدا  علثثثثثث  المترتبثثثثثث 

 الروضثثث  أطفثثثل  جثثث  وطفلثثث ا  طفثثث ا ( 42) جثثث  العينثثث  وتكعنثثث    الفعنعلثثثعي 
 ججمععث  ججمثععتي  إلث  تقسثيمه  وتث    سنعات( 6-4) ج  أعمليه  وتتراو 
 اختبثثثلي الدياسثثث  أدوات وتضثثثمن   (02) ضثثثلبي  وججمععثثث ( 02) تجرببيثثث 
 إيجثثلب  تثثيةير لهثثل المعسثثيق  أ  الدياسثث  نتثثلئ  وأظهثثرت   الفعنعلثثعي  الثثعع 
 .الفعنعلعي  العع  جهليات عل 

 

 برنثثلج  فلعليثث  عثث  الكشثث  إلثث  هثثدف  والتثث  :(2012) صرراد  دراسررة-2
 أطفثثثل  جثثث  عينثثث  لثثثد  للقثثثرا ة االسثثثتعداد لتحسثثثي  الفعنعلثثثعي  الثثثعع  لتنميثثث 

 التجرببثثثثثث  المثثثثثثنه  الدياسثثثثثث  اسثثثثثثتخدج .  القعقعثثثثثث  زايعثثثثثث  الصثثثثثث  الروضثثثثثث 
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 القبلثثثث  والقيثثثل  والضثثثلبي   التجرببيثثث  المجمثثثععتي   ذ لتجرببثثث ا والتصثثثمي 
 قسثثثمعا  وطفلثثث ا  طفثثث ا ( 52)  جثثث  الدياسثثث  عينثثث  وتكعنثثث    والتتبعثثث والبعثثثد 
 التجرببيثثثث   للمجمععثثثث  طفثثثث ا ( 05) لمجمثثثثععتي  بللتسثثثثلو   عشثثثثعائي    بيربقثثثث   

 .سثثثثنعات( 6-4) جثثث  أعمثثثليه  وتتثثثثراو  الضثثثلبي   للمجمععثثث  طفثثث ا ( 05)و
 التجرببيث  المجمععث  أفراد بي  إحصلئي  دالل  ذات فرو   ويعد ل إ صل وتع 

 التجرببيثثثث   المجمععثثثث  لصثثثثلل  الفعنعلثثثثعي  الثثثثعع  جقيثثثثل  علثثثث  والضثثثثلبي 
 القيثثل  فث  التجرببيث  المجمععث  أفثراد بثثي  إحصثلئي  داللث  ذات فثرو   وويثعد
 لعليثث ف إلثث  الدياسثث  تعصثثل  كثث لك   البعثثد  القيثثل  لصثثلل  والبعثثد  القبلثث 

 . الفعنعلعي  العع  تنمي  ف  المستخد  البرنلج 
 

 قيثل  إلث  هدف والت    Sergers & Verhoeven (2019) : دراسة-9
 الثثثعع  تيثثثعبر فثثث  الحلسثثثع  بلسثثثتخدا  المثثثد  طعبثثث  تثثثدخ  برنثثثلج  فعلليثثث 

 اسثثثثتخد  وقثثثد األطفثثثل   يبثثثثل  جرحلثثث  فثثث  الهعلنثثثثديي  لألطفثثثل  الفعنعلثثثعي 
 جهثليات قيثل  تث  وقثد المتلبعث   واختبثلي وبعد  قبل  لياختب تصمي  البلحثل 
 والثثثدج  المفثثثردة  واألصثثثعات والتج ئثثث   بلإليقثثثل  المتعلقثثث  الفعنعلثثثعي  الثثثعع 
 تثثثيةيرات أظهثثثر التثثثدخ  أ  إلثثث  النتثثثلئ  أشثثثليت. بثثثلألحرف والمعرفثثث  السثثثمع 
 .واإليقل  بلألحرف المعرف  عل  دالل  ذات جبلشرة

 

 فث  برنثلج  فلعليث  جثد  قيل  إل  هدف  والت  :(2019) علي دراسة-10
 بنث  بمحلفظث  الروضث  أطفثل  لثد  البصر   الفعنعلعي  العع  جهليات تنمي 

. البرنثلج  تيبيث  بعثد لثديه  اللغع   التعبير جهليات عل  أةر  واختبلي سعبف 
 المسثثثتع   أطفثثثل  جثثث  وطفلثثث ا  طفثثث ا ( 02) جثثث  للبحثثث  النهلئيثثث  العينثثث  تكعنثثث 
 ججمثععتي   إلث  تقسثيمه  وتث  سثنعات ( 6-5) بثي  أعمثليه  حث تراو  الثلن  
 ذ  التجرببثث  المثثنه  علثث  البحثث  اعتمثثد. ضثثلبي  والثلنيثث  تجرببيثث   إحثثداهمل

 عنثد لإحصثلئيا  دا  فثر   ويثعد البحث  نتثلئ  أهث  ج  المتكلفئتي   المجمععتي 
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 فث  وذلثك البصثر   الفعنعلثعي  الثعع  جهليات جقيل  عل ( 2520) جستع  
 تيبيثث  بعثد والضثلبي  التجرببيثث  المجمثععتي  أطفثل  بثثي  المقيثل  أبعثلد فث كل

 بكلفثثث  البرنثثثلج  تثثثيةير علثثث  يثثثد  جمثثثل التجرببيثثث   المجمععثثث  لصثثثلل  البرنثثثلج 
 فثثث  أسثثثه  جتعثثثددة وتع بثثث ات حثثثعاف  جثثث  قثثثد  وجثثثل وأدواتثثث   ووسثثثلئل  أنشثثثيت 
 أطفثثثثل  نثثثثدع البصثثثثر   الفعنعلثثثثعي  الثثثثعع  تنميثثثث  فثثثث  البرنثثثثلج  فلعليثثثث  زبثثثثلدة

 .الروض 
 

  :  تعقيب
 

 السثثلبق  والبحثثع  والدياسثثلت النظثثر   لإلطثثلي السثثلب  العثثر  جثث  يتضثث    
 تنلولهثثثل فثثث  السثثثلبق  والبحثثثع  الدياسثثثلت بعثثث  جثثث  يتفثثث  الحثثثلل  البحثثث  أ 

 زبثثثثلدة وكثثثث لك تنميتهثثثثل يمكثثث  وأنثثثث  الروضثثثث  أطفثثثل  لثثثثد  الفعنعلثثثثعي  الثثثعع 
ثثث القثثثرا ة  علثثث  قثثديته   سثثثتراتيجي إ علثثث  قثثثلئ  تعليمثثث  برنثثثلج  اسثثثتخدا  لوأيضا
   لألطفثثثثل  العربيثثثث  بلللغثثثث ( يوبثثثث ) للغثثثث  البنلئيثثثث  للمكعنثثثثلت اللغعبثثثث  الثثثثرواب 

 وأسثثثثملئهل الحثثثثروف أصثثثثعات لنم يثثثث  الرايعثثثث  التغ يثثثث  سثثثثتراتيجي إ واسثثثثتخدا 
 ودياسثث  الفعنعلثعي   الثثعع  تثدخ  فثث  اإليجلبيث  الرايعثث  التغ يث  تقثثدي  خث  
 الثثثعع  علثثث  التثثثديب  فثثث  واإليقثثثل  المعسثثثيق  اسثثثتخدا  علثثث  المترتبثثث  اآلةثثثلي

 الثثثثثثعع  تيثثثثثثعبر فثثثثثث  الحلسثثثثثثع  اسثثثثثثتخدا  آخثثثثثثر   حثثثثثثي    وفثثثثثث    الفعنعلثثثثثثعي 
 للتثثثديب  برنثثثلج  بثثي  الجمثثث  يثثثت  لثث  أنهثثثل فثثث  وتختلثث  لألطفثثثل   الفعنعلثثعي 

 أو عربيثثث  واحثثثدة دياسثثث  فثثث  الروضثثث  أطفثثثل  لثثثد  الفعنعلثثثعي  الثثثعع  لتنميثثث 
 .أينبي 

 

 فيمثل وتظهثر: السثلبق  والبحثع  الدياسلت ج  ستفلدةاال أوي  هنل  أ  كمل   
 كمثثل الروضث   أطفثل  لثد  الفعنعلثعي  الثعع  ججثل  فث  النظثر   اإلطثلي يلث 
 البحث  أدوات تيبيث  ةث . الدياسثلت لتلك لوفقا  اإليرائي  الدياس  خيعات يحدد
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 (672)                       0202آخر مارس  –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

 نتثثثلئ  جنلقشثثث و  وتفسثثثير وتحليثثث . التيبيقثثثلت لهثثث   النتثثثلئ  وتثثثدوب  وتقنينهثثثل 
 .الروض  أطفل  تفيد وتعصيلت اقتراحلت تقدي  اوأخيرا . الحلل  البح 

 

 :  البحث فروض
 

 الثثثثعع  دييثثثثلت يتثثثث  جتعسثثثثي  بثثثثي  إحصثثثثلئي  داللثثثث  ذات فثثثثرو   تعيثثثثد-0
 وبعثثثد قبثثث  الروضثثث  أطفثثثل  جثثث  التجرببيثثث  المجمععثثث  أفثثثراد لثثثد  الفعنعلثثثعي 

 .د البع القيل  لصلل  التديبب  البرنلج  تيبي 
 المجمثععتي  دييثلت يتث  جتعسثي  بثي  إحصثلئي  دالل  ذات فرو   تعيد-0

 تيبيثث  بعثثد الفعنعلثثعي  الثثعع  فثث  الروضثث  أطفثثل  جثث  والضثثلبي  التجرببيثث 
 .التجرببي  المجمعع  لصلل  التديبب  البرنلج 

 الثثثعع  دييثثلت يتثث  جتعسثثثي  بثثي  إحصثثلئي  داللثثث  ذات فثثرو   تعيثثد ال -5
 القيلسثثي  فثث  الروضثث  أطفثثل  جثث  التجرببيثث  المجمععثث  أفثثراد لثثد  الفعنعلثثعي 

 .التديبب  البرنلج  تيبي  ج  والتتبع  البعد 
 

 : إجراءات البحث
 

 : البحث في المستخدم المنهج-
 

 المجمثثثععتي  تصثثثمي   علثثث القثثثلئ  التجرببثثث  شثثثب  المثثثنه  البلحثثثث  اسثثثتخدج 
 .والضلبي  التجرببي 

   . 0202-0209 الدياس  العل  خ   ت  الزمنية: المحددات -
 األطفثثثثل  يبثثثثل  جرحلثثثث  أطفثثثثل  علثثثث  البحثثثث  طبثثثث  :المكانيررررة المحررررددات-

 .الفيع  بمحلفظ 
 يبثثل  بروضثثلت األصثثل  المجتمثث  جثث  الروضثث  أطفثثل : والعينررة الم تمرر -

 .الفيع  بمحلفظ  األطفل 
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  :لألدوات السيكومترية الخصائص حساب عينة-
 

 وطفلث ا  طفث ا ( 02) جث  السثيكعجترب  الخصثلئ  حسثل  ججمعع  تكعن     
     بثثثي  جثثثل ال جنيثثث  أعمثثثليه  وتراوحثثث    الفيثثثع  بمحلفظثثث  األطفثثثل  يبثثثل  جثثث 
 جث  التحقث  السثيكعجترب  الخصثلئ  حسثل  عينث  ج  والهدف سن  ( 5-6)

 .لهل السيكعجترب  الخصلئ  وحسل  األدوات جنلسب 
 

 جث  وطفلث ا  طفث ا ( 02) جث  األسلسي  البح  عين  تكعن : األساسية العينة-
 الرسثمي  السثج ت حسث  أعمثليه  وتتثراو    الفيثع  بمحلفظث  األطفثل  يبل 
 جعيثلي   بثلنحراف سثن  ( 555552) بمتعسث  سثن ( 6-5) بثي  بللروضث  له 
 جراعثثلة جث    العشثثعائي  العينث  بلسثثتخدا  العينث  اختيثثلي تث  وقثد  (2505050)
 ججمثععتي  إلث  تقسثيمه  وتث  عمر ال حي  ج  جتكلفئ ا  البح  عين  تكع   أ 

 التجرببيثثثثث  للمجمثثثثععتي  التكثثثثلفر عمثثثث  وتثثثث  بللتسثثثثلو   والضثثثثلبي  التجرببيثثثث 
 .والضلبي 

 

 جثثثل  اختبثثثلي فثثث  والمتمثثثث  بثثثلياجتر   ال أسثثثلع  بلسثثثتخدا  البلحثثثث  وقلجثثث    
 جثث  للتحقثث  المرتبيثث  غيثثر للعينثثلت "Test - Whitney Mann وبتنث 
 البحثث  لمتغيثثرات البحثث  تثث عين بثثي  تكثثلفر فثث  اإلحصثثلئي  التحلثثي ت صثثد 
 فثث  كمثثل التكثثلفر نتثثلئ  ويثثل ت الفعنعلثثعي   والثثعع  العمثثر: فثث  تتمثثث  والتثث 

   :التلل ( 0) الجدو 
 (والضابطة الت ريبية) البحث تيعين بين التكافؤ( 1) جدول
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 (673)                       0202آخر مارس  –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

 بثثثثثي  إحصثثثثثلئي  داللثثثثث  ذات فثثثثثرو   ويثثثثثعد عثثثثثد ( 0) يثثثثثدو  جثثثثث  تضثثثثث ي   
 التكثثلفر علثث  يثثد  جمثثل   الفعنعلثثعي  والثثعع  العمثثر فثث  والضثثلبي  التجرببيثث 
 .بينهمل

 

   :البحث أدوات
 

 أبثثثثثثع سثثثثثثيد جحمثثثثثثعد/ إعثثثثثثداد) الخلجسثثثثثث  الصثثثثثثعية  بينيثثثثثث سثثثثثثتلنفعيد جقيثثثثثل -0
 .( 0200الني  

  .(البلحث / إعداد) ي الفعنعلع  العع  اختبلي-0
 .(البلحث / إعداد) الفعنعلعي  العع  لتنمي  تديبب  برنلج -5
 

 وفيمل يل  يت  عر  أدوات البح  بللتفصي  :   
 

أبرو  السريد محمرود/ إعداد) الخامسة الصورة -بيني  ستانفورد أولا: مقياس
 م( : 2011النيل،

 

: هثث  أسلسثثي  ععاجثث  خمسثث  قيثثل  إلثث  للمقيثثل  الخلجسثث  الصثثعية تهثثدف   
 المكلنيث   -البصثرب  المعللجث  الكمث   االسثتدال  المعرف   السلئ   االستدال 
: يئيسثثيي  ججثثللي  علثث  الععاجثث  هثث   جثث  علجثث  كثث  وبتثثعز  العلجلثث   والثث اكرة
 .اللفظ  غير والمجل  اللفظ  المجل 

 

 جث  الخلجسث  الصثعية - بينيث سثتلنفعيد جقيثل  جث  الخلجس  الصعية تتكع     
 اللفظثثثثث  المجثثثثثل ) يئيسثثثثثيي  ججثثثثثللي  علثثثث   جعزعثثثثث فرعيثثثثث   اختبثثثثثليات عشثثثثرة
 فرعيث   اختبثليات خمسث  علث  ججثل  ك  يحتع   بحي ( اللفظ  غير والمجل 
 جتفلوتثثث  المصثثثغرة االختبثثثليات جثثث  ججمععثثث  جثثث  فرعثثث  اختبثثثلي كثثث  وبتكثثثع  
 االختبثليات جث  واحثد كث  وبتكع    (األصع  إل  األسه  ج  تبدأ) الصععب 
 ذات جهثثثل  أو فقثثثرات( 6) إلثثث ( 5) جثثث  ججمععثثث  جثثث  – بثثثدويهل – المصثثثغرة
 اختبثلي يثت  التث  والمشثك ت المهثل  أو الفقرات وه  جتقلي   صععب  جستع  
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 (674)                       0202آخر مارس  –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

