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١٢٧ 

 التواصل مبهارات  املصرية األسر لتوعية مقرتح تدريبي برنامج
  الرتبوية ومتطلباتها الروضة لطفل اللفظي

  
  

 
 

 

  
 

 
 التربویة متطلباتبال المصریة األسر لتوعیة تدریبي برنامج اقتراح إلى البحث ھدف

 من ًأما ) ٢٠٠ ( من البحث عینة تكونت الروضة، لطفل التواصل مھارات لتنمیة الالزمة
  ) ١٠ (مستوى على بالغربیة والتعلیم التربیة بمدیریة الثاني المستوي الروضة أطفال أمھات
 الزیات، كفر المحلة، غرب المحلة، شرق طنطا، غرب طنطا، شرق (ھي تعلیمیة إدارات

 وعي انخفاض عن األول المحور  نتائج وأسفرت ). السنطة،سمنود زفتي، قطور، بسیون،
) ١,٥٥ (بمتوسط الروضة طفل لدى التحدث مھارة لتنمیة الالزمة التربویة بالمتطلبات األسرة

 لتنمیة الالزمة التربویة بالمتطلبات األسرة وعي انخفاض أظھرت الثاني المحور نتائج ،أما
 المشكالت أكثر أن النتائج أظھرت كما). ١,٥٤ (بمتوسط الروضة طفل لدى اعاالستم مھارة

 بنسبة الخوف (ھي: الروضة لطفل اللفظي التواصل مھارات تنمیة تعوق أنھا األسرة ترى التي
 بنسبة ،القلق%)٥٨(بنسبة الخجل%) ٦٢(بنسبة ،الغضب%)٧٥ (بنسبة ،العناد%)٨٥(
 بنسبة والعدوان االنتباه ونقص ،التشتت%)٥٢ (بسبة األكادیمیة ،المشكالت%)٥٧(
  .جدا منخفضة نسبة وھي%) ٢٣ (بنسبة الغیرة ،%)٤٩(

 مھارة التحدث، مھارة اللفظي، التواصل ، المصریة األسر تدریبي، برنامج :المفتاحیة الكلمات
  الروضة طفل االستماع،
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Abstract 

 
A proposed training program to educate Egyptian families 

about verbal communication skills for kindergarten 
children and their educational requirements 

 
The aim of the research is to propose a training program to 

educate Egyptian families about the educational requirements 
necessary to develop communication skills for kindergarten children. 
The research sample consisted of (200) mothers of second-level 
kindergarten children at the Education Directorate in the West at 
the level of (10) educational departments (East Tanta, West Tanta, 
East of Mahalla, west of Mahalla, Kafr El-Zayat, Basyoun, Qutour, 
Zefta, Al-Santa, Samanoud). 

The results of the first axis resulted in a decrease in the 
family’s awareness of the educational requirements necessary to 
develop the speaking skill of the kindergarten child, with an average 
of (1.55). The results of the second axis showed a decrease in the 
family’s awareness of the educational requirements necessary to 
develop the listening skill of the kindergarten child with an average 
of (1.54). 

The results also showed that the most common problems that 
the family sees as hindering the development of verbal 
communication skills for the kindergarten child are (fear (85%), 
stubbornness (75%), anger (62%), shyness (58%), anxiety 
(percentage) ( 57%), academic problems (52%), distraction, lack of 
attention and aggression (49%), jealousy (23%), which is a very low 
rate. 

