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تأهيددا التخدداطب  هدددا البحددى قلدد  ايدداس رااليددة برنددامج تدددريب  اددا   الدد  ال

( 20طفاا الروضة ال  ايندة اوامادا  للمعلمات لخفض اضطرابات اللغة والكال  لدى أ

معلمة من معلمات الروضة واستخد  البحدى أداتدينه همدا    مسيداس مادارات التخاطد  

لمعلمات الروضةه والبرنامج التدريب  السدا   الد  التأهيدا التخاطب ( قادداد  الباحدى(ه 

ال  المناج الوصف  والتجريب  للتحسق من راالية البرنامجه واد أشدارت وااتمد البحى  

نتا ج البحى قل  أنه  توجد رروق دالة قحصا يًا بين متوسط  درجات معلمدات الروضدة 

ر  السياسين السبل ه والبعدي لماارات التخاط  المعررية ر  اتجدا  السيداس البعدديه كمدا 

درجات معلمات الروضدة رد  السياسدين السبلد ه   توجد رروق دالة قحصا يًا بين متوسط 

والبعدي لماارات التخاط  األدا ية ر  اتجا  السياس البعديه وتوجد رروق دالة قحصدا يا 

بدين متوسددط  درجدات معلمددات الروضددة رد  السياسددين السبلدد  والبعددي للدرجددة الكليددة 

توجد رروق دالدة لمسياس ماارات التخاط  لمعلمات الروضة ر  اتجا  السياس البعديه و

قحصددا يًا بددين متوسددط  درجددات معلمددات الروضددة اينددة البحددى ترجدد  قلدد  اامددا 

 والخبرة(. –ونوع المؤها – المؤها

معلمدات   –اضطرابات اللغة والكدال     -التخاط    -البرنامج التدريب     :الكلمات المفتاحية

 الروضة.
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Abstract 

The objective of the research was to measure the 

effectiveness of a training program based on speech 

rehabilitation of female teachers and its impact on reducing 

speech and Language disorders among kindergarten children 

through a sample of)20  female teachers of kindergarten. The 

research used tools: (speech skills scale for kindergarten 

teachers, and the training program based on speech 

rehabilitation) (Prepared by the researcher), and the research 

relied on the descriptive and experimental method to verify 

the effectiveness of the program. The results of the research 

indicated that: There are statistically significant differences 

between kindergarten female teacher's mean scores on the 

pre-/post- measurements of the cognitive speech skills in 

favour of the post-measurement. There are also statistically 
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significant differences between kindergarten female teacher's 

mean scores on the pre-/post- measurements for the total 

score of the cognitive speech skills scale in favour of the post-

measurement. There are statistically significant differences 

between kindergarten female teacher's mean scores returns 

to the factor such as qualification, kind of qualification, and 

experience.  

Keywords: Training program - speech – speech and 

Language disorders – kindergarten female teachers. 
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ا لكثيدر مدن الدراسداته حيدى قن ال تزاا مرحلة الطفولة تمثا محوًرا أساسيًا مامً 

مرحلة الطفولة ه  المرحلة الت  تت  رياا ررص النمو المتكاما والمتوازن للطفاه والديي 

يؤهلده للسيددا  بدددور  الدد  نحددو أمثددا وتعدد تلددس المرحلددة األسدداس الجددوهري ردد  حياتدده 

  اللغويةه راللغة ه  أداة التخاط  والتفداه ه وهد  مجموادة رمدوز للتواصدا االجتمداا

 والتواصا العسل  م  اآلخرين.

كما أن هي  المرحلة تشكا العال  الخاص لألطفاا بكا ما ريادا مدن خبدرات تدؤدي 

قل  تنمية جمي  جوان  النمو المختلفة لديا ه بما رياا النمو اللغوىه االدراكد ه االنفعدال  

حددوده رفد  واالجتماا ه مما ينم  ادرة الطفا ال  التخيا واالبتكدار والتفكيدر ريدر الم

السرن الحادي والعشرين أصبح االهتما  بالطفولة المبكرة من أولويات األهدداا التربويدة 

 (.5ه ص 2018ال  المستوى الدول  والعرب  آماا ابد العزيزه   والتعليميةه

ومن بين جوان  النمو لدى الطفا الت  تسع  الروضة قلد  تنميتاداه يحتدا جاند  

كا مكانة االية؛ ويلدس للوادا ا المامدة التد  تؤديادا اللغدة النمو اللغوي بما ريه من مشا

للطفاه را  أداة اتصاا وتفداه  كمدا أنادا أداة مامدة لتكدوين المفداهي ه وأداة للتعبيدر ادن 

 (.٧ه ص 2000النفس كريمان بديره قيميل  صادقه  
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اادي  رد  حيداة الطفداه  ٌ  وانتساا الطفا من بي ة المنزا قل  بي ة الروضدة حددى

لديده سدلي  ولكدن يحتداى قلد   Linguistic developmentن يكون النمو اللغوىرإما أ

االهتما  بايا الجان  من أجا قثراء  وتحفيز ه أو يكون نمًوا مضطربًا يعدان  ريده الطفدا 

من اضطرابات ر  املية اللغة والكال ه ويحتاى معده قلد  ادالى وتحسدين وتخفيدا مدن 

 علمة الروضة.حدة هي  االضطرابات وهنا ياار دور م

وتسا  معلمة الروضة بدور ما  ر  حياة الطفاه راد  تحتدا المرتبدة الثانيدة بعدد 

األبوين وأرراد األسرة المباشرينه وما تسو  به معلمة الروضة ليس امالً تعليميًدا رحسد  

با تُعد ه  المس ولة ان نمو الطفا نمًوا متوازنًا جسدديًاه وااطفيًداه واجتماايًداه واسليًداه 

لسيًاه ولغويًا م  تزويد  بسدر من المعلومات التد  تجعلده أاددر الد  متابعدة الدتعل  رد  وخ

المرحلددة االبتدا يددةه ويتددأثر الطفددا بسددي  ومعتسدددات وميددوا واتجاهددات هددي  المعلمددةه قيا 

ه 2015ينعكس كا يلس الد  شخصدية الطفدا ونمدو  العسلد  والمعرر  اصدا  نصداره  

 (.3ص

دان من أكثر األسالي  انتشاًرا ر  التواصدا بدين األردراده وبما أن اللغة والكال  يع

وبخالا أسالي  التواصا األخري رإن اللغدة والكدال  لامدا تأثيرهمدا الخداصه واوتامداه 

ورا دتاما ر  توصيا األركاره واآلراء والمشاار بصورة يمكدنا  رامامداه وبمدا يتناسد  

اايدةه كمدا تعدد اللغدة والكدال  وسديلتان م  اددراتا  وقمكانداتا  العسليدة والثساريدة واالجتم

أساسدديتان لتنميددة شددت  الماددارات األخددرى وخاصددة ردد  مرحلددة الروضددة ابد العزيددز 

 (.16ه ص 2013الشخصه  

واليه تكون معلمة الروضة هد  المسد وا الثدان  بعدد األبدوين رد  تكدوين جاند  

ه كمدا يسد  اللغويدةتا   النمو اللغوي لدى أطفاا الروضةه قيا يس  ال  ااتسادا بنداء حصديل

ال  ااتساا االى اضطرابات اللغة والكال  الت  يعدانون مناداه وبنداًء اليده يجد  تأهيدا 

هي  المعلمة بالسدر اليي يجعلاا اادرةً ال  السيا  بدورها األساسد  والماد ه وهدو تحسدين 

 الجان  اللغوى  اللغة والكال ( لدى أطفاا الروضة.



بندداء برنددامج تدددريب  اددا   الدد  التأهيددا وردد  ضددوء مددا سددبق يددرى الباحددى  أن 

التخاطب  للمعلمات لخفض اضطرابات اللغة والكال  لدى اينة من أطفاا الروضدة ربمدا 

يكون له دور كبير ر  تحسين ماارات األداء التدريس  وكفايدات المعلمدات مدن مادارات 

 التخاط ه مما يترت  اليه خفض اضطرابات اللغة والكال  لدى أطفالاْن.

  ::لة البحىلة البحىمشكمشك

تعد تحديًا كبيدًرا للمعلمدات رد  مجداا التربيدة   اللغة والكال  قن مشكلة اضطرابات  

الخاصددة مجاا التخاطدد ( ردد  مرحلددة الروضددةه وهدديا لمددا لاددا مددن آثددار الدد  تددأخره  

وتعدد اللغويه وكيلس ال  سلوكياتا  ر  كا المجاالت النفسية واالجتمااية واألكاديميدةه  

  ه  األكثر شيوًاا من بين ر ات التربية الخاصدةه وبدالرر  مدن اضطرابات اللغة والكال

حج  المشكلة الكبير رإن الدراسات تؤكد جاا كثير مدن النداس بأرلد  اضدطرابات اللغدة 

وهنداس ه  والكال  وباألسبا  المؤدية قليااه ويكثر تفسيرها بالخرارات والمعتسدات الخاط دة

ررتاْن لادا تدأثير اميدق رد  السدرارات التد  بعض األدلة ال  أن معتسدات المعلمات ومع

يتخدديوناا ريمددا يتعلددق بتعلدديماْنه وبالتددال  ممارسدداتاْن وتواصددلاْن ردد  البي ددة الصددفية 

 Malone, 2013  .) 

 ,McCormackكما يشير كا من مكورماسه ماكلويده مكاليسدتره وهاريسدون 

McLeod, McAllister, & Harrison, ,2009, p 98ت اللغة ( قل  أن اضطرابا

والكال  ه  أكثر االضطرابات شيوًاا لدى األطفاا ر  مرحلة الروضة؛ حيى تؤثر ال  

( من األطفداا %6( من األطفاا ر  سن ما ابا المدرسةه وال  %15( قل  %10حوال   

ر  سن المدرسةه ر  حين أشارت دراسة كا من جوزيه مدردو،ه أوزانه تشدن ه هيداه 

 ,Goozée, Murdoch, Ozanne, Cheng, Hill, & Gibbonجيبددون 

%(ه وتمثلدت   9.2( قل  أن اضطرابات اللغة والكال  تنتشر لدى األطفاا بنسدبة  2007

أه  توصياتاا ر  ضرورة التدخا رد  مرحلدة الروضدة لخفدض هدي  االضدطراباته أمدا 
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كدددا مدددن لدددويسه رريبيدددرنه هانسدددنه شدددتاينه شدددريبيرىه ينجددداره وتدددايلور دراسدددة 

 Lewis,Freebairn, Hansen, Stein, Shriberg, Iyengar, & Taylor, 

( مددن األطفدداا ردد  الطفولددة المبكددرة يعددانون مددن %15( رسددد أشددارت قلدد  أن 2006

 Memisevicاضطربات متعددة ر  اللغة والكال ه ودراسدة ميميسديفيتو وهدادزيتو  

& Hadzic,2013  التدد  أوضددحت أن نسددبة اضددطرابات اللغددة والكددال  تصددا قلدد )

( لدددى أطفدداا مددا ابددا المدرسددة   أطفدداا الروضددة(ه وممددا تسددد  يتضددح %34.4حددوال  

ضرورة االهتما  بخفض اضطرابات اللغدة والكدال  لددى هدؤالء األطفداا لمدا تمثلده مدن 

مشكلة كبيرةه ويلس من خالا االهتما  بإاداد معلمة الروضة قاداًدا يؤهلادا للتعامدا مد  

 هي  االضطرابات.

لدد  بعددض الدراسددات التدد  تدد  ارضدداا سددابسًا ومددن خددالا اطددالع الباحددى ا

والدراسات الت  تناولت ماارات معلمات الروضة ومن أهمية امتالس المعلمات للماارات 

والكفايات التدريسدية التخاطبيدة الالزمدة لخفدض اضدطرابات اللغدة والكدال  لددى أطفداا 

ت المعلمدات الروضة المتأخرين لغويًا ويوي اضطرابات اللغدة والكدال ه ومددى احتياجدا

اتضح وجود اجز كبير ر  البرامج التدريبية والتأهيلة ر  جاند  النمدو اللغدوي لألطفداا 

( الت  هدرت قلدد  2014حمدة السعدية ر  برامج المعلماته ومن هي  الدراسات  دراسة  

بندددداء برنامددددج تدريبدددد  مستددددرـ لتطويددددر الكفايددددات المانيددددة لمعلمددددات ريدددداض 

رصدد ألهد  االحتياجدات ( التد  هددرت قلد   2015ودراسدة رحدا  برردوى   اهاألطفددا

ودراسدة جمداا  التدريبية لمعلمات رياض األطفاا ر  رصوا الدمج مدن وجادة نادرهنه

( الت  هدرت قل  اياس أثر برندامج قرشدادي للمعلمدات ادا   الد  السصدص 2018ان  

لة اللغويددة لدددى أطفدداا التفااليددة ردد  خفددض اضددطرابات النطددق والكددال  وتنميددة الحصددي

الروضدددة رددد  قطدددار الددددمج التربدددويه ودراسدددة كدددا مدددن خلدددود الشدددمري وحمدددود 

( الت  هدرت الدراسة قل  التعرا ال  درجدة ممارسدة معلمدات ريداض 2019العليمات 

ودراسة مصدطف  رجد ه ورجد  سدلطانه وسدماـ   األطفاا لماارات االستعداد اللغوي.



رة تورير أخصا   تخاط  بالروضة لمالحادة ( الت  أوصت بضرو201٧ابد الرازق  

الطفا ومدى تسدمه ر  النمو اللغوي. والعمدا الد  تأسديس اسد  التخاطد  داخدا كليدات 

التربية. وقدخاا تخصص مدرب  النطق ر  الجامعدات وكليدات التربيدة رد  اسد  التربيدة 

 الخاصة قل  جان  التخصصات األخرى.

ريدر كداا  الروضدة معلمدات قادداد أن وااد   ارضاا  وتوضح الدراسات السابق

لتلبية المتطلبات التربوية المعاصرة ومواجاة التحديات الت  تحيط باألطفاا؛ حيى تحتداى 

سدات العربيدة المعلمات قل  تطوير ر  مادارتاْن وكفايداتاْن التدريسديةه وأن معاد  الدرا

أثنداء الخدمدةه والسليدا منادا  رد  كانت تات  بدراسة وااد  المعلمدات وحاجداتاْن التدريبيدة

تنميدة مادارات معلمدات  ال  هيا البحى للواوا أثناء الخدمة. ويأت  توجه نحو التدري 

 تحسدين وصدوالً قلد  المنشدوده التغييدر لتحسيدق مددخالً  يلس التخاطبيةه بااتبارالروضة 

 الماارات اللغوية لألطفاا.  

رد  ضدعا مادارات التخاطد   المعرريدة  البحدى تمثلت مشكلة تسد   ما ضوء ر 

واألدا ية( لدى معلمات الروضةه مما يترت  اليه اد  ادرة هؤالء المعلمات ال  خفدض 

الكدال  الشدا عة رد  مرحلدة الطفولدةه والعمدا الد  تحسدين السددرات اضطرابات اللغدة و

اللغوية لدى األطفاا المتأخرين لغويًاه الت  تحتاى قل  معاملدة مانيدة سدليمة تسدااد الد  

       خفض مثا هي  االضطرابات لدى األطفااه وتحسين ادراتا  اللغوية.

 واد حاوا البحى اإلجابة ان األس لة التالية 

ات التخاط  الالزمة للمعلمات لخفض اضطرابات اللغة والكال  لددى أطفداا ما ماار .1

 الروضة؟ 

ما التصور المسترـ لبرنامج تدريب  ادا   الد  التأهيدا التخداطب  للمعلمدات لخفدض  .2

 اضطرابات اللغة والكال  لدى أطفاا الروضة؟ 

 الروضة؟  ما راالية البرنامج التدريب  ر  تنمية ماارات التخاط  المعررية لمعلمات .3

https://kenanaonline.com/users/ibrahimabozaid/tags/77093/posts
https://kenanaonline.com/users/ibrahimabozaid/tags/2161/posts
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 ما راالية البرنامج التدريب  ر  تنمية ماارات التخاط  األدا ية لمعلمات الروضة؟  .4

هددا هندداس رددروق يات داللددة قحصددا ية بددين معلمددات الروضددة ترجدد  للعوامددا  .5

 والخبرة(؟   –ونوع المؤها  –التالية المؤها  

  ::أهداا البحىأهداا البحى

 هدا هيا البحى قل    

مدات لخفدض اضدطرابات اللغدة والكدال  لددى تحديد مادارات التخاطد  الالزمدة للمعل .1

 أطفاا الروضة.

وض  تصدور مستدرـ لبرندامج تددريب  لتنميدة مادارات التخاطد  المعرريدة واألدا يدة  .2

 لمعلمات الروضة.

ايدداس رااليددة البرنددامج التدددريب  ردد  تنميددة ماددارات التخاطدد  المعرريددة واألدا يددة  .3

 لمعلمات الروضة.

إلحصا ية بين معلمات الروضة التد  ترجد  للعوامدا تحديد مدى الفروق يات الداللة ا .4

 والخبرة(.  –ونوع المؤها  –التالية  المؤها 

  ::أهمية البحىأهمية البحى

 يمكن لنتا ج هيا البحى أن تفيد الجاات التالية   

 اد تفيد المعلمات ر  رر  كفاءتاّن وتحسين أداء املاّن من خالا التأهيا التخاطب . .1

بية والتعلي ه والسا مين الد  بدرامج التددري ؛ حيدى اد تفيد المس ولين ر  وزارة التر .2

قن اطالع المس ولين ال  ماارات التخاطد ه وكيفيدة تحسدين مسدتوى المعلمدات ادد 

 تفيده  ر  النواح  التالية   

 قاداد المعلمات ابا الخدمةه وبعد الخدمة. 

 وض  تصورات لبرامج تدريبية بصورة أرضا ر  المستسبا. 

 يجابية وتدايمااه أما السلبية مناا ريت  تالرياا.  الواوا ال  الجوان  اإل 

 اد تفيد الباحثين ر  رتح المجاا لدراسة جوان  أخرى تتعلق بالبحى. .3



 .بايا المجاا المتعلسة بالدراسات العربية المكتبة قثراء ر  البحى هيا نتا ج تسا   .4

لمتمثلدة رد  كما تأت  أهمية هيا البحى من خالا محاولة الباحدى قادداد أداة البحدى ا .5

 .مسياس ماارات التخاط  لمعلمات الروضة

  خطوات البحى وقجراءاته خطوات البحى وقجراءاته 

 سار البحى ورسًا للخطوات واإلجراءات اآلتية 

أواًل  دراسددة ناريددة تتضددمن  مراجعددة البحددوىه والدراسدداته واألدبيددات التربويددة يات 

 الصلة بموضوع البحى.

 ثانيًا  دراسة تجريبية تتضمن   

 ات التخاط  المعرريةه واألدا ية لمعلمات الروضة.قاداد اا مة بماار 

 قاداد مسياس ماارات التخاط  لمعلمات الروضة. 

بناء البرنامج التدريب  السا   الد  التأهيدا التخداطب  للمعلمدات لخفدض اضدطرابات  

 اللغة والكال  لدى أطفاا الروضة.

 البحى. التطبيق السبل  لمسياس ماارات التخاط  لمعلمات الروضة ال  اينة 

قجراء تجربدة البحدىه وتطبيدق البرندامج التددريب  لتنميدة مادارات األداء التخداطب   

 للمعلمات لخفض اضطرابات اللغة والكال  لدى أطفاا الروضة.

 التطبيق البعدي لمسياس ماارات التخاط  لمعلمات الروضة ال  اينة البحى. 

وتسددي  التوصدياته رصد النتا جه وتحليلاداه وتفسديرها رد  ضدوء ردروض البحدىه   

 .والبحوى المسترحة

  ::مصطلحات البحىمصطلحات البحى

 (Training program) :التدريبى  البرنامج .1
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والمفاهي ه  اإلجراءاته من يمكن تعريا البرنامج التدريب  قجرا يًا بأنه  مجمواة

 الماداراته مدن مجمواة تتضمن المية أسس بناًء ال  والخطوات المنامة والمخططة

تسااد ر  قاداد وتأهيدا معلمدات الروضدة لتنميدة  الت  والتسنيات واألنشطةه والخبرات 

محدددة؛ ممدا يسدا  رد   زمنيدة األدا ية( لدياْنه خالا رترة  -ماارات التخاط   المعررية

 خفض اضطرابات النطق والكال  لدى أطفاا الروضة.

 (Speech Skillsمهارات التخاطب:) .2

ضدة قجرا يًدا الد  أنادا  مدا يعرا الباحى ماارات التخاطد  لددى معلمدات الرو

تمتلكه معلمات الروضة من معارا تتعلق باللغة والكال  واضدطرابات النطدقه وأداءات 

تتعلدق بإادداد جلسدة التخاطد ه وتنفيديهاه وتسويمادا مد  أطفداا الروضدة للتواصدا مد  

 اآلخرين؛ سواًء ال  مستوى االستيعا ه أو االستسبااه أو التعبير اللفا .