 الصثثثثعية -بينيثثثث  سثثثثتلنفعيد جقيثثثثل  وبيبثثثث . جبلشثثثثر   بشثثثثك    فيهثثثثل المفحثثثثع 
 ألعمثثليل ج ئثث  وهثثع المعرفيثث   والقثثديات الثث كل  لتقيثثي  فثثرد    بشثثك    الخلجسثث 

 .فع   فمل سن ( 25 -0) س  ج 
 

 :الخامسة الصورة -بيني  ستانفورد لمقياس السيكومترية الكفاءة
 

 : المقياس صد  
 

 قثثدية قيثل  تث  حيث  العمثر   التمييثث : بيثربقتي  المقيثل  صثد  حسثل  تث    
 وكلنثث  المختلفثث  العمربثث  المجمععثثلت بثثي  التمييثث  علثث  المختلفثث  االختبثثليات

 ايتبثل  جعلجث  حسل  ه  والثلني   (2520) جستع   عند دال  هليميع الفرو  
 -2554) بثثي  وتراوحثث  الرابعثث  للصثثعية الكليثث  بللدييثث  المقيثثل  ذكثثل  نسثث 
 جسثثتع   ايتفثثل  إلثث  وتشثثير عثثل    بعيثث    جقبعلثث  صثثد  جعثثلج ت وهث   (2556
 .المقيل  صد 

 

  :المقياس ثبات
 

 التيبيثثث  إعثثثلدة بيربقتثثث  ختلفثثث الم الفرعيثثث  ل ختبثثثليات الثبثثثلت حسثثثل  تثثث    
 الثبثلت جعثلج ت وتراوحث  كرونبثل   ألفل بمعلدل  المحسعب  النصفي  والتج ئ 

 تراوحثثثثث  كمثثثثثل  (25922 -25255) بثثثثثي  التيبيثثثثث  إعثثثثثلدة طربقثثثثث  بلسثثثثثتخدا 
  (25995-25954) بثثثثثثثي  النصثثثثثثثفي  التج ئثثثثثثث  بيربقثثثثثثث  االيتبثثثثثثثل  جعثثثثثثثلج ت
  .(25990-25252) بي  تراوح  كرونبل  ألفل وجعلدل 

 

 إعثثلدة طربث  عث  سثثعا  جرتفث    بثبثلت   يتسث  المقيثثل  أ  إلث  النتثلئ  وتشثير   
 فقثثثد يبتشليدسثثثع   – كثثثعدي جعلدلثثث  بلسثثثتخدا  النصثثثفي  التج ئثثث  أو التيبيثثث 
 الثثثث كل  ونسثثث  المقيثثثل  اختبثثثلياتجثثث   كثثث    علثثث  الثبثثثلت جعثثثلج ت تراوحثثث 
 (.2592- 2525) ج  والععاج 
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 (677)                       0202آخر مارس  –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

 ( :الباحثة/ إعداد) جيالفونولو  الوعي مقياس
 

 : المقياس من الهدف-
 

 .الروض  ألطفل  الفعنعلعي  العع  ديي  تحديد
 

 : المقياس وصف -
 

 وأبعثثلد  الفعنعلثثعي  الثثعع  يميعهثثل تقثثي  أسثثئل ا ( 2) جثث  المقيثثل  يتكثثع     
 حثث ف صثثعتي   جقثثلط  إلثث  كلمثثلت تقسثثي  الحثثروف  أصثثعات : )هثث  األيبعثث 
 أسثثئلت  األو  عثثدوالب    ( الجملثث  فثث  كلمثث  نيثث  ونيقهثثل  الكلمثثلت جثث  حثثرف

 عثدوالب    (6  5) أسثئلت  الثللث  عثدوالب    (4  5) أسثئلت  الثلن  عدوالب    (0  0)
 وبسثثثثثيي    سثثثثثهل       بلغثثثثث المقيثثثثثل  أسثثثثثئل  صثثثثثيغ  وقثثثثثد( 2  5) أسثثثثثئلت  الرابثثثثث 

 ففثثثث    لليفثثثث  الفثثثثلح  تقثثثثدير طربثثثث  عثثثث  اإليلبثثثث  تكثثثثع   بحيثثثث  وواضثثثح   
 يعرضثهل أ  دو   فقث   لشثفهيا  لليفث  الكلمثلت الفثلح  يقرأ ل المقي تعليملت

 .الفعنعلعي  العع  ججل  ف  قديات  فح  أي  ج  وذلك  علي 
 

 : المقياس إعداد خطوات -
 

 الفعنعلثثثعي  للثثثعع  المختلفثثث  األدبيثثثلت جثثث  العديثثثد علثثث  البلحثثثث  اطلعثثث  (0
 .العربي  واألبحل  األينبي  األبحل  ف  قدج  والت 
 الثثعع  جقيثثل  اسثثتخدج  والتثث  السثثلبق  الدياسثثلت علثث    طثثاإل وكثث لك (0

 ,McKnight, Lee, &  Showengerdt   دياسث  وجنهثل الفعنعلثعي 

 Goldstein et al)   ودياسثث ( 0205) سثثليمل  دياسثث (   و  (2017

 & Sergers  ودياسثث  Patscheke  (2018) ودياسثث   (2017)
Verhoeven (2019). 

 لثثد  الفعنعلثثعي  الثثعع  تقثثي  التثث  المقثثليي  جثث  للعديثثد البلحثثث  تيرقثث  (5
  :وجنهل   الخلص  االحتيليلت وذو   العلديي  األطفل 
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 إعرداد) القرراءة تعلرم صرعوبات ذوي  لألطفال الفونولوجي الوعي مقياس /
 الثثثثثثثعع  جقيثثثثثثل  يتكثثثثثثع   حيثثثثثث  :(م2012 ، السنوسررررررري عرررررراطف سررررررلوى 

 الكلمثلت تقسثي   ت  كلمثل إلث  الجمث  تقسثي :  وه  جهليةا ( 00) ج  الفعنعلعي 
   الصثعتي  العحثدات دجث    صثعتي    وحثدات   إلث  الكلمثلت تج ئث   جقلط    إل 

 المتشثثلب  العسثث  صثثعت تحديثثد   الكلمثثلت فثث  المتشثثلب  البدايثث  صثثعت تحديثثد
 الكلمثثثث  تحديثثثد الكلمثثثلت  فثثثث  المتشثثثلب  النهليثثث  صثثثثعت تحديثثثد الكلمثثثلت  فثثث 

 إبثدا  الكلمث   جث  األول  ي الصعت العحدة ح ف األو   الصعت ف  المتشلب 
 الكلمثث   وسثث  فثث  الصثثعتي  العحثثدة إبثثدا  الكلمثث   بدايثث  فثث  الصثثعتي  العحثثدة
 .الكلم  نهلي  ف  الصعتي  العحدة إبدا 
 وفررارو   عليمررات، إينرراس/ إعررداد) لألطفررال الفونولرروجي الرروعي مقيرراس 

 جقيثثثثثثثل  همثثثثثثل جقيلسثثثثثثثي  المقيثثثثثثل  يتضثثثثثثم  حيثثثثثثث  :(م2016 ، الروسررررررا 
 فرعيثث  أبعثثلد ة ةثث  علثث  تتثثعز  فقثثرةا ( 50) جثث  وبتثثيل  النيقيثث  تاالضثثيرابل

: أبعثثلد عثدة القلئمث  هث   تتضثم  حيث  الصثلجت   األصثعات نيث  قلئمث : هث 
 كلمثثثثلت - جفثثثثردةا  كلمثثثث ا ( 54) جثثثث  وتكعنثثثث   :المفثثثثردة الصثثثثلجت  األصثثثثعات)

 الجمثثث   -  المقثثثلط  جتعثثثددة كلمثثثلت( 02) جثثث  وتكعنثثث   :المقثثثلط  جتعثثثددة
-5) سث  جث  لألطفل  تعر  يم ا ( 2) ج  تكعن  :المديس  لس   المنلسب
 الجمثث  وتتكثع    المقيثل  هث ا فث  المسثتهدف المديسث  سث  وهثع سثن ( 2500
 جسثثثثتع   فثثث  جتدييثثث  وكثثث لك  كلمثثثلت( 5-4) جثثثث  تتثثثراو  كلمثثثلت عثثثدة جثثث 

ثث تثث داد التثث  المقثثلط  عثثدد حيثث  جثث  الصثثععب   وجقيثثل . الكلمثث  لصثثععب  لوفقا
 أبعثثثثلد ة ةثثثث  علثثث  تتثثثثعز  فقثثثرةا ( 55) جثثثث  وبتثثثيل  فعنعلعييثثثث ال االضثثثيرابلت

 ةثثث   عثثدالب   هثث ا وبتضثثم :  المقيثث  بنيثث  عمليثثلت: هثث  األبعثثلد هثث   فرعيثث 
 هثث ا جثث  وبتكثثع    المقيثث  نهليثث  فثث  السثثلك  الصثثعت حثث ف:  وهثث  عمليثثلت

 صثثعت تخفيثث  وهثثع السثثعاك  تتثثلب  جثث  التخفيثث  -  كلمثثلت( 02) جثث  عثدالب  
 جثثث  جقيثثث  حثثث ف -  كلمثثثلت( 5) جثثث  عثثثدالب   هثثث ا وبتكثثثع   ب التتثثثل جثثث  واحثثثد
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:  اإلبداليثثث  والعمليثثلت . كلمثثلت( 02) جثث  عثثثدالب   هثث ا وبتكثثع   الكلمثث  جقثثلط 
 الملئعثثث  األصثثثعات إبثثثدا  وهثثث  االن القثثث  اإلبثثثدا : التلليثثث  العمليثثثلت وتتضثثم 
 جث  عثدالب   هث ا وبتكثع  (   ي ) همثل صثعتي  فث  تتمثث  صثلجت    شثب  بيصعات  

 بثثثثثيخر   المهمعسثثثث  األصثثثثثعات بثثثثدا إ وهثثثثث  الجهثثثثر   اإلبثثثثثدا  - كلمثثثثلت (5)
 بثثدا إ وهثث  األجثثلج  اإلبثثدا  - كلمثثلت( 6) جثث  عثثدالب   هثث ا وبتكثثع    ججهثثعية
 بثدا إ عمليث  تكثع   بحيث  أجلجيث    جخثلي    إلث  الخلفي  المخلي  ذات األصعات
 الصثثعت إنتثثل  جكثثل  جثث  أكثثثر األجثثل  إلثث  جتقثثدجلا  النيثث  جكثثل  جثث  الصثثعت
 وهثثث  االحتكثثثلك  اإلبثثثدا   - كلمثثثلت( 2) جثثث  عثثثدالب   هثثث ا وبتكثثثع   المسثثثتبد 

( 5) جثثثث  عثثثثدالب   هثثث ا وبتكثثثثع    احتكلكيثثث    بيصثثثثعات   الم ييثثث  األصثثثثعات بثثثدا إ
 بيصثثثثعات   االحتكلكيثثثث  األصثثثثعات إبثثثثدا  وهثثثث  االنفجثثثثلي   اإلبثثثثدا   - كلمثثثثلت
 هثث ا بتكثثع  و  الخلفثث  اإلبثثدا   - كلمثثلت( 2) جثث  عثثدالب   هثث ا وبتكثثع   انفجليبثث   

 كلمثثلت( 5) جثث  عثثدالب   هثث ا وبتكثثع   الجثثلنب  اإلبثثدا  - كلمثثلت( 5) جثث  عثدالب  
 التفخثثثي  بثثثدا إ  - كلمثثثلت( 4) جثثث  عثثثدالب   هثثث ا وبتكثثثع   الهمسثثث  اإلبثثثدا   -

:  عمليتثثي  وتتضثم :  التجثلن  وعمليثلت. كلمثثلت( 4) جث  عثدالب   هث ا وبتكثع  
 يصثثير بحيث  ل حثث ا علث  السثلب  الصثثعت تثيةير وهث  الصثثعت قبث  تجثلن 
 تجثلن  - كلمثلت( 4) جث  عثدالب   هث ا وبتكثع    صثفلت  بع  يكتس  أو جثل 
 أو جثلث  يصثير بحيث  السثلب  علث  ال حث  الصثعت تثيةير وهث  الصثعت عثدب  

 . كلملت( 5) ج  عدالب   ه ا وبتكع   صفلت  بع  يكتس 
 إعرداد) القرراءة تعلرم صرعوبات ذوي  لألطفال الفونولوجي الوعي مقياس /
 ، عبرداللطيف إبرراهيم رشرا النبرراوي، عرادل وأسرامة المصري، السعيد حمدم

 بسثثثثثج  الثثثثثعع :  هثثثثث  أبعثثثثثلد( 5) علثثثثث  المقيثثثثثل  يشثثثثثتم  حيثثثثث  :(م2016
( 00) وبتضثثم  الحثروف بيصثعات الثثعع   - كلمثلت( 5) وبتضثم  الكلمثلت
 الثثثثعع  - يمثثثث ( 5) وبتضثثثثم  كلمثثثثلت إلثثثث  الجمثثثث  بتقسثثثثي  الثثثثعع  - كلمثثثث ا 
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 المقثثلط  بتركيث  الثعع  - كلمثلت( 6) وبتضثم  جقثلط    إلث  الكلمثلت بتقسثي 
   .جقلط ( 5) وبتضم  بعضهل ج 

 

  :الفونولوجي الوعي لمقياس النهائي الوصف
 

 وأبعثثلد  الفعنعلثثعي  الثثعع  يميعهثثل تقثثي  سثثراالا ( 42) جثث  المقيثثل  يتكثثع    
 حثث ف  صثثعتي    جقثثلط    إلثث  كلمثثلت تقسثثي  الحثثروف  أصثثعات: )هثث  األيبعثث 
 أسثثثئلت  األو  عثثثدوالب    (الجملثثث  فثثث  كلمثثث  نيثثث  ونيقهثثثل  الكلمثثثلت  جثثث حثثثرف

 أسثثثئلت  الثثثلن  عثثدوالب   سثثثئل  أ خمسثث  سثثرا    كثثث  تحثث  وبقثث ( 0  0) الرئيسثثي 
 أسثثئلت  الثللثث  عثثدوالب    سثثئل  أ خمسثث  سثثرا    كثث  تحثث  وبقثث ( 4  5) الرئيسثثي 
 أسثثئلت  بثث الرا عثثدوالب    سثثئل  أ خمسثث  سثثرا    كثث  تحثث  وبقثث ( 6  5) الرئيسثثي 
( 0) يثثثثدو  يلثثثث  وفيمثثثثل. سثثثثئل أ خمسثثثث  سثثثثرا    تحثثثث  وبقثثثث ( 2  5) الرئيسثثثثي 
 .    المقيل  لتحلي 

 

 الوعي الفونولوجي ( تحليل مقياس8جدول )
 

 الدرجة االسئلة الفرعية مكوناته السؤال الرئيسي

 درجات( 1) 1-0 أصوات الحروف  .0

 درجات( 1) 5-01  .8

 درجات( 1) 01-00 تقسيم كلمات إلى مقاطع صوتية  .0

 درجات( 1) 05-81  .0

 درجات( 1) 81-80 حذف حرف من الكلمات ونطقها  .1

 درجات( 1) 85-01  .5

 درجات( 1) 01-00 نطق كلمة في الجملة  ..