 
Keywords:training program, Egyptian families, verbal 

communication, speaking skill, listening skill, kindergarten child. 
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ًتمثل مرحلة الطفولة المبكرة من أكثر المراحل أھمیة في حیاة الفرد نظرا لما تتمیز بھ 

ُمن مرونة وقابلیة للتعلم ، ونمو للمھارات والقدرات المختلفة التي تشكل العلم الخاص لألطفال 

في مرحلة الروضة بكل ما فیھا من خبرات تؤدي إلى تنمیة جمیع جوانب النمو المختلفة 

  .لدیھم، مما یُنمي قدرة الطفل على التخیل واإلبتكار والتفكیر غیر المحدود

إن مرحلة الروضة من أخصب المراحل التربویة في تشكیل الشخصیة وتكوینھا، وأن 

نجاح نمو الطفل في المستقبل یتوقف على ھذه المرحلة من عمره، ومكان تعلمھ الخبرات 

وقت الذي یقضیھ الطفل مع الكبار یزداد في ھذه المرحلة ُاألولى لإلتصال باألخرین، كما أن ال

  ).١٤: ٢٠١٤یخلف، (سواء في األسرة أو الروضة

ًللمھارات االجتماعیة دورا كبیرا في مساعدة اإلنسان بصفة عامة والطفل بصفة خاصة  ً
على التواصل االجتماعي مع أقاربھ، وجیرانھ، وأصدقائھ، وحسن التعامل، والمشاركة الفعالة 

وھي من إحدى األسس الضروریة للتفاعل "في األنشطة االجتماعیة، وحسن اختیار األصدقاء 

االجتماعي والنجاح الیومي في الحیاة الواقعیة مع األقران والمدرسین وكافة األشخاص 

  ).١٠٧: ٢٠١٠عبد الواحد، " (األخرین المتعاملین بطبیعة أدوارھم مع الفرد

ًویُعد التواصل جانبا مھما ف ي حیاة اإلنسان، ألنھ أداة مھمة من أدوات التغییر والتطویر ً

والتفاعل بین األفراد والجماعات، ویھدف األفراد من خالل عملیة التواصل إلى التأثیر في أفكار 

الفرد لتعدیلھا في المستقبل أو التأثیر في سلوكیاتھ وإتجاھاتھ، وتظھر أنماط التواصل في 

ً، ویُعد التواصل اإلیجابي بین أفراد األسرة مؤشرا مھما وداال على األسرة بین األباء واألبناء ً ً
رفاھیة األسرة وصحتھا، إذ أن التواصل بین بین أفراد األسرة یقود إلى الرضا بین أفرادھا، 

  ).٢٠١٣:٢٢٤، Kastati(ویعمل على تقلیل النزاعات داخل األسرة

 

ء في أیامنا ھذه مشكلة حقیقیة، ولعل السبب في لقد أصبح التواصل بین األباء واألبنا

، فالبعض یُرجع سبب ذلك إلى األباء وضعف التواصل مع أبنائھم بینما عدیدةذلك یعود ألسباب 

یُرجعھ البعض األخر إلى عدم تدریب األباء على مھارات التواصل مع أبنائھم في أثناء التعامل 
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طفال، مثل كیفیة بناء الثقة أو كیفیة تقدیم الدعم مع المشاكل التي تظھر أثناء التحدث مع األ

  .العملي والعاطفي للطفل مما یستدعي توعیة األسرة وإكسابھا مھارات التواصل مع أبنائھم