 (Speech and Language Disorders ة والكالم:)اضطرابات اللغ .3

ا الدد  أناددا  وصددا لمدا يعددان  مندده األطفدداا ردد  مرحلددة  يعررادا الباحددى قجرا يددً

الروضة من مشاكا خاصة بإنشاءه أو تكوين أصوات اللغة والكال  الضروريّة للتواصدا 

 م  اآلخرين.

 (Kindergarten Female Teachers معلمات الروضة:) .4

ا قجرا يًا بأناا  كا من تتول  رسميًا املية تعلي  األطفاا رد  مرحلدة يمكن تعريفا

ما ابا المدرسة الروضة(؛ بادا قكسا  األطفداا بعدض المادارات اللغويدةه ومادارات 

 االستعداد للتعل .

  والدراسات السابسةوالدراسات السابسةاإلطار الناري  اإلطار الناري    

  SSppeeeecchh  RReehhaabbiilliittaattiioonnأوالً   التأهيا التخاطب   أوالً   التأهيا التخاطب   

 – American speech واللغدة والسدم  األمريكيدة تعدرا رابطدة الكدال  

Language- Hearing Association ) اضدطرابات التخاطد  الد  أنادا اصدور



الفرد أو اد  ادرته ال  استسبااه وقرساا ومعالجدة وراد  مفداهي  أو رمدوز اللغدة سدواء 

 (.143ه ص2006كانت لفاية أو رير لفاية حمدي الفرماويه  

المفداهي  المرتبطدة بالتأهيدا التخداطب ه حتد  يمكدن واليه يمكدن توضديح بعدض  

الواوا بشكا صحيح ال  ما تحتاى قليه معلمة الروضةه وتستطي  من خالله خفدض مدا 

 يعان  منه األطفاا بالروضة من اضطرابات اللغة والكال .

 The relationship between  العالقةة بةيا التوا ةل واللغةة والتخاطةب .1

communication, language and speech: 

يتطلدد  البحددى ردد  الدد  التخاطدد  ابتددداًء البحددى ردد  مفاددو  التواصددا واالاتدده 

بالتخاط . قي العملية التخاطبية ال يمكن أن تت  دون تواصا بين طرر  الخطدا ه وتدورر 

 كا شروط النجاـ لتلس العملية.

  المباشدر ويت  التواصا بين األرراد من خالا األلفااه والتعبير امدا يريدد  بدالكال

ه وبالتال  كانت اللغة ه  واسطة هديا التواصدا. وال ريد  أن -والمكتو   -ورير المباشر

يعرراددا ابددن جندد  بأناددا مددن هدديا الجاندد  بحدددها أصددوات يعبددر باددا كددا اددو  اددن 

رادا الد  مددكور (. 33ه ص 2010أرراضا ب أبو الفتوـ ابدن جند ه ه ص 200٧ويُعّرِّ

 ه تسددتخدمه الجمااددة ردد  التفكيددر والتعبيددر ( بأناددا  بناددا  صددوت  رمددزي داللدد111

 واالتصااب.

قلد  امليدة التفاادا بدين األردراد  Communicationويشير مصطلح التواصا 

والتعبير ان الحاجات والررباته واد يكدون التواصدا   هبادا نسا المعلومات والمفردات

ويلددس مدن خددالا  Non-Verbalأو ريددر لفاد  Verbal Communicationلفايًدا

يماءاته أو الصوره أو اللغة المكتوبةه أو لغة اإلشارة  زياد كاماه وشدريفة الزبيدريه اإل

وصا   كاماه وروزية الجالمد ه ومأمون جمياه ووا ا الشرمانه ووا دا أمدينه ويحيد  

( أن 61ه ص 2014(. ويرى الطي  محمدد  310ه ص 2011السبال ه ويوسا العايد ه 
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ا  األلفداا رد  التعبيدر ادن احتياجاتدهه ورراباتدهه التواصا هو ادرة الطفدا الد  اسدتخد

ومتطلباتهه وكيلس را  األوامر اللفاية من المحيطين به؛ بما يحسدق التواصدا اللفاد  مد  

 المعل ه واألارانه واألسرة.

كما أنه ال يتواا معند  االتصداا الد  توجيده رسدالة مدن شدخص آلخدره وقنمدا 

األوا رًدا ان موضوع االتصداا سدواء كدان االتصاا تبادا بين طررينه ويتلس  الطرا  

هيا الرد بشكا سري ه أو يت  تأجيله لوات آخدره وقيا كاندت الرسدالة موجادة لطدرا وال 

 .(15ه ص 2001  زين  شسيره  ننتار رًدا لاي  الرسالة رإناا تصبح بثًا أحاديًا

( أن التواصدا هدو  بتلدس العمليدة 18ه ص 2006وييكر ابدد العزيدز الشدخص  

ة الشاملة الت  تتضمن تبادا األركاره واآلراءه والمشاار بين األردراد بشدت  الوسدا ا الفني

واألسالي  مثا  اإلشارات واإليماءاته وتعبيرات الوجدهه وحركدات اليددينه والتعبيدرات 

االنفعاليةه رضالً ان اللغةه وتُعد اللغة المنطواة  الكال ( أحد أشكاا التواصدا التد  تتديح 

 علومات بصورة دايسة ومفصلةب.للفرد نسا الم

( أن التواصا اإلنسدان  يو طبيعدة 18-1٧ه ص ص  2009ويوضح كري  أحمد   

معسدة؛ وهيا ما جعا من الصع  وجود تعريا موحدد ادالم ؛ لديا ااتمدد الدبعض الد  

 تحديد خصا ص املية التواصا كالتال    

 التواصا املية تبادا معلومات. 

 تكنيس لتبادا األركار بكفاءة.  

 املية تبادا رسا ا شفايةه أو رير شفاية ومكتوبة. 

متعارا    رمزيةه  رسا ا  طريق  ان  األرراد  بين  المعان   تبادا  خاللاا  يت   املية 

 الياا لفاية كانت أو رير لفاية. 

 Effective ( أن التواصا الفعاا(Mouzakitis 2012,P4ويرى موزاكيتس 

communication ه مدن خدالا الرسدا ا اللفايدةيعند  أن الفدرد يفاد  المتحددى معد 



Verbal messages  اددن طريددق الرمددوزه أو األنامددة اللغويددة linguistic 

systems  .الت  تمثا ركرةه أو مفاو ه أو تجربة 

 Speech( العمليدة التخاطبيدة16-15ه ص ص 2011واد اّد أحمد المتوكدا  

Process    بدين مدتكل   امليدة تواصداه وحدد التخاطد  أنده  ب كدا امليدة اتصداا تدت

ومخاط  ر  مسا  معينه ابر اناة معينة اد تكون لغة  ملفواة / أو مكتوبة (ه أو قشارةه 

أو صورةه أو رير يلسب. وصنفه قل  تخاطبين   تخاط  يفض  قلد  تواصداه وتخاطد  

ال يفض  قل  تواصا. وأشار أن التخاط  المفض  قلد  التواصدا ال يدت  وال يحصدا قال 

ما  الفاد  المدتكل  مدن حيدى  رحدوا ه ومدن حيدى مسصدد  معًداه أمدا حين يفا  المخاط  ت

ا؛ حدين ال  التخاط  رير المفض  قلد  تواصداه رإنده يحددى رد  حدالتين؛ األولد  امتناادً

يتساس  المتخاطبان األداة المتواصا بااه والثانية حين يشدو  الخطدا  اضدطرا  مدا رد  

خاط  ااديةه أو مرضد  نداتج ادن خلدا مسوماته البنيوية نفسااه أو ر  مطابسته لمسا  الت

 نفس ه أو اسل  لدى المتكل  أو المخاط . ولخص هيا التصنيا ر  الشكا التال  

 

 ( 1شكل )

 (16، ص 2011التخاطب حسب ما يفضى إليه الم در )أحمد المتوكل، 
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ومما تسد  يج  ال  معلمات الروضة أن يكْن ال  دراية كاملة بالفروق بين هدي  

الت  تمثا األسداس رد  بنداء المادارات اللغويدة لألطفداا بمرحلدة الطفولدةه المصطلحات  

ريج  التفريق بدين مصدطلح اللغدة ومصدطلح الكدال ه ومصدطلح التواصداه والتخاطد ؛ 

حت  يستطعْن ريما بعد بنداء برندامجه ووضد  أهدداا صدحيحة للبدرامج اللغويدة المسدمدة 

 صا.لألطفاا اليين يعانون من مشاكا ر  اللغة والتوا

 :Speech conceptمفهوم التخاطب .2

تتعدددد تعريفددات التخاطدد  حيددى يعددرا التخاطدد  بأندده  بالسدددرة الدد  توايددا  

الماارات اللفايةه واللغويةه والصوتيةه وماارات الفصاحة للتواصا م  اآلخرين؛ سدواء 

ال  مستوى االستيعا ه أو التعبير. كما أن املية التخاطد  امليدة معسددة؛ يشدترس ريادا 

 –السددرة العضدلية    –لمرسا والمستسباه ولك  تت  يجد  تدورير اآلتد   السددرة السدمعية  ا

ادوة انددراع هدواء الزرير ابدد     –السددرة التنفسدية    –السددرة العسليدة    –السدرة العصبية  

 (.109ه ص  2018السنجريه  

ويعرا أخصا   التخاط  بأنه الشدخص الديي يسدو  بتددري  الطفدا الد  امليدة 

الكال   ورير مس وا تماًما ان أي تشخيص أو تصنيا لحالة الطفدا؛ رادو السدا   النطق و

ال  التدري  الد  مخدارى األصدوات والكلمدات والجمدا .... وريرهداه أمدا التشدخيص 

والتصنيا رمس ولية متخصصين آخرينه ورريدق امدا متكامدا كأخصدا   االختبداراته 

نجددرة ومتخصددص الجراحددة أو وطبيدد  المددأل واألاصددا ه وطبيدد  األنددا واألين والح

 (.6ه ص  201٧جراحة الف  واألسنان.  آية مصطف ه  

ويج  أن تمتلس معلمة الروضة خصا ص وسمات أخصدا   التخاطد  وماارتدهه 

ويلس يرج  قل  سببين أولاما  أناا تتعاما م  مرحلة الطفولة التد  ريادا يدت  بنداء اللغدةه 

وثانياا  أن مرحلة الطفولة والروضة يكثدر وتكوين الحصيلة اللغوية لدى هؤالء األطفااه 

رياا اضطرابات اللغة والكدال  والنطدقه رانداس أطفداا لدديا  تشدو ه وقبدداا وحديا رد  



الكال ه وهناس أطفاا آخرون لديا  تأخر لغدويه ولجلجدة أثنداء الكدال ه وهدو مدا يوضدح 

 أهمية امتالس معلمة الروضة لتلس الماارات.

 The Importance of Speech: أهمية التأهيل التخاطبي   .3

Rehabilitation   

التأهيا التخداطب  هد  طريسدة تدريبيدة االجيدة تركدز الد  مسداادة األطفداا الديين 

يعددانون مددن اضددطرابات ومشدداكا ردد  اللغددة والكددال ه بادددا تحسيددق التواصددا الفعدداا مدد  

 ,Haldin) اآلخرينه وخفض حدة اآلثار السدلبية التد  ادد تدنج  ادن تلدس المشداكا اللغويدة

Loevenbruck, Hueber, Marcon, Piscicelli, Perrier & Baciu, 2020)  

دوًرا حاسدًما رد  ادالى  Speech Rehabilitationويلع  التأهيدا التخداطب 

وخفض حدة اضطرابات اللغة والكال  ر  العديد من الماارات المتعلسة بالتواصداه سدواًء 

تخاطب  الطفدا الد  بنداء العالادات السدليمةه الشفوي أو المكتو ؛ حيى يسااد التأهيا ال

 ,Wong) با ويمكن أن يحسن نواية الحياة بشكا اا ه ور  هيا اإلطار يوضح ووند  

2020,p 79)   أهمية التأهيا التخاطب  ر  النساط التالية 

يعما التأهيا التخاطب  ال  تنمية الماارات لألطفااه كمدا يمكدن أن يسدااد رد  تعلدي   -

مطابسة العواطا م  الوجو  أثنداء المحادثدة؛ كمدا أنده يتنداوا مادارات مااراته مثا   

أكثر تجريًدا مثا را  لغة الجسده وهيا الدا  يمكن أن يسااد الطفا أو حت  الكبار رد  

بناء االاات أاوى مد  اآلخدرين وأكثدر قشدباًاا. راألطفداا الديين يجددون صدعوبة رد  

رالبًا ما يكارحون من أجدا بنداء هدي   Social interactions التفااالت االجتمااية

الروابط والعالاات االجتمااية الت  يستطي  األطفاا العاديون بنا ادا دون انداء؛ وهديا 

ه وهندا  depressionواالكت دا  Lonelinessيمكن أن يؤدي قل  الشعور بالوحددة 

 آلخرين.يأت  الدور الما  للتأهيا التخاطب  اليي يمكن الطفا من التواصا الفعاا م  ا
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يسددااد التأهيددا التخدداطب  األطفدداا ردد  تطددوير طددرق للتواصددا تمكددنا  مددن تلبيددة  -

احتياجدداتا  ورربدداتا   واددد يكددون هدديا التواصددا ريددر لفادد ه مثددا  اإليمدداءاته أو 

تعبيرات الوجدهه أو لغدة اإلشدارةه أو اسدتخدا  نادا  تبدادا الصدوره أو يمكدن تعلدي  

بية لطل  ما يريدون أو يحتاجون قليده قيا لد  األطفاا استخدا  أصوات بسيطة أو تسري

 يتمكنوا بعد من اوا كلمات أو جما كاملة.

بشددكا اددا ؛  Cognitive abilitiesالتأهيددا التخدداطب  يحسددن السدددرات المعرريددة -

 Cognitive ويلدددس ألن الكدددال  والتواصدددا همدددا مفتددداـ التطدددور المعررددد 

development  . 

 لدى األطفاا.Literacy skills تابة  يسااد ر  تحسن ماارات السراءة والك -

انددما   Self- confidenceيعما التأهيا التخداطب  الد  بنداء ثسدة الطفدا بنفسده -

 يتمكن من التواصا م  اآلخرين بشكا طبيع .

ومما تسد  يمكن النار قل  أهمية التأهيا التخاطب  لمعلمات الروضة بأنه الوسديلة 

مادارات أطفداا الروضدة اللغويدة واالجتماايدةه   الت  تستطي  من خاللاا المعلمات تنمية

حيى يسااد تأهيا المعلمدات الد  اكسداباْن مادارات معرريدة تتعلدق باضدطرابات اللغدة 

والكال  الت  تنتشر بدرجة كبيرة ر  تلس المرحلةه كما يسااد ر  تنمية الماارات األدا يدة 

ألطفاا سدواًءا كاندت ررديدة أو المتعلسة بتخطيط وتنفيي وتسوي  الجلسات الت  تعسد لاؤالء ا

 جماايةه مما يسا  ر  تحسين مااراتا  وخفض اضطراباتا .

    SSppeeeecchh  aanndd  LLaanngguuaaggee  DDiissoorrddeerrssثانيًا  اضطرابات اللغة والكال  ثانيًا  اضطرابات اللغة والكال  

تعد اضدطرابات اللغدة والكدال  مدن االضدطرابات التد  تحددى لددى األطفداا رد  

مخارجادا الصدحيحةه وادد    مرحلة الروضة نتيجة أخطاء ر  قخراى أصوات الكال  من

تشكيا هي  األصوات بالصورة المسبولة واد  الوا  من اِّبا السدا مينه وتختلدا درجدات 

 االضددطرابات مددن مجددرد اضددطرا  بسدديط  قلدد  االضددطرابات الحددادةه حيددى اإلبددداا

Commutation  والحياOmission  واإلضارةAddition  والتشويهDistortion. 



 Developmentalال  أحدد االضدطرابات النما يدةوالكد اللغةوتُعد اضطرابات 

Disorders    األكثر شيوًاا رد  رتدرة الطفولدة المبكدرة؛ حيدى تمثدا نسدبة انتشدار هدي

% مدن مشدداكا اللغدة بددين األطفداا الدديين 60ه وتحددى حددوال  %6االضدطرابات حددوال  

 Linguisticsسددنواته كمددا اددد تسددب  المشدداكا اللغويددة 3-2تتددراوـ أامدداره  بددين 

Proplems   آثاًرا ضارة ر  وات الحق قيا ل  يت  االى هي  المشاكا ر  وادت مبكدره

 لدديلس يعددد مددن األهميددة وجددود الكددادر المؤهددا والسددادر الدد  تنميددة ماددارات اللغددة

Language Skills    لدى األطفاا ر  مرحلة رياض األطفااASHA, 2018) .) 

طفدداا رسدد أثبتددت درسددة ورالبًدا مددا ينددتج ادن هددي  االضددطرابات مشداكا لدددى األ

 Ratul, D et al, 2017 أن االضدطرابات رد  امليدات الكدال  تعيدق بشدكا كبيدر )

السدرة ال  التواصاه وتؤثر سلبًا ال  االتصاا االجتمداا  والنفسد  للطفداه وادد يسدا  

السا مون ال  تربية الطفا سواًء األبوين أو المعلمة دون واد  بتفداا  هدي  االضدطرابات 

   وض  برامج االجية اا مة ال  أسس المية صحيحة.قيا ل  يت
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تتعدددد تعريفددات اضددطرابات اللغددة والكددال ه ومناددا تعريددا قياددا  البيددبالوي 

( حيى ارا اضطرابات اللغة والكال  بأنادا ابدارة ادن اجدز الطفدا 11ه ص  2006 

أو أكثر من االضطرابات التاليدة    ان نطق بعض األصوات اللغويةه ويبدو يلس ر  واحد

حيا صوت أو أكثر من الكلمةه أو تحريا الصوت بصورة تسربده من الصوت األصل  

رير أنه ال يماثله تماًماه أو قبداا نطق صدوت بددالً مدن صدوت آخدر  أو قضدارة صدوت 

 زا د قل  الكلمة.

ت رد  والكال  هو مصطلح شاما يشير قل  مزيج من الصدعوبا اللغةاضطرابات  و

والتمثيددا الصددوت   Motor productionواإلنتدداى الحركدد  perception اإلدراس

ألصوات وشرا ح الكال   بما ر  يلس السوااد الصوتية الت  تحدد شكا وتركيد  وضدغط 
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  ,Nussipzhanova) المسطد  الصدوت ه وكديلس التد  تدؤثر الد  وضدوـ الكدال  

Berdibayeva, Garber, Tuyakova,  Mursaliyeva,  & 

Baizhumanova, 2018,p 2574). 

اللغدة ( اضدطرا  (ASHA, 2018وتعرا الجمعية األمريكيدة للسدم  والكدال  

والكال  ال  أنه  بضعا ر  نطق الطفا ألصوات الكال ه والطالاةه والصوته والفاد ه 

 واستخدا  أنامة الرموز المنطواة أو المكتوبةب.

الحركد  للكدال ه أو ادد  السددرة   كما تعرا بأناا  بصعوبات ر  ماداهر اإلنتداى

الد  قنتاى أصوات كالمية محددةه راد  أخطداء كالميدة تندتج ادن أخطدداء ردد  حركددة 

الفدس واللسانه أو اد  تسلسلاا بصورة مناسبة؛ مما يحدى تشويًااه أو قضدارةه أو حديرًاه 

ن وهدي  االضطرابات اد ال ترج  قل  أسبا  اضوية اداهرة ولكدن ترجد  قلد  الحرمددا

 Emotionalوالمشدداكا االنفعاليددةEnvironmental deprivation البي ددد  

Problems   ومشداكا الطفولدة وتدأخر النمددوKeegstra, Post & Goorhuis-

Brouwer, 2010, p 184.) 

( اضددطرابات اللغددة والكددال   198ه ص 2013ويعددرا ابدددالعزيز الشددخص  

ورة سليمةه نتيجة لمشاكا ر  التناسدق بأناا  باد  السدرة ال  قصدار أصوات الكال  بص

العضددددل ه أو ايدددد  ردددد  مخددددارى أصددددوات الحددددرواه أو لفسددددر ردددد  الكفدددداءة 

ه أو خلدا اضدويه ولكد  يدت  التعدرا الد  هدي  Language proficiencyاللغويدة

ا أو اضددطرابًا رإناددا يجدد  أن تعددوق امليددة التواصددا  Hinderالحالددة وااتبارهددا ايبددً

communication processأن تسددترا  اهتمددا  الشددخص المتحدددىه أو أن  ه أو

 تفض  قل  معاناة الفرد من السلق وسوء التوارق االجتماا  من جراء يلس.  