 درجات( 1) 05-01  .2

 درجة 01 01-0 إجمالي األسئلة
 

 : المقياس على الدرجات تقدير
 

 السثثرا  علثث   يجثث لثث  واذا بإيلبتهثثل  يقثثع  يلبثث   إ لكثث  دييثث  اليفثث  يعيثث   
 دييث  لث  يثل أ فثإذا) النسثبي  يحتمث  ال مقيثل ال ه ا  أ حي   (اصفرا ) ييخ 
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 المقيثل  وبتكثع   أبعثلد أيبعث  المقيثل  وبتضم   (صفراا ييخ   يج ل  ذاإ أجل
 المقيثل  فث  ديي  وأعل  يملعي    أو فردي    بصعية   يب وب     سراالا ( 42) ج 
   جسثثثتع  عثثث  األعلثثث  الدييثثث  وتعبثثثر  (صثثثفر) هثثث  دييثثث  وأدنثثث ( 42) ككثثث 
 الثعع  علث  القثدية نقث  ع  المنخفض  والديي  الفعنعلعي  العع  ج  عل   

 .الفعنعلعي 
 

 : الفونولوجي الوعي لمقياس السيكومترية الكفاءة حساب
 

  :المحكمين صد 
 

ثثو   لمثثل المقيثثل  تمثيثث  جثثد  علثث  الحكثث   إلثث المحكمثثي  صثثد  يهثثدف        ض 
 هثثثث ا وفثثثث  المحكمثثثثي   األسثثثثلت ة يقثثثثدجهل التثثثث  التعييهثثثثلت ضثثثثع  فثثثث  لقيلسثثثث 
 تحديثثثد الصثثثد  جثثث  النثثثع  هثثث ا المقيثثثل  إعثثثداد أةنثثثل  البلحثثثث  ياعثثث  اإلطثثثلي
 الدياسثثثلت اسثثتقرا  بعثثد وذلثثك وأبعثثلد   الفعنعلثثعي  للثثعع  اإليرائثث  التعربثثف
 جثثث  جثث  المحكمثثثي ( 02) علثثث  المقيثثل  بعثثثر  البلحثثثث  قلجثث  ةثثث . السثثلبق 
 الجلجعثثثثلت بعثثثث  جثثثث  العربيثثثث  واللغثثث  الثثثثنف  وعلثثثث  النفسثثثثي  الصثثثثح  أسثثثلت ة

 وجثثد  إليثث   تنتمثث  الثث   للب عثثد المفثثردات تمثيثث  جثث  للتيكثثد وذلثثك  المصثثرب 
 بيثنه  االتفثل  نسثب  بحسثل  البلحثث  قلجث  ة  الفعنعلعي   العع  أبعلد تمثي 
 كثث  علثث ( %92) االتفثثل  نسثثب  وكلنثث   المقيثثل  أسثثئل  جثث  سثثرا    كثث  علث 
 جقيثثل  أسثئل  علث  المحكمثي  اتفثل  بنسثث  يثدو  يلث  وفيمثل. المقيثل  أسثئل 
 : الفعنعلعي  العع 

 

 الفونولوجي الوعي مقياس عبارات على المحكمين السادة اتفا  نسبة( 3) جدول
رقم 
 السؤال

نسبة 
 االتفاق

رقم 
 السؤال

نسبة 
 االتفاق

رقم 
 السؤال

نسبة 
 االتفاق

رقم 
 السؤال

نسبة 
 االتفاق

1.  09% 2.  09% 3.  199% 4.  199% 
5.  09% 6.  199% 7.  09% 8.  09% 
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رقم 
 السؤال

نسبة 
 االتفاق

رقم 
 السؤال

نسبة 
 االتفاق

رقم 
 السؤال

نسبة 
 االتفاق

رقم 
 السؤال

نسبة 
 االتفاق

0.  199% 19.  09% 11.  09% 12.  199% 
13.  09% 14.  199% 15.  199% 16.  09% 
17.  199% 18.  09% 10.  09% 29.  09% 
21.  09% 22.  199% 23.  199% 24.  199% 
25.  09% 26.  09% 27.  09% 28.  09% 
20.  199% 39.  09% 31.  09% 32.  199% 
33.  09% 34.  199% 35.  09% 36.  09% 
37.  199% 38.  09% 30.  09% 49.  199% 

 

  :الخارجي المحك الصد  حساب
 

 الفعنعلثثثثعي  الثثثثعع  وجقيثثثثل  الحثثثثلل  للمقيثثثثل  الت زجثثثث  الصثثثثد  اسثثثثتخد   
 02 قعاجهثثل عينثث  علثث (  0206 خثثرو  آو  المصثثر   السثثعيد جحمثثد/ إعثثداد)

 الداللثث  حثثد االيتبثثل  بلثث    الفيثثع  بمحلفظثث  األطفثثل  يبثثل  جثث  وطفلثث ا  طفثث ا 
   .لإحصلئيا  جقبعل  قيم  وه   (2565)
 

  :الداخلي التسا  حساب
 

 ايتبلطهثثل  وجثثد المقيثثل  ألسثثئل  الثثداخل  االتسثثل  بحسثثل  البلحثثث  قلجثث    
 أصثثثثعات) الفعنعلثثثثعي  الثثثثعع  جقيثثثثل  عثثثثلدأب جثثثث  ب عثثثثد لكثثثث  الكليثثثث  بللدييثثثث 

 الكلمثثثثلت جثثثث  حثثثثرف حثثثث ف  صثثثثعتي    جقثثثثلط    إلثثثث  كلمثثثثلت تقسثثثثي  الحثثثثروف 
 يبثثثل  جثث   وطفلثث ا  طفثث ا  02 عينثث  علثثث ( الجملثث  فثث  كلمثث  نيثث  ونيقهثثل 
 :اآلت ( 5) بللجدو   جعضح ه  كمل. الفيع  بمحلفظ  األطفل 
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 الفونولوجي الوعي مقياس أبعاد من ُبعد لكل الكلية بالدرجة سؤال كل ارتباط معامل( 4) جدول
 

تقسيم كلمات إلى  أصوات الحروف

 مقاطع صوتية

حذف حرف من 

 الكلمات ونطقها

 نطق كلمة في الجملة

رقم 

 السؤال

معامل 

 االرتباط

رقم 

 سؤالال

معامل 

 االرتباط

رقم 

 السؤال

معامل 

 االرتباط

رقم 

 السؤال

معامل 

 االرتباط

0 10200** 0 10088** 1 10008** . 10001** 

8 1022.** 0 10.01** 5 10..2** 2 102..** 
 

 (.2520) عند دال  **
 

 أصثثعات عثثدب   أسثثئل  ايتبثثل  جعثثلج ت أ ( 4) يثثدو  فثث  النتثثلئ  أوضثثح    
 إلثث  كلمثثلت تقسثثي  عثثدوب    ( 25225 إلثث  25240) بثثي  لجثث تراوحثث  الحثثروف
 حثرف حث ف عثدوب    ( 25900 إلث  25542)  بثي  جل تراوح  صعتي  جقلط 
 نيثث  عثثدوب    ( 25950 إلثث  25552)  بثثي  جثثل تراوحثث  ونيقهثثل الكلمثثلت جثث 
 جعثثلج ت وكلهثثل  (25952 إلثث  25255)  بثثي  جثثل تراوحثث  الجملثث  فثث  كلمثث 

 بثي  والتملسثك الثداخل  االتسثل  يعضث  جمل  (2520)  جستع   عند إحصلئيلا 
  .الب عد له ا الكلي  والديي  األبعلداأليبع  ج  ب عد ك  أسئل 

 

 المقيثثثثثل  أبعثثثثثلد بثثثثثي  الثثثثثداخل  االتسثثثثثل  طربثثثثث  عثثثثث  البلحثثثثثث  وتعصثثثثثل    
 جثثثث  حثثثرف حثثث ف  صثثثثعتي    جقثثثلط    إلثثث  كلمثثثثلت تقسثثثي  الحثثثروف  أصثثثعات)

 علث  الكليث  بللدييث  ايتبلطهثل وجد ( ل الجم ف  كلم  ني  ونيقهل  الكلملت
 جعثثثلج ت إلثثث  الفيثثثع  بمحلفظثث  األطفثثثل  يبثثثل  جثث  وطفلثثث ا  طفثثث ا  02 عينثث 
 :اآلت ( 5) بللجدو   جعضح ه  كمل ايتبل 

 
 
 
 
 

 



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (660)                       0202آخر مارس  –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

 (5) جدول
 من عينة لدى الكلية والدرجة الفونولوجي الوعي لمقياس ألربعةا األبعاد بين الرتباط معامالت

 األطفال
أصوات  اداألبع

 الحروف

تقسيم 

كلمات إلى 

مقاطع 

 صوتية

حذف حررف 

من الكلمرات 

 ونطقها 

نطرررق كلمرررة 

 في الجملة

الدرجة الكلية 

للوعي 

 الفونولوجي

     - أصوات الحروف

تقسريم كلمرات إلررى 

 مقاطع صوتية

**10020 -    

حرررذف حررررف مرررن 

 الكلمات ونطقها 

10251** 10220** -   

نطررررق كلمررررة فرررري 

 الجملة

10251** 10228** 10200** -  

الدرجة الكلية 

للوعي 

 الفونولوجي

10220** 10200** 10208** 10200** - 

 

 (.2520) عند دال  **
 

 بثثثثي  جثثثثل تراوحثثثث  االيتبثثثثل  جعثثثثلج ت قثثثثي  أ ( 4) الجثثثثدو  جثثثث  اتضثثثث     
 االتسثثثثثل  يعضثثثثث  جمثثثثثل دالثثثثث   ايتبثثثثثل  جعثثثثثلج ت وكلهثثثثل( 25294 -25262)

 إلث  كلمثلت تقسثي  الحثروف  أصثعات) األيبعث  عثلداألب بثي  والتملسك الداخل 
( الجملثث  فثث  كلمثث  نيثث  ونيقهثثل  الكلمثثلت جثث  حثثرف حثث ف  صثثعتي    جقثثلط   
  .الكلي  والديي  األبعلد بي  وك لك وبعضهل

 

 :الثبات حساب
 

 : التطبيق وإعادة التطبيق بطريقة الثبات حساب
 

 جثثث  وطفلثثث ا  طفثثث ا  02 عينثثث  علثثث  يعجثثثلا ( 05) بعثثثد المقيثثثل  تيبيثثث  عيثثثدأ     
 التيبيقثثي  بثثي  االيتبثثل  جعلجثث  واسثثتخرا    الفيثثع  بمحلفظثث  األطفثثل  يبثثل 
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 (663)                       0202آخر مارس  –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

  25655  25202   25246   25665) االيتبثثثثثثثثل  جعثثثثثثثلج ت بلثثثثثثث  حيثثثثثثث 
 جقثلط    إل  كلملت تقسي  الحروف  أصعات) األيبع  ألبعلدالمقيل ( 25250
 الدييثث  لجملثث  ا فثث  كلمثث  نيثث  ونيقهثثل  الكلمثثلت جثث  حثثرف حثث ف  صثثعتي   
  .إحصلئيلا  دال  ايتبل  جعلج ت وه  الترتي  عل ( الفعنعلعي  للعع  الكلي 

 

 :  كرونباخ ألفا بمعادلة الثبات
 

   25205   25200)  قثثثثدي  ةبثثثثلت جعلجثثثث  علثثثث  البلحثثثثث  حصثثثثل  حيثثثث    
 الحثثثثروف  أصثثثثعات) األيبعثثثث  المقيثثثثل  ألبعثثثثلد(  25920  25525  25205
 نيث  ونيقهثل  الكلمثلت جث  حثرف حث ف   صثعتي    ط   جقثل إلث  كلمثلت تقسثي 
 الترتيثثث  علثث ( الفعنعلثثثعي  الثثعع  لمقيثثثل  الكليثث  الدييثثث  الجملثث   فثثث  كلمثث 
 .المقيل  ةبلت ف  للثق  يكف  بمل دا  وهع

 

 .(الباحثة/ إعداد) الفونولوجي الوعي لتنمية تدريبي برنامج
 

  :البرنامج أهداف
 

 جث  وذلثك الروضث   ألطفثل  الفعنعلثعي  عع الث تنميث  إلث  البرنثلج  يهدف   
  :يل  جل اإليرائي  األهداف خ  

 وحثثثدات    إلثث المقثثثلط  وتقسثثي  ألصثثثعات الكلمثث  تقسثثثي  اليفثث  يسثثتيي  أ  -
 .كلملت    إل الجمل  وتقسي   صعتي    جقلط     إل الكلم  وتقسي   صعتي   

 .صعت  جقي  لتكعب  آخر ج  صعت ج   اليف  يستيي  أ  -
 .المختلف  األصعات طبيع  اليف  يمي  أ  -
 .اآلخرب  ج  التعاص  جهليات اليف  يكتس  أ  -
   .والت كر االستمل  ينم  أ  -
 .الفعنعلعي  العع  عل  القدية اليف  لد  ينم  أ  -
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 (664)                       0202آخر مارس  –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

 :البرنامج عليها ي  ُبن   التي األسس
 

 :ف  تتحدد  
 

 السثتخدا  التثديب  ف  األطفل  ح  بمراعلة االهتمل  ف  : العامة األسس 
 بثثثي  تفلعثثث  جحصثثثل  هثثثع وأنعاعثثث  وأسثثثلعب  والتفكيثثثر  صثثثحيح    بيربقثثث    اللغثثث 

  .عدة جتغيرات  
 أنث  علث  اليفث   إلث تنظر الت  األس  تلك وه  : الفسيولوجية األسس 

 . جمي  بيعلعي  كلئ 
 الفلسثفي  األصثع  علث  تسثتند التث  األسث  تلثك وهث  : الفلسفية األسس 

 ذاتهثثثل حثثثد فثثث  األحثثثدا  أ  علثثث  تقثثثع  والتثثث  والسثثثلع   ي الشخصثثث لنظربثثثلت
 تجثل  الفثرد بهثل يفكثر التث  اليربقث  وإنمثل االضثيرا  عث  المسثئعل  ه  ليس 
 .  اللغع   االضيرا  تسب  الت  ه  األحدا  تلك
 العمثثثث  بفلعليثثثث  تثثثثرج  التثثثث  األسثثثث  تلثثثثك وهثثثث  : الجتماعيررررة األسررررس 

 تحقيثث  فثث  فعثثل  دوي جثث  للهثث لمثثل  المنشثثعدة األهثثداف تحقيثث  فثث  الجمثثلع 
 .  النفسي  الصح  وتحقي  القبع  ج  جعتدل  جعدالت

 علثثث  أسلسثثثلا  تقثثع  التثثث  األسثث  تلثثثك وهثث  : والتربويرررة النفسرررية األسررس 
 وكث لك  عمربث  جرحلث  كث  فث  النمثع جيللث  جراعثلة ج  والتعل  التعلي  عملي 

 .جرحل  ك  خصلئ 
 

  :البرنامج في المستخدمة الفنيات
 

 الثثثثثثعع  لتنميثثثثث  التثثثثثديب  جثثثثث  وفنيلتثثثثثث  أسثثثثثلليب  التثثثثثديبب  البرنثثثثثلج  اسثثثثثتمد  
 ججمععث  علث  الحثلل  البرنثلج  اقتصثر وقثد الروض   أطفل  لد  الفعنعلعي 

 فنيثث  المن لثث   العايثث  فنيثث    النم يثث  فنيثث  التع بثث   فنيثث  وهثث  الفنيثثلت جثث 
 .التميي  فني  اإليقلع   الك   فني  الك ج   المض 
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 (667)                       0202آخر مارس  –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

 : البرنامج تنفيذ اتإجراء
 

 .والمعنعب  الملدي  المنلسب  التع ب  أسللي  استخدا  -
 .الكمبيعتر استخدا  -
 .الحروف ني  ف  اليف  البلحث  جتلبع  -
 .اإلسترخل  تديببلت عم  -
 .البللعنلت ونفخ   ال يغعت لليف  الني  يهلز تديب  -
 