  :  وقد اعتمد البحث الحالي في تحدید المشكلة على العوامل األتیة

واصل اللفظي ما توصل إلیھ علماء النفس وعلم التربیة إلى أن النقص في مھارات الت

یؤدى إلى الخجل والقلق االجتماعي، في حین أن التزود بھا یؤدي إلى ضبط السلوك عند 

التفاعل االجتماعي، وأن الفرد الذي لدیھ نقص في مھارات التواصل اللفظي یكون أكثر 

  ).١١٧ :٢٠١٠عبد الواحد،"(ًمیال للشعور بالوحدة واالنزواء

عیة لألسرة بمھارات التواصل اللفظي مثل توصیات بعض الدراسات بعمل برامج تو

  ).٢٠١٧: مسعود ( ، )٢٠١٤: حمدي (، )٢٠١٠:الخطیب (دراسة

 ما أشارت إلیھ بعض الدراسات األجنبیة)Williams, 2005( ،)Tynes ،من ) ٢٠٠٦

ومنھا مھارات التواصل ( أن ھناك عالقة ذات داللة إحصائیة بین المھارات االجتماعیة 

ل الدراسي ونقص ھذه المھارات  لدى األطفال ونقص مستوى تقدیر والتحصی) اللفظي

  .الذات لدیھم یؤدى إلى مشكالت في السلوك والتحصیل الدراسي

 أسرة متمثلة في األمھات بھدف التعرف ) ٢٠(نتائج الدراسة االستطالعیة والتي شملت

د جمع البیانات على المھارات االجتماعیة التي تھتم األسرة بتنمیتھا لطفل الروضة وبع

توصل البحث من خالل نتائج ھذه الدراسة االستطالعیة إلى أن المھارات االجتماعیة التي 

یقل إھتمام األمھات بھا وبالتالي یقل اإلھتمام بتنمیتھا لطفل الروضة ھي مھارات التواصل 

اللفظي وبالتالي تظھر الحاجة إلى دراسة وعي األسرة  المصریة بمھارات التواصل 

لذلك كان ھدف البحث اقتراح برنامج لتوعیة األسر المصریة . لفظي لطفل الروضةال

التحدث ( بالمتطلبات التربویة الالزمة لتنمیة مھارات التواصل اللفظي، وتم اختیار مھارتي

  ). واالستماع

ومن ھنا تدور مشكلة ھذا البحث حول ما البرنامج المقترح بالمتطلبات التربویة 

  . مھارات التواصل اللفظي ألطفال الروضةالالزمة لتنمیة
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  :سعى البحث  الحالي لإلجابة على السؤال الرئیس التالي

ما البرنامج التدریبي المقترح لتوعیة األسر المصریة بالمتطلبات التربویة الالزمة 

  لتنمیة مھارات التواصل اللفظي ألطفال الروضة؟

  :ویتفرع منھ األسئلة التالیة

ا وعي األسر المصریة بالمتطلبات التربویة الالزمة لتنمیة مھارات التواصل اللفظي م

  ألطفال الروضة؟) التحدث(

 ما وعى األسر المصریة  بالمتطلبات التربویة الالزمة لتنمیة مھارات التواصل اللفظي

  ألطفال الروضة؟) االستماع(

 ألطفال الروضة من وجھة نظر ما المشكالت التي تعوق تنمیة مھارات التواصل اللفظي

  األمھات؟ 

 ما البرنامج التدریبي المقترح لتوعیة األسر المصریة  بمھارات التواصل اللفظي ألطفال

  الروضة ومتطلباتھا التربویة؟

 

الھدف الرئیسي للبحث یتمثل في برنامج تدریبي مقترح في توعیة األسر المصریة 

  .لتنمیة مھارات التواصل اللفظي ألطفال الروضةبالمتطلبات التربویة الالزمة 

  :یتفرع منھ أھداف فرعیة وھي

 رصد وعي األسر المصریة بالمتطلبات التربویة الالزمة لتنمیة مھارة التحدث ألطفال

  . الروضة

 رصد وعي األسر المصریة  بالمتطلبات التربویة الالزمة لتنمیة مھارة االستماع ألطفال

  . الروضة
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لمشكالت التي تعوق تنمیة مھارات التواصل اللفظي لطفل الروضة من وجھة معرفة أي ا

  .نظر أمھات أطفال الروضة

 تصمیم  برنامج  تدریبي مقترح لتوعیة األسر بالمتطلبات التربویة الالزمة لتنمیة مھارات

  .التواصل ألطفال الروضة

 

  : ترجع أھمیة البحث الحالي إلى ما یلي

  :میة النظریةاألھ: ًأوال

 یُعد ھذا البحث إضافة لدراسات الطفولة في مجال التوعیة األسریة بمھارات التواصل

اللفظي حیث توجد ندرة في الدراسات التي تتعرض للتوعیة الموجھة لألسرة بشكل عام 

وفي مھارات التواصل اللفظي بشكل خاص وھذا ما تم مصادفتھ أثناء البحث عن دراسات 

  . سابقة

 نظر المھتمین بریاض األطفال إلى ضرورة دمج برامج التوعیة األسریة داخل توجیھ

  .برامج ریاض األطفال

  :األھمیة التطبیقیة: ًثانیا

تنمیة مھارات التواصل اللفظي وخاصة مھارة التحدث ومھارة اإلستماع: بالنسبة للطفل.  