( أنده البدد مدن 18-1٧ه ص ص  2009ويرى ابدالعزيز الشخصه والسيد يس   

 توارر ثالثة محكات ك  يمكن الحك  ال  الكال  بأنه مضطر ه تشما 

 بصورة ملحواة.االختالا ان الكال  العادي   



 تشويه الرسالة الت  ينسلاا لآلخرينه أو اإلخفاق ر  يلس. 

درجددة تعددوق امليددة التواصدداه  Disruptionأن يصددا االخددتالا والتشددويو 

 ناًرا للتأثير السلب  لكال  الفرد المضطر  ال  المستم .

ر  حين يعرا اداموس الرابطدة األمريكيدة لعلد  الدنفس اضدطرابات الكدال  الد  

اضطرا  ر  الكدال  ينطدوي الد  االسدتبدااه أو الحدياه أو التشدويهه أو قضدارة أناا  ب

(ه ويعرراددا جدداري VandenBos,  2015, P 77أصددوات الكال  صددوتيات( 

( ال  أناا  بأي اضدطرا  رد  اللغدة يشدما االسدتبدااه أو 4٧٧ه ص 2015راندنبوس  

 اإلبعاده أو التشويهه أو قضارة األصواتب.

جماا يلس ر  أن الطفا رد  مرحلدة الروضدة انددما يعدان  مدن ومما تسد  يمكن ق

حيا بعض األصوات من كالمهه أو قبداا حدرا مكدان حدرا أخدره أو قضدارة حدرا 

جديد للكلمة المنطواة وريرها من المااهره رإنه بالتال  يعان  من اضطرابات ر  النطدق 

ة لددياا مدن ه ويحتاى قلد  معلمدSpeech and Articulation Disorders والكال  

 اإلتسانه والممارسةه والدراية الكفايدة رد  مجداا التخاطد   ولددياا مدن التأهيدا الماند 

Vocational Rehabilitation  .ما يؤهلاا للتعاما م  مثا هي  المااهر 

 : Speech and Language disordersاضطرابات اللغة والكالم لدى األطفال  .2

 ,Şahlı, Şahin, & Belgin, 2018)سال  وشاهين وبلجين  كا من يشير  و 

p 475)  أن اصور اللغة والكال  يعن  أن الطفا يسو  بتطدوير الكدال  أو اللغدة بالتسلسدا

 language الصحيح ولكن بوتيرة أبطأ من المتواد ه رد  حدين يشدير اضدطرا  اللغدة

disorder  أو الكال  قل  أن ادرة الطفا ال  الكال  تختلا مدن حيدى الندوع ادن النمدو

مويج . ويعتبر تأخر ونمو التواصدا اللفاد  أحدد أكثدر العالمدات المعروردة لألطفداا الن

المصابين باضطرابات اللغدة والكدال . ويمكدن أن يكدون مسدتوى نمدو اللغدة لددى الطفدا 

 Canadian Association of)أرضددا دليددا الدد  اضددطرا  النمددو اللغددوي
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Speech–Language Pathologists and Audiologists, 2018) كمدا .

أراد المركز الوطن  لإلاال  لألطفاا والشدبا  يوي اإلااادة بدأن واحدًدا مدن كدا اشدرة 

ه وأن أكثدر اللغة والتواصداأشخاص ر  الواليات المتحدة األمريكية يعان  من مشكلة ر  

 مددن مليددون طفددا ردد  المدددارس لددديا  نددوع واحددد مددن اضددطرابات  اللغددة والكددال  

(NICHCY, 2018). 

اا ما ابا المدرسة اليين يعدانون مدن اضدطرابات اللغدة  الديين تتدراوـ أطف  كما أن

 Receptiveسنوات( اد يواجاون مشاكا تتعلدق باللغدة االسدتسبالية  6و  3أاماره  بين 

Language  ه واإلدراس السمعAuditory Perception  ه وماارات اللغة التعبيريدة

 Expressive Languageاليين يعدانون مدن اصدور اللغدة  . واادة ما يواجه األطفاا

ه   Gesturesاالستسبالية ر  رترة مدا ابدا المدرسدة صدعوبات رد  راد  معدان  اإليمداءات

ه واإلجابدة اددن األسدد لةه ووصدا الصددور واألشددياءه Instructionsواتبداع اإلرشددادات 

 وأخي األدوار أثناء المحادثة. من ناحية أخرىه يعان  األطفاا اليين يعدانون مدن اضدطرا 

 الكال ( من مشاكا ر  طدرـ  Expressive Language Disorder اللغة التعبيرية 

األسد لةه واسدتخدا  اإليمداءاته وتركيد  الجمدا النحويدةه وتعلد  اإليسداع واألردان ه وبدددء 

 ,Brown, Beck, Steuerwald, Alexander) المحادثدددات واسدددتمرارها

Samaan, Kahn, &Mansour,.2016, p138)  . 

( أن التددخا المبكدر  (ASHA, 2018جمعية األمريكية للسدم  والكدال  وتؤكد ال

يسااد ر  خفض مشاكا اللغة والكال ه كيلس رد  المشداكا التد  ادد تترتد  الد  التدأخر 

اللغويه مثا  مشاكا السراءة والكتابةه كديلس ادد يسدااد التددخا المبكدر الطفدا أن يكدون 

دليا ال  أهمية توجيده االهتمدا  باألطفداا   أكثر نجاًحا ر  العالاات الشخصيةه ولعا هيا

 ر  مرحلة رياض األطفاا.

 ,Sahli)يدرى سدال   Linguistic Evaluation ور  قطدار التسيدي  اللغدوي 

2017,p 395)   أن اختبارات اللغة والكال  لاا دور ما  رد  تسيدي  تطدور اللغدة والكدال



بالمعلومات المسدمة من الوالدين رد   لدى األطفاا. رعادة ما يت  تسيي  تطور الكال  لألطفاا

امر السنتين. بعد السنتينه يت  استخدا  االختبارات للتسييمات المتعلسدة بتطدور اللغدة لددى 

 ألطفااه وتستخد  االختبارت الت  تسيس ماارات اللغة االستسبالية والتعبيرية.

 ,Storkel)ويوضدددح كدددا مدددن سدددتوركاه كوميسددديدوه رليميدددنجه ورومدددين 

Komesidou, Fleming, & Romine, 2017, p 113)  أن هندداس بعددض

المبكددرة خددالا مرحلددة الطفولددة التدد  اددد تنددير بتشددخيص الحددق  Indicatorsالمؤشددرات

والكدال ه ومددن األمثلدة الدد  يلدس االنسددحا ه والعزلدةه واددد  االهتمددا   للغددةالضدطرا  ا

يماءاته الثرثرة رير بالمشاركة ر  األنشطة م  األطفاا ممن ه  ر  سنهه اد  استخدا  اإل

 المفاومةه اختالا اإلنتاى اللغوي كًما ونوًاا ان األطفاا يوي النمو اللغوي العادي.

بددوتر ه ديفدديسه دونينفيلددد بيليددده رينيسددتاسه سددتويا جددامونه ره ردد  حددين يشددير بيتدد

-Peter, Potter, Davis, Donenfeld-Peled, Finestack, Stoel)ويوكويامدا 

Gammon, & Yokoyama, 2020,p 32)   قلدد  أندده يمكددن الحكدد  الدد  وجددود

 اضطرابات ر  الكال  من خالا بعض المحكاته الت  يمكن  يكرها ال  النحو التال  

 صعوبة سماع الكال ه أو خروجه بشكا مشوو.  -

 صعوبة را  الكال  المنطوق أي أنه رير واضح يشوبه الغموض. -

 خلا ومشاكا ر  قنتاى األصوات وتشكيلاا. -

 ألفاا رير مناسبة للسياق. اختيار -

 حيا(.  -قدرا   -كثرة األخطاء ر  تركي  األصوات لتكوين الكلمات  قبداا  -

 أخطاء وايو  لغوية وقيسااية ر  نبرة الكال .  -

 ال يتناس  الكال  م  سن وجنس الطفا.  -

 Nussipzhanova, et al, 2018,p)وآخددرون  نوسدديزياانوراويددرى 

اند األطفاا اد تاار ر  صعوبات نطدق أصدوات   أن اضطرابات اللغة والكال    (2575
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معينة بالكلماته وهيا يمكن أن يجعا مدن الصدع  راد  كالماد ه ومدن ناحيدة أخدرى ادد 

يكون لدى األطفاا اليين يعانون من اضطرابات اللغة والكدال  مادارات لغويدة جيددةه أي 

يح. وتشدما أنا  يفامون الكلمات والجما بشكا جيده ويمكنا  صيارة الجما بشدكا صدح

اضطرابات اللغة والكال  لدى األطفاا مجموادة متنوادة مدن الحداالت التد  تعيدق اددرة 

األطفاا ال  التواصا. وتعتبر اضطرابات اللغدة والكدال  الحدادة خطيدرة بشدكا خداص؛ 

حيى تمن ه أو تعوق مشاركة واندماى األطفاا رد  األسدرة والمجتمد ه كديلس تدؤثر الد  

  Academic Achievment. تحصيلا  الدراس 

تلخيًصا لما سبق ارضه يمكن السدوا قن األطفداا الديين يعدانون مدن اضدطرابات 

اللغة والكال  لديا  صعوبات ر  را  ما يساا لا ه ويواجادون صدعوبات رد  التعبيدر ادن 

أركدداره ه ولددديا  مشدداكا اتبدداع التوجياددات وتدديكر المعلومدداته وصددعوبات ردد  قنتدداى 

مفاومدةه ومشداكا تتعلدق بالتفاادا واللعد  مد  اآلخدرينه األصوات الت  ه  واضدحة و

 كيلس يواجاون صعوبات ر  السراءة والكتابة.

   kindergarten female teachers ثالثًا: معلمات الروضة:  

قيا كان الطفا هو األما الوحيد لألبوينه وهو مستسبلاما اليي ينتارا ه رإن معلمدة 

مستسباه راد  أهد  شد ء رد  حيداة الطفدا بعدد الروضة ه  صانعة األما وصانعة هيا ال

األبددوينه وهدد  مصدددر اإللاددا  الحسيسدد  لددهه والمصدددر الدديي يعتمددد اليدده  ردد  تكددوين 

 شخصيته.

  معلمة الروضة معلمة الروضة   ..11

تعرا معلمة الروضة بأناا  بالمس ولة ادن تربيدة األطفداا داخدا ردرا النشداط 

قلد  تحسيدق األهدداا وخارجاا من خالا تعايشاا م  األطفااه وتادا من خدالا املادا  

التربوية للروضةه وه   الت  تسو  بتربية الطفاه وتسع  قلد  تحسيدق األهدداا التربويدة 

الت  يتطلباا المنااىه م  مراااة الخصدا ص العمريدة لتلدس الف دةه كمدا أنادا تسدو  بدإدارة 

النشاط وتنايمهه رضدالً ادن تمتعادا بمجموادة مدن الخصدا ص الشخصدية واالجتماايدة 



ية الت  تميزها ان ريرها من معلمات المراحدا العمريدة األخرىب خالدد اثمدانه والتربو

 (.149ه ص 201٧

كما تعرا بأناا  بالمعلمة المتخصصدة التد  تسدو  الد  تربيدةه وتعلدي ه وراايدة 

وتنش ة األطفاا  وتسد  لا  الخبرات والماارات بما يتناس  مد  خصا صدا ه وتسدا  رد  

اه وسددلوكيًاه تنميددة جميدد  جواندد  الطفددا جسددم اه ولغويددً اه واجتماايددً اه وانفعاليددً يًا واسليددً

 (.209ه ص 2018ودينيًا ال  اتمانه  

واليدده رددإن معلمددة الروضددة تعتبددر المسدد ولة مسدد ولية كاملددة اددن جواندد  النمددو 

المختلفةه ومناا الجاند  اللغدوىه وادالى جواند  السصدور ريدهه كمدا أنادا البدد أن تسدو  

ااه ومراادداة احتياجدداتا  وادددراتا ه رضددالً اددن كوناددا بمراادداة خصددا ص نمددو األطفدد

متخصصة مؤهلة بشكا جيد لرااية وتعلي  هؤالء األطفااه وهو ما يعن  أن تكون معلمة 

الروضددة مؤهلددة ردد  ماددارات التخاطدد ه ولدددياا مددن الخبددرة مددا يؤهلاددا لعددالى جواندد  

 السصور ر  شخصية األطفاا.

 Importance and role of رهةا  أهمية إعداد معلمات ريةاض األطفةال ودو .2

kindergarten teachers: 

يعد نجاـ المعلمة ر  املاا نجاًحا للروضة ر  تحسيق أهداراا؛ ويلس لمدا تسدو  بده 

المعلمة من دور واضح ر  تاي ة المجاا للطفا الكتسدا  خبدرات تزيدد مدن ادرتده الد  

ااه أو مدن خدالا تنايمادا توجيه مسار حياتهه سواًء كان يلس من خالا تفاالاا م  األطف

للبي ةه وتخطيطاا لألنشطةه راألدوار الت  تسدو  بادا معلمدة ريداض األطفداا تختلدا ادن 

األدوار الت  تسو  باا المعلمة ر  المراحا العمرية األخرىه ناًرا ألهمية مرحلة مدا ابدا 

ألطفداا المدرسةه وما تتركه من أثر ال  حياة الطفدا المسدتسبلية. رددورها يتعددى تعلدي  ا

قل  كوناا مس ولة ان توجيه املية نمو كا طفا من األطفاا ر  مرحلة شديدة الحساسية 
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من حياتا ه ويلس يعن  أناا مس ولة ان جمي  جوان  النمو التد  يمدر بادا الطفدا  هددى 

 (18صه 2005الناشاه  

كما تسو  معلمة الروضة بعدة أدوار مامة ور يسةه ومن بيناا دورها كداامة لنمو 

تعل  األطفاا ويلس من خالا ما تسدمه من أنشدطةه وخبدراته ووسدا ا متنوادةه تسداه  و

ر  قثارة دارعية الطفا للتعل ه ومن خالا ادرتاا ال  مالحاة نمو الطفاه واالستفادة مدن 

ه 2005هي  المالحاة ر  التعرا الد  ادراتدهه والعمدا الد  تطويرها هددى الناشداه 

 (1٧4 -1٧٧ص ص

( أن لمعلمات Aasen, & Sadownik,2019ن وسادون   ويشير كا من آسي

رياض األطفاا دوًرا ماًما وحاسًما ر  تطور النمو اللغدوي لددى األطفدااه ومدن ثد  تسد  

اليا  مس ولية كبيرة ر  اكتشاا األخطداء اللغويدة واالضدطرابات الكالميدة لددى أطفداا 

 & ,Aasen الروضدددةه لددديلس يدددرى كدددا مدددن كدددا مدددن آسدددين وسدددادون 

Sadownik,2019,p 5) أن أدوار معلمات الروضة ريما يخص مجاا النمو اللغدوي )

 يج  أن تتضمن ما يل  

دا  وتطوير لغة الطفا من خالا نميجة النطق الصحيح للكلمة الت  يسولاا الطفا    -

 بشكا رير صحيحه ث  جعا الطفا يكرر تلس الكلمة بشكا صحيح. 

صيار - قاادة  خالا  من  األطفاا  لغة  تطوير  النحوي  دا   الشكا  ر   الطفا  ركرة  ة 

 الصحيحه وجعا الطفا يكررها

 دا  تطوير لغة األطفاا من خالا قاطاء الطفا واتًا قضاريًا للرد ال  األس لة.  -

المعلومات   - صيارة  قاادة  خالا  من  األطفاا  لغة  تطوير  دا   المعلمات  ال   يج  

 المعسدة ر  شكا أبسط. 

 ر  المحادثات م  أارانه.  تطوير لغة األطفاا من خالا تدري  الطفا -

 تطوير لغة األطفاا من خالا شرـ مفردات جديدة ابا اراءة النص.  -

 تطوير لغة األطفاا ان طريق طرـ أس لة نع /ال بداًل من األس لة المفتوحة. -



بريد من  كا  وكوبا   ويشير   ,Bredekamp & Copple, 2020) كام  

الماارات االجتمااية لدى األطفااه    أن لمعلمات رياض األطفاا الدور األكبر لتنمية(38

ال    ادرتا   لعد   باإلحباط  االجتمااية  الخبرة  قل   يفتسرون  اليين  األطفاا  يشعر  رسد 

من خالا   للطفا  واللغوي  االجتماا   النمو  تطوير  ويمكن  الصا.  ر   مواكبة زمال ا  

وقاط النميجة  خالا  من  هيا  تصمي   ر   تسااد  أن  للمعلمة  يمكن  الخيال .  اء اللع  

ر    مساادتس  يمكنن   ها  الصغيرة.  ابنتس  وسأكون  األ ه  أنت  مثا  ب  لفاية  قشارات 

يا أم ؟بيحتاى بعض األطفاا قل  تيكير مستمر إلبسا ا  يركزون ال   تحضير العشاء 

قل    بانار  الناس.  المشاار ال  وجو   لسراءة  مساادة  قل   آخرون  يحتاى  اد  أدواره . 

نيس س  Nickوجه  ألنس  حزين  قنه  لديا   .  ليس  الصغار  األطفاا  منه.بألن  السبعة  حبت 

مفردات كبيرة بما يكف  للتعبير ان أنفسا ه يمكن للمعلمات مساادتا  ر  العثور ال  

كلمات للتعبير ان مشااره  مثاه بكنت تشعر باإلحباط. داونا نيه  لنجد لغز م  ادد  

 أاا من السط . 

 ,Wright, Gottfried, & Le)كا من رايته وجوتفريد ولو   ويرى 

 أنه يمكن تلخيص األدوار الر يسة لمعلمات رياض األطفاا ر  النساط التالية    (2017

  المساادة ر  تصمي  وقاداد خطة تدريس كاملة. -

 االلتزا  بخطة التدريس.  -

 تعلي  الحروا الاجا ية.  -

 تنمية الماارات اللغوية واالى جوان  اصورها.  -

 تعلي  األراا .  -

 لشخصيةه واالجتماايةه والعاطفية لألطفاا.تنمية الماارات ا  -

 استخدا  وتناي  المواد التعليمية. -

 استخد  األران ه والسصصه واأللعا ؛ لتحفيز األطفاا ال  المشاركة. -
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 التواصا بانتاا  م  أولياء األمور؛ لمنااشة كا األمور المتعلسة بالطفا.  -

 تحديد األطفاا اليين يحتاجون قل  اما قضار  ودا .  -

 ي  أداء األطفاا بالطرق المناسبة إلمكاناتا . تسي  -

 االلتزا  بمعايير التدريسه وأنامة السالمة ر  مرحلة رياض األطفاا.  -

ونتيجة لما يس  ال  ااتق معلمة الروضة من ماا  وأدوار مامةه كوناا تشدارس مد  

لطفا رد  األبوين بشكا ر يس ر  بناء الساادة النفسية والمعررية والخبرات الت  يمر باا ا

مرحلة الروضدةه حيدى تسدو  بتربيدة الطفدا وتعليمدهه سدعيًا وراء النمدو المتكامداه بددًءا 

اه تناماددا وتنفدديها لتعطدد  المعدداراه وتكسدد   بمحتددوى المدد  يتضددمن أركدداًراه وايمددً

المادداراته وتنمدد  االتجاهدداته ولدديس هدديا باددين؛ رضددالً اددن اددالى جواندد  السصددوره 

ه الت  أشارت الدراسات قل  أن األطفاا ر  مرحلدة وخفض اضطرابات الكال  والتخاط 

ما ابا المدرسة يعانون منااه حيى يتطل  يلس أن تمتلس ماارات اامة وخاصدة رد  كدا 

من امليدة  التخطديط والتنفيديه والتسدوي  لجلسدة التخاطد ه وجميعادا تسد  ضدمن كفايدات 

 ن التربوي.معلمة الروضة التدريسية والمانية والمستخدمة لنجاحاا ر  الميدا

  رابعًا  دراسات سابسة رابعًا  دراسات سابسة 

هي  الدراسة قل  ارض أله     (  هدرت 2008دراسة محمد النحاسه وسليمان رج   .1

االتجاهات الحديثة ر  التأهيا التخاطب  لألطفااه واد اد  الباحثان أه  االضطرابات  

الرا ية   بأنواااا   والكال  اللدرات  بالنطق  الخلف  –والسينية    -المتعلسة  ية  واللدرة 

الكالمية    –الخنا    -األمامية( والتحريا    -التلعث    –الحبسة  واإلبداا  والحيا 

 واإلضارة(ه ور  ضوء هيا العرض اد  الباحثان مجمواة من التوصيات مؤداها  

 االهتما  بتخريج أخصا   التخاط  المؤها للتعاما م  األطفاا. 

ق والكدال  واكتشداا االهتما  باإلرشاد األسرى لالكتشاا المبكر الضدطرابات النطد 

 اإلاااة مبكًرا.



 االهتما  ببرامج االكتشاا والتدخا والتدري  لتورير الوات والجاد والماا. 