 : البرنامج محددات
 

  :يل  فيمل لل الح البح  ف  البرنلج  يتحدد
 

 الجلسثثث  جثثنه   يلسثث ا ( 05) البرنثثلج  يلسثثلت عثثثدد بلثث  :ال لسررات عرردد 
 الفعنعلثعي  الثعع  لتنميث  بلألطفثل  خلصث ا  يلسث ا ( 05) و( التعثليف) األول 
( 45-42) العاحثثثدة الجلسثثث  زجثثث  واسثثثتغر   للبرنثثثلج   ختلجيثثث  ويلسثثث  لثثثديه 
  .لعيا أسبع  يلسلت ة   بعاق  الجلسلت تيبي  وت   دقيق ا 
 التجرببي  البح  عين  ف  المتمثل  : التدريبية الم موعة . 
 الفصثثث  فثثث  الحثثثلل بحثثث  لل التيبيقيثثث  اإليثثثرا ات تمثثث  :الزمانيرررة الفتررررة 

 السثثثثب  يثثثثع  جثثثث  بثثثثدأا .  0209/0202 الدياسثثثث  العثثثثل  جثثثث  األو  الدياسثثثث 
( 05) المعافثثث  األيبعثثل  يثثع  حتثث   0202 أكتثثعبر شثثهر جثث ( 05) المعافثث 

  . 0202 نعفمبر شهر ج 
  بللروض  دياس  فص  ف  : المكا. 
 القبلي القياس أدوات:  
 .(البلحث / إعداد) الفعنعلعي  العع  اختبلي •
 خ   ج  تقعبم  ت  البرنلج  تيبي  ج  االنتهل  بعد :البرنامج تقويم:   
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 (667)                       0202آخر مارس  –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

  :البعدي التقويم -أ
 

 لتعثثرف الفعنعلثثعي  الثثعع  الختبثثلي البعثثد  القيثثل  بثثإيرا  البلحثثث  قلجثث    
   .البح  ججمععت  عل  وذلك  البح  أهداف تحق  جد 

 

  :التتبعي التقويم-ب
 الفعنعلثعي  الثعع  اختبثلي تيبيث  تث  البعد   التقعب  ج  شهر جروي بعد    

 علثث  للعقثثعف وجقلينتهثثل البرنثثلج   تيبيثث  جثث  شثثهر جثثروي بعثثد لتتبعياثث تيبيقثثلا 
 .يبب التد البرنلج  فلعلي  استمراي جد 
 دقيق ( 45-42) تستغر   الجلس  :الزمن. 
 المشاركو   األفراد :  
 .البلحث  -
 .(التجرببي  المجمعع  أفراد) الروض  أطفل  -

 

  : البرنامج في المستخدمة واألدوات األنشطة
 

   لصثثث الو  والقثثث  األلثثثعا   جثثث  جختلفثثث  أنثثثعا  واألحبثثثلي  الرصثثثل   أقثثث  
   .والكمبيعتر

 البرنامج اتجلس ملخص( 6) جدول
تاريخ  عنوانها الجلسة

 الجلسة

 زمن الجلسة األدوات الفنيات أهدافها

تعااااااااا     1

وتمهياااااااااا  
 للبرن مج

الساااااااااااااب  

الموافااااااااا  
( ماااا  11)

شاااااااااااااااااهر 

 أكتااااااااااااو ر

 م0202

تنميااث ة ااث ال  اا    -

 في أن سهم
التعاااااااا     ااااااااي   -

 الب حثث وال    

 

 -التعزيز 

 النمذجث

(  04-02) عروسث

 دقي ث

التاااااا  ي   0

علاااااااااااااااا  

 رخ ءاإلست

 اإلةنااااااااااااي 

الموافااااااااا  

( ماااا  11)

شاااااااااااااااااهر 

 أكتااااااااااااو ر

 م0202

تااااااااا  ي  أفاااااااااراد  -

المجموعااااااااث علاااااااا  

 اإلسترخ ء

 اإلساااترخ ء

 والتعزيز

 (02-04  )

 دقي ث
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 (666)                       0202آخر مارس  –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

تاريخ  عنوانها الجلسة

 الجلسة

 زمن الجلسة األدوات الفنيات أهدافها

تاااااا  يب    3

لجهااااااااااا   

 النط 

 ال  عااااااا ء

الموافااااااااا  

( ماااا  01)

شاااااااااااااااااهر 

 أكتااااااااااااو ر

 م0202

أن يتعر  ال      -

علااااااااا  التااااااااا  يب   

 الخ صث  جه   النط 

أن ياااات   ال  اااا    -

الخ صاااااث  التاااا  يب  

  جه   النط 
أن يت  ب ال  ا    -

علاا  تاا  يب   جهاا   

 النط 

التعزياااااز   

النمذجاااااااث  

الواجاااااااااا  

 المنزلي

 –أو اق 

 –أقاااااااااااا م 

جهاااااااااااااااا   

 كمبيوتر

(02-04  )

 دقي ث

مخاااااااا     0-4

 الحرو 

الساااااااااااااب  

الموافااااااااا  

( ماااا  00)

شاااااااااااااااااهر 

 أكتااااااااااااو ر

 م0202

أن يتعر  ال      -

علاااااااااااا  مخاااااااااااا    

 الحرو 

أن يت  ب ال  ا    -

حاارو  علاا  نطاا  ال

مااااااااااا  مخ  جهااااااااااا  

 الصحيحث.

التعزياااااز   

الكااااااااااااااا م 

اإلي ااااا عي   

الواجاااااااااا  

 المنزلي

 –أو اق 

 –أقاااااااااااا م 

جهاااااااااااااااا   

 كمبيوتر 

(02-04  )

 دقي ث

ت ساااااااااااااايم  6

الكلمث إل  

 حرو 

 اإلةنااااااااااااي 

الموافااااااااا  

( ماااا  06)
شاااااااااااااااااهر 

 أكتااااااااااااو ر

 م0202

أن يتعر  ال      -

علااا  الحااارو  التاااي 

 تكون الكلمث
أن يش  ك ال      -

 عضاااهم الااابع  فاااي 

 الجلسث

أن يت  ب ال  ا    -

عل  ت سيم الكلمث إل  

 حرو 

 -التعزياااااااز

 –النمذجااااث 

الواجاااااااااا  
 المنزلي

 –أو اق 

 –أقاااااااااااا م 

قااااااااااااااااااا  
 ولص 

(02-04  )

 دقي ث

حاااااااااااااذ   1

حر  ما  

الكلمااث ةااام 

 نط ه 

 ال  عااااااا ء

الموافااااااااا  

( ماااا  02)

شاااااااااااااااااهر 

 أكتااااااااااااو ر

 م0202

أن يتعر  ال      -

عل  نط  الكلماث  عا  

 حذ  حر  منه .

 اااا   أن يحااا  ال  -

  .المش  كث في الجلسث

أن يت  ب ال  ا    -

عل  نط  الكلماث  عا  
 حذ  الحر  منه .

 

 

 

التعزياااااز   

حااااااااااااااااااااا  

المشااااك   

  الواجااااا  

 المنزلي

 –أو اق 

 –أقاااااااااااا م 

قااااااااااااااااااا  

ولصاااااااااا   

 كمبيوتر

(02-04  )

 دقي ث
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 (667)                       0202آخر مارس  –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

تاريخ  عنوانها الجلسة

 الجلسة

 زمن الجلسة األدوات الفنيات أهدافها

ت ساااااااااااااايم  2-1

الكلمث إل  

 م   ع

الساااااااااااااب  

الموافااااااااا  

( ماااا  31)

شاااااااااااااااااهر 

 أكتااااااااااااو ر

 م0202

أن يتعر  ال      -

 سيم الكلمث إل  عل  ت

 م   ع

أن ي طاااع ال  ااا    -

الكلماا   إلاا  م اا  ع 

 صوتيث
أن يااار أل ال  ااا    -

الم   ع الصاوتيث ماع 

  عضه  مكون  كلم  

أن يااار أل ال  ااا    -

الصاااوا    لم اااا  ع 

 الصوتيث

التعزياااااااز  

النمذجاااااث   

الواجاااااااااا  

المنزلاااااي   

حااااااااااااااااااااا  

 المشك  

 ط ق    ه  

كلمااااااااا     

أو اق   

أقااااااااااااا م   

 كمبيوتر

(02-04  )

 دقي ث

 عااااز  12

 الصوا 

 اإلةنااااااااااااي 

الموافااااااااا  

( مااااااااا  0)

شاااااااااااااااااهر 

ناااااااااااوفمبر 

 م0202

أن يتعر  ال      -

علااا  عاااز  الصاااو  

 م  الكلم  

أن يعاااز  ال  ااا    -

الصاااااو  الو  فاااااي 

 الكلمث

أن ينطااا  ال  ااا    -
  صحيح   الكلم   نط    

التعزياااااااز  

النمذجاااااث   

الواجاااااااااا  

 المنزلي

 ط ق    ه  

كلمااااااااا     

أو اق   

أقااااااااااااا م   

 كمبيوتر

(02-04  )

 دقي ث

نطااااااااااااااا   11

حاااااااااااار  

) ( 

 ال  عااااااا ء

الموافااااااااا  

( مااااااااا  0)

شاااااااااااااااااهر 

ناااااااااااوفمبر 

 م0202

أن يتعر  ال      -

علااااا  شاااااك  حااااار  

 الجيم) (

أن يتعر  ال      -

علااا  مخااار  حااار  

 الجيم ) (

أن ينطااا  ال  ااا    -

  حاااار  الجاااايم نط  اااا

  صحيح  

 –التمييااااااااز

التعزياااااااز  

المضااااااااااا  

الك مااااي   

 النمذجث

 -مااااااااااااااار  

 -  لوناااااا   

 مص صث

(02-04  )

 دقي ث

نطااااااااااااااا   10

حاااااااااااار  

 )ث(

الساااااااااااااب  

الموافااااااااا  

( ماااا  31)
شاااااااااااااااااهر 

 أكتااااااااااااو ر

 م0202

أن يتعر  ال      -

علااااا  شاااااك  حااااار  

 الث ء)ث(
أن يتعر  ال      -

علااا  مخااار  حااار  

 الث ء)ث(

أن ينطااا  ال  ااا    -

التعزياااااز   

الواجاااااااااا  

المنزلاااااااي  
المضااااااااااا  

 الك مي

 –مص صث 

 –ماااااااااااار   

   لون  

(02-04  )

 قي ثد
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 (667)                       0202آخر مارس  –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

تاريخ  عنوانها الجلسة

 الجلسة

 زمن الجلسة األدوات الفنيات أهدافها

  حااااار  الثااااا ء نط  ااااا

 صحيح   

التاااااا  ي   13

علاااااااااااااااا  

اسااااااااتب ا  

صااااااااااو  

 مك ن  خر

 اإلةنااااااااااااي 

الموافااااااااا  

( مااااااااا  0)

شاااااااااااااااااهر 

ناااااااااااوفمبر 
 م0202

أن يتعر  ال      -

علاا  اسااتب ا  صااو  

 مك ن صو   خر

أن يااا  ك ال  ااا    -

أهميث استب ا  صو  
 مك ن صو   خر

أن ينطااا  ال  ااا    -

    صحيح  الكلم   نط   

التعزياااااز   

الواجاااااااااا  

 المنزلي

و ق 

وقااااااااااااااا  

ولصاااااااا    

م   أقااااااااااااا 

 ألوان

(02-04  )

 دقي ث

ضااااااااااااااااام  10

الصااوا  

لتكااااااااااوي  

 كلم  

 ال  عااااااا ء

الموافااااااااا  

( مااااااااا  0)

شاااااااااااااااااهر 

ناااااااااااوفمبر 

 م0202

أن يتعر  ال      -

علاا  ضاام الصااوا  

 لتكوي  الكلم  

أن يااا  ك ال  ااا    -

أهميااااث معرفااااث ضاااام 

الصااوا  فااي عمليااث 

 النط  الصحيح

أن ننمااااااااي لاااااااا    -

ال  اا   ال اا    علاا  
نطاااا  الكلماااا    عاااا  

 وا ضم الص

التعزياااااز   

الواجاااااااااا  

 المنزلي

الكمبيوتر   

أو اق   

أقااااااااااااا م   

قااااااااااااااااااا  

 ولص 

(02-04  )

 دقي ث

التميز  ي   14

نطااااااااااااااا  

حاااااااااااار  

 )س  ش(

الساااااااااااااب  

الموافااااااااا  

( مااااااااا  1)

شاااااااااااااااااهر 

ناااااااااااوفمبر 

 م0202

أن يتعر  ال      -

علاااا  نطاااا  مخاااار  

حااااار  س  مخااااار  

 حر  ش

أن ي ااارق ال  ااا    -

  ي  حر  )س ش(

 –التمييااااااااز

التعزياااااااز  

المضااااااااااا  

ي   الك ماااا

 النمذجث

قااااااااااااااااااا  

ولصااااااااااااا  

وأقاااااااااا م   

 كمبيوتر

 

 

 ( دقي ث 04)

التعااااااار    16

علاا  الماا   

   للف

 اإلةنااااااااااااي 

الموافااااااااا  

( مااااااااا  1)

شاااااااااااااااااهر 

ناااااااااااوفمبر 

 م0202

أن يتعر  ال       -

 عل   الم     للف

أن يت  ب ال  ا    -

علااا  نطااا  الكلمااا   

 التي  ه  م    للف

 
 

 

 

 –التمييااااااااز

التعزياااااااز  

المضااااااااااا  

الك مااااي   

 النمذجث

 – اق أو

قااااااااااااااااااا  

ولصاااااااا    

 كمبيوتر

 ( دقي ث 04)
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 (672)                       0202آخر مارس  –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

تاريخ  عنوانها الجلسة

 الجلسة

 زمن الجلسة األدوات الفنيات أهدافها

حاااااااااااااذ   11

الحاااااااار  

الو  مااا  

الكلمااااااااااااث 

 ونط ه 

 ال  عااااااا ء

الموافااااااااا  

( ماااا  11)

شاااااااااااااااااهر 

ناااااااااااوفمبر 

 م0202

أن يتعر  ال      -

علااا  نطااا  الكلمااا   

 نط   صحيح 

أن يت  ب ال  ا    -

كت  اااث الكلمااا   التاااي 

 ينط ه 

التعزياااااااز  

المضااااااااااا  

الك مااااي   

 النمذجث

 –أو اق 

قااااااااااااااااااا  

ولصاااااااا    

 يوتركمب

 ( دقي ث 04)

الساااااااااااااب   الم    لي ء 12
الموافااااااااا  

( ماااا  10)

شاااااااااااااااااهر 

ناااااااااااوفمبر 

 م0202

أن يتعر  ال       -
 عل  الم    لي ء

أن ينطااا  ال  ااا    -

 صحيح   نط   الكلم   

التعزياااااااز  
المضااااااااااا  

الك مااااي   

 النمذجث

 –أو اق 
قااااااااااااااااااا  

ولصاااااااا    

  كمبيوتر

(02-04  )
 دقي ث

 اإلةنااااااااااااي  الم    لواو 11

الموافااااااااا  

  ( ماااا16)

شاااااااااااااااااهر 

ناااااااااااوفمبر 

 م0202

أن يتعر  ال       -

 عل  الم    لواو

أن ينطااا  ال  ااا    -

    صحيح  الكلم   نط   

التعزياااااااز  

المضااااااااااا  

الك مااااي   

 النمذجث

 –أو اق 

قااااااااااااااااااا  

ولصاااااااا    

  كمبيوتر

(02-04 )

 دقي ث

التاااااا  ي   02

عل  نطا  
كلماااث فاااي 

 جملث

 ال  عااااااا ء

الموافااااااااا  
( ماااا  12)

شاااااااااااااااااهر 

ناااااااااااوفمبر 

 م0202

أن يتعر  ال      -

عل  نطا  الكلماث فاي 
 جملث

أن يت  ب ال  ا    -

علا  النطا  الصاحيح 

 للكلمث

 –التعزيااااااز

 لع  ال و 

 –كمبياااوتر 

 -أقااااااااااااا م 
 ألوان

 ( دقي ث04)

01-

00 

نطااااااااااااااا  

حاااااااااااار  

 )ح(

الساااااااااااااب  

الموافااااااااا  

( ماااا  01)

شاااااااااااااااااهر 

ناااااااااااوفمبر 

 م0202

أن يتعر  ال      -

 عل  شك  حر  )ح(

أن يتعر  ال      -

علااا  مخااار  حااار  

 )ح(

   أن ينطااا  ال  ااا -

نط  اااا  حاااار  الحاااا ء 

 صحيح  

التعزياااااااز  

المضااااااااااا  

الك مااااي   

 النمذجث

 -مااااااااااااااار  

 -  لوناااااا   

 مص صث

 ( دقي ث04)

03-

00 

نطااااااااااااااا  

حاااااااااااار  
 )خ(

 اإلةنااااااااااااي 

الموافااااااااا  
( ماااا  03)

شاااااااااااااااااهر 

أن يتعر  ال      -

 عل  شك  حر  )خ(
أن يتعر  ال      -

علااا  مخااار  حااار  

التعزياااااااز  

المضااااااااااا  
الك مااااي   

 النمذجث

 -مااااااااااااااار  

 -  لوناااااا   
 مص صث

 ( دقي ث04)
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 (672)                       0202آخر مارس  –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

تاريخ  عنوانها الجلسة

 الجلسة

 زمن الجلسة األدوات الفنيات أهدافها

ناااااااااااوفمبر 

 م0202

 )خ(

أن ينطااا  ال  ااا    -

نط  اااا  حاااار  الخاااا ء 

  صحيح  

 ال  عااااااا ء الخت ميث 04

الموافااااااااا  

( ماااا  04)
شاااااااااااااااااهر 

ناااااااااااوفمبر 

 م0202

الثناااا ء علااااا  مااااا   -

التااازم   لجلسااا   ماااع 

ا إحارا  ت ا م   مساتمر  
وتو ياااااااع شاااااااه دا  

 الت  ير.