 وعیة األسر المصریة تقدیم برنامج تدریبي مقترح لت: بالنسبة لوزارة التربیة والتعلیم

  .بالمتطلبات التربویة الالزمة لتنمیة مھارات التواصل ألطفال الروضة

بالنسبة لألسر المصریة:  

 تقدیم برنامج التوعیة األسریة الذي یساعد في تحقیق تواصل جید مما ینتج عنھ تحقیق

  .التوافق واأللفة بین أفراد األسرة 
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تواصل اللفظي والمتطلبات التربویة الالزمة مساعدة األسر في التعرف على مھارات ال

ًلھذه المھارات مما یخلق إحساسا بالمسؤولیة والمساعدة في تفھم احتیاجات طفل 

  .الروضة

 

 التوعیة)Awareness  :(عملیة مقصودة الھدف منھا محاولة إحداث : "وتعرف بأنھا

 أو خبرة جدیدة تتسم باألسلوب التربوي لتحسین تغییر فكر وسلوك األمھات تجاه معرفة

  ".مستوى الوعي لدیھن

 برنامج تدریبي)Training Program :(دلیل مقترح لألسر المصریة :" ویعرف بأنھ

بمجموعة من الجلسات التوعویة التي تتضمن بعض المفاھیم التربویة یتم تقدیمھا لعینة 

فیما یتصل بتوعیتھن بأھمیة مھارات من األمھات الھدف منھا إحداث تغییر إیجابي 

  ".التواصل اللفظي، ومتطلباتھا التربویة ألطفال الروضة

 األسرة)The family :(كیان اجتماعي لھ إطار شكلي متعارف علیھ :" تعرف بأنھا

من زوج وزوجة بینھما رباط شرعي یقره المجتمع، وأبناء تجمعھم روابط الدم واالنتماء 

د األسرة الدور المنوط بھ من حقوق وواجبات بما یضمن استمرار ویؤدي كل فرد من أفرا

  ".الحیاة االجتماعیة لجمیع أفراد األسرة

 مھارات التواصل اللفظي)Verbal communication skills : (وتعرف بأنھا ":

مجموعة من المھارات المكتسبة والتي تنمى لدى الطفل في محیط األسرة من خالل 

لتفاعل وتحقق للطفل الثقة بالنفس والقدرة على التفاعل مع االستماع والتحدث وا

  ". اآلخرین

 المتطلبات التربویة)Educational requirements :(مجموعة من :" تعرف بأنھا

ُالمعلومات والخبرات التربویة التي یجب أن تزود بھا األمھات من خالل جلسات البرنامج 

یام بدورھن في تنمیة مھارات التواصل اللفظي المقترح للتوعیة األسریة لكي یستطعن  الق

  ". لدى أطفال الروضة
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 ًتم اختیار مھارات التواصل اللفظي بناء على نتائج الدراسة : الحدود الموضوعیة
اإلستطالعیة التي تمت وتشتمل على مھارة التحدث، واإلستماع ومشكالت الطفل التي 

  .سرة في تنمیة ھذه المھاراتتعوق األ

٢٠٢٠/ ٤/٦ إلى ٤/٤/٢٠٢٠تم التطبیق في الترم الثاني من : الحدود الزمانیة.  