 ,Zebron Mhute & Musingafi) (دراسدة زبدرون ومحدوت وموسدينجار  .2

هدددرت الدراسددة قلدد  التعددرا الدد  تحددديات الفصددا الدراسدد   العمددا مدد    2015

وكان التحدي المتمثا رد  قشدراس األطفداا يوي   التالميي يوي اضطرابات التواصا.

اضطرابات التواصا بشكا رعداا رد  أنشدطة التعلدي  الرسدميةه وادد توصدلت نتدا ج 

الدراسددة قلدد  بعددض التحددديات والمشدداكا المرتبطددة باألطفدداا يوي اضددطرابات 

التواصا ر  الفصاه حيى هدرت هي  الدراسة قلد  مسداادة المعلمدين رد  الحصدوا 

س  للتالميي يوي اضطرابات التواصا؛ حت  يت  قشراكا  رد  منداهجا  ال  را  أسا

التعليمية ال  هيا النحدوه رتأكدد هدي  الورادة البحثيدة ببسداطة الد  اشدراس األطفداا 

الدتعل   أنشدطةاليين لديا  اضطرابات رد  امليدة التواصدا بشدكا كامدا ورعداا رد  

يستنتج الباحثون من يلدس أنده   الصفيةه وبما أن التدريس والتعل  وجاان لعملة واحدة.

اندما يتحدى األرراد ان رعالية المعلمينه رإنا  يتحدثون ادن تعلد  األطفداا الفعلد ه 

ويددرون أن هندداس طددريستين ردد  التدددريس والددتعل  ردد  األسدداس  الفلسددفة التسليديددة 

المتمحورة حدوا المعلد ه والفلسدفة المعاصدرة المتمحدورة حدوا الطفداه رفد  العدال  

المعيار األكثر ابواًل لسياس تعلي  جيد هو معدا ومستوى التعل  الديي يحددى الحديىه  

بين األطفاا. واد ثبدت أن األردراد يتعلمدون قلد  حدد كبيدر ادن طريدق السيدا  بديلسه 

وبالتال  االاتساد السا د ال  نطاق واسد  بدين الفلسدفتين أادال ه أن الدناج المتمحدور 

ر أنه قيا كان هي  ه  الحالةه ردإن ثد  هنداس حوا الطفا هو األرضاه هي  الوراة تشي

خطر من األطفاا اليين يعانون مدن اضدطرابات التواصدا الديين يدت  اسدتثناؤه  مدن 

التعل  الفعاا بشكا مستمره ما ل  يت  اتخاي تددابير للتأكدد مدن المشداركة بشدكا كامدا 

 ورعاا ر  املية التعل  .
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راسددة قلدد  التعددرا الدد  ادددرة (  هدددرت الد2016دراسددة ياسددر الندداطور وآخددرون   .3

المعلمين ال  تحديد الطلبة اليين يعانون من اضدطرابات النطدق واللغدة رد  المددارس 

مدرسدةه مدوزاين الد  المراحدا  56( طالٍ  وطالبة من  600الت  شملتاا الدراسة  

الدراسية من رياض األطفاا قل  الصفوا الثانويدة(ه وتحدويلا  قلد  أخصدا   النطدق 

ا تشخيصا ه هدرت الدراسة كيلس قلد  بحدى انتشدار اضدطرابات النطدق واللغة؛ باد

واللغة بين الطلبة المحولين ابر المراحا الدراسية المختلفةه واد توصلت الدراسة قلد  

قنداى( يحتداجون   110يكدوره    214( من الطلبة اليين ت  تحدويلا   %54(  324أن  

ات النطدق واللغدة اندد الطلبدة قل  خدمات العالى النطس  واللغوي. وتوزات اضطراب

ه ضدعا سدم  %21ه تأخر لغوي %53المحولين ال  النحو التال   اضطرابات نطسية 

ه وجدددت %1ه اضددطرابات صددوت %12ه اضددطرابات طالاددة كالميددة  تأتددأة( 13%

الدراسة أيًضا أن من أسبا  التأخر اللغدوي ادد  اسدتخدا  اددد ريدر اليدا مدن الطلبدة 

( لمعيناتا  السمعية بشدكا دا د  والحاجدة قلد  تدورير بي دة %33يوي اإلاااة السمعية  

أكثدر تحفيددًزا لتطددور اللغددة اندد األطفدداا الدديين يعددانون مدن التددأخر اللغددوي. خلصددت 

الدراسة قلد  ضدرورة تزويدد المعلمدين باألسدالي  العلميدةه والفحدوص السدمعية التد  

ابات النطدق واللغدةه يستطيعون من خاللاا تحديد الطلبة الديين ادد يعدانون مدن اضدطر

ا  وتمكنا  من تطوير ماارات اللغة والنطق اند هؤالء الطلبةه وخلصت الدراسدة أيضدً

قل  أنه يمكن التغل  الد  بعدض مشداكا الكدال  ادن طريدق تكداتا جادود أخصدا   

 .النطق واللغةه ومعلم  التربية الخاصةه ومعلم  المدارس وأهال  الطلبة

هددرت هدي  الدراسدة  (.(Akmese & Kayhan, 2016دراسة أكميس  وكيادان  .4

قل  التعرا ال  برامج تدري  معلم  يوى الحاجدات رد  تركيدا والددوا األاضداء 

ر  االتحاد األوروب  من حيى تطوير اللغة وتعلدي  التواصدا.حيى يدرى الباحدى أن 

هندداس اخددتالا ردد   الشددروط األكاديميددة ورتددرات الدددورات المتعلسددة بتطددوير اللغددة 

شكا كبير ر  بدرامج هدي  الددوا. وادد هددرت هدي  الدراسدة قلد  رحدص والتواصا ب



محتويات وااتمادات االتصاا ودورات تطوير اللغة ر  برامج تعلدي  المعلمدين. وادد 

ت  استخدا  طريسة البحى الوصف ه وت  جم  البيانات من مصادر ه   تركيا والدوا 

رامج التعلدي  رد  مرحلدة األاضاء ر  االتحاد األوروب  (. ورُحصت الدورات رد  بد

البكالوريوس لمؤسسات التعلدي  العدال  رد  كدا بلدد مدن خدالا تسدارير تصدا نادا  

التعلي  رياا. ر  حين أن هناس برامج البكدالوريوس لمددة أربد  سدنوات مدن الدراسدة 

المتعلسة بكا نوع من أنواع اإلاااة ر  تركيداه رسدد لدوحا أن اسد  تددري  المعلمدين 

سس  اليي يشما أساًسا دورات تنمية الماارات اللغوية والتواصدا ضعاا السم  هو ال

بددين البددرامج المدديكورة. وتسددد  دوا مثددا لوكسددمبورل والسددويد واليونددان وبلجيكددا 

وأيرلندا ورنلندا وايرلندا وليتوانيا دورات مشتركة لسس  التربية الخاصة للمعلمدين رد  

 من األاسا  األكاديمية. ٧قل    6

هدي  الدراسددة قلد  الكشددا اددن  (  هدددرت201٧مدد  وآخددرون دراسدة مصددطف  مح .5

المتطلبات التربوية ألخصا   التخاط . واستخد  الباحدى المدناج الوصدف  لمناسدبته 

لطبيعة ومناج البحدى االثندوجرار  لتحليدا الوحددات الصدغرى. وتكوندت مجموادة 

جدات الدراسة من مجمواة من أخصا يين التخاط  العداملين رد  مجداا يوي االحتيا

الخاصة ر  بعض المحاراات. وطبست اليا  أداة الدراسة والتد  تتمثدا رد  اسدتبانة 

للتعرا ال  واا  المتطلبدات التربويدة ألخصدا   التخاطد  للعمدا رد  مجداا يوي 

االحتياجات الخاصة. وكيلس التعرا ال  نواح  السصور ر  برامج قاداد أخصدا   

سدة قلد  اددة نتدا ج مدن أهمادا. وجدود التخاط  ر  الجاات المعنية. وتوصلت الدرا

اصور ر  جوان  قاداد أخصا   التخاطد  بدالبرامج المسدمدة إلادداد  رد  الجادات 

المعنية بإاداد  للعمدا رد  مجداا التأهيدا التخداطب . مدن بينادا السصدور رد  جاند  

اإلاددداد الماندد  والتربددوي ألخصددا   التخاطدد . والسصددور ردد  جاندد  اإلاددداد 

 . واصور رد  تدورير وتحسيدق المتطلبدات التربويدة ضدمن بدرامج األكاديم  والثسار
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اإلاداد المسدمة إلاداد أخصا   التخاط  الت  تتمثا ر  المتطلبات التربوية الخاصة 

بمجاا قاداد برامج التخاط  والتخطيط لاا وتنفييها. وخدرى البحدى بمجموادة مدن 

مالحادة الطفدا التوصيات من أهماا. ضرورة تدورير أخصدا   تخاطد  بالروضدة ل

ومدى تسدمده رد  النمدو اللغدوي. والعمدا الد  تأسديس اسد  التخاطد  داخدا كليدات 

التربيدة. وقدخدداا تخصدص مدددرب  النطددق رد  الجامعددات وكليددات التربيدة ردد  اسدد  

 التربية الخاصة قل  جان  التخصصات األخرى.

(  هدددرت الدراسددة قلدد  ايدداس أثددر برنددامج قرشددادي 2018دراسددة جمدداا اندد    .6

لمات اا   ال  السصص التفاالية ر  خفض اضطرابات النطدق والكدال ه وتنميدة للمع

الحصيلة اللغوية لدى أطفاا الروضة ر  قطار الددمج التربدوي الد  ايندة اوامادا   

( أطفدداا مددن أطفدداا الروضددةه 10( معلمددة مددن معلمددات الروضددةه وادددد  25

ر لطفددا الروضددة واسددتخدمت الدراسددة أداوات    مسيدداس الحصدديلة اللغويددة المصددو

ومسياس اضطرابات النطق والكال  لطفا الروضةه واختبار لمعلمات الروضة لسياس 

اضطرابات النطق والكال  لددى األطفدااه ومسيداس السصدة التفااليدة المصدور لطفدا 

الروضةه وبرنامج الدراسة السا   ال  السصة التفاالية(  قاداد  الباحدى(ه وااتمددت 

توصلت للنتا ج اآلتية  راالية البرنامج اإلرشدادي للمعلمدات ال  المناج التجريب ه و

السا   ال  السصص التفاالية ر  خفض اضطرابات النطق والكدال  وتنميدة الحصديلة 

 .اللغوية لدى أطفاا الروضة

(  هدرت الدراسدة التعدرا قلد  درجدة 2019دراسة خلود الشمري وحمود العليمات  .٧

ة الكويددت لماددارات االسددتعداد اللغددويه ممارسددة معلمددات ريدداض األطفدداا ردد  دولدد

وتكونت اينة الدراسة من سب  دور رياض أطفداا حكوميدة تابعدة لمنطسدة العاصدمة 

التعليميةه اختيرت اشوا يًاه واختيدر كديلسه سدب  معلمدات مدن كدا روضدة بطريسدة 

اشوا يةه ممن يدرسن المستوى الثان  لرياض األطفداا. ولتحسيدق أهدداا الدراسدةه 

( رسرة؛ لسياس ممارسة معلمات ريداض 5٧حثان بطااة مالحاةه تكونت من  أاّد البا



األطفاا لماارات االستعداد اللغوي أثناء المواا التعليم ه جرى التحسق مدن صددااا 

وثباتاا. وتوصلت الدراسة قل  أن معلمات رياض األطفاا ر  دولة الكويت يمارسدْن 

ت النتا ج كديلس وجدود ردروق رد  ماارات االستعداد اللغوي بدرجة متوسطة وأاار

 درجة الممارسةه ولصالح من لدياْن خبرة تدريسية أكثر من اشر سنوات.

(  هدرت الدراسدة قلد  وضد  تصدور مستدرـ لتحسدين 2020دراسة صابرين لبي    .8

 2030األداء المان  والشخص  لمعلمة الروضة ر  ضوء توجادات المملكدة لرؤيدة 

نمو الشخص  والمان  لمعلمة الروضة ر  ضدوء ه والواوا بشكا اا  ال  واا  ال

والالزمة لمواكبة مستجدات العصره   2030ماارات المستسبا قامااًل بما جاء برؤية  

واستخدا  البحى الحال  المناج الوصف  التحليل  نادًرا لمال متده لطبيعدة الموضدوع 

بيعة السضدية المطروـ؛ حيى يسو  هيا المناج ال  بيان الحسا ق الراهنة والمتعلسة بط

المثدارة رد  صددورة تفسدير وتحليدا لمددا هدو كدا ن. ووافددت الدراسدة مجموادة مددن 

األدواته مناا  مسياس التطور المان  والشخص  لمعلمة الروضةه والتصور للخطدة 

المسترحة لتنمية أداء معلمة رياض األطفاا مانيًدا. وأسدفرت الدراسدة ادن مجموادة 

اللة قحصا ية بدين متوسدطات درجدات معلمدات من النتا ج أهماا  توجد رروق يات د

ا الدد  مسيدداس التطددور الماندد  والشخصدد   ريدداض األطفدداا وريددر المددؤهالت الميددً

لصالح المعلمات المؤهالت الميًا خريجات كليدات التربيدة  ريداض أطفدااه وطفولدة 

مبكددرة أو دبلددو  سددنتينه باإلضددارة قلدد  وجددود رددروق يات داللددة قحصددا ية بددين 

معلمات رياض األطفاا من يوي ادد سنوات الخبرة السليلة وبدين  متوسطات درجات

 .يوي ادد سنوات الخبرة الكثيرة ر  النمو المان  والشخص  لصالح األخيرة 
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 تعقيب على الدراسات السابقة:

 من خالا ارض الدراسات السابسة تبين ما يأت  

رات التخاط ه حاجة معلمات الروضة لوجود برامج تدريبية تأهيلية خاصة ال  ماا .1

 وماارات التعاما م  يوي اضطرابات اللغة والكال .

الة الدراسات الت  تناولت تنميدة المادارات المختلفدة للمعلمدةه وبداألخص المادارات  .2

 الت  تعتن  بتأهيا المعلمات تخاطبيًا.

 اصور ر  ماارات المعلماته وتعدد االحتياجات التدريبية والتأهيلية. .3

وبطاادات   –مة ر  اياس مستوى أداء المعلمدات بدين  مسداييستنوع األدوات المستخد .4

 واستبيانات(. -ومساييس اضطرابات نطق وكال   –واختبارات معررية  –مالحاة 

 اختالا ادد اينة التطبيق بين أاداد اليلةه وأاداد كبيرة ورسًا للادا. .5

 فروض البحث:

يغت رروض البحى كما يل    ر  ضوء مشكلة البحى وأس لته صِّ

( بدين متوسددط  درجددات معلمددات 0.01د رددروق دالددة قحصدا يًا انددد مسددتوى  توجد .1

الروضة ر  السياسين السبل ه والبعدي لماارات التخاط  المعرريدة رد  اتجدا  السيداس 

 البعدي.

( بدين متوسدط  درجدات معلمدات 0.01توجد رروق دالدة قحصدا يًا اندد مسدتوى    .2

لتخاطد  األدا يدة رد  اتجدا  السيداس الروضة ر  السياسين السبل ه والبعدي لمادارات ا

 البعدي.

( بدين متوسدط  درجدات معلمدات 0.01توجد رروق دالدة قحصدا يا اندد مسدتوى    .3

الروضة ر  السياسين السبل  والبعدي للدرجة الكلية لمسيداس مادارات التخاطد  ككدا 

 لمعلمات الروضة ر  اتجا  السياس البعدي.

( بدين متوسدط  درجدات معلمدات 0.01توجد رروق دالدة قحصدا يًا اندد مسدتوى    .4

 والخبرة (.  –ونوع المؤها  –الروضة اينة البحى ترج  قل  ااما  المؤها 



 منهج البحث وإجراءات تطبيقه:

 أوالً: منهج البحث:  

لتحسيق هدا البحى اا  الباحى باستخدا  المناج الوصدف  والتجريبد ه ويلدس رد  

ضددبط متغيددرات البحددىه مدد  التطبيسددين  اختيددار التصددمي  التجريبدد  المناسدد  وتنفيددي  ؛ ل

السبل ه والبعدي ال  اينة البحى ويلس لتعرا مدى راالية البرنامج التددريب  رد  تنميدة 

 ماارات التخاط  للمعلمات لخفض اضطرابات اللغة والكال  لدى أطفاا الروضة.

 ثانيًا: مجتمع البحث وعينته:  

تعان الباحى بعينة من أردراد يتكون مجتم  البحى من معلمات الروضةه وليلس اس

( معلمة من معلمات الروضةه بمنطسة أطفيح محارادة الجيدزةه 20مجتم  البحى اواماا  

وحضدانة المديندة المندورة بدأطفيح(ه ويلدس   -ويلس من  حضانة التفوق النمويجية بأطفيح

ض للتعرا ال  راالية البرندامج التددريب  السدا   الد  التأهيدا التخداطب  للمعلمدات لخفد

 اضطرابات اللغة والكال  لدياْن.

 خطوات اختيار العينة:  

اا  الباحى بعدد من الزيدارات لعددد مدن الحضدانات التد  يوجدد بادا اددد كبيدر مدن  .1

  .16/9/2019معلمات الروضة ويلس بتاريأل  

استسر اختيار الباحى ال  ست حضاناته ت  اسدتخدا  ايندة التحسدق مدن الخصدا ص  .2

حضدانة   –أرب  حضاناته هد    حضدانة طال د  اإليمدان  السيكومترية للمسياس من  

حضددانة مجمدد  بددالا(ه وتدد  اسددتخد   –حضددانة أجيدداا للغددات  –الددرواد النمويجيددة 

 حضانة  المدينة المنورةه وحضانة التفوق النمويجية( لعينة التطبيق.

 ت  االجتماع م  أررد اينة البحىه والتأكيد الياْن بااللتزا  بالحضور. .3

للمعلمدات طبيعدة البرندامج التددريب ه وأهميتدهه ثد  طلد  مدناْن قبدداء شرـ الباحى   .4

 الرأي حوا مدى استعدادهْن للمشاركة ر  البرنامج.   
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 وريما يل  توضيح لتوزي  أرراد اينة البحى ورسًا لعدد من المتغيرات.

 المؤهل العلمي للمعلمات:  
 (1جدول )

 علمي. توزيع أفراد عينة البحث وفقًا لمتغير المؤهل ال 

 النسبة المئوية  التكررات المؤهل العلمي 

 % 25 5 دبلو 

 % 65 13 بكالوريوس 

 % 10 2 ماجستير 

 % 100 معلمة 20    اإلجمال 

( يحملدْن مؤهدا  %25( معلمدات يمدثلْن مدا نسدبته   5( أن    1يتضح من جدوا  

(ه رد   %65( معلمة يحملن درجة البكالوريوس يمثلْن ما نسدبته  13درجة الدبلو ه وأن  

 (.%10حين اثنتين رسط يحملْن درجة الماجستير وهو ما يمثا نسبة 

0

10

20

30

40

50

60

70

                     

East

 (2شكل رقم )

 توزيع أفراد عينة البحث وفقًا لمتغير المؤهل العلمي 
 نوع المؤهل العلمي :  

 ( 2جدول )
 توزيع أفراد عينة البحث وفقًا لمتغير المؤهل العلمي 

 النسبة المئوية  ارات التكر  نوع المؤهل

 % 40 8 رير تربوي 

 %60 12 تربوي 

 %100 معلمة 20 إلجمالي ا



( يحملدن مؤهدا   %40( معلمات يمثلْن مدا نسدبته      8( أن    2يتضح من جدوا  

 ( يحملْن مؤها تربوي. %60( معلمة يمثلْن ما نسبته    12رير تربويه وأن  
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 (3شكل رقم )

 توزيع أفراد عينة البحث وفقًا لمتغير نوع المؤهل العلمي 

 سنوات الخبرة في التعليم:   

 (3جدول )

 توزيع أفراد عينة البحث وفقًا لمتغير سنوات الخبرة في التعليم 

 النسبة المئوية  التكررات  عدد سنوات الخبرة 

 %50 10 سنوات  5إلى  1ما 

 %30 6 سنوات  10إلى أقل ما  5ما 

 %20 4 سنة  15ى إل 10ما 

 %100 معلمة 20 اإلجمالي 

( معلمدات خبدرتاْن 10( أن رالبية المعلمات ايندة البحدى    3يالحا من جدوا  

% (ه رد  حدين   50سنوات (ه ويلس بنسدبة اددرها      5  -  1ر  التعلي  ر  الروضة  من  
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 سدنوات (ه 10سدنوات قلد   5( معلمات سنوات خبرتاْن ر  التعلدي    أكثدر مدن   6أن    

( معلمات رسط من اينة البحى سنوات خبدرتاْن رد  4%(ه بينما    30ويمثلْن ما نسبته    

 (.%20سنة(ه ويمثلْن ما نسبته   15 – 10التعلي    من 
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 ( 4شكل رقم )

 توزيع أفراد عينة البحث وفقًا لمتغير سنوات الخبرة في التعليم 

 رات التخاطب لمعلمات الروضة :ثالثًا: إعداد قائمة مها

ردد  سددبيا الوصددوا قلدد  اا مددة بماددارات التخاطدد  التدد  تحتدداى قلياددا معلمددات 

ورددق الروضددةه لخفددض اضددطرابات اللغددة والكددال  لدددى أطفددالاْنه أاددد الباحددى اا مددة 

 الخطوات اآلتية 

الت  أجريت ر  مجاا ماارات  - مسح األبحاى والدراسات السابسة  اربية وأجنبية( 

ت   الت  الت   المااراته  تلس  تصنيا  ال   واالطالع  السوا  ه  قاداد  وكيفية  خاط ه 

مالون   دراسة  ومناا   سابسًاه  حمدة  Malone, 2013ارضاا  ودراسة  ه   )

(ه  201٧(ه آية مصطف   2016(ه ودراسة ياسر الناطور وآخرين  2014السعدية 

ان    جماا  السنجري 2018ودراسة  ابد    ودراسة  ود2018(ه  آماا (ه  راسة 

 (. Aasen, & Sadownik,2019آسين وسادون   (ه ودراسة 2018مسعود 



االطالع ال  األدبيات والمراج  المتخصصة ر  مجاا تنميدة مادارات التخاطد  

(ه حمددي الفرمداوي 2001زين  شسير  لمعلمات الروضة الت  ت  ارضاا سابسًاه مثا    

(ه ابدد العزيدز 2013الشدخص  (ه ابد العزيدز  2006(ه ابد العزيز الشخص  2006 

(ه وسددال  وآخددرون  Brown, 2016(ه بددرون 2009الشددخص والسدديد التاددام   

 Şahlı.,et al, 2018.) 