تطبياااااااا  اختباااااااا    -

الااااوعي ال ونولااااوجي 

 عاااااا ي   علاااااا  عينااااااث 

 .البحث

اختباااااااااااااا    زيزالتع

الاااااااااااااوعي 

 ال ونولوجي 

 ( دقي ث04)

 

 :البح  خيعات  
 

 البلحثثثثثث  تنلولثثثثث  التثثثثث  والنفسثثثثثي  التربعبثثثثث  األدبيثثثثثلت علثثثثث  طثثثثث  اإل بعثثثثثد   
 اإلطثلي وأيضثلا  السثلبق   والدياسثلت البحع  خ   ج  الحلل  البح  جتغيرات
 تنميث ل تثديبب  برنثلج  بنثل  ف  جنهل اإلفلدة بغر  الحلل  البح  ج  النظر  
 بمتغيثرات الخثل  النظثر   اإلطثلي وإعداد الروض  ألطفل  الفعنعلعي  العع 
  :ييت  بمل البلحث  وقلج . البح 
 األصثثثل  المجتمثثث  جثثث  للبحثثث  السثثيكعجترب  الكفثثثل ة حسثثثل  عينثثث  اختيثثلي •

 السثثثثيكعجترب  الكفثثثثل ة لحسثثثثل  وذلثثثثك  الفيثثثثع  بمحلفظثثثث  الروضثثثث  أطفثثثثل  جثثثث 
  .أطفللهل عل  الفعنعلعي  العع  الختبلي

 بربثثثثل  األصثثثثل  المجتمثثثث  علثثثث  الفعنعلثثثثعي  الثثثثعع  اختبثثثثلي تيبيثثثث  ةثثثث  •
 البحثث  عينثث  النتقثثل    وطفلثث ا  طفثث ا ( 29) وعثثدده  الفيثثع  بمحلفظثث  األطفثثل 

 " .الضلبي  والمجمعع  التجرببي  المجمعع  ج 
 األطفثثل  دييثثلت بلسثثتخدا  البحثث  عينثث  الروضثث  ألطفثثل  التكثثلفر حسثثل  •

 بثثثللتيبي  وذلثثثك الفعنعلثثثعي   والثثثعع  العمثثثر جثثث  كثثث    فثثث  المتمثلثثث  الروضثثث 
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 (670)                       0202آخر مارس  –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

  المرتبيث  غيثر للعينثلت "Test - Whitney Mann وبتنث  جثل  اختبثلي
 التجرببيثثثثثث  المجمععثثثثثث  بثثثثثثي  اإلحصثثثثثثلئي  الداللثثثثثث  وجسثثثثثثتع   الفثثثثثثرو   لحسثثثثثثل 

  .الضلبي  والمجمعع 
 قبثثث  ي والضثثثلب التجرببيثثث  العينثثث   لثثثد الفعنعلثثثعي  الثثثعع  دييثثثلت قيثثثل  •

 .البح  لعين  القبل  بللقيل   سمي   جل وهع التديبب   البرنلج  تيبي 
 المجمععثثثث  علثثثث  الفعنعلثثثثعي  الثثثثعع  لتنميثثثث  التثثثثديبب  البرنثثثثلج  تيبيثثثث   •

 .الضلبي  المجمعع  عل  البرنلج  ييب  ول  التجرببي  
 التجرببيثثثثث  المجمععثثثثث  العينثثثثث  لثثثثثد  الفعنعلثثثثثعي  الثثثثثعع  دييثثثثثلت قيثثثثثل   •

 البعثثد  بللقيثثل  سثثم ي   جثثل وهثثع البرنثثلج   تيبيثث  بعثثد الضثثلبي  عثث والمجمع 
 .البح  لعين 
 البرنثثلج  تيبيثث  جثث  لتقربباثث شثثهر أ  أسثثلبي ( 4)  زجنيثث فتثثرة جثثروي وبعثثد •

  لثثد الفعنعلثثعي  الثثعع  دييثثلت قيثثل  تثث  الفعنعلثثعي  الثثعع  لتنميثث  التثثديبب 
  .البح  لعين  التتبع  بللقيل  سم ي   جل وهع التجرببي   المجمعع 

 البحثثث   فثثثرو  يفثثث  أو قبثثثع  جثثث  والتحقثثث  وتفسثثثيرهل النتثثثلئ  جنلقشثثث  •
 نتثلئ  عنث  أسثفرت جثل ضثع  فث  التربعبث  والمقترحلت التعصيلت بع  وتقدي 
 .البح 

 

  :البحث في المستخدمة اإلحصائية األساليب
 

  :التلل  ف  وتتمث  المنلسب  اإلحصلئي  األسللي  البلحث  استخدج 
 

 .المعيليب  واالنحرافلت المتعسيلت ف  المتمث  العصف  اإلحصل  •
           Pearson Correlation .رسع  بيل االيتبل  جعلج  •
  Mann – Whitney .المرتبي  غير للعينلت وبتن  جل  اختبلي •
              Wilcoxon  .المرتبي  للعينلت لكعكس بو  اختبلي •

 ".االيتملعي  للعلع  اإلحصلئي  الحقيب ( "SPSS) برنلج  خ   ج  وذلك
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 (673)                       0202آخر مارس  –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

 عرض نتائج البحث :
 

 نتائج الفرض األول:عرض  .1
 

 بثثثثي  إحصثثثثلئي  داللثثثث  ذات فثثثثرو   تعيثثثثد" : أنرررر  علررررى الفرررررض هررررذا يررررنص
 جث  التجرببيث  المجمععث  أفثراد لثد  الفعنعلثعي  الثعع  دييلت يت  جتعسي 
 ."البعد  القيل  لل لص التديبب  البرنلج  تيبي  وبعد قب  الروض  أطفل 

 

 جقيثثثثثثل  بلسثثثثثثتخدا  البلحثثثثثثث  قلجثثثثثث  الفثثثثثثر  هثثثثثث ا صثثثثثثح  جثثثثثث  وللتحقثثثثثث    
 بثثثي  الفثثثرو   داللثثث  لحسثثثل  ال بثثثلياجتر   Wilcoxon Testوبلكعكسثثثع  
 القيلسثثثي  فثثث  التجرببيثثث  المجمععثثث  الروضثثث  أطفثثثل  دييثثثلت يتثثث  جتعسثثثيلت

 يثثثدو و   الروضثثث  ألطفثثثل  الفعنعلثثثعي  الثثثعع  جقيثثثل  علثثث  والبعثثثد  القبلثثث 
 .ذلك يعض ( 5)

 القياسين في الدرجات بين إحصائية دالة فرو   دللة( 2) جدول
 الروضة ألطفال الفونولوجي الوعي مقياس على والبعدي القبلي

 

نتائج  مقياس

 القياس

 المتوسط العدد

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 متوسط

 الرتب

 مجموع

 الرتب

 قيمة

Z 

 مستوى

 الداللة

قبلي/ 

 بعدي 

أصوات 

 الحروف

الرتب 

 السالبة

1 000111 10.0.25 1011 1011 80280 1010 

الرتب 

 الموجبة

01 500111 

 

000.0.0 

 

1011 11011 

 

الرتب 

 المتعادلة

1     

     01 اإلجمالي

تقسيم 

كلمات إلى 

مقاطع 

 صوتية

الرتب 

 السالبة

1 801111 1020511 1011 1011 80200 1010 

الرتب 

 وجبةالم

01 .01111 

 

0011010 

 

1011 11011 

 

الرتب 

 المتعادلة

1     

     01 اإلجمالي
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 (674)                       0202آخر مارس  –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

نتائج  مقياس

 القياس

 المتوسط العدد

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 متوسط

 الرتب

 مجموع

 الرتب

 قيمة

Z 

 مستوى

 الداللة

قبلي/ 

 بعدي 

حذف حرف 

من الكلمات 

 ونطقها

الرتب 

 السالبة

1 002111 10.2220 1011 1011 80200 1010 

الرتب 

 الموجبة

01 501111 

 

1020020 

 

1011 11011 

 

الرتب 

 المتعادلة

1     

     01 اإلجمالي

نطق كلمة 

 في الجملة

الرتب 

 السالبة

1 000111 10.0.25 1011 1011 80202 1010 

الرتب 

 الموجبة

01 500111 

 

10.0.25 

 

1011 11011 

 

الرتب 

 المتعادلة

1     

     01 اإلجمالي

الدرجة 

الكلية 

للوعي 

 الفونولوجي

الرتب 

 السالبة

1 .05111 0008020 1011 1011 80208 1010 

الرتب 

 الموجبة

01 8502111 

 

002.021 

 

1011 11011 

 

الرتب 

 المتعادلة

1     

     01 اإلجمالي

 
 الثثثعع  جقيثثثل  ألبعثثثلد المحسثثثعب  (Z) قثثثي  أ ( 5) يثثثدو  جثثث  اتضثثث    

  05250  05244  05200) بلغثثثثثثثث  الروضثثثثثثثث  أطفثثثثثثثثل  لثثثثثثثثد  الفعنعلثثثثثثثثعي 
  (2520) داللثث    جسثثتع  عنثثد إحصثثلئيلا  دالثث  قيمثث  وهثث   ( 05240  05242

 دييثلت يتث  جتعسثيلت بثي  إحصثلئي  داللث  ذات فرو   ويعد إل  يشير جمل
 والبعثثد  Prior القبلث  القيلسثثي  فثث  التجرببيث  المجمععثث  الروضثث  أطفثل 

Post    تيبيثث  بعثثد الروضثث  أطفثثل  لثثد  الفعنعلثثعي  الثثعع  جقيثثل  علثث 
( 2520) جسثتع   عنثد إحصثلئي  داللث  ذات فثرو   تعيد أن  وبتض  البرنلج  
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 (677)                       0202آخر مارس  –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

 الثثثثثعع  جقيثثثثثل  علثثثثث  التجرببيثثثثث  المجمععثثثثث  الروضثثثثث  أطفثثثثثل  اسثثثثثتجلب  فثثثثث 
 البعثد   القيثل  جقلبث  فث  القبل  القيل  ف  الروض  أطفل  لد  الفعنعلعي 

ثثثي   وهثثث ا البعثثثد   القيثثثل  إيثثثرا  بعثثثد الفعنعلثثثعي  الثثثعع  تنميثثث  يركثثثد جمثثثل  دع 
ل جرشثثثثثثراا  الثثثثثثعع  لتنميثثثثثث  تثثثثثثديبب ال البرنثثثثثثلج  وفلعليثثثثثث  نجثثثثثثل  علثثثثثث  واضثثثثثثحا

 تحقثث  يركثد وذلثك  أهدافث  تحقيث  فث  المسثتخد  الروضث  ألطفثل  الفعنعلثعي 
 .الفر  ه ا صح 

 

 الثثعع  دييثثلت جتعسثثي  لقثثي  البيثثلن  التمثيثث  تثث اآل( 0) الشثثك  وبعضثث    
 - القبلثثثث ) للقيلسثثثثي  التجرببيثثث  المجمععثثثث  الروضثثثث  أطفثثثل  لثثثثد  الفعنعلثثثعي 

 .الروض  ألطفل ( البعد 

0

5

10

15

20

25

30

أ وا  ال رو    سي  كلما   ل  م اط  
 و ية

     ر  من الكلما  
ونط  ا

نط  كلمة    الجملة الدرجة الكلية للوع  
الفونولوج 

1.9 ال بل  2 1.8 1.9 7.6

6.4 البعد  7 6.5 6.9 26.8

 

 درجات المجموعة التجريبية ( قيم متوسطات 0شكل )

 الوعي الفونولوجي على مقياس القبلي والبعدي في القياسين 
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 (677)                       0202آخر مارس  –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

 المجمععثثثثث  الروضثثثثث  أطفثثثثثل  أ ( 0) شثثثثثك  البيثثثثثلن  التمثيثثثثث  جثثثثث  اتضثثثثث    
ثث الفعنعلثثعي  الثثعع  لمقيثثل  القبلثث  القيثثل  فثث  كثثل  التجرببيثث   وفثث   لجنخفضا
 المجمععث  تحسث  أ  حي  ل جرتفعا  الفعنعلعي  العع  لمقيل  البعد  القيل 

 البرنثثلج  هثثل تنا بعثثد الفرعيثث  بيبعثثلد  المقيثثل  نفثث   علثث أدائهثث  فثث  التجرببيثث 
 المجمععثثثث  الروضثثثث  أطفثثثثل  فثثثث  تثثثثيةير  وجثثثثد  البرنثثثثلج   فلعليثثثث   علثثثث يثثثثد 

 .لديه  الفعنعلعي  العع  بتنمي  التجرببي 
 

 :الثاني الفرض نتائج عرض-2
 

 بثثثي  إحصثثثلئي  داللثثث  ذات فثثثرو   تعيثثد" : أنررر  علرررى الفررررض هرررذا يرررنص    
 الروضث  أطفثل  جث  والضثلبي  التجرببيث  المجمثععتي  دييثلت يتث  جتعسي 

 المجمععثثثث  لصثثثثلل  التثثثثديبب  البرنثثثثلج  تيبيثثثث  بعثثثثد الفعنعلثثثثعي  الثثثثعع  فثثثث 
 ."التجرببي 

 

   وبتنث جثل  جقيثل  البلحثث   اسثتخدج الفثر  هث ا صثح  جث  وللتحقث     

Mann-Whitney Test  جتعسثيلت بثي  الفثرو   داللث  لحسثل    ال بلياجتر 
 القيثثثل  فثثث  والضثثثلبي  التجرببيثثث  المجمثثثععتي  الروضثثث  أطفثثثل  دييثثثلت يتثثث 

  يثدو  وبعضث . الروضث  أطفثل  لثد  الفعنعلثعي  العع  جقيل  عل  البعد 
 لثثثثدييلت  وبتنثثث جثثثثل  يثثثل جق بلسثثثثتخدا  الرتثثث  جتعسثثثثيلت بثثثي  الفثثثرو  ( 2)