ًتم تطبیق أدوات ومواد البحث أون الین نظرا لظروف الحظر بسبب : الحدود المكانیة ُ "

  . المعروف باسم وباء كورونا١٩" كوفید 

ألمھات الالتي لدیھن أطفال في المستوى تم تطبیق أداة البحث على ا:  الحدود البشریة

  .الثاني من ریاض األطفال

 

  : اشتملت أدوات البحث ومواده على

 استبانة رصد وعي األمھات بالمتطلبات التربویة الالزمة لتنمیة مھارات التواصل اللفظي

  .ألطفال الروضة 

 التربویة الالزمة لتنمیة مھارات برنامج تدریبي مقترح للتوعیة األسریة بالمتطلبات

  .التواصل اللفظي ألطفال الروضة

 

إجراء استطالع رأى على أمھات أطفال الروضة لتحدید مشكلة البحث.  

اإلطالع على األدبیات السابقة لتصمیم أدوات البحث ومواده.  

 الثباتًأما إلجراء الصدق و) ٦٠(تصمیم االستبانة وتطبیقھا على عینة عددھا.  

 إختیار عینة البحث ووصفھا.  

تصمیم  جلسات البرنامج التدریبي المقترح .  
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تحكیم أدوات البحث ومواده.  

تطبیق األستبانة على العینة األصلیة للبحث.  

جمع البیانات وتبویبھا.  

إجراء المعالجات اإلحصائیة وإستخالص النتائج.  

تفسیر النتائج وتقدیم توصیات ومقترحات البحث.  

 

  :طفل الروضة: المحور األول

تمثل مرحلة الطفولة المبكرة مرحلة مھمة جدا فى حیاة الفرد، فھى مرحلة السؤال 

واإلستفسار واإلستطالع والبحث والطفل فى ھذه المرحلة یكثر من السؤال واإلستفسار ماذا، 

تزادة العقلیة المعرفیة، ویالحظ لماذا، كیف، متى وأین، وھكذا وھو یحاول بأسئلتھ تلك اإلس

علیھ رغبتھ فى التعرف على األشیاء التى تثیر إھتمامھ،وفھمھ للخبرات التى یمر 

  ).٢٤٤: ٢٠١٥ملحم،(بھا

سنوات ) ٤:٦(الطفل الذي یتراوح عمره بین “یمكن تعریف طفل الروضة بأنھ 

  ).٢٥: ٢٠٠٥دمحم وآخرون، (والملتحق بإحدى ریاض األطفال 

 المرحلة تتمیز بالنمو اللغوى وبإكتساب مھارت التعبیر والتواصل، كما كما أن ھذه

تتصف بطاقة عالیة من الخیال والتمركز حول الذات، والنزعة إلى اإلستطالع واإلستكشاف 

والتجریب، وتلك مصادر رئیسیة لإلبداع عند األطفال فى ھذه المرحلة على وجھ الخصوص، 

اطھ فى ھذه المرحلة، وثمة معالم معینة لھذه المرحلة ویسیطر اللعب على حیاة الطفل ونش

تتمیز بھا عن غیرھا من المراحل النمائیة مدى الحیاة، ومن حیث المنظور النمائى تستغرق 

ھذه لمرحلھ مرحلة الحدس فى نظریة بیاجیھ ومرحلة اإلحساس بالمبأدة فى مقابل اإلحساس 

  ).٣٥: ٢٠١٥میالد ،(بالذنب فى نظریة إریكسون
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١٣٦  

  :طالب النمو بصفة عامة لطفل الروضةم

ًینظر قدیما للطفل على أنھ قابل للتشكل وینتظر أن تشكلھ عملیات التشئة اإلجتماعیة 
ًالخارجیة أما النظرة المعاصرة فترى الطفل كائنا لدیھ خصائص فردیة ال تؤثر فقط فى الطریقة 