  والكال   اللغةاألطفاا يوي اضطرابات  طبيعة معلمات الروضة وخبرتاْنه وطبيعة   -

 وخصا صا  وادراتا . 

بية الخاصة  وجاة نار بعض المتخصصينه وأاضاء هي ة التدريس ر  مجاا التر -

 ورياض األطفاا. 

القائمة: - لمعلمات    و ف  التخاط   بماارات  اا مة  قاداد  ت   السابسة  المصادر  من 

 الروضةه واد اشتملت السا مة ال  الماارات التالية   

 ( 4جدول)

 مهارات التخاطب الرئيسة والفرعية لمعلمات الروضة 

أبعاد   
مهارات 
 التخاطب 

المهارات  المهارات الرئيسة 
 رعية الف

مهارات  أوالً 
التخاطب  
 المعرفية

 ٧ ماارات ترتبط بعملية الكال . .1

 ٧ ماارات ترتبط باضطرابات النطق والكال . .2

 ٧ ماارات ترتبط باضطرابات اللغة.  .3

مهارات  ثانيًا 
التخاطب  
 األدائية 

 10 ماارات ترتبط بتخطيط جلسة التخاط  .4

 10 ماارات ترتبط بتنفيي جلسة التخاط   .5

 10 ارات ترتبط بتسوي  جلسة التخاط  ما .6

( مهارة  51) مهارات رئيسة 6 بعداا 
 فرعية
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ضبط السا مة بعرضاا ال  مجمواة من المحكمين والخبدراء رد  تخصدص المنداهج  -

وطرق التدريسه والتربية الخاصةه ورياض األطفاا ؛ للتأكد من مناسدبة الماداراته 

الت  أوصد  بادا المحكمدونه والخبدراء   وداة صيارتااه ث  قجراء التعديالت الالزمة

 ر  هيا المجاا.

 .وبيلس ت  قاداد اا مة ناا ية لماارات التخاط  لمعلمات الروضة -

مددا ومدن هندا يمكددن السدوا بإندده تمدت اإلجابددة ادن السددؤاا األوا رد  البحددى وهدو   -

والكدال  لددى أطفداا   اللغدةماارات التخاط  الالزمة للمعلمات لخفدض اضدطرابات  

 الروضة؟ 

 رابعًا: مقياس مهارات التخاطب لمعلمات الروضة.)إعداد الباحث(

أاد الباحى مسياًسا ر  ماارات التخاط  لمعلمات الروضة الت  هدا البحدى قلد  

والكال  لدى أطفاا الروضدة؛ ولمعرردة رااليدة البرندامج  اللغةتنميتاا لخفض اضطرابات 

 لما يل      التدريب  ر  تنميتااه واد صار بناء المسياس طبسًا

 هدف المقياس:  -أ

هدا المسياس قل  تحديد مستوى ماارات التخاط  لمعلمات الروضةه والمتمثلة 

 ر  األبعاد التالية   

 أوالً:  المهارات المعرفية. 

 ماارات ترتبط بعملية الكال .  .1

 ماارات ترتبط باضطرابات النطق والكال .  .2

 ماارات ترتبط باضطرابات اللغة. .3

 األدائية.   ثانيًا: المهارات

 ماارات ترتبط بتخطيط جلسة التخاط   .1

 
   اا مة ماارات التخاط  لمعلمات الروضة. 2ملحق ) 



 ماارات ترتبط بتنفيي جلسة التخاط .  .2

 ماارات ترتبط بتسوي  جلسة التخاط .  .3

 م ادر إعداد المقياس:  -ب

 ااتمد الباحى ر  قاداد المسياس ال  مجمواة من المصادر المتعددة المتنواةه مناا  

لتراى السيكولوج  مدن أطدر ناريدة اطل  الباحى ر  حدود ما تورر له ال  ما ر  ا 

تناولت ماارات التخاط ه وما يتضمنه هيا التدراى مدن مفداهي ه وتعريفداته وأبعداد 

وتحديددد التعريددا اإلجرا دد  لاددا ه  لمعلمددات الروضددةهمختلفددة لماددارات التخاطدد  

؛ ابدد 2009؛ ابد العزيز الشخصه والسيد يسنه  2006قياا  البيبالوي هومناا     

 ؛sahli, 2017 ؛ Brown, et al,2016 ؛2013ه العزيددز الشددخص

Nussipzhanova, et al, 2018  ؛Şahlı, et al,2018  ؛Haldin, et al, 

 (.Wong, 2020؛  2020

بعددض مسدداييس التخاطدد  واضددطرابات اللغددة والكددال  ومناددا    مسيدداس تشددخيص  

اسددتبانة التعددرا الدد  واادد   -  2015اضددطرابات اللغددة والكددال / روليددت رددؤاد 

(ه مسيداس 201٧تطلبات التربوية ألخصدا   التخاط /مصدطف  محمدد وآخدرون الم

واختبدار معلمدات   -     2018اضطرابات النطق والكال  لطفا الروضة / جماا ان 

  (.2018الروضة لسياس اضطرابات النطق والكال  لدى األطفاا/ جماا ان   

 ط  لمعلمات الروضة.  المراج  العربية واألجنبية ر  مجاا اياس وتسوي  ماارات التخا 

 آراء بعض المتخصصين ر  مجاا ماارات التخاط  لمعلمات الروضة. 

   تحديد متغيرات المقياس:-ج

بعد أن حدد الباحدى مادارات التخاطد  لمعلمدات الروضدةه التد  هددرت جلسدات 

 البرنامج قل  تنميتاا رسد ااتصر المسياس ال  هي  الماارات.

 ستة أبعاد ال  النحو التال   ( ابارةه تتوزع ال 51من   المسياس هيا يتألاحيى  
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 ( مفردة موزعة كالتالي: 21المهارات المعرفية: وشملت ) 

 ( مفردات. ٧ماارات ترتبط بعملية الكال ه ويشما   .1

 ( مفردات. ٧ماارات ترتبط باضطرابات النطق والكال ه ويشما   .2

 ( مفردات. ٧ماارات ترتبط باضطرابات اللغةه ويشما   .3

 ( مفردة موزعة كالتالي: 30المهارات األدائية: وشملت )  ثانيًا:

 ( مفردات. 10ماارات تخطيط جلسة التخاط ه ويشما   .1

 ( مفردات. 10ماارات تنفيي جلسة التخاط ه ويشما   .2

 ( مفردات. 10ماارات تسوي  جلسة التخاط ه ويشما   .3

  ياغة مفردات المقياس:  -د

 ة من االاتباراته ه   راع الباحى اند صيارة ابارات المسياس مجموا

 أن تكون المفرادات واضحةه وبعيدة ان الكلمات الت  لاا أكثر من معن . .1

 أن ال تتحما أكثر من تفسير. .2

 أن يتجن  الحشوه وما هو بعيد ان موضوع المسياس.   .3

 أن يسيس مجموع المفردات ماارات التخاط  المستادرة.   .4

 االبتعاد ان العبارات المعسدة.   .5

 ( مفردة.51وتأسيًسا ال  ما سبق رسد ت  وض  المسياسه وتكون المسياس من  

   الخ ائص السيكومترية للمقياس) ال دق والثبات(:  -ه

 ونتناولاما ريما يل  بش ء من التفصيا   

 .التخاطب  مهارات  حساب ثبات مقياس 

قل     الحسيس   التباين  بين  النسبة  لجيلفورد  ورسًا  المسياس  بثبات  المشاهد   يسصد  التباين 

 الكل ( لدرجات االختباره وهو من أه  الشروط السيكومترية للمسياس بعد الصدق؛ ألنه 

 (. 163ه   2008يتعلق بمدى داة المسياس ر  اياس ما يدا  اياسه   ال  ماهر خطا  ه 



 واستخدم الباحث الطرق التالية لحساب ثبات المقياس:  

 (. 225ه   2008ه  طريسة ألفا كرونبا،   ال  ماهر خطا  -1

طريسة التجز ة النصفية باستخدا  معادلت  سبيرمان براون ه وجوتمان  ال  ماهر  -2

 (.1٧9ه   2008خطا  ه 

 وفيما يلي توضيح لكل هذه الطرق:

كرونباخ:    -1 ألفا  ثبات  طريقة  من  للتأكد  كرونبا،؛  ألفا  معادلة  باستخدا   الباحى  اا  

للمسياس ال  العينة االستطالاية الت  اواماا   المسياس ويلس من خالا التطبيق اليي ت   

الستةه وللمسياس ككا من خالا   40 الثبات لألبعاد  الباحى معامالت  ( معلمةه ويوضح 

 ( التال  5جدوا  

 (5جدول ) 

 معامالت ثبات أبعاد مقياس التخاطب والمقياس ككل بطريقة ألفا كرونباخ. 

 ا كرونباخ معامل ثبات ألف  عدد المفردات  أبعاد المقياس 

 0.5٧8 7 البعد األوا 

 0.81٧ 7 البعد الثان  

 0.٧81 7 البعد الثالى

 0.8٧3 10 البعد الراب 

 0.٧68 10 البعد الخامس 

 0.810 10 البعد السادس 

 0.823 51 المسياس ككا 

 .المسياس ثبات يؤكد ( مما0.82  ثبات المسياس ككا معاما

 طريقة التجزئة الن فية.   -2

ا     اواماا    اا   الت   االستطالاية  العينة  ال   المسياس  بتطبيق  معلمةه   40لباحى   )

وحسا  معاما االرتباط بين نصف  المسياس   الزوج ه والفردي (  للمسياس ككا (ه  



 د . رضا توفيق عبدالفتاح أحم د

اإلحصا     البرنامج  باستخدا   األبعاد  من  بعد  لكا  حسا      SPSSوكيلس  ت   حيى 

النصفي التجز ة  ثبات  معاما  االرتباط    وكيلس  معاما  جوتمانه  معادلة  باستخدا   ة( 

باستخدا  معادلة تصحيح الطوا لسبيرمان براونه وريما يل  توضيح من خالا جدوا 

 : التال ( 6 

 (6جدول )

 معامل ثبات التجزئة الن فية لمقياس التخاطب ككل ولكل بعد ما األبعاد 

 باستخدم معادلة جوتماا وسبيرماا براوا. 

 ادلة باستخدام مع  أبعاد المقياس 

 جوتماا 

 باستخدام معادلة 

 سبيرماا براوا 

 0.٧05 0.6٧0 البعد األوا 

 0.8٧6 0.83٧ البعد الثان  

 0.863 0.82٧ البعد الثالى

 0.889 0.855 البعد الراب 

 0.851 0.٧99 البعد الخامس 

 0.8٧6 0.834 البعد السادس 

 0.866 0.829 المسياس ككا 

 .المسياس ثبات يؤكد ( مما0.86  ثبات المسياس ككا معاما

يطم ن     مما  مرتف ؛  ثبات  معاما  ال   يستند  المسياس  أن  السابسة  الجداوا  من  يتضح 

 الستخدامه. 

ويُسصد به مدى تمثيا المسياس للجوان  الت  ُوض  لسياسااه ويطلق  دق المقياس:    

رصددق المحتدوى يدرتبط بمددى مال مدة  Logical Validityاليه الصدق المنطس  

 لمسياس للمجاا اليي يسيسه.  محتوى ا

 وهناس ادة طرق لحسا  الصدق استخدماا الباحى كما يل   



؛ إلبدداء     ت  ارض المسياس ال  مجموادة مدن السدادة المحكمدينصدق المحكمين •

 آرا  ا ه وللحك  ال  مدى صالحية المسياسه والتأكد من 

 سالمة تعليمات المسياسه ووضوحاا.  

 اياس ماارات التخاط . ادرة مفردات المسياس ال  

 مال مة المسياس للتطبيق ال  اينة البحى.     

 صحة الصيارة اللغوية. 

ور  ضوء آراء المحكمين تد  العمدا الد  تالرد  أوجده السصدور رد  المسيداس؛   

 ه ودا هيا ال  صدق المحتوى للمسياس.بحيى أصبح المسياس ر  صورته الناا ية

 التخاطب.  حساب االتساق الداخلي لمقياس مهارات 

ويلدس مدن خدالا التطبيدق   لمسياس مادارت التخاطد ت  التحسق من االتساق الداخل      

 ( معلمةه كما يل     40اليي ت  للمسياس ال  العينة االستطالاية الت  اواماا  

 أ ( حساب معامالت االرتباط بيا مفردات المقياس والدرجة الكلية للمقياس.

 ( 7جدول )

 . ()والدرجة الكلية للمقياس مقياس مهارات التخاطببيا مفردات معامالت االرتباط 

 رقم 
 المفردة 

معامل ارتباط 
 المفردة 

بالدرجة الكلية 
 للمقياس 

 مستوى
 الداللة

 رقم 
 المفردة 

معامل ارتباط 
 المفردة 

بالدرجة الكلية 
 للمقياس 

 مستوى
 الداللة

1 0.58٧** 0.01 2٧ 0.599** 0.01 

2 0.52٧** 0.01 28 0.546** 0.01 

 


 لمعلمات رياض األطفال 
  )  .را  المفردة ر  الجدوا يشير قل  راماا تبعًا للمسياس ككا ر  صورته الناا ية 
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 رقم 
 المفردة 

معامل ارتباط 
 المفردة 

بالدرجة الكلية 
 للمقياس 

 مستوى
 الداللة

 رقم 
 المفردة 

معامل ارتباط 
 المفردة 

بالدرجة الكلية 
 للمقياس 

 مستوى
 الداللة

3 0.610** 0.01 29 0.624** 0.01 

4 0.60٧** 0.01 30 0.600** 0.01 

5 0.548** 0.01 31 0.548** 0.01 

6 0.468** 0.01 32 0.615** 0.01 

٧ 0.549** 0.01 33 0.45٧** 0.01 

8 0.4٧8** 0.01 34 0.48٧** 0.01 

9 0.52٧** 0.01 35 0.518** 0.01 

10 0.550** 0.01 36 0.559** 0.01 

11 0.540** 0.01 3٧ 0.560** 0.01 

12 0.543** 0.01 38 0.65٧** 0.01 

13 0.623** 0.01 39 0.624** 0.01 

14 0.458** 0.01 40 0.505** 0.01 

15 0.564** 0.01 41 0.422** 0.01 

16 0.556** 0.01 42 0.518** 0.01 

1٧ 0.5٧8** 0.01 43 0.529** 0.01 

18 0.48٧** 0.01 44 0.٧55** 0.01 

19 0.566** 0.01 45 0.51٧** 0.01 

20 0.50٧** 0.01 46 0.586** 0.01 



 رقم 
 المفردة 

معامل ارتباط 
 المفردة 

بالدرجة الكلية 
 للمقياس 

 مستوى
 الداللة

 رقم 
 المفردة 

معامل ارتباط 
 المفردة 

بالدرجة الكلية 
 للمقياس 

 مستوى
 الداللة

21 0.420** 0.01 4٧ 0.511** 0.01 

22 0.441** 0.01 48 0.62٧** 0.01 

23 0.521** 0.01 49 0.٧28** 0.01 

24 0.620** 0.01 50 0.٧08** 0.01 

25 0.552** 0.01 51 0.654** 0.01 

26 0.426** 0.01  

 . ب( حساب معامالت االرتباط بيا الدرجة الكلية لكل بعد والدرجة الكلية للمقياس
 (8جدول )

 التخاطب مقياس معامالت االرتباط بيا الدرجة الكلية لكل بعد ما أبعاد 
 والدرجة الكلية للمقياس. 

 مستوى الداللة معامل االرتباط أبعاد المقياس 

 0.01 **0.68٧ البعد األوا

 0.01 **0.٧80 البعد الثان 

 0.01 **0.٧54 البعد الثالى

 0.01 **0.628 البعد الراب  

 0.01 **0.٧24 البعد الخامس

 0.01 **0.6٧٧ البعد السادس 

 . ج( حساب معامالت االرتباط بيا كل مفردة ما مفردات البعد والدرجة الكلية للبعد

 . ت البعد األول والدرجة الكلية للبعدحساب معامالت االرتباط بيا كل مفردة ما مفردا  -
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 ( 9جدول )

 . ()  معامالت االرتباط بيا كل مفردة ما مفردات البعد األول والدرجة الكلية للبعد

 را  
 المفردة

 معاما ارتباط المفردة 
 بالدرجة الكلية للبعد 

 مستوى 
 الداللة 

1 0.60٧** 0.01 

2 0.542** 0.01 

3 0.488** 0.01 

4 0.549** 0.01 

5 0.480** 0.01 

6 0.509** 0.01 

٧ 0.553** 0.01 

 . حساب معامالت االرتباط بيا كل مفردة ما مفردات البعد الثاني والدرجة الكلية للبعد 

 ( 10جدول )

 . ()  معامالت االرتباط بيا كل مفردة ما مفردات البعد الثاني والدرجة الكلية للبعد
 را  
 المفردة

 معاما ارتباط المفردة 
 لدرجة الكلية للبعد با

 مستوى 
 الداللة 

8 0.514** 0.01 

9 0.491** 0.01 

10 0548** 0.01 

11 0.52٧** 0.01 

12 0.484** 0.01 

13 0.51٧** 0.01 

14 0.641** 0.01 

 . حساب معامالت االرتباط بيا كل مفردة ما مفردات البعد الثالث والدرجة الكلية للبعد 

 
  ) ر  صورته الناا ية  ى الجدوا يشير قل  راماا تبعًا للمسياس ككا٧را  المفردة ا . 
  )  .را  المفردة ر  الجدوا يشير قل  راماا تبعًا للمسياس ككا ر  صورته الناا ية 



 ( 11جدول )

 .() اط بيا كل مفردة ما مفردات البعد الثالث والدرجة الكلية للبعدمعامالت االرتب 

 را  

 المفردة

 معاما ارتباط المفردة 

 بالدرجة الكلية للبعد 

 مستوى 

 الداللة 

15 0.614** 0.01 

16 0.542** 0.01 

1٧ 0.49٧** 0.01 

18 0.5٧0** 0.01 

19 0.48٧** 0.01 

20 0.534** 0.01 

21 0.50٧** 0.01 

ب معامالت االرتباط بيا كل مفردة ما مفردات البعد الرابع والدرجة الكلية  حسا 

 . للبعد

 ( 12جدول )

 . ()* معامالت االرتباط بيا كل مفردة ما مفردات البعد الرابع والدرجة الكلية للبعد

 رقم

 المفردة 

 معامل ارتباط المفردة 

 بالدرجة الكلية للبعد 

 مستوى 

 الداللة 

22 0.5٧8** 0.01 

23 0.499** 0.01 

24 0.65٧** 0.01 

25 0.٧19** 0.01 

 
  )  جدوا يشير قل  راماا تبعًا للمسياس ككا ر  صورته الناا ية . را  المفردة ر  ال 
 ) ر  صورته الناا ية.  را  المفردة ر  الجدوا يشير قل  راماا تبعًا للمسياس ككا 
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 رقم

 المفردة 

 معامل ارتباط المفردة 

 بالدرجة الكلية للبعد 

 مستوى 

 الداللة 

26 0.566** 0.01 

2٧ 0.61٧** 0.01 

28 0.4٧9** 0.01 

29 0.544** 0.01 

30 0.605** 0.01 

31 0.588** 0.01 

 .حساب معامالت االرتباط بيا كل مفردة ما مفردات البعد الخامس والدرجة الكلية للبعد 

 ( 13جدول )

 . () اط بيا كل مفردة ما مفردات البعد الخامس والدرجة الكلية للبعدمعامالت االرتب 

 رقم

 المفردة

 معامل ارتباط المفردة 

 بالدرجة الكلية للبعد 

 مستوى

 الداللة

32 0.518** 0.01 

33 0.٧18** 0.01 

34 0.529** 0.01 

35 0.50٧** 0.01 

36 0.544** 0.01 

3٧ 0.604** 0.01 

38 0.496** 0.01 

39 0.545** 0.01 

40 0.624** 0.01 

41 0.548** 0.01 

 .حساب معامالت االرتباط بيا كل مفردة ما مفردات البعد السادس والدرجة الكلية للبعد 

 
 ) ر  صورته الناا ية.   را  المفردة ر  الجدوا يشير قل  راماا تبعًا للمسياس ككا 



 ( 14جدول )

 . () معامالت االرتباط بيا كل مفردة ما مفردات البعد السادس والدرجة الكلية للبعد

 رقم

 المفردة 

 معامل ارتباط المفردة 

 جة الكلية للبعد بالدر

 مستوى 

 الداللة 

42 0.65٧** 0.01 

43 0.595** 0.01 

44 0.5٧4** 0.01 

45 0.652** 0.01 

46 0.499** 0.01 

4٧ 0.508** 0.01 

48 0.5٧1** 0.01 

49 0.480** 0.01 

50 0.4٧5** 0.01 

51 0.626** 0.01 

(؛ وهديا 01,0مسدتوى   يتضح من الجداوا السابسة أن معدامالت االرتباطدات دالدة اندد 

يدا ال  ترابط وتماسس المفرداته واألبعاده والدرجة الكلية؛ مما يددا الد  أن المسيداس 

 يتمت  باتساق داخل .  