 الثثثعع  جقيثثثل  علثثث  البعثثثد  القيثثثل  فثثث  والضثثثلبي  التجرببيثثث  المجمثثثععتي 
 .الروض  أطفل  لد  الفعنعلعي 
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 (676)                       0202آخر مارس  –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

 الروضة أطفال درجات رتب متوسطات بين الفرو   دللة( 2) جدول
 الفونولوجي الوعي مقياس على البرنامج تطبيق بعد والضابطة الت ريبية بالم موعتين

متـوسط  ع م العدد المجموعة بعاداأل

 الـرتب

مجموع 

 الـرتب

معامل 

مان 

وتني 

U 

مستوى  Zقيمة 

 الداللة

أصوات 

 الحروف

 1010 00280 1011 01101 01011 000.0.0 500111 01 تجـريبية

 1101 1011 10.2220 002111 01 ضـابطة

 

تقسيم 

كلمات إلى 

مقاطع 

 صوتية

 1010 00208 1011 01101 01011 0011010 01111. 01 تجـريبية

 1101 1011 10.2220 002111 01 ضـابطة

 

حذف حرف 

من الكلمات 

 ونطقها

 1010 00201 1011 01101 01011 1020020 501111 01 تجـريبية

 1101 1011 .102808 00.111 01 ضـابطة

 

نطق كلمة 

 في الجملة

 1010 002.0 1011 01101 01011 10.0.25 500111 01 تجـريبية

 11011 1011 10.1.00 001111 01 ضـابطة

الدرجة 

الكلية 

للوعي 

 الفونولوجي

 1010 00211 1011 01101 01011 002.021 8502111 01 تجـريبية

 000.1.0 502111 01 ضـابطة

 

1011 11011 

 

 الثثثعع  جقيثثل  ألبعثثثلد المحسثثعب  (Z) قثثي  أ ( 2) يثثثدو  جثث  اتضثث     
  55204  55204) بلغثثث  الروضثثث  أطفثثثل  لثثثد  الكليثثث  لدييثثث وا الفعنعلثثثعي 
 ذات فثرو   ويثعد إلث  يشثير جمثل الترتي   عل ( 55525  55202  55222
 دييثثثثلت يتثثث  جتعسثثثثيلت بثثثي ( 2012) داللثثثث  جسثثثتع   عنثثثثد إحصثثثلئي  داللثثث 
 فثثث  والضثثثلبي  التجرببيثثث  المجمثثثععتي  الروضثثث  ألطفثثثل  الفعنعلثثثعي  الثثثعع 
 كبيثثثثر تثثثثيةير ويثثثثعد وبتضثثثث  التجرببيثثثث   مجمععثثثث ال لصثثثثلل  البعثثثثد  القيثثثثل 
 ظهثعي فث  يتمثث  الفعنعلثعي  العع  لتنمي  التديبب  البرنلج  فنيلت الستخدا 
 أطفثثثل  لثثثد  الفعنعلثثثعي  الثثثعع  جقيثثثل  دييثثثلت جرشثثثر علثثث  جلحثثثع  ايتفثثل 

 Post البعثثد  القيثثل  إيثثرا  تثث  أ  بعثثد إحصثثلئيال  قيلسثث  يمكثث  الروضثث 

 المنخفضثثث  المرشثثثرات بقثثل  جقلبثثث  فثث  التجرببيثثث   المجمععثث الروضثثث  ألطفثثل 
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 (677)                       0202آخر مارس  –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

 لجلسثثثلت يخضثثثععا لثثث  الثثث ي  الضثثثلبي  المجمععثثث  الروضثثث  أطفثثثل  لثثثدييلت
 دو   الروضث  أطفثل  لثد  الفعنعلثعي  الثعع  جقيثل  عل  المستخد  البرنلج 

 الثثثعع  لتنميثثث  التثثثديبب  البرنثثثلج  فلعليثثث  علثثث  يثثثد  وهثثث ا جلحثثثع   تغييثثثر أ 
 هثثثث ا صثثثثح  تحقثثثث  يركثثثثد وذلثثثثك  الحثثثثلل  البحثثثث  فثثثث  المسثثثثتخد  الفعنعلثثثثعي 

 .الفر 
 أطفثثثثثل  أدا  دييثثثثثلت جتعسثثثثثيلت لقثثثثثي  البيثثثثثلن  التمثيثثثثث ( 0) شثثثثثك  وبعضثثثثث 
 جقيثثل   علثث البعثثد  القيثثل  فثث  والضثثلبي  التجرببيثث  المجمثثععتي  الروضثث 
 -:يل  كمل  الفعنعلعي  العع 

  

 توسطات المجموعتين( التمثيل البياني لم8شكل )

 التجريبية والضابطة على مقياس الوعي الفونولوجي في القياس البعدي
 

 المجمععثثثثث  الروضثثثثث  أطفثثثثثل  أ ( 0) شثثثثثك  البيثثثثثلن  التمثيثثثثث  جثثثثث  اتضثثثثث    
ثث الفعنعلثثعي  الثثعع  لمقيثثل  البعثثد  القيثثل  فثث  كثثل  التجرببيثث   وتعنثث  لجرتفعا
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 (677)                       0202آخر مارس  –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

  كثل  الضثلبي  المجمععث  أجثل الفعنعلثعي   الثعع  فث  جرتفعث  ديي  لديه  أ 
ثثثل  الفعنعلثثثعي  الثثثعع  لمقيثثثل  البعثثثد  القيثثثل  فثثث   تحسثثث    نثثثر  كمثثثل جنخفضا

 البرنثثثلج   إنهثثثل  بعثثثد المقيثثثل  نفثثث   علثثث البرنثثثلج  فثثث  التجرببيثثث  المجمععثثث 
 الروضثث  أطفثثل  فثث  تثثيةير  وجثثد  البرنثثلج  بفعثث  الحثثلد  التحسثث  يركثثد وهثث ا

 .لديه  عنعلعي الف العع  تنمي  ف  التجرببي  المجمعع 
 

 :الثالث الفرض نتائج عرض-3
 

 بثثي  إحصثثلئي  داللثث  ذات فثثرو   تعيثثد ال":  أنثث  علثث  الفثثر  هثث ا يثثن    
 جث  التجرببيث  المجمععث  أفثراد لثد  الفعنعلثعي  الثعع  دييلت يت  جتعسي 
 ."التديبب  البرنلج  تيبي  ج  والتتبع  البعد  القيلسي  ف  الروض  أطفل 

 

 جقيثثثثثثل  بلسثثثثثثتخدا  البلحثثثثثثث  قلجثثثثثث  الفثثثثثثر  هثثثثثث ا صثثثثثثح  جثثثثثث  وللتحقثثثثثث    
 بثثثي  الفثثثرو   داللثثث  لحسثثثل  ال بثثثلياجتر   Wilcoxon Testوبلكعكسثثثع  
 القيلسثثثي  فثثث  التجرببيثثث  المجمععثثث  الروضثثث  أطفثثثل  دييثثثلت يتثثث  جتعسثثثيلت
  الروضثثثث  أطفثثثثل  لثثثثد  الفعنعلثثثثعي  الثثثثعع  جقيثثثثل  علثثثث  والتتبعثثثث  البعثثثثد 
 .ذلك يعض ( 9) ويدو 

 

 على والتتبعي البعدي القياسين في الدرجات بين إحصائية دالة فرو   دللة(  9) جدول
 الت ريبية الم موعة الروضة أطفال لدى الفونولوجي الوعي مقياس

 المتوسط العدد نتائج القياس مقياس

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 متوسط

 الرتب

 مجموع

 الرتب

 قيمة

Z 

 مستوى

 الداللة

 بعدي / تتبعي

وات أص

 الحروف

غير  10.00 0011 0011 000.0.0 500111 8 الرتب السالبة

 دالة
 505111 8 الرتب الموجبة

 

1050080 

 

0011 .011 

 

     5 الرتب المتعادلة

 اإلجمالي

 

01     
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 المتوسط العدد نتائج القياس مقياس

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 متوسط

 الرتب

 مجموع

 الرتب

 قيمة

Z 

 مستوى

 الداللة

 بعدي / تتبعي

تقسيم 

كلمات إلى 

مقاطع 

 صوتية

غير  ..101 0011 8011 0011010 01111. 8 الرتب السالبة

 دالة
 500111 0 لموجبةالرتب ا

 

1000000 

 

8011 8011 

 

     . الرتب المتعادلة

     01 اإلجمالي

حذف حرف 

من الكلمات 

 ونطقها

غير  10011 08011 0011 1020020 501111 0 الرتب السالبة

 دالة
 502111 1 الرتب الموجبة

 

1050805 

 

0021 80011 

 

     8 الرتب المتعادلة

     01 اإلجمالي

نطق كلمة 

 في الجملة

غير  10000 0011 0011 10.0.25 500111 8 الرتب السالبة

 01111. 0 الرتب الموجبة دالة

 

1020511 

 

0011 08011 

 

     0 الرتب المتعادلة

     01 اإلجمالي

الدرجة 

الكلية 

للوعي 

 الفونولوجي

غير  10500 0.011 0011 002.021 8502111 1 الرتب السالبة

 8.00111 0 الرتب الموجبة دالة

 

1000252 

 

5022 8.011 

 

     0 الرتب المتعادلة

     01 اإلجمالي
 

 الثثثعع  جقيثثل  ألبعثثثلد المحسثثعب  (Z) قثثي  أ ( 9) يثثثدو  جثث  اتضثث     
  25925  25555  25545) بلغثثثثثثثث  الروضثثثثثثثث  أطفثثثثثثثثل  لثثثثثثثثد  الفعنعلثثثثثثثثعي 

 عثثثد  إلثثث  يشثثثير جمثثثل إحصثثثلئيلا  الثثث د غيثثثر قيمثثث  وهثثث   ( 25600  25555
 أطفثثثثثل  دييثثثثثلت يتثثثثث  جتعسثثثثثيلت بثثثثثي  إحصثثثثثلئي  داللثثثثث  ذات فثثثثثرو   ويثثثثثعد

 Follow  والتتبعث  Post البعثد  القيلسثي  فث  التجرببيث  المجمعع  الروض 

up   شثثهر جثثروي بعثثد الروضثث  أطفثثل  لثثد  الفعنعلثثعي  الثثعع  جقيثثل  علثث 
 فثث  إحصثثلئي  داللثث  ذات   فثثرو  تعيثثد ال أنثث  وبتضثث    البرنثثلج  تيبيثث  جثث 
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 الفعنعلثعي  الثعع  جقيثل  علث  التجرببيث  المجمععث  الروض  أطفل  استجلب 
 يركثد جمثل البعثد   القيثل  جقلبث  فث  التتبعث  القيل  ف  الروض  أطفل  لد 

 القيثل  إيثرا  بعثد الفعنعلثعي  الثعع  علث  ظهثرت الت  التنمي  حلل  استمراي
ل جرشثثراا يعثثد وهثث ا للبرنثثلج   المحثثددة يثث ال جن المثثدة انتهثثل  إلثث  البعثثد   واضثثحا
 ألطفثثثثثل  الفعنعلثثثثثعي  الثثثثثعع  بعثثثثث  لتنميثثثثث  البرنثثثثثلج  وفلعليثثثثث  نجثثثثثل  علثثثثث 

  .الفر  ه ا صح  تحق  يركد وذلك. أهداف  تحقي  ف  المستخد  الروض 
 

 الثثعع  جقيثثل  دييثلت جتعسثثي  لقثي  البيثثلن  التمثيث ( 5) الشثثك  وبعضث    
 – البعثثثد ) للقيلسثثثي  التجرببيثثث  المجمععثثث  الروضثثث  أطفثثثل   لثثثد الفعنعلثثثعي 

   (.التتبع 
 

 

 
 

 

الت ريبية الم موعة درجات متوسطات قيم( 3) شكل     

 الفونولوجي الوعي مقياس على والتتبعي البعدي القياسيين في

 
 
 
 
 



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (670)                       0202آخر مارس  –أول يناير عشر ( العدد ) الثامن      

  ( أ  أطفثثثثثل  الروضثثثثث  المجمععثثثثث5اتضثثثثث  جثثثثث  التمثيثثثثث  البيثثثثثلن  شثثثثثك  )   
ث ثالتجرببي  كل   ف  القيل  البعثد  لمقيثل  الثعع  الفعنعلثعي  جرتفعا ل  ل  وأيضا

ثثثث ل  حيثثثث  أ  تحسثثثث  فثثثث  القيثثثثل  التتبعثثثث  لمقيثثثثل  الثثثثعع  الفعنعلثثثثعي  جرتفعا
نفثث  المقيثثل  بيبعثثلد  الفرعيثث  بعثثد إنهثثل  البرنثثلج    المجمععثث  التجرببيثث  علثث

  أطفثثثثل  الروضثثثث  اسثثثثتمرايب  فلعليثثثث  البرنثثثثلج   وجثثثثد  تثثثثيةير  فثثثث  يثثثثد  علثثثث
 المجمعع  التجرببي  بتنمي  العع  الفعنعلعي  لديه .

 
 
 
 
 
 
 
 

(2) شكل  
 للمقياس البعدي التطبيق في والضابطة الت ريبية الم موعتين ألطفال الكلية الدرجات متوسطي يوضح

 .ككل
 

 

 :الفروض نتائج مناقشة
  

 الثثثثثعع  يثثثثث لتنم التثثثثثديبب  البرنثثثثثلج  أهثثثثثداف لتحقيثثثثث  البحثثثثث  نتثثثثثلئ  تتفثثثثث    
 البرنثثلج  نجثثل  اسثثتمراي وكثث لك   الروضثث  أطفثثل  جثث  عينثث  لثثد  الفعنعلثثعي 

    .البح  عين  لد  الفعنعلعي  العع  لتنمي  ف 
 

 & ,McKnight, Lee دياسثثثث  نتثثثثلئ  جثثثث  النتثثثثلئ  تلثثثثك وتتفثثثث    

Showengerdt (2017)  أدا  فثثثث  تحسثثثث  حثثثثدو  الثثثث  تعصثثثثل  التثثثث 
 بلسثثثتثنل  المسثثتخدج  االختبثثثليات علثث  يثث التجربب المجمععثثث  أعضثثل  األطفثثل 
 الفثثرو   تكثث  فلثث  الهجلئيثث  الحثثروف تسثثمي  فثث  الي قثث  اختبثثلي علثث  أدائهثث 
 التث ( 0205) سثليمل  ودياسث . دالث  الضلبي  المجمعع  أعضل  وبي  بينه 

 جث  كث    دييثلت جتعسثي  بثي  إحصلئي  دالل  ذات فرو   ويعد ل إ تعصل 
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 جقيثل  علث  المعرفث  والنمثع اللغثع   النمع ف  ي والتجربب الضلبي  المجمعع 
 كشثثف  كمثثل التجرببيثث   المجمععثث  لصثثلل  القرائثث  واالسثثتعداد المعرفثث  النمثثع
 والتجرببيثث  الضثثلبي  المجمثثععتي  بثثي  إحصثثلئي  داللثث  ذات فثثرو   ويثثعد عثث 
 لصثثلل  القرائثث  واالسثثتعداد المعرفثث  النمثثع لمقيثثل  الكليثث  الدييثث  جتعسثث  فثث 

 .لتجرببي ا المجمعع 
 

 التجرببيث  المجمععث  بثي  الفعنعلثعي  الثعع  تنميث  فث  فثرو   ويعد وبري    
 المجمععثث  علثث  البرنثثلج  تيبيثث  إلثث  التجرببيثث  المجمععثث  لصثثلل  والضثثلبي 
 المجمععث  بثي  الفعنعلثعي  العع  تنمي  ف  فرو   ويعد يري  كمل  التجرببي 
 الروضثثثث  أطفثثثثل  لثثثثد  ديبب التثثثث البرنثثثثلج  فلعليثثثث  إلثثثث  والضثثثثلبي  التجرببيثثثث 
 العايثث  وفنيثث  النم يثث   وفنيثث  التع بثث   فنيثث  وجنهثثل جنلسثثب  فنيثثلت واسثثتخدا 
  .التميي  وفني  اإليقلع   الك   وفني  الك ج   المض  وفني    المن ل 