ثر فیمن حولھ ممن یقومون التى یتأثر بھا الطفل بالقوى الخارجیة، ولكن تجعل الطفل یؤ

  ).٢٢٥ : ٢٠٠١كاشف ،(بعملیة التنشئة اإلجتماعیة لھ

ًتعد ھذه الفترة لھا من الفترات المھمة فى حیاة الفرد، نظرا لما یعیشھ اثناء مروره بھا 
كطفل من تطورات وتغیرات تتضح آثارھا لدیھ فیما بعد، فھو یجتاز فیھا بدایات التوافق مع 

ویأخذ فى سیاقھا صورة بسیطة على ماھیة العادات والتقالید السائدة فى البیئة الخارجیة، 

  ).١٠٩: ٢٠٠٣الدسوقى،(الوسط اإلجتماعى الثقافى الذى یعیش فیھ 

وسوف یركز البحث الحالي على الخصائص اإلجتماعیة لطفل ھذه المرحلة كأساس 

  .لبناء برنامج تدریبي لتوعیة األسریة

  : النمو االجتماعي

لوك االجتماعي للطفل في ھذه المرحلة من خالل نشاطھ الحركي، وصحبتھ ینمو الس

ًلألخرین، وخالل رغبتھ في أن ینال رضى الغیر، ویجد میال نحو مشاركة اآلخرین في لعبھم، 

  :ومن مظاھر النمو االجتماعي مایلي

في ھذه المرحلة یسود العدوان سلوك البعض منھم، على حین تسود المشاركة الوجدانیة 

  .سلوك البعض األخر

 كما أن طفل ھذه المرحلة یظھر علیھ صفات السلوك االجتماعي كالمشاركة في حفالت

  .الزواج وأعیاد المیالد وحاالت المرض

 یشعر بالتعب االنفعالي بسرعة إذا وجد في مكان خالي من األطفال وقید بالجلوس في

  .مكان معین مدة طویلة
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١٣٧ 

یم االجتماعیة كما ینمو وعیھ االجتماعي وتنموا الصداقة یتعلم الطفل في ھذه المرحلة الق

حیث یتمكن الطفل في ھذه المرحلة من أن یصادق اآلخرین ویحب أن یتعاون مع اآلخرین، 

  . ویسعى الطفل الى جذب انتباه اآلخرین لیحصل على عطفھم

 یتمیز الطفل بحبھ للتقمص فیتقمص الولد شخصیة والده وتتقمص البنت شخصیة

  .تھاوالد

 ًلألسرة دورا مھما في تشكیل السلوك االجتماعي للطفل من خالل ما نسمیھ بعملیة ً
التنشئة االجتماعیة التي یكتسب عن طریقھا الطفل السلوك والعادات والتقالید والمعایر 

  .والدوافع االجتماعیة التي تقیمھا أسرتھ

نات ھذه العملیة المتمثلة من خالل عملیة التنشئة االجتماعیة یتعلم الطفل من خالل مكو

   ).٤٣  :٢٠١٥ملحم، ( الثواب والعقاب، المالحظة، التقلید، التوحد: في

  :نتوقع من الطفل أن یكون في نھایة ھذه المرحلة قد تمكن من

 منھ " التعقل"أمیل " مھذب"ضبط النفس، أي ضبط السلوك التلقائي، والتصرف بشكل

  .عندما یتطلب الموقف ذلك دون ما صراع أو توترإلى االندفاع، وتأجیل إشباع الرغبات، 

السیطرة تماما على المھارة اللغویة.  

 استخدام الوحدات األساسیة المتضمنة في النشاط المعرفي، وھذه الوحدات ھي، الشكل

  .العام، الصور الذھنیة، الرموز المفاھیم، القواعد

یة وحقوق األخرین والكف عن النمو الخلقي، أى تمثل قیم ومعاییر الولدین كاحترام ملك

  .العدوان غیر المشروع وما إلى ذلك

التوحد مع الدور الجنسي المحدد لھ بحكم جنسھ الطبیعي.  