 رابعًا: البرنامج التدريبي القائم على التأهيل التخاطبى لمعلمات الروضة:

لمعلما التخاط   ماارات  ال   تأهيل   تدريب   برنامج  بناء  قل   البحى  ت  هدا 

ررص   تزداد  حيى  لألطفاا؛  خاصة  أهمية  من  اللغة  ماارات  تمثله  لما  وهيا  الروضةه 

قليه  أشارت  لما  ورساً  المدرسة  ابا  ما  مرحلة  ر   والكال   اللغة  باضطرابات  اإلصابة 

الروضة  معلمات  تتمكن  من خاللاا  الت   الحسيسية  الوسيلة  تمثا  سابسًاه وألناا  الدراسات 

 
 )  ر  صورته الناا ية.   تبعاً للمسياس ككارا  المفردة ر  الجدوا يشير قل  راماا 
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التواص األطفاا  تعلي   مجتمعة من  األمور  ولتلس  راًما صحيًحا.  وراما   اآلخرينه  م   ا 

الروضة   للمعلمات  التدريبية  االحتياجات  ريه  تتوارر  تدريب ه  برنامج  بناء  من  البد  كان 

ومتطلبات املاْن من خالا تبسيطه وتنسيقه وترتي  طريسة ارض المادة ورق رنياته  

 وطرق تتناس  وطبيعتاْن التدريبية.   

 البرنامج التدريبي:  منطلقات بناء .1

ُروا  اند وض  البرنامج التددريب  الخداص بتنميدة مادارات التخاطد  لمعلمدات 

 الروضةه تحديد المنطلسات الت  يستند قلياا هيا البرنامجه وه   

نتددا ج البحددوى والدراسددات السددابسة يات الصددلة بموضددوع البحددى  تدد  ارضدداا  -

 سابسًا(.  

اضطرابات اللغدة   –ماارات التخاط     –ةاإلطار الناري للبحى  معلمات الروض -

 والكال (.  

طرا دق التدددريسه واسدتراتيجياتهه ورنياتددهه ومددا يدرتبط باددا مدن مناشددط تعليميددةه  -

 ومصادر تعل  تسااد ر  تنمية ماارات التخاط .  

 ماارات التخاط  لمعلمات الروضة الت  حددها الباحى. -

 أسس بناء البرنامج: 

ريب  لتنمية ماارات التخاط  لمعلمات الروضةه  روا  اند بناء البرنامج التد 

 البرنامجه وتتمثا ريما يل     قليااتحديد األسس الت  يستند  

 أسس ترتبط بأهداف جلسات البرنامج:   ✓

 الت  تستند قلياا أهداا البرنامج أن   األسسمن  

تددرتبط بكددا مددن  أهددداا بددرامج تدددري  معلمددات الروضددةه وأهددداا المتدددربات   

  ان ارتباطاا بمحتوى البرنامج.أنفساْنه رضاًل 

 تصال ر  صورة قجرا يةه تتصا بالتنوعه والشمواه والتدرى.   

 تناس  حاجات المتدرباته وخصا صاْن. 



 ترتبط بأهداا تعلي  أطفاا الروضةه وخفض االضطرابات التخاطبية لديا .   

 تشما جوان  النمو الثالى  المعرريةه والوجدانيةه والماارية(.  

 بط بمحتوى جلسات البرنامج : أسس ترت ✓

يتضمن المحتوى  جوان  معررية  تاددا قلد  قكسدا  المتددربات بعدض المعداراه 

والمعلومات المرتبطة بماارات التخاط ه كما يتضمن محتدوى البرندامج جواند  أدا يدةه 

تركز ال  تدري  معلمات الروضة ال  ماارات تطبيق أسالي  تنمية ماارات التخاطد  

من خالا شرـ بعض التطبيسدات والد  هديا ردإنس األسدس المرتبطدة بمحتدوى ألطفالاْنه  

 البرنامجه تتمثا ر  أن 

 تستخد  العروضه والرسو  التوضيحية ر  ارض المحتوى.   

 يكون المحتوى أكثر ثراًء.   

 ترابط جلسات البرنامج.   

يتضمن المحتوى مناشطه وتدريبات تكس  المتدربات ماارات تخطديط جلسدات  

 وتنفييهاه وتسويماا.    التخاط 

تناددي  المحتددوى بطريسددة تتسدد  بالتتدداب ه والتدددرى ردد  اددرض المادداراته  

 والشموليةه واالستمرارية.  

 ينا  المحتوى ال  نحو يوضح كيفية تنمية ماارات التخاط .   

 أسس ترتبط بطرائق التدريس واستراتيجياته المستخدمة بالجلسات:   ✓

يس واستراتيجياته المستخدمة بالجلسات أن  الت  ترتبط بطرا ق التدر  األسسمن  

 تتصا بأناا  

 مناسبة ألهداا الجلسةه ومحتواهاه وطبيعة المتدربات.    

 متنواة؛ بما يتال   م  طبيعة الادا.   

 مسامة ر  تحسيق التفااا بين المتدربات .  
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 معتمدة ال  مصادر تعل  متنواةه واستخدا  التكنولوجيا الحديثة.   

 للباحى قجراء أية تعديالت الياا.  مرنة؛ بحيى يمكن  

 تتناس  م  الزمن المتاـه والموارد المتاحة.   

 تتس  باإلثارةه والتشويقه والسدرة ال  جي  انتبا  المتدربة.   

 متعددة ؛ حيى تستخدا  أكثر من طريسةه ويلس تبعًا لألهدااه وطبيعة التدري .   

 خدمة في الجلسات التدريبية:أسس ترتبط بم ادر التعلم والمناشط التعليمية المست ✓

ر     األسسمن   المستخدمة  التعليمية  والمناشط  التعل ه  بمصادر  ترتبط  الت  

 التدريبية أن    الجلسات

 تتناس  م  أهداا الجلسة.   

 تتناس  م  طبيعة المتدرباته وخصا صاْن. 

تتنوع بما يجي  انتبا  المتددرباته وتشدويساْن؛ حيدى يسدتعان ريادا بالصدوره  

 وأجازة الكمبيوتره والعرض بأنواااا المختلفة.  والرسو ه  

 سمعية بصرية( لدى المتدربات.    -بصرية   -تخاط  أكثر من حاسة  سمعية  

تتيح ررصة العما الجمداا ه والعالادات التبادليدة بدين المتددربات مدن خدالا  

 توزي  األدوار واشتراكاْن ر  قادادها.  

 ة في جلسات البرنامج:  أسس ترتبط بأدوات التقويم، وأساليبه المتبع ✓

 الت  ترتبط بأدوات التسوي ه وأساليبه المتبعة ر  جلسات البرنامج أن    األسسمن 

 ترتبط باألهدااه والمحتوى.   

 تتس  بالشموا لجمي  اناصر البرنامج.   

تستمر ابا املية التعلي  والدتعل  الخاصدة بجلسدات البرندامجه ورد  أثنا اداه  

 وبعدها. 

 تسيس ما وضعت من أجا اياسه.  تكون صاداة؛ بحيى   

 تتصا بالثبات؛ بحيى تعط  النتا ج نفساا اند تطبيساا أكثر من مرة.   



 تكون مناسبة من حيى الواته والجاده والتكاليا.   

 تصال تعليمات أس لتاا بصورة واضحة ومحددة.   

 تسد  تغيية راجعة؛ للواوا ال  مدى تحسيق األهداا التعليمة المحددة سابسًا. 

 ترتبط بمراعاة المتدربات : أسس   ✓

 الت  ترتبط بمراااة المتدرباته أن يراا  ر  البرنامج  األسسمن 

 اختيار األواات المناسبة للتدري ه ناًرا النشغاا بعض من المتدربات. 

 خبرات المتدرباته واستعدادهْن للتدري . 

 ات.استخدا  كارة أنواع التعزيز  الماديه والمعنوي؛ لجي  انتبا  المتدرب 

 االستعانة بالتسنية الحديثة ر  ارض موضواات البرنامج. 

 أهداف البرنامج:   

برنامج تددريب  ادا   الد  التأهيدا التخداطب  هدا هيا البرنامج قل  اياس راالية  

مدن خدالا مجموادة مدن للمعلمات لخفض اضطرابات اللغة والكال  لدى أطفاا الروضة  

 اْنه ويمكن تسسي  أهداا البرنامج التدريب  قل    الجلسات واألنشطة التدريبية الت  تسد  ل

هدددا البرنددامج التدددريب  قلدد  تسدددي  جلسددات تأهيليددة لمعلمددات األهةةداف العامةةة:   -أ

الروضددة أثندداء الخدمددة بحيددى تسددو  هددي  الجلسددات الدد  تنميددة ماددارات التخاطدد  

 المعرريددة واألدا يددة( لمعلمددات الروضددة؛ ممددا يسددا  ردد  خفددض اضددطرابات اللغددة 

 كال  ألطفالاْن.وال

 األهداف السلوكية)اإلجرائية( للبرنامج التدريبي: -ب

تتمثددا األهددداا السددلوكية الخاصددة بتنميددة ماددارات التخاطدد  ردد  أن تكددون معلمددة 

 الروضة اادرةً ال  أن 

 المهارات المعرفية.

 البعد األول: مهارات ترتبط بعملية الكالم.
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 تعرا مفاو  املية الكال .   

 أصوات الكال (.  -النطق  -الكال    -اللغة  - التواصا  تُميز بين مفاهي   

 تعرا مكونات تشريح الجااز الكالم . 

 مرحلة اإلرساا  التعبير(.  –مرحلة المعالجة   –تُحدد مراحا املية الكال   مرحلة االستسباا   

 تُميز مراحا النمو اللغوي اند األطفاا. 

 تُحدد مخارى املية نطق أصوات الكال  بشكا صحيح. 

 ومراكز جااز الكال .  -يا أصوات الحرواتُصن 

  البعد الثانى: مهارات ترتبط باضطرابات النطق والكالم.

 تعرا مفاو  اضطرابات النطق والكال . 

 تُحدد مااهر اضطرابات النطق  الحياه اإلبدااه اإلضارةه التشويهه اللجلجة( 

 تعرا اللدرات بأنواااا. 

 تُعالج مااهر اضطرابات النطق والكال . 

 تعرا اضطرابات اللجلجة وصورها. 

 تُحدد أسبا  اضطرابات اللجلجة اند األطفاا. 

 تُعد برنامج لعالى اضطرابات اللجلجة. 

 البعد الثالث:  مهارات ترتبط باضطرابات اللغة.

 تعرا مفاو  اضطرابات اللغة. 

 ت ميز خصا ص اضطرابات اللغة. 

 .الع ( –تُحدد مااهر اضطرابات اللغة التأخر اللغوي   

 تعرا أسبا  التأخر اللغوي اند األطفاا. 

 تُحدد مااهر التأخر اللغوي اند األطفاا. 

 تُعد برنامج االج  للتأخر اللغوي لألطفاا. 

 تُفرق بين اضطرابات اللغة واضطرابات النطق والكال  لدى األطفاا. 



 المهارات األدائية:  

  البعد األول: مهارات تخطيط جلسة التخاطب.

ات التخطدديط الثالثددة لجلسددة التخاطدد   طويلددة المدددىه ومتوسددطةه تُراادد  مسددتوي 

 واصيرة.

 تُحدد متطلبات تنفيي جلسة التخاط . 

 تُصنا معارا جلسة التخاط . 

 تشتق أهداا جلسة التخاط  بطريسة سلوكية صحيحة من الادا العا .   

 تُنوع أهداا جلسة التخاط . 

 تُحدد أسالي  تاي ة الطفا لجلسة التخاط .   

 ا  المعايير الالزمة الختيار األنشطة ر  جلسة التخاط .تُرا 

 تُحدد األنشطة الت  تسا  ر  تحسيق أهداا جلسة التخاط . 

 تُحدد الوسا ا التعليمية الالزمة لتحسيق أهداا الجلسة. 

 تُحدد أسالي  التكليفات المنزلية المناسبة لجلسة التخاط . 

 البعد الثاني: مهارات تنفيذ جلسة التخاطب.

 تُماد لجسلة التخاط  بأسالي  مناسبة. 

 تعرض سيناريو الجلسة طبسًا لألهداا المحددة. 

 تتحدى باللغة المناسبة للطفا أثناء جلسة التخاط . 

 تربط بين اناصر جلسات التخاط  المختلفة. 

 تُثير دارعية الطفا للتعل  والتدري  أثناء جلسة التخاط . 

 الاادرة ر  جلسة التخاط .تُنوع ر  استخدا  األنشطة التعليمية   

 تُشج  الطفا ال  المشاركة ر  األنشطة التعليمية. 
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 تستخد  الوسا ا التعليمية المناسبة لعرض جلسة التخاط .   

 تعرض جلسة  التخاط  بصورة واضحة ومفاومة.  

 تُزود الطفا بالتغيية الراجعة المناسبة أثناء جلسة التخاط . 

 ة التخاطب.البعد الثالث: مهارات تقويم جلس

 تستخد  وسا ا تسويمية متنواة لجلسة التخاط . 

 تستخدا  أس لة تسوي  تؤدى قل  تفااا الطفا أثناء جلسة التخاط . 

 تواا التكنولوجية التعليمية ر  تسوي  تعل  األطفاا بالجلسة. 

 تستخد  أدوات تسيي  مناسبة لسدرات الطفا بالجلسة. 

 الخاصة بكا جلسة تخاط .  تربط بين األس لة التسويمية واألهداا 

 تُتاب  الواجبات والتكليفات المنزلية باستمرار. 

 تستخد  الحوارز الت  تعزز استجابات األطفاا. 

 تُسي  تعل  الطفا بصورة مستمرة. 

 تستخد  نتا ج التسوي  ر  معالجة مواطن الضعا اند الطفا.   

 تستفيد من نتا ج التسوي  ر  تحسين أدا ه. 

 نامج :الزما المحدد للبر 

 يتكون البرنامج من قحدى اشر يوًما تدريبيًاه وتسير أيا  التدري  كالتال  

 اليو  التعريف  للبرنامج    

( 3تسددعة أيددا  تدريبيددةه بواادد  جلسددتين لكددا يددو  تدددريب ه ومدددة كددا يددو  تدددريب    

 سااات.  

 اليو  الختام  للتدري . 

 



 أساليب تقويم البرنامج:   

 لتالية ر  التسوي    يستخد  البرنامج األسالي  ا

التسددوي  السبلدد ه والبعدددي؛ مددن خددالا تطبيددق مسيدداس ماددارات التخاطدد  لمعلمددات  

الروضة  من قاداد الباحى(ه ومالحادة الفدروق رد  درجدات المعلمدات ابداه وبعدد 

 تطبيق البرنامج.  

التسوي  البنا  ؛ ويلس أثناء جلسات البرنامج؛ ويلدس للحصدوا الد  التغييدة الراجعدة  

د تفيددد ردد  تصددحيح األخطدداءم وكدديلس مسدداادة الباحددى ردد  اتخدداي السددرارات التدد  ادد

 المناسبة بالنسبة لجلسات البرنامج.

  خامًسا: مرحلة الدراسة الميدانية:  خامًسا: مرحلة الدراسة الميدانية:  

هددا التطبيدق السبلد  تطبيق أداة البحث )مقياس مهةارات التخاطةب( تطبيقًةا قبليًةا:   .1

ت التخاطد   المعرريدة ألداة البحى قل  تحديد مستوى معلمدات الروضدة رد  مادارا

( 20واألدا ية(ه واد ت  التطبيق السبل  ألداة البحى ال  اينة من معلمدات الروضدة  

 ه وتد  تصدحيح أوراق اإلجابدة باسدتخدا  اواادد 2019أكتدوبر    3و  2معلمةه يدوم 

 التصحيح الت  حددها الباحى سابسًاه وت  رصد النتا ج.

يق جلسدات البرندامج السدا   الد  التأهيدا يق جلسدات البرندامج السدا   الد  التأهيدا بدأ الباحى ر  تطببدأ الباحى ر  تطبتنفيذ جلسات البرنامج:  تنفيذ جلسات البرنامج:    ..22

التخاطب ه واد استغرق تطبيساا رترة زمنية ادرها شارين تسريبًاه ويلدس ر  حضدانة التخاطب ه واد استغرق تطبيساا رترة زمنية ادرها شارين تسريبًاه ويلدس ر  حضدانة 

التفوق النمويجية بأطفيح(ه حيى اا  الباحى بتجمي  معلمات الروضدة مدن حضدانت  التفوق النمويجية بأطفيح(ه حيى اا  الباحى بتجمي  معلمات الروضدة مدن حضدانت  

رد  رد    التفوق النمويجيةه والمدينة المنورة بدأطفيح  وتطبيدق جلسدات البرندامج الدياْنهالتفوق النمويجيةه والمدينة المنورة بدأطفيح  وتطبيدق جلسدات البرندامج الدياْنه

   . .02020202يناير  يناير      4141 ه حت  ه حت 91029102أكتوبر  أكتوبر    ٧٧الفترة ما بين  الفترة ما بين  

حيدى حيدى     تطبيق أداة البحث )مقياس مهارات التخاطب لمعلمات الروضة( تطبيقًا بعديًا:تطبيق أداة البحث )مقياس مهارات التخاطب لمعلمات الروضة( تطبيقًا بعديًا:  ..33

يندداير يندداير   6161ط بددق مسيدداس ماددارات التخاطدد  لمعلمددات الروضددة بعددديًا؛ ويلددس يددو  ط بددق مسيدداس ماددارات التخاطدد  لمعلمددات الروضددة بعددديًا؛ ويلددس يددو  

  ردد  تنميددة   ردد  تنميددة  ه ومددن ثدد  ايدداس رااليددة البرنددامج السددا   الدد  التأهيددا التخدداطب ه ومددن ثدد  ايدداس رااليددة البرنددامج السددا   الدد  التأهيددا التخدداطب02020202
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متغيرات البحى الت  سع  لتحسيساا  ماارات التخاطد (ه ويلدس تمايدًدا السدتخالص متغيرات البحى الت  سع  لتحسيساا  ماارات التخاطد (ه ويلدس تمايدًدا السدتخالص 

النتدا جه ومعالجتاددا قحصددا يًاه ومنااشدتااه وتفسدديرها ردد  ضدوء الدراسددات السددابسة. النتدا جه ومعالجتاددا قحصددا يًاه ومنااشدتااه وتفسدديرها ردد  ضدوء الدراسددات السددابسة. 

  وريما يل  وصا تفصيل  ليلس.وريما يل  وصا تفصيل  ليلس.