 

 إلثث  الروضثث  ألطفثثل  الفعنعلثثعي  الثثعع  تنميثث  فثث  البرنثثلج  نجثثل  وبريثث    
 فث  اليفث  حث  جثث : العلجث  األسث  فمثث ا  برنثلج ال إليهثل اسثتند التث  األس 
 الفعنعلثثعي  الثثعع  لتنميثث  التثثديب  فثث  حقثث  لكوكثث   شثثر    أو قيثثد   دو   التقبث 
 يقثثع  التثث  الهلجثث  األسثث  حثثدأ جراعثثلة وكثث لك التثثديبب   البرنثثلج  خثث   جثث 

 األسثث  وكثث لك  لثثديه  والتغييثثر للتعثثدي  السثثلع  قلبليثث  وهثث  البرنثثلج  عليهثثل
 يلنثث  إلثث  السثثلعكي  النظربثث  جثث  الفلسثثفي  أصثثعل  البرنثثلج  اسثثتمد: ي الفلسثثف
 التثديب  أخ قيثلت جراعثلة تتضثم  التث  العلجث  الفلسثفي  األسث  عل  اعتملد 
ثثثثث. البيلنثثثثثلت وسثثثثثرب  الفعنعلثثثثثعي  الثثثثثعع  تنميثثثثث  فثثثثث   النفسثثثثثي  األسثثثثث  لوأيضا

 لكوكثثثثث    اليفعلثثثثث  جرحلثثثثث  فثثثثث  للنمثثثثثع العلجثثثثث  الخصثثثثثلئ  جثثثثثث : والتربعبثثثثث 
 عينثثثث  األطفثثثل  بثثثي  الفرديثثث  والفثثثرو   الروضثثث   لمرحلثثث  المميثثث ة الخصثثثلئ 

 أكثثثر ةمثثلي   يثثرت الجمثثلع  التثثديب  أ  حيثث : االيتملعيثث  واألسثث . البحثث 
 وضثع  اللغثع   خيل واأل التلعث  حلالت جث  ف  خلص ا  الفرد  التديب  ج 
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 قليثثثدبللت الفعنعلثثعي  الثثعع  جثثث  اليفثث  عثث   يثثثت  حيثث  الفعنعلثثعي   الثثعع 
 عمثثر  جثثث  فثث  كثثل  إذا خلصثث ا  يثثرا   الثث   للنمثثعذ  يمتثثث  أنثث  كمثثل والمحلكثثلة 

 صثثعاتواأل والجمثث  الكلمثثلت نيثث  علثث  اليفثث  تثثديب  يثثت  حيثث . يفلقثث  جثث 
 جثث  فث  كثل  إذا خلصث ا  يثرا   الث   للنمثعذ  يمتثث  أنث  كمل والمحلكلة  بللتقليد
  .يفلق  ج  عمر 

 

 Goldstein et al (2017) دياسث  لئ نتث جث  البحث  هث ا نتثلئ  وتتفث    

 يثثثثدع  األطفثثثثل  اسثثثثتجلبلت لحثثثث  التثثثثديبج  التثثثثيخير وقثثثث  أ  شثثثثليتأ التثثثث 
 الهجلئيث  األحثرف جهليات لنم ي  فعلل  كإستراتيجي  التعليمي  الرايع  التغ ي 

 تثيةير لهثل المعسثيق  أ علث   أكثدت التث  Patscheke  (2018) ودياسث . 
 Sergers&Verhoeven ودياسث . لفعنعلثعي ا العع  جهليات عل  إيجلب 

 علث  داللث  ذات جبلشثرة تثيةيرات أظهثر التدخ  أ  إل  أشليت لت ا (2019) 
 .واإليقل  بلألحرف المعرف 

 

 المجمععثث  فثث  الروضثث  أطفثثل  إحصثثلئي  داللثث  ذات فثثرو   ظهثثعي وبريثث    
 يبب التثثثد البرنثثثلج  تركثثث  الثثث   األةثثثر نتيجثثث  البعثثثد   القيثثثل  علثثث  التجرببيثثث 
 أنثثثث  إذ المختلفثثثث   وجكعنلتثثثث  إيرا اتثثثث  خثثثث   جثثثث  الفعنعلثثثثعي  الثثثثعع  لتنميثثثث 
 الثثعع  فثث  جهثثلياته  تحسثثي  علثث  المجمععثث  تلثثك فثث  الروضثث  أطفثثل  سثثلعد

 تقسثثثثي  الحثثثثروف  أصثثثثعات وهثثثث  الرئيسثثثثي  وجكعنلتثثثث  أبعثثثثلد  فثثثث  الفعنعلثثثثعي 
 كلمثث  نيثث  ونيقهثثل  الكلمثثلت جثث  حثثرف حثث ف صثثعتي   جقثثلط  إلثث  كلمثثلت
 البرنثثثثلج  أويثثثدهل والتثثثث  النتثثثلئ  هثثث   البلحثثثثث  تفسثثثر سثثثب  جمثثثثل الجملثثث   فثثث 

 :  إل    التديبب 
 أطفثثثثل  انتبثثثثل  يثثثث   فثثثث  الكمبيثثثثعتر يلعبثثثث  الثثثث   والحلسثثثث  المهثثثث  الثثثثدوي :أولا 

 .   عليه  المعروض  والتديببلت للمهليات دافعيته  واستثلية الروض 
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 وجثثث   وجتسلسثثثل    جنظمثثث    يببلت  وتثثثد يثثثرا ات  إ جثثث  البرنثثثلج  قدجثثث  بمثثثل :اثانياررر
 علث  طفث  كث  جث  فثرد    بشثك    تيبث  وجسثتمرة جكثفث  تديببيث  يلسلت خ  
 فيث  المسثتخدج  التديبسثي  األسثللي  واستخدا  للجلسلت  اليف  وتهيئ    حد

 والتثثدي  الثث هن   والتصثثعي والنقثثلش  والحثثعاي التلقثثي   يثثرا اتإ علثث  والمبنيثث 
 اإليقلعثثلت علثث  التثثديب  جثث  كلالنتقثثل  الصثثع  إلثث  السثثه  جثث  التثثديب  فثث 

 علثث  التثثديب  إلثث  البرنثثلج  فثث  والسثثه  البسثثي  الجثث   يمثثث  الثث   واألنلشثثيد
 وغيرهثثل  األصثثعات واسثثتبدا  وحثث ف  ضثثلف  إ حيثث  جثث  القصثثيرة األصثثعات

 جث  ال اتيث  التع بث  يرا اتإ إل  بلإلضلف   صععب ا  األكثر الج   تمث  والت 
 لهث  تعثر  التث  والصثعي كلألصثعات المشثليكي  انتبل  تج   الت  الحلسع 
 الثثث   الخثثثليي  التع بثثث  وكثث لك هثثثدف  وكثثث  تثثثديب  كثث  فثثث  نجثثثلحه  نتيجثث 
 والتع بث  االيتمثلع   كثللتع ب  البرنثلج  جيبقث  جث  المشثليكي  عليث  يحص 
 والمكعنثثلت المحتعبثلت علثث  التثديب  نععيث  كثث لك وغيرهثل  حلثثع   جث  المثلد 
 يقلعثثلت واإل بلألصثعات  الت عث  اسثتخدا  خثث   جث  البرنثلج  هليشثتمل التث 

 الثثعع  جهثثليات وتيثثعبر تحسثثي  جثث  عثث ز ذلثثك كثث  الصثثعتي   والمقيععثثلت
 يمكثثث  الفعنعلثثثعي  الثثثعع  فثثثإ  وعليثثث . المشثثثليكي  األطفثثثل  لثثثد  الفعنعلثثثعي 
 التديببيثثثثثثث  واألنشثثثثثثثي  البثثثثثثثراج  تخيثثثثثثثي  خثثثثثثث   جثثثثثثث  اليفثثثثثثث  لثثثثثثثد  تيثثثثثثثعبر 

  . (Heuvel, 2019) والمكثف  ظم والمن المتخصص 
 

 جكعنثلت جث  عليث  اشثتم  بمل التديبب  للبرنلج  النتيج  ه   البلحث  وتع و   
 لثثد  الفعنعلثثعي  الثثعع  قثثدية جثث  الرفثث  فثث  سثثلعدت تيبيقيثث  وأنشثثي  فرعيثث 
: وهثث  الروضثث  أطفثثل  تثثديب  جراحثث  البرنثثلج   ياعثث حيثث    الروضثث  أطفثثل 
 علثثث  التعثثثرف جرحلثثث  وهثثث  لليفثثث  المسثثثبق  لتهيئثثث ا جرحلثثث :  األولثثث  المرحلثث 

 والمرحلثث .  للكلمثث  األو  الحثثرف صثثعت وجعرفثث  وأنعاعهثثل المختلفثث  األصثثعات
 الكلمثثلت تحليث  اليفثث  يثتعل  المرحلثث  هث   وفثث  المقثلط  تعلثث  جرحلث :  الثلنيث 
 جنهثثل تتكثثع   التثث  الصثثعتي  العحثثدات تحليثث :  الثللثثث  والمرحلثث .  جقثثلط  إلثث 
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ثثث دججهثثثل أو الكلمثث   تمييثثث  اليفثثث  يثثثتعل  المرحلثثث  هثثث   وفثث  كلمثثث   لتكثثثعب  لجعا
ثث الكلمثث  تحليثث  ةثث  وجثث  صثثعتهل حسثث  الحثثروف  المهثثلية هثث   ألصثثعاتهل  لوفقا
  . والرج  الصعت بي  الع ق  فه  ف  اليف  تسلعد

 

 تبثدأ التمثليب  وجنهثل التربعبث    للمبثلد لوفقاث يسثير المقتثر  البرنثلج  أ  كمل   
 وتععيثثث   األصثثثعات علثثث  لليفثثث  جسثثثبق  وتهيئثثث   األصثثثع  إلثثث  ه السثثث جثثث 

 المقيثثث  بثثثي  والتمييثثث  المقثثثلط  أصثثعات وتعلثثثي   المتشثثثلبه  لألصثثثعات اليفثث 
 فثث  والشثثلذ واألخيثثر األو  الحثثرف صثثعت وتمييثث   القصثثير والمقيثث  اليعبثث 
  الكلمث  جنهثل تتكثع   التث  األصثعات وتحليث   سثكع   جث  الحركث  بثدو   الكلم 
 .والحرف الصعت بي  والرب  للحرف البصر   يي والتم

 

 الكلمثثثثلت يقسثثثث  أ  التثثثثديبب  البرنثثثثلج  عليهثثثل اشثثثثتم  التثثثث  األنشثثثثي  وجثثث    
 إلثثث  يسثثثتم  وأ   (للفظياثثث )لشثثثفعبا  جقثثثلط  أيبعثثث  حتثثث  جقيعثثثي  جثثث  المكعنثثث 
 كثث  يقسثث  أ  إليثث  ييلثث  ةثث  جقثثلط   أيبعثث  حتثث  جقيعثثي  جثث  جكعنثث  كلمثثلت
 التثثثث  األصثثثثعات أو الحثثثثروف علثثثث  يتعثثثثرف وأ   لظياثثثثلف جقلطعهثثثثل إلثثثث  كلمثثثث 
 صثعيتهل  يشثلهد هثع بينمثل للكلمث  يسثتم  وأ   لنغمياث جتشلبه  الكلملت يعل 

 أصثثعات اليفثث  يلفثث  وأ   سثمعهل التثث  الكلمثث  نغمثث  نفث  لهثثل بكلمثث    يثثيت  ةث 
 الصثثعت اليفثث  يحثثدد وأ   أيبعثث  أو أصثثعات ة ةثث  جثث  جكعنثث  جكتعبثث  كلمثث 
 .الصعية إل  ينظر بينمل كلم    ك  ج  رواألخي األو 

 

 أطفثثثل  لثثثد  الفعنعلثثثعي  الثثثعع  تنميثثث  فثثث  البرنثثثلج  نجثثثل  يريثثث  وكثثث لك   
 تنميثث  علثث  تعمثث  التثث  التديببيثث  األنشثثي  اسثثتخدا  إلثث  التجرببيثث  المجمععثث 
 األنشثثثثي  السثثثثتخدا  وذلثثثثك  التجرببيثثثث  العينثثثث  أفثثثثراد  لثثثثد الفعنعلثثثثعي  الثثثعع 

 جثث  جختلفثث  أنثعا  واألحبثثلي  الرصثل   أقثث   بلسثثتخدا   وتثت عليهثثل والتثديب 
  .والكمبيعتر   ولص  والق  األلعا  
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 فثثثرو   كلنثثث  التجرببيثث  للعينثثث  والتتبعثث  البعثثثد  ي القيلسثثث بثثي  الفثثثرو   أجثثل   
 لثثد  الفعنعلثثعي  الثثعع  تنميثث  اسثثتمراي إلثث  يريثث  وذلثثك إحصثثلئيال  دالثث  غيثثر

 علثثث  البرنثثثلج  تثثثيةير اسثثثتمراي ذلثثثك يركثثثدف التجرببيثثث   العينثثث  الروضثثث  أطفثثثل 
 فث  المسثتخد  البرنثلج  كفثل ة إلث  يري  وذلك  بلإليجل  التجرببي  المجمعع 

 سثلعد الروضث  أطفثل  وتفلعث  إيثرا ات  جث  علي  اعتمد وجل الحلل   البح 
 فتثثثثرة بعثثثثد جثثثثل إلثثثث  الفعنعلثثثثعي  الثثثثعع  فثثثث  التحسثثثث  ةثثثثرأ اسثثثثتمراي فثثثث  ذلثثثثك

 الثلبتثث   الصثثعي جثثث  البصثثرب  المثيثثرات جثث  العديثثد  اسثثتخدا وكثث لك. المتلبعث 
 وتركيثث  يثث   علثث  تعمثث  التثث  العنلصثثر جثث  ذلثثك وغيثثر المتحركثث   والرسثثع 
 فثث  ةبلتثثلا  أكثثثر المعلعجثث  تجعثث  البرنثثلج   جحتثثع   نحثثع الروضثث  أطفثثل  انتبثثل 
  .أطع  لمدة   الروض  األطفل  ذه 

 

 :النتائج ملخص
 

( 2520) جسثتع   عنثد إحصثلئي  داللث  ذات فثرو   ويثعد ع  النتلئ  أسفرت  
 التجرببيث  المجمععث  أفثراد لثد  الفعنعلثعي  الثعع  دييلت يت  جتعسي  بي 
 القيثثثثل  لصثثثثلل  التثثثثديبب  البرنثثثثلج  تيبيثثثث  وبعثثثثد قبثثثث  الروضثثثث  أطفثثثثل  جثثثث 

( 2520) جسثثثثثتع   عنثثثثثد بثثثثثي  إحصثثثثثلئي  داللثثثثث  ذات فثثثثثرو   وويثثثثثعد البعثثثثثد  
 الروضث  أطفثل  جث  والضثلبي  ببيث التجر  المجمثععتي  دييثلت يتث  جتعسي 

 المجمععثثثث  لصثثثثلل  التثثثثديبب  البرنثثثثلج  تيبيثثثث  بعثثثثد الفعنعلثثثثعي  الثثثثعع  فثثثث 
 دييثلت يتث  جتعسي  بي  إحصلئي  دالل  ذات فرو   ويعد وعد  التجرببي  
 فثثث  الروضثثث  أطفثثثل  جثثث  التجرببيثثث  المجمععثثث  أفثثثراد لثثثد  الفعنعلثثثعي  الثثثعع 
 .التديبب  البرنلج  تيبي  ج  والتتبع  البعد  القيلسي 
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 :للبحث التربوية التوصيات
 