  ::سادًسا  نتا ج البحى ومنااشتااسادًسا  نتا ج البحى ومنااشتاا

انادا تجربدة البحدى الميددان ه ويلدس نتناوا ريما يل  ارًضا للنتا ج الت  أسفرت  

من خالا اإلجابة ان أس لة البحىه واختبار صدحة كدا ردرض مدن ردروض البحدىه ثد  

تفسير ومنااشة هي  النتا ج ر  ضوء اإلطار النادري للبحدى والدراسدات السدابسة؛ ويلدس 

 بادا التعرا ال  راالية البرنامج التدريب  السدا   التأهيدا التخداطب  للمعلمدات لخفدض

 اضطرابات اللغة والكال  لدى أطفاا الروضةه وه  كما يل  

 التحقق ما  حة الفرض األول. .1

( بددين 0.01الدديي يددنص الدد  أندده ب توجددد رددروق دالددة قحصددا يًا انددد مسددتوى 

متوسط  درجات معلمدات الروضدة رد  السياسدين  السبلد ه والبعددي لمادارات التخاطد  

 المعررية ر  اتجا  السياس البعدي.

ق من صحة هيا الفرض تد  حسدا  ادي   ت(ه ومددى داللتادا للفدروق بدين وللتحس

متوسددط  درجددات معلمددات الروضددة ردد  السياسددين  السبلدد ه البعدددي لمسيدداس ماددارات 

 ( التال  يوضح يلس 15التخاط  ر  الجان  المعرر . وجدوا 

 

 

 

 

 

 

 



 (16جدول )

 ( 20مات الروضة في القياس القبلي والبعدي لمقياس مهارات التخاطب) الجانب المعرفي( )ا=قيم "ت" ومستوي داللتها للفروق بيا متوسطي درجات معل 

  مهارات المقياس 

 التطبيق

  

 

عدد  

 المعلمات 

المتوسةةةةةةةةةط 

 الحسابي

 )م(

االنحراف  

 المعياري 

 ) ع( 

 المتوسط الحسابي

 للفروق

 )م ف(

الخطأ المعياري  

 لمتوسط الفرق  

درجة 

 الحرية 

قيمةةةةةةةة )ت( 

 المحسوبة

 وى مست

 الداللة

مربةةةع إيتةةةا 

(2  ) 

 حجم التأثير

 البعد األول
 0.486 6.100 1.468 9.95 20 القبلي

 

19 12.548 

 

دالة عند  

0.01 

 كبير  0.89

 1.286 16.05 20 البعدي

 البعد الثاني
دالة عند   12.8٧9 19 0.446 5.٧50 1.٧55 10.15 20 القبلي

0.01 

 كبير  0.89

.2101 15.90 20 البعدي  

 البعد الثالث
 5.٧50 1.333 9.٧5 20 القبلي

 

0.289 

 

دالة عند   19.592 19

0.01 

 كبير  0.95

 1.051 15.50 20 البعدي

 المهارات المعرفية ككل
دالة عند   20.995 19 0.841 1٧.650 3.39٧ 29.80 20 القبلي

0.01 

 كبير  0.96

 2.605 4٧.45 20 البعدي

 2.539( تساوي  19( لدرجة حرية  0.01الجدولية اند مستوى   ايمة ت 



 د . رضا توفيق عبدالفتاح أحم د

 ( السابق ما يلي:15يتضح ما جدول )

ارتفاع متوسط درجات التطبيق البعدي ان متوسط درجات التطبيق السبلد  لمعلمدات  

الروضة ر  مسياس ماارات التخاط  ر  جان  الماارات المعرريدة؛ حيدى حصدلت 

(ه   3.39٧(ه بانحراا معيداري  29.80ل  متوسط  المعلمات ر  التطبيق السبل  ا

 (.  2.605( بانحراا معياري  4٧.45ور  التطبيق البعدي ال  متوسط  

ايمددة  ت( المحسددوبة لداللددة الفددرق بددين متوسددط  درجددات معلمددات الروضددة ردد   

السياسين  السبل   والبعدي لمسياس ماارات التخاط  رد  جاند  المادارات المعرريدةه 

 (.0.01( دالة اند مستوى  20.995الت  بلغت  

(  ب لمسياس ماارات التخاطد  رد  جاند  المادارات المعرريدةب 2ايمة مرب  قيتا   

( من التباين الحادى رد  مادارات التخاطد    %96( وهيا يعن  أن نسبة  0.96هو  

ردد  جاندد  الماددارات المعرريددة يرجدد  قلدد  اسددتخدا  البرنددامج التدددريب  السددا   الدد  

 تخاطب ه وه  تعبر ان حج  تأثير كبير.التأهيا ال

 ويمكن توضيح نتيجة التحسق من صحة هيا الفرض ر  الشكا اآلت  
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 ( 5شكل )



الفروق بيا متوسطي درجات معلمات الروضة في القياس القبلي والبعدي لمقياس  

 (20مهارات التخاطب) الجانب المعرفي( )ا=

( بدين متوسدط  0.01أنه توجدد ردروق دالدة قحصدا يًا اندد مسدتوى وهيا يدا ال    

درجات معلمات الروضة ر  السياسين  السبل ه والبعدي لماارات التخاطد  المعرريدة 

ر  اتجا  السياس البعدي. ويعن  هيا ابوا الفرض األوا من رروض البحىه كما أنده 

وهو  ما راالية البرندامج يجي  جز يًاان السؤاا الثالى اليي ورد ر  مشكلة البحىه 

 التدريب  ر  تنمية ماارات التخاط  المعررية لمعلمات الروضة؟  

 التحقق ما  حة الفرض الثاني.  .2

( بددين 0.01الدديي يددنص الدد  أندده ب توجددد رددروق دالددة قحصددا يًا انددد مسددتوى  

متوسط  درجات معلمدات الروضدة رد  السياسدين  السبلد ه والبعددي لمادارات التخاطد  

 ر  اتجا  السياس البعدي.األدا ية  

وللتحسق من صحة هيا الفرض تد  حسدا  ادي   ت(ه ومددى داللتادا للفدروق بدين 

متوسددط  درجددات معلمددات الروضددة ردد  السياسددين  السبلدد ه والبعدددي لمسيدداس ماددارات 

 ( التال  يوضح يلس 16التخاط  ر  جان  الماارات األدا ية. وجدوا 

 

 

 

 

 

 

 



 د . رضا توفيق عبدالفتاح أحم د

 (17جدول )

وي داللتها للفروق بيا متوسطي درجات معلمات الروضة في القياس القبلي والبعدي لمقياس مهارات التخاطب) الجانب  قيم "ت" ومست

 ( 20األدائي( )ا=

  مهارات المقياس 

 التطبيق

  

 

عدد  

 المعلمات 

المتوسةةةةةةةةةةةط 

 الحسابي

 )م(

االنحراف  

 المعياري 

 ) ع(

المتوسط  

 الحسابي 

 للفروق 

 )م ف( 

الخطأ المعياري  

 فرق  لمتوسط ال 

قيمةةةةةةةةةة )ت(  درجة الحرية 

 المحسوبة

 مستوى  

 الداللة 

مربةةةةع إيتةةةةا 

(2  ) 

 حجم التأثير

 البعد األول
 8.650 1.399 13.80 20 القبلي

 

0.519 

 

19 16.651 

 

دالة عند  

0.01 

 كبير 0.93

 1.605 22.45 20 البعدي

 البعد الثاني
ة عند  دال 15.112 19 0.589. 8.900 1.432 13.55 20 القبلي

0.01 

 كبير 0.92

 1.986 22.45 20 البعدي

 البعد الثالث
 8.950 1.682 13.٧5 20 القبلي

 

0.394 

 

19 22.٧23 

 

دالة عند  

0.01 

 كبير 0.96

 1.490 22.٧0 20 البعدي

 المهارات األدائية ككل 
 2٧.528 19 0.966. 26.600 2.6٧5 41.00 20 القبلي

 

دالة عند  

0.01 

 كبير 0.97

 3.966 6٧.60 20 البعدي

 2.539( تساوى  19( لدرجة حرية  0.01ايمة ت الجدولية اند مستوى   



 ( السابق ما يلي:16يتضح ما جدول )

ارتفاع متوسط درجات التطبيق البعدي ان متوسط درجات التطبيق السبلد  لمعلمدات  

دا يدةه حيدى حصدلت الروضة ر  مسياس ماارات التخاط  رد  جاند  المادارات األ

(ه 2.6٧5(ه بدانحراا معيدارى  41.00المعلمات ر  التطبيق السبل  ال  متوسط  

 (.  3.966( بانحراا معياري  6٧.60ور  التطبيق البعدي ال  متوسط  

ايمددة  ت( المحسددوبة لداللددة الفددرق بددين متوسددط  درجددات معلمددات الروضددة ردد   

لتخاطد  رد  جاند  المادارات األدا يدةه السياسين  السبل   والبعدي لمسياس مادارات ا

 (. 0.01( دالة اند مستوى  2٧.528الت  بلغت  

( ب لمسياس ماارات التخاط  ر  جان  المادارات األدا يدةب هدو 2ايمة مرب  قيتا   

( من التباين الحادى ر  ماارات التخاطد  رد    %9٧(ه وهيا يعن  أن نسبة  0.9٧ 

ستخدا  البرنامج التدريب ه وه  تعبدر ادن حجد  جان  الماارات األدا ية يرج  قل  ا

 تأثير كبير.

 ويمكن توضيح نتيجة التحسق من صحة هيا الفرض ر  الشكا اآلت   
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 د . رضا توفيق عبدالفتاح أحم د

الفروق بيا متوسطي درجات معلمات الروضة في القياس القبلي والبعدي لمقياس  

 (20=مهارات التخاطب) الجانب األدائي( )ا 

( بدين متوسدط  0.01وهيا يدا ال  أنه توجدد ردروق دالدة قحصدا يًا اندد مسدتوى  

درجات معلمات الروضة ر  السياسين  السبل ه والبعددي لمادارات التخاطد  األدا يدة 

ر  اتجا  السياس البعدى. ويعن  هيا ابوا الفرض الثان  من رروض البحىه كما أنده 

اان السددؤاا الرابدد  الدديي و رد ردد  مشددكلة البحددىه وهددو   مددا رااليددة يجيدد  جز يددً

 البرنامج التدريب  ر  تنمية ماارات التخاط  األدا ية لمعلمات الروضة؟ 

 التحقق ما  حة الفرض الثالث. .3

( بددين 0.01الدديي يددنص الدد  أندده ب توجددد رددروق دالددة قحصددا يا انددد مسددتوى  

الكليدة لمسيداس متوسط  درجات معلمات الروضة ر  السياسين  السبل ه والبعددي للدرجدة 

 ماارات التخاط  لمعلمات الروضة ر  اتجا  السياس البعدي.

وللتحسق من صحة هيا الفرض تد  حسدا  ادي   ت(ه ومددى داللتادا للفدروق بدين 

متوسددط  درجددات معلمددات الروضددة ردد  السيدداس البعدددي لمسيدداس ماددارات التخاطدد . 

 ( التال  يوضح يلس 1٧وجدوا 

 (18جدول )
لتها للفروق بيا متوسطي درجات معلمات الروضة في القياس  قيم "ت" ومستوي دال

 ( 20القبلي والبعدي لمقياس مهارات التخاطب) ككل( )ا=
  المقياس 

 التطبيق
  
 

عدد  
المعلما 
 ت 

المتوسةةةط 
 الحسابي

 )م(

االنحراف  
 المعياري 
 ) ع(

المتوس 
ط  
الحساب 
 ي

 للفروق 
 )م ف( 

الخطأ  
المعياري  
لمتوسط  
 الفرق  

درجة  
 الحرية 

( قيمة )ت
المحسةةوب

 ة

مستو 
 ى  
 الداللة 

مربةةةةةةع 
إيتةةةةةةةةةا 

(2  ) 

حجةةةةةةةم 
 التأثير

 المقياس ككل
44.25 4.819 ٧0.80 20 القبلي

0 
 

دالة   31.3٧٧ 19 1.410
عند 
0.01 

 كبير 0.98

 5.520 115.05 20 البعدي

 2.539( تساوى  19( لدرجة حرية  0.01ايمة ت الجدولية اند مستوى   



 بق ما يلي:( السا17يتضح ما جدول )

ارتفاع متوسط درجات التطبيق البعدي ان متوسط درجات التطبيق السبلد  لمعلمدات  

الروضة ر  مسياس ماارات التخاطد  ككداه حيدى حصدلت المعلمدات رد  التطبيدق 

(ه ورد  التطبيدق البعددي 4.819( بدانحراا معيدارى  ٧0.80السبل  ال  متوسط  

 (.  5.520(ه بانحراا معياري  115.05ال  متوسط  

ايمددة  ت( المحسددوبة لداللددة الفددرق بددين متوسددط  درجددات معلمددات الروضددة ردد   

( 31.3٧٧السياسين  السبل   والبعدي لمسياس ماارات التخاط  ككداه والتد  بلغدت  

 (.0.01دالة اند مستوى  

( وهيا يعند  أن 0.98( ب لمسياس ماارات التخاط  ككا.ب هو  2ايمة مرب  قيتا   

باين الحادى ر  ماارات التخاط  ككا.   المتغير التداب ( يرجد  ( من الت%98نسبة  

 قل  استخدا  البرنامج التدريب    المتغير المستسا(ه وه  تعبر ان حج  تأثير كبير.

 ويمكن توضيح نتيجة التحسق من صحة هيا الفرض ر  الشكا اآلت   
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 (7شكل ) 

معلمات الروضة في القياس القبلي والبعدي لمقياس   الفروق بيا متوسطي درجات 

 (20مهارات التخاطب) ككل( )ا= 



 د . رضا توفيق عبدالفتاح أحم د

( بدين متوسدط  0.01وهيا يدا ال  أنه توجدد ردروق دالدة قحصدا يًا اندد مسدتوى  

درجات معلمات الروضة ر  السياسين  السبل ه والبعدي لماارات التخاطد  ككدا رد  

الثالدى مدن ردروض البحدىه كمدا أنده   اتجا  السياس البعدي. ويعن  هيا ابوا الفرض

 يجي  جز يًا ان السؤالين الثالى والراب  ككا الليين وردا ر  مشكلة البحى.

 التحقق ما  حة الفرض الرابع. .4

اليي ينص ال  أنه ب توجد رروق دالة قحصا يًا بين متوسدطات درجدات معلمدات 

ندوع المؤهدا   –ها  الروضة ال  مسياس ماارات التخاط  ككا وأبعاد  تعزى قل   المؤ

 الخبرة( ب.    –

وللتحسق من صحة هيا الفرض ت  حسا  تحليا التبداين المتعددد بحسد  متغيدرات 

الخبرة(  بيناا جميعًا ر  تباين الددرجات التد  حصدلت اليادا   –نوع المؤها    – المؤها  

معلمات الروضة ال  مسياس ماارات التخاط  ككا وأبعاد ه واليى يتضح ر  الجددولين 

 (ه التاليين.19(ه  18 

 ( 19جدول )

(على  الخبرة –نوع المؤهل   –المؤهل اإلح اء الو في لعينة البحث وفقًا لمتغيرات ) 

 ككل وأبعاده لمعلمات الروضة.  مقياس مهارات التخاطب

جوانب 

 المقياس 

المتوسط  نوع المؤهل  المؤهل الخبرة 

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري 

 

 عدد المعلمات 

المهارات 

رفية المع  

1-5  

 سنوات

 1 . 4٧.00 تربوي  بكالوريوس

 3 0.5٧٧ 46.33 رير تربوي 

Total 46.50 0.5٧٧ 4 

 5 2.950 44.80 رير تربوي  دبلو  

Total 44.80 2.950 5 

 1 . 50.00 تربوي  ماجستير

Total 50.00 . 1 

Total  2 2.121 48.50 تربوى 



 8 2.38٧ 45.38 رير تربوى 

Total 46.00 2.582 10 

10-15  

 سنوات

 3 4.528 48.6٧ تربوى  بكالوريوس

Total 48.6٧ 1.528 3 

 1 . 50.00 تربوى  ماجستير

Total 50.00 . 1 

Total  4 1.414 49.00 تربوى 

Total 49.00 1.414  

4 

5-10  

 سنوات

 6 2.041 48.83 تربوى  بكالوريوس

Total 48.83 2.041 6 

Total  6 2.041 48.83 تربوى 

Total 48.83 2.041 6 

Total 10 1.٧٧6 48.60 تربوى  بكالوريوس 

 3 0.5٧٧ 46.33 رير تربوى 

Total 48.08 1.84٧ 13 

 5 2.950 44.80 رير تربوى  دبلو  

Total 44.80 2.950 5 

 2 0.000 50.00 تربوى  ماجستير

Total 50.00 00.00  2 

Total  12 1.693 48.83 تربوى 

 8 2.38٧ 45.38 رير تربوى 

Total 4٧.45 2.605 20 

المهارات 

 األدائية 

1-5  

 سنوات

 1 . 6٧.00 تربوى  بكالوريوس

 3 1.000 66.00 رير تربوى 

Total 66.25 0.95٧ 4 

 5 3.899 63.80 رير تربوى  دبلو  

Total 63.80 3.899 5 

جستيرما  1 . ٧4.00 تربوى  

Total ٧4.00 . 1 

Total  2 4.950 ٧0.50 تربوى 



 د . رضا توفيق عبدالفتاح أحم د

 8 3.204 64.63 رير تربوى 

Total 65.80 4.104 10 

10-15  

 سنوات

 3 2.51٧ 68.33 تربوى  بكالوريوس

Total 68.33 2.51٧ 3 

 1 . ٧5.00 تربوى  ماجستير

Total ٧5.00 . 1 

Total  00٧0. تربوى  3.916 4 

Total ٧0.00 3.916 4 

5-10  

 سنوات

 6 2.608 69.00 تربوى  بكالوريوس

Total 69.00 2.608 6 

Total  6 2.608 69.00 تربوى 

Total 69.00 2.08  

6 

Total 10 3.366 68.00 تربوى  بكالوريوس 

 3 1.000 66.00 رير تربوى 

Total 68.00 2.380 13 

 5 3.899 63.80 رير تربوى  دبلو  

Total 63.80 3.899 5 

 2 0.٧0٧ ٧4.50 تربوى  ماجستير

Total ٧4.50 0.٧0٧ 2 

Total  12 3.14٧ 69.58 تربوى 

 8 3.204 64.63 رير تربوى 

Total 6٧.60 3.966 20 

المقياس  

 ككل

1-5  

 سنوات

 1 . 114.00 تربوى  بكالوريوس

3112.3 رير تربوى   1.528 3 

Total 112.٧5 1.500 4 

 5 2.510 108.60 رير تربوى  دبلو  

Total 108.60 2.510 5 

 1 . 124.00 تربوى  ماجستير

Total 124.00 . 1 

Total  2 ٧.0٧1 119.00 تربوى 

 8 2.828 110.00 رير تربوى 



Total 111.80 5.116 10 

10-15  

 سنوات

ى تربو بكالوريوس  11٧.00 2.646 3 

Total 11٧.00 2.646 3 

 1 . 125.00 تربوى  ماجستير

Total 125.00 . 1 

Total  4 4.546 119.00 تربوى 

Total 119.00 4.546 4 

5-10  

 سنوات

 6 3.656 11٧.83 تربوى  بكالوريوس

Total 11٧.83 3.656 6 

Total  6 3.656 11٧.83 تربوى 

Total 1٧.831  3.656 6 

Total 10 3.225 11٧.20 تربوى  بكالوريوس 

 3 1.528 112.33 رير تربوى 

Total 116.08 3.5٧0 13 

 5 2.510 108.60 رير تربوى  دبلو  

Total 108.60 2.510 5 

 2 0.٧0٧ 124.50 تربوى  ماجستير

Total 124.50 0.٧0٧ 2 

Total  12 4.0٧8 118.42 تربوى 

 8 2.828 110.00 رير تربوى 

Total 115.05 5.520 20 

 (  20جدول )

الخبرة ( على مقياس مهارات   –نوع المؤهل  –نتائج تحليل التبايا المتعدد وفقا لمتغيرات ) المؤهل 

 التخاطب ككل وأبعاده. 

م در  

 التبايا 

أبعاد مقياس  

 مهارات التخاطب 

درجات  مجموع المربعات 

 الحرية 
متوسط  

مربعات ال  

 قيمة

 ف

 مستوى 

 الداللة 

مربع إيتا  

 الجزئي 

 

 0.03٧ 0.٧84 0.248 1.161 2 2.321 الماارات المعررية  الخبرة 

 0.03٧ 0.٧82 0.251 2.113 2 4.226 الماارات األدا ية

 0.104 0.491 0.٧52 6.405 2 12.810 المسياس ككا
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 0.143 0.366 1.088 5.103 2 10.20٧ الماارات المعررية  المؤهل 

 0.362 0.054 3.695 31.111 2 62.222 الماارات األدا ية

 0.51٧ 0.009 6.964 59.301 2 118.6.6 المسياس ككا

 0.005 0.٧94 0.0٧1 0.333 1 0.333 الماارات المعررية  نوع.المؤهل 

 0.00٧ 0.٧٧0 0.089 0.٧50 1 0.٧50 الماارات األدا ية

 0.018 0.629 0.245 2.083 1 2.083 المسياس ككا

الخبرة *  

 المؤهل 

 0.013 0.680 0.1٧8 0.833 1 0.833 الماارات المعررية 

 0.000 0.951 0.004 0.033 1 0.033 الماارات األدا ية

 0.011 0.٧13 0.141 1.200 1 1.200 المسياس ككا

الخبرة *  

 نوع.المؤهل 

 0.000 . . . 0 0.000 الماارات المعررية 

 0.000 . . . 0 0.000 الماارات األدا ية

 0.000 . . . 0 0.000 المسياس ككا

المؤهل *  

 نوع.المؤهل 

 0.000 . . . 0 0.000 الماارات المعررية 

 0.000 . . . 0 0.000 الماارات األدا ية

 0.000 . . . 0 0.000 المسياس ككا

الخبرة *  

المؤهل *  

 نوع.المؤهل 

 0.000 . . . 0 0.000 الماارات المعررية 

 0.000 . . . 0 0.000 الماارات األدا ية

 0.000 . . . 0 0.000 المسياس ككا

    4.690 13 60.969 الماارات المعررية  الخطأ 

    8.421 13 109.46٧ الماارات األدا ية

    8.515 13 110.٧00 المسياس ككا

     20 45159.000 الماارات المعررية  كلي 

4.0009169 الماارات األدا ية  20     

     20 265309.000 المسياس ككا

( أن ايمدة   ا ( لداللدة الفدروق بدين متوسدطات درجدات 19يتضح مدن جددوا  

المعلمات ال  مسياس ماارات التخاط  لبعد الماارات األدا ية لمتغير المؤهدا دالدة اندد 

مسيداس  ه وأن ايمة   ا ( لداللة الفروق بدين متوسدطات درجدات المعلمدات الد   0.05

 ..0.01ماارات التخاط  ككا لمتغير المؤها دالة اند  

ويعن  هيا ابوا الفرض الراب  جز يًا حيى اارت اد  الداللة اند متغير الخبدرة 

ونوع المؤهاه كما أنه يجي  ان السدؤاا الخدامس الديي ورد رد  مشدكلة البحدىه وهدو  



للعواما التاليدة المؤها  بها هناس رروق يات داللة قحصا ية بين معلمات الروضة ترج 

 والخبرة (؟  –ونوع المؤها   –

 ويرى الباحث أنه يمكا إرجاع سبب ذلك إلى أا :

ماجسددتير( هندداس رددروق دالددة والسددب  هنددا هددو  –بكددالوريوس  –المؤهددا   دبلددو   .1

المستوى العسل  واالستيعاب  لدى المعلمات والخلفية العلمية المتعلسة بطريسدة التعامدا 

حيى أنه كلما ارتف  المسدتوى التعليمد  للمعلمدات كاندت النتدا ج أرضدا م  األطفااه  

 ال  مسياس ماارات التخاط .

ورير تربوى( والخبرة ال توجد ردروق دالدة والسدب  يمكدن   –نوع المؤها   تربوى   .2

أن يكون محتوى البرنامج التدريب  لماارات التخاط ه حيى تلسدت جميد  المعلمدات 

  ايدداس مسددتوى األداء الياْنهوهددو مددا يعندد  أن تكددون نفددس البرنددامج التدددريب  وتدد

النتا ج متساربة لجمي  المعلمات؛ حيى كانت خلفية المعلمات ال  مادارات التخاطد  

للجمي  ابا تطبيق البرنامج التدريب  ضعيفةه واد تحسدن مسدتوى األداء للجميد  بعدد 

 تطبيق البرنامج ال  اينة البحى.

مات اينة البحى ال  تحصيا أكبدر اددر مدن المعدارا االهتما  الشديد من ابا المعل .3

 والمعلومات المتضمنة ر  البرنامج التدريب .

درجة اهتما  الباحى أثناء تطبيق البرنامج التدريب  ال  المعلمات جميعًا حيدى كدان  .4

 ال يفرق بيناْن ودرجة اهتمامه واحدة باْن جميعاً. 

يندة البحدى اسد  كدا جلسدة السب  األخيدر وهدو حدرص البحدى الد  تسدوي  أداء ا .5

تدريبيددة ولسدداء يددوم ه وهددو مددا يعندد  التأكددا مددن تحصدديا المعددارا والمعلومددات 

 واألداءات المتضمنة ر  جلسات البرنامج التدريب .
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 مناقشة نتائج البحث:

يعزو الباحى التحسن اليي طرأ ال  معلمات الروضة الالت  ت  تطبيدق البرندامج 

ر  من البرنامجه ومدا تضدمنه مدن خلفيدة معرريدة حدوا الياْن قل  محتوى الجان  المعر

ماارات التخاط ه باإلضارة قل  مستوى برندامج التددري  الد  مادارات التخاطد  مدن 

الناحية األدا ية للمعلماته التد  تضدمن  تخطديط وتنفيديه وتسدوي  جلسدة التخاطد ه حيدى 

ا ردد  كددا جاندد  مددن  جواندد  هددي  لددوحا بعددد تطبيددق البرنددامج أن هندداس تحسددنًا ملحواددً

المااراته اليي اار من خالا اياس أداء المعلماته وتسيدي  مسدتوى أدا ادْنه ممدا يشدير 

 قل  راالية البرنامج التدريب  ر  تنمية ماارات التخاط  لمعلمات الروضة.

وتتفق نتائج هذا البحث مع نتائج العديد ما الدراسات السابقة والتى أكةدت علةى 

  دراسدة مصدطف  ى إعداد وتةدريب معلمةات الروضةة ومنهةافاعلية البرامج التدريبية ف

(  التد  201٧محمد رج  ه ورج  صديق سدلطانه وسدماـ ابدد الدرازق ابدد الحميدد 

هدرت هي  الدراسة قل  الكشا ان المتطلبدات التربويدة ألخصدا   التخاطد . وتوصدلت 

خاطد  الدراسة قل  ادة نتا ج من أهمادا. وجدود اصدور رد  جواند  قادداد أخصدا   الت

بالبرامج المسدمة إلاداد  ر  الجاات المعنية بإاداد  للعما ر  مجداا التأهيدا التخداطب . 

من بيناا السصور ر  جان  اإلاداد المان  والتربوي ألخصا   التخاط . والسصدور رد  

جان  اإلاداد األكاديم  والثسار . واصور ر  تورير وتحسيق المتطلبدات التربويدة ضدمن 

المسدمدة إلادداد أخصدا   التخاطد  التد  تتمثدا رد  المتطلبدات التربويدة برامج اإلادداد  

الخاصة بمجاا قاداد برامج التخاط  والتخطيط لاا وتنفييها. وأوصدت بضدرورة تدورير 

أخصا   تخاط  بالروضة لمالحاة الطفا ومدى تسدمه ر  النمو اللغدوي. والعمدا الد  

تخصص مدرب  النطق ر  الجامعدات   تأسيس اس  التخاط  داخا كليات التربية. وقدخاا

جمداا  وكليات التربية ر  اس  التربية الخاصة قل  جان  التخصصات األخدرىه ودراسدة

برنامج قرشادي للمعلمات اا   ال  السصص  ( والت  هدرت قل  اياس رعالية2018ان  

خفددض اضددطرابات النطددق والكددال  وتنميددة الحصدديلة اللغويددة لدددي أطفدداا  ردد  التفااليددة



 & ,Aasenالتربدددويه ودراسدددة آسدددين وسدددادون    اطدددار الددددمج رددد  وضدددةالر

Sadownik,2019 الت  أشارت قل  أن لمعلمات رياض األطفاا دوًرا ماًما وحاسدًما )

ر  تطور النمو اللغوي لدى األطفااه ومدن ثد  تسد  الدياْن مسد ولية كبيدرة رد  اكتشداا 

روضةه ويرا أنه يجد  أن تتضدمن األخطاء اللغوية واالضطرابات الكالمية لدى أطفاا ال

أدوار المعلمات والت  يعانون رياا من اصور دا  وتطوير لغة الطفدا مدن خدالا نميجدة 

( التد  هددرت قلد  2020النطق الصحيح للكلمدة التد  يسولاداه ودراسدة صدابرين لبيد   

وضدد  تصددور مستددرـ لتحسددين األداء الماندد  والشخصدد  لمعلمددة الروضددة ردد  ضددوء 

 ه والواددوا بشددكا اددا  الدد  واادد  النمددو الشخصدد   2030لرؤيددة  توجاددات المملكددة

 والمان  لمعلمة الروضة ر  ضوء ماارات المستسبا قامااًل.

ويرج  الباحدى رااليدة البرندامج التددريب  المسدتخد ه ودور  اإليجداب  رد  تنميدة 

قلدد  ااتمدداد  الدد  العديددد مددن الطددرقه واالسددتراتيجياته والفنيددات ماددارات التخاطدد  

دريبية المناسبةه وكيلس األنشطة. رطرق واستراتيجيات التدري  الت  استخدمت تمثلدت الت

ريما يل   المحاضرةه والعصا اليهن ه والمنااشة والحوار اد سمحت للمعلمات بدالتعبير 

ان وجاات نارهْن ر  جو من الحريةه دون الشعور بالسلقه كما قن قتاحة الفرصدة لكدا 

ت متبادلة اد أكسبتاْن الثسة رد  الدنفسه وحسسدت لادْن تصدوًرا معلمة لالشتراس ر  منااشا

 أوضح وأشما للموضواات المطروحة للبحى.

واد استفادت اينة البحى أيًضا من أوراق العما والنشدرات التعليميدة التد  أاددها 

الباحى لاْن ضدمن جلسدات البرندامجه والكتد  المسدمدة لادْنه كدا هديا سدااد رد  قثدراء 

ته وزيددادة حصدديلتاْن المعرريددة حددوا ماددارات التخاطدد  ألطفدداا معلومددات المعلمددا

 الروضةه والمداخا التعليمية المختلفة لاْنه وسبا تعليماا ألطفاا هي  الف ة بشكا ال ق.

كما ااتمد البرنامج التدريب  ال  اسدتخدا  طريسدة المنااشدة والحدوار  المنااشدات 

ه واللغدويه والحدوار الفعداا بدين الجمااية( الت  ساادت الد  تحسيدق التواصدا الفكدري
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الباحى والمعلماته حيى ت  من خاللاا تبدادا اآلراءه واألركداره والخبدرات بدين الباحدى 

والمعلمات بحريةه وه  ضرورية لتعميق وقيضاـ بعدض المفداهي  والموضدواات التد  

 –اللغدة  –تحتاى قل  توضيحه ومناا الفروق بين العديد مدن المصدطلحاته مثدا  الكدال  

.... وريرها من المفداهي ه وتمتداز هدي  الطريسدة بأنادا تدورر   -الجااز الصوت     –النطق  

الفرصة للمتدربات المعلمات للتعبير ادن أنفسداْنه كمدا أن لادا أهميدة كبيدرة رد  تدداي ه 

وتعميق استيعا  المتعلمات للمادة العلميةه وكيلس تزيدد مدن رااليدة واشدتراس المتعلمدات 

ا الد  قاامدة ندوع مدن التفاادا بدين ر  المواا التدريب  ه واد ساادت هي  الطريسة أيضدً

المعلمات والباحدىه وبدين المعلمدات مد  بعضداْن الدبعض رد  تبدادا المعلومداته وهد  

بالتال  ساادت ال  تنمية روـ التعاون والتنارسه وكيلس ساادتاْن الد  اسدتثارة أركدار 

 جديدة.

ريسة العصا اليهن  الت  كدان لادا دور وااتمد البرنامج التدريب  ال  استخدا  ط

رعاا ر  تحسين هي  المااراته حيى قن هي  الطريسة تسدااد الد  توليدد األركداره وريادا 

تطرـ المعلمات أركاًرا حوا مشكلة  أو سؤااه أو مواا مطروـ الياْنه ومدن ثد  تدنسح 

ا الد  هي  األركار؛ للوصوا قل  أرضا الحلدواه رسدد املدت هدي  الطريسدة الد  التعدر

اتجاهات المعلمات اند معالجتاْن لمشكلة معينة من مشاكا اضدطرابات النطدق والكدال ه 

وكدديلس قااددار السدددرات اإلبداايددة انددد طددرـ األركددار والحلددواه وتصددحيح األخطدداءه 

 والتعرا ال  التصورات البديلة ر  يهن المعلماته وتسييماا.

ا الدد  اسددتخدا    –التعزيددز بنوايدده  المددادي كمددا ااتمددد البرنددامج التدددريب  أيضددً

المعنددوي(ه ركددان بمثابددة حددارز للمعلمدداته واددد  لبددى روـ المشدداركةه وكدديلس قجددراء 

المسابسات بين المجمواات يُعط  المعزز للمجمواة التد  تسدد  أرضدا ادرضه رد  جدو 

من الداابة والمرـه وكا هيا من أجا بى روـ التنارس وتشجي  المعلمات ال  اإلبدداعه 

ن بيا الجادد؛ لكد  ترتسد  المجموادة بكاملادا للمسدتوى المطلدو  رد  تحسيدق والمزيد م

 أهداا البرنامج.



واد استفادت المعلمات من الطرق والفنيات الت  اسدتخدمت رد  البرندامجه وكديلس 

من األنشطة الت  كانت تسد  أثناء جلسات البرنامج سواء من خالا استماااْن واهتمداماْن 

ا مددن خددالا كتابددة ملخصددات اددن لمددا يسولدده الباحددى أثندداء  تسدددي  تلددس الجلسدداته وأيضددً

ا اسددتخدا  الحاسدد  اآللدد ه  الجلسددات المسدمددةه واددد سددااد الدد  اكتسددا  الماددارات أيضددً

والكت  الت  اددمت لادْن أثنداء ادرض الجلسداته وريرهدا مدن النشدرات التعليميدة التد  

 ساادت ر  ايضاـ المعلومة.

نشدطة التعليميدة التد  تبايندت مدا بدين جاداز كما أن  تنوع اسدتخدا  الوسدا اه واأل

العرضه والصور الفوتورراريةه وأوراق العمداه واألوراق اإلثرا يدة؛ أدى قلد  توضديح 

المعلومة بصورة أرضا وأيسره كما سااد أيًضا ر  التخفيا من حددة االسدتخدا  اللفاد  

عددا معلمددات للمعلومددةه وجعلاددا ردد  صددورة مشددواةه ومثيددرة لالنتبددا  والتركيددزه ممددا ج

 الروضة أكثر قيجابيةه وتشواًا لتلس  المعلومة.

قلد    لمعلمدات الروضدةويعزو الباحى التحسن اليي طرأ ال  ماارات التخاطد   

محتوى البرنامج التدريب  ر  ضوء أبعاد ماارات التخاط ه الت  ت  اختيارهاه بداية مدن 

شكا أدا  ه وكيلس اختيدار الماارات المعررية للتخاط  وجان  تنمية ماارات التخاط  ب

الوسا ا التعليمية ... ه حيى قن الطرق واالستراتيجيات واألنشطة الت  استخدماا الباحى 

ر  البرنامجه أتاحت الفرصة للمعلمات الستثارةه واستغالا نسداط السدوة لددياْنه ومحاولدة 

جه وما تضمنته تنمية نساط الضعا من خالا استفادتاْن بما يسد  لاْن أثناء جلسات البرنام

تلس الجلسات من أنشطةه وماا ه وقجراءات ت  تطبيسادا باسدتخدا  اسدتراتيجياته وطدرق 

 تدري  مناسبة.

ومن الجدير باليكر أن الباحى اد واجه بعض الصعوبات ر  تعامله مد  المعلمدات 

أثندداء تطبيددق البرنددامج التدددريب ه واددد يرجدد  يلددس قلدد  انخفدداض وادديانه وقدراكاددن 

مجاالت التخاط ه ولكن بفضدا رربدتاْن رد  الدتعل  والتددري ه سداادهْن بموضواات و
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الباحى أثناء تطبيق البرنامجه وأمدهن بالعديد مدن الكتد  والمراجد  يات العالادة بمجداا 

البحددىه واالتجاهددات الحديثدددة ردد  التخاطددد ه باإلضددارة قلددد  المدديكرات الخارجيدددةه 

 أرددراد اينددة البحددى( مددن شددبكة  والمعلومددات اإلضددارية التدد  حصددلت الياددا المعلمددات

المعلومات الدولية باإلنترنتب؛ كا يلدس زاد مدن وادياْن واسدتجاباتاْن لكدا مدا حفدا بده 

 البرنامج التدريب .

 ويرى الباحث أا هذه النتائج يمكا إرجاعها إلى ما يلي:  

من ماارات مانية تؤهلاا ألداء وايفتاا ال  أكما  معلمات الروضة  ربط ما تحتاجه   

 وكيلس مواجاة الصعوباته وقيجاد حلوا لاا. وجهه

 معررة أحدى البرامج الت  تؤهلاْن للتعاما م  األطفاا ر  مرحلة الروضة. 

تعزيز المعلماته وتشجيعاْن المستمر أثناء التدري  ال  ماارات التخاط  أدى قل    

 ابتكار طرق جديدةه وزيادة دارعيتاْن للتعلُّ  واالنجاز.  

العد  استخدا   ريديوهاته  سااد  ارض  الصوره  مثا   البصريةه  الوسا ط  من  يد 

 ه وتسدي  محتوى امل  للجلسات. المعلماتارض أدوات ال  جي  انتبا  

اكتسا     ر   سااد  متنواة  طرق  استخدا   ال   الجلسات  داخا  األنشطة  ااتماد 

 ماارات التخاط .  



 تو يات البحث:  

بة البحدىه يمكدن أن يُسدّدِّ  ر  ضوء نتا ج البحىه ومن خالا معايشة الباحى لتجر

بعض التوصيات الت  من شأناا أن تعما ال  معالجة أوجده السصدور وندواح  الضدعا 

 ر  برامج تأهيا معلمات الروضة لألطفاا يوي اضطرابات اللغة والكال ه ومناا  

ضرورة استضارة الخبراء التربويين ر  مجاا التعلي ؛ لتدري  المعلمين والمعلمدات  

  األساسية للتخاط ه واالستراتيجياته واألسدالي ه واألنشدطة الخاصدة ال  المفاهي

 بتعلي  األطفاا اللغة والنطق السلي .

تدري  معلمات الروضدة الد  صديارة خطدة التأهيدا الفرديدة رد  اددد معدين مدن  

 الجلساته بما يتالء  م  األهداا الموضواة لعالى اضطرابات اللغة والكال .

طية لمعلمات الروضة؛ إلطالااْن ال  أبدرز المسدتجداته اسد دورات تدريبية تنشي 

   وأحدى األسالي  والبرامج التربوية ر  مجاا التخاط .

زيادة وا  معلمات الروضة نحو أهمية تطوير ياتادْن مانيًداه وتزويددهْن بمادارات  

 التخاط  الالزمة لتدري  األطفاا ال  استخدا  اللغةه وتحسين الكفاءة اللغوية.

ي  السا مين ال  تصمي  برامج تددري  معلمدات الروضدة بدالتركيز الد  حفز وتشج 

ماارات التخاط  واضطرابات النطق والكال ه ويلس ضدمن قادداد بدرامج تدريبيدة 

 تناس  أسلو  العما داخا رصوا الروضة.
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  البحوى المسترحة البحوى المسترحة 

 ر  ضوء ما أسفرت انه نتا ج هيا البحىه يسترـ الباحى قجراء البحوى التالية 

 االية برنامج لتنمية ماارات التخاط  لدى معلمات األطفاا المتأخرين لغويًا.ر .1

برنامج تدريب  لتنميدة مادارات األداء التدريسد  التخداطب  لمعلمدات األطفداا يوي   .2

 اضطرا  التوحد.

 برنامج تدريب  لتنمية الكفايات التدريسية التخاطبية لمعلم  يوي اإلاااة العسلية. .3

  الدد  النشدداط الترويحدد  لتحسددين السدددرات التخاطبيددة لألطفدداا برنددامج تدددريب  اددا  .4

 المتأخرين لغويًا.

برنامج تدريب  لتنمية الكفاءة اللغويدة ألطفداا الروضدة المعدااين ادا   الد  اسدتخدا   .5

 اللغة الوايفية.

برنامج تدريب  لمعلمدات الروضدة ادا   الد  اسدتخدا  بدرامج المحاكداة رد  تحسدين  .6

 فاا.السدرات اللغوية لألط

تصمي  بدرامج تدريبيدة جديددة مسترحدة؛ إلادداد معلمدات األطفداا يوي اضدطرابات  .7

 اللغة والكال  للعما ر  ضوء االتجاهات المعاصرة.  
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