 : يل  بمل البلحث  تعص  الحلل  البح  نتلئ  عن  أسفرت جل ضع  ف 
 

 بمثثثل الروضثثث  بيطفثثثل  الخلصثثث  والتثثثديب  التيهيثثث  بثثثراج  بلختيثثثلي االهتمثثثل  .0
 .األطفل  حلي  ج  يت ئ 

 .الروض  ل ألطف اللغعب  التديببي  الخدجلت ج  ج بد تعفير ضروية .0
 بمرحلثث  لألطفثثل  خلصثث ا  اللغعبثث  التديببيثث  البثثراج  جثث  الم بثثد عثثدادإ  أهميثث  .5

 .المبكر للتدخ  الروض 
 الروضثث  أطفثثل   لثثد الفعنعلثثعي  الثثعع  اضثثيرابلت عثث  المبكثثر الكشثث  .4

 سثثربع  حلثع  وتقثدي   المنلسث  العث    إلثث التعصث  فث  كبيثرة   بصثعية   يسثلعد
 .الروض  ألطفل 

 كيسثلع  الروضث  أطفثل  تعلي  ف  الفعنعلعي  العع   عل  التديب إدخل  .5
 الثث اكرة جثث  كثث    علثث  إيجثثلب  أةثثر لثث  لمثثل وذلثثك  تعلثثيمه  عمليثث  فثث  أسلسثث 
 علثثثث  المترتثثثث  األةثثثثر وكثثثث لك  لثثثثديه  أسلسثثثثي ا  جشثثثثكل ا  تشثثثثك  والتثثثث  العلجلثثثث 
 .والتعبير الفه  ف  الضرويب  األجعي ج  تعتبر والت  اللغعب  المهليات

 

    :مقترحةال ثبحو ال
 

 القيثثثل  تقتثثثر  البلحثثثث  فثثثإ  النتثثثلئ   جثثث  البحثثث  عنثثث  أسثثثفر جثثثل علثثث  ابنثثثل ا   
 :التللي  والبحع  بللدياسلت

 

 الكفثثل ة لتنميثث  اإلةرائيثث  الفنيثث  األنشثثي  بلسثثتخدا  إيشثثلد  برنثثلج  فلعليثث  .0
 .الروض  أطفل  ج  عين  لد  اللغعب 

    المعرفيث األسثللي ) ونفسثي  جعرفيث  بمتغيرات وع قت  الفعنعلعي  العع  .0
 .الروض  أطفل  لد ( المشك ت ح  االنتبل    تشت العلجل   ال اكرة
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 وأةثثر  االنجثثلز دافعيثث  لتنميثث  الفعنعلثثعي  الثثعع  علثث  قثثلئ  برنثثلج  فلعليثث  .5
 .الروض  أطفل  لد  والعدوان  الشغ  السلع  عل 
 لتنميث  اإلةرائيث  يث الفن األنشثي  علث  قثلئ  برنثلج  بلسثتخدا  برنثلج  فلعلي  .4

    .الروض  أطفل  لد  األكلديمي  الكفل ة ف  وأةر  االنجلز دافعي 
 االيتملعيثثثث  المتغيثثثثرات وبعثثثث  الفعنعلثثثثعي  الثثثثعع  بثثثثي  الع قثثثث  دياسثثثث  .5

 .الروض  أطفل  لد  والنفسي 
 فثثث  اإلةرائيثثث  الفنيثث  األنشثثثي  علثث  قثثثلئ  برنثثثلج  بلسثثتخدا  برنثثثلج  فلعليثث  .6

 .  الروض  أطفل  لد  والنفسي  االيتملعي  بلتاالضيرا بع  تعدي 
 

 المراج 
 أولا : المراج  العربية :

 

 الصثثثثعية -بينيثثثث  سثثثثتلنفعيد جقيثثثثل (. 0200) السثثثثيد جحمثثثثعد النيثثثث   أبثثثثع -
 .المصرب  األنجلع جكتب : القلهرة. الخلجس 

 التخلطثثثثثثث  أخصثثثثثثثلئ  دليثثثثثثث (. 0202) الع بثثثثثثث  عبثثثثثثثد إيهثثثثثثثل  البثثثثثثثب و   -
 .المصرب  النهض  جكتب : القلهرة.  العالدي أو والمعلمي 

.  الثتعل  صثععبلت ذو   األطفثل  تثديب (. 0200) حثلف  بير  بير   -
 .المسيرة داي:  عمل 

 قبثث  جثثل أطفثثل  تربيثث   بثثراج  فثث  المريثث (. 0206) جحمثثد سثثعدي  بهثثلدي  -
 .السععدي  المدن  جيبع : القلهرة. المديس 

   علثث  جحمثثد   عالثثدةالخ   أحمثثد جحمثثد جثثرجن     جحمثثعد يائثثد خضثثير  -
 طلبثث  لثثد  القرائثث  االسثثتعداد جسثثتع  (. 0202) المثثنع  عبثثد أيو     الرفثلع 
 العلثثثثع  دياسثثثثلت ججلثثثث  . األي  فثثثث  األطفثثثثل  يبثثثثل  فثثثث  الثثثثثلن  التمهيثثثثد 
 .095 -025      ( 4)العدد  ( 44)المجلد   التربعب 
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 : الكعبثث .  اإلنسثثلن  السثثلع  تعثثدي ( . 0205) جحمثثد يمثثل  الخييثث   -
 .الف   جكتب 

 الكتثث  عثثلل : القثثلهرة. األطفثثل  يبثثل  إلثث  جثثدخ (. 0205) أجثث  خلثث   -
 . والتعزب  للنشر

 بلسثثتخدا  الفعنعلثعي  للثعع  برنثلج  فلعليثث (. 0200) السثيد وليثد خليفث   -
 المعهثثثعبي  الروضثثث  أطفثثثل  لثثثد  القرائيثثث  قبثثث  المهثثثليات تنميثثث  فثثث  الحلسثثثع 
 ججلثثد  العثثر  التربثثعبي  يابيثث  ججلثث  .بلليثثلئ  الدسلكسثثيل لخيثثر المعرضثثي 

 .002-62      (50) العدد  (0)
 .الفكر داي: عمل . السمعي  اإلعلق (. 0205) فر   إبراهي  ال يبقلت  -
 البنلئيثث  العحثدات يواب  إستراتيجي  فلعلي (. 0205) جحمد وفل  سليمل   -

لقثثرا ة االسثثتعداد تنميثث  فثث  للغثث   الروضثث  مرحلثث ل المعرفثثث  بثثللن مع وع قتهثثل ل 
 .شم  عي  يلجع  - التربي  كلي ( . دكتعيا   يسلل ) بللس ععدي 

 الثعع  لتحسثي  تثديبب  برنثلج (. 0205) أحمثد عثلط  سثلع   السنعس   -
 يسثثلل ) القثثرا ة صثثععبلت ذو   األطفثثل  لثثد  اللغعبثث  الكفثثل ة لرفثث  الفعنعلثثعي 

 .شم  عي  يلجع - البنلت كلي (.  دكتعيا  
 خلفيتهثل والكث   الني  اضيرابلت(. 0205) السيد  الع ب عبد الشخ   -

 .ال هبي  الصفحلت جكتب : الربل . ع يهل أنعاعهل تشخيصهل
 – األسثثثثثثثبل "  العقلثثثثثثث  التخلثثثثثثث (. 0206) جحثثثثثثثرو  جحمثثثثثثثد الشثثثثثثثنلو   -

  .والتعزب  والنشر لليبلع  غرب  داي: القلهرة. "البراج  – التشخي 
 الثثثثثعع  لتنميثثثثث  برنثثثثثلج  فلعليثثثثث (. 0202) أحمثثثثثد يعسثثثثث  وفثثثثثل  صثثثثثلد   -

 الصثث  الروضثث  أطفثثل  جثث  عينثث  لثثد  للقثثرا ة االسثثتعداد لتحسثثي  الفعنعلثثعي 
 العليثثل الدياسثثلت كليث . شثثم  عثي  يلجعثث (. دكتثثعيا    يسثلل )  القعقعثث  زايعث 
 .لليفعل 
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: الربثثل . المديسثث  قبثث  جثثل طفثث  بثثراج (. 0202) جحمثثعد ابتهثثل  طلبثث   -
 .والتعزب  للنشر ال هرا  داي

. النفسثث  والتحليثث  الثثنف  علثث  جعسثثعع (. 0205) القثثلدي عبثثد فثثر  طثث   -
 .للنشر غرب  داي: القلهرة

 فثثث  التروبحيثثث  األلعثثثل  اسثثثتخدا  أةثثثر(. 0205) إسثثثملعي  جثثثروة عثثثلجر  -
   التربيث  فث  العلمث  البحث  ججلث .  الروضث  ليفث  االيتملع  التعاف  تنمي 
 .059- 056      4 المجلد  04 العدد

 علثثث  قثثثلئ  تثثثديبب  برنثثثلج  فلعليثثث (. 0202) جحمثثثد أحمثثثد  العظثثثي  عبثثثد -
 لثثثد  الفعنعلثثثعي  الثثثعع  جهثثثليات قصثثثعي لعثثث   الثثث ات  الثثثتعل  اسثثثتراتيجيلت

  الخلصثثث  االحتيليثثثلت ذو   وتيهيثثث  لعلثثثع  الدوليثثث  المجلثثث . الروضثثث  أطفثثثل 
 .000-054      (0)العدد  (0) المجلد

 الثثعع  جهثثليات نميثث لت برنثثلج  فلعليثث (. 0209) جصثثيف  جديحثث  علثث   -
 ججلثث . الروضثث  أطفثثل  لثثد  اللغثثع   التعبيثثر علثث  وأةثثر  البصثثر   الفعنعلثثعي 

 .005-65      (2) العدد  (0) ججلد  والتربي  اليفعل  ف  دياسلت
 جقيثثثثثثثثثثل  فعلليثثثثثثثثثث (. 0206) فثثثثثثثثثثليو   والروسثثثثثثثثثثل     إينثثثثثثثثثثل  عليمثثثثثثثثثلت  -

 ألطفثثثل ا تشثثثخي  فثثث  األيدنيثثث  بصثثثعيت  والفعنعلعييثثث  النيقيثثث  االضثثثيرابلت
 العثثدد  (45) المجل ثثد  التربعبثث  العلثثع  دياسثثلت. التعاصثثلي  االضثثيرابلت ذو  
(0)      409- 445. 
 إشثثبل  فثث  تثثديبب  برنثثلج  فلعليثث (. 0222) الحميثثد عبثثد حنثثل  العنثثلن   -

 كليثثث    والنفسثثثي  التربعبثثث  العلثثثع  ججلثثث .  الروضثثث  ألطفثثثل  النفسثثثي  الحليثثثلت
 . 022 -025     4 العدد  9جلد الم البحرب  يلجع    التربي 

 الثثثتعل  علثثث  قثثثلئ  تثثثديبب  برنثثثلج  فعلليثثث (. 0205) أحمثثثد يسثثثر   عيسثثث   -
 لثد  السثمعي  الث اكرة علث  وأةثر  الفعنعلعي  العع  لتنمي  الدجلغ إل  المستند
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 داي   المتخصصثثثثث  الدوليثثثثث  التربعبثثثثث  المجلثثثثث .القرائثثثثث  العسثثثثثر ذو   الت جيثثثثث 
 .006-022    ( 0)العدد  ( 6)جلدالم واألبحل   للدياسلت سملت

:  القثثلهرة.  "عمثث  دليثث "  االيتملعيثث  المسثثئعلي (.0202) غنيم  حسثثين  -
 .العرب  الفكر داي

 – النيثثث  – الكثثث  ) التخلطثثث  اضثثثيرابلت(. 0229) حمثثثد  الفرجثثثلو   -
 .والتعزب  للنشر صفل  داي:  عمل . (الصعت – اللغ 

 جعجثثثثثثثثث (. 0205) أحمثثثثثثثثثد علثثثثثثثثث  الجمثثثثثثثثث     حسثثثثثثثثثي  أحمثثثثثثثثثد اللقثثثثثثثثثلن   -
 عثثلل : القثثلهرة.  التثثديب  وطثثر   المنثثله  فثث  المعرفثث  التربعبثث  المصثثيلحلت

 .الكت 
 القصثثعي جثث  الحثثد فثث  برنثثلج  فعلليثث (. 0222) سثثلل  علثث  هثثد  جحمثثد  -

(. دكتثثثثعيا   يسثثثثلل )  الروضثثثث  أطفثثثثل  لثثثد  الثثثثتعل  لصثثثثععبلت كمرشثثثثر اللغثثثع  
 .شم  عي  يلجع    لليفعل  العليل الدياسلت جعهد

 يشثثل   اللييثث  عبثثد   عثثلد  أسثثلج  والنبثثراو     السثثعيد جحمثثد لمصثثر  ا -
 لخفثثثثثثث  الحلسثثثثثثثع  بلسثثثثثثثتخدا  تثثثثثثثديبب  برنثثثثثثثلج  فعلليثثثثثثث (. 0206) إبثثثثثثثراهي 

 كليثث  ججلثث . الثتعل  صثثععبلت ذو   األطفثثل  لثد  السثثمعي  المعللجثث  اضثيرا 
 .55 -55      (025)العدد  (05) المجلد بنهل  يلجع   التربي 

 فعلليثثثثث (. 0200) جحمثثثثد واصثثثث    العليثثثثد   ييثثثث  تثثثثل الف عبثثثثد جيثثثثر  -
 الثث اكرة علثث  وأةثثر  الفعنعلثثعي  الثثعع  تنميثث  فثث  الحلسثثع  بلسثثتخدا  برنثثلج 
 التربيث  كليث  ججلث . القثرا ة تعل  صععبلت ذو   لد  اللغعب  والمهليات العلجل 

 .005 -065    ينلير  0العدد   5 المجلد  ال قلزب  يلجع  –
 اليفعلثث  فثث  والثثتعل  التعلثثي  إسثثتراتيجيلت(.0205( عدجحمثث هثثد  النلشثث   -

 .الفكر داي: القلهرة. المبكرة
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 ثانياا : المراج  األجنبية :
 

- Abel, A, D.; Schuele, C. M,(2014). The Influence of 

Two Cognitive-Linguistic Variables on Incidental Word 

Learning in 5-Year-Olds, Journal of Psycholinguistic 

Research, 43 (4) 463-447. 

- Al-Hawarneh, M. (2010). Children language 

acquisition. Damascus: The Syria Public organization 

for books. 

- Davis, D., (2016). Multy Sensory Covert Tarns 

Formation Techniques at The schematic modification, 

paper presented at the international conference on 

cognitive therapy philadePhia. P. A .  

- Gallagher, A. firth,U. & Snowling,M. (2019)." 

Precursors of Literacy Delay Among Children at 

Genetic Risk of Dyslexia." Journal of Child Psychology 

And Psychiatry. 41.(2): 203-213. 

- Gillon, G. & Dodd, B. (2017). Enhancing the 

Phonological processing skills of children with Specific 

Reading Disability of European. Journal of Disorders of 

Communication, 32, 67- 90. 

- Gillon, G. (2014). Phonological awareness: From 

research to practice. New York: TheGuildford Press. 

- Goldstein H.; Olszewski, A., Soto, X. (2017). 

Modeling alphabet skills as instructive feedback within 

a phonological awareness intervention. American 

Journal of Speech-Language Pathology. 26, 769-790 
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- Guidry, L., (2013). A phonological awareness 

intervention for at-risk preschoolers. The effects of 

supplemental, Intensive, Small-group instruction PHD, 

Louisiana State University. 

- Hegde, M. (2016). Introduction to Communicative 

Disorders (3rd edition). PRO- ED, Inc 

- Herczeg, J. (2019). Are phonological awareness 

intervention programs effective in dedicated classrooms 
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