٣٤٥: ١٩٩٥إسماعیل، (القدرة على اللعب مع اآلخرین.(  

  :ولكى یتحقق النمو اإلجتماعى للطفل فى مرحلة الروضة البد من

لھم مع بعضھم البعضمالحظة األطفال أثناء لعبھم وأثناء تعام.  
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١٣٨  

 توظیف اللعب فى بث القیم اإلجتماعیة والعادات النافعة والمیول المفیدة كالشعور

  .بالمسؤلیة  واإلھتمام باآلخرین ومراعاة مشاعرھم

 توجیھ الطفل كى یدرك معنى المجتمع وتعلیمھ معاییر اآلداب والسلوك.  

تحسین العالقة بین الوالدین والطفل.  

یة األصدقاء والغرباء ومجالستھمتعویده على رؤ.  

العمل على تنمیة الضمیر الحى عند الطفل.  

٥٢: ٢٠١٤شریف،(عدم التسلط والسیطرة وفرض النظام بالقوة على الطفل.(  

  األسرة: المحور الثاني 

تعتبر األسرة من أكثر األنظمة االجتماعیة أھمیة، وال یمكن لألسرة أن تؤدي رسالتھا 

ال إذا كانت على وعي ودرایة بمبادئ التربیة األسریة بحیث تتكون لدیھم على الوجھ األكمل إ

اتجاھات إیجابیة نحو الحیاة األسریة، ولھذا یوصي المربون وعلماء االجتماع بتنظیم برامج 

خاصة للتوعیة األسریة وتثقیف األباء واألمھات وتبصیرھم بما یحقق لھم وألفراد أسرھم 

  ).٢٢: ٢٠١٤الشھراني،(الحیاة السعیدة

أھداف التوعیة األسریة:  

 مساعدة الوالدین في أن یصبحوا أكثر معرفة وألفة بالمفاھیم األساسیة الخاصة بنمو

  .األطفال وأسالیب تنشئتھم بشكل سلیم

 تبصیر الوالدین باالتجاھات الوالدیة السویة في تربیة أطفالھم، وأھمیة العالقات السویة

  .لى الصحة النفسیة للطفلبین أفراد األسرة، وأثر ذلك ع

العمل على تحقیق التفاھم والتواصل بین أعضاء األسرة.  

٢٠١٤الشھراني،(العمل على زیادة التفاعل والنشاط االجتماعي بین أعضاء األسرة :

٢٥.(  
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١٣٩ 

المجال التربوي، مجال علم النفس، المجال الصحي، المجال : مجاالت التوعیة األسریة

  .  المجال القانونياالقتصادي، المجال الدیني،

تتنوع وسائل التوعیة األسریة ومن أھمھا البرامج :وسائل التوعیة األسریة

والمحاضرات والمناقشات الجماعیة ویقوم بھا علماء في مختلف التخصصات كاألطباء 

  ).٥٠: ١٩٩٠بركات، ( وعلماء االجتماع وعلماء النفس ورجال الدین 

  :ظيمھارات التواصل اللف: المحور الثالث

مفھوم التواصل :Communication The : ھو عملیة أخذ وعطاء أي التواصل

  ).٢١: ٢٠٠٣عطیة، ومھدلي، (عملیة تبادلیة 

ًیعد التواصل اللفظي أكثر أشكال التواصل شیوعا وانتشارا وأیضا : التواصل اللفظي ً

 مدى ما أكثرھا فاعلیة في الوسط األسري، ونوعیة ھذا التواصل تعتمد الى حد كبیر على

( تملكھ األسرة من وعي بمھارات التواصل وما تتضمنھا من مھارتي التحدث واالستماع

  ).٦٧: ٢٠١٧جریش، 

بالرغم من أھمیة تطویر التحدث واالستماع : طفل الروضة ومھارات التواصل اللفظي

للنمو بشكل عام، ولتعلم القراءة والكتابة بشكل خاص، فإن ھاتین المھارتین لم تلقیا 

ھتمام الكافي ومن ھنا یمكن بأن القول بأن تدریب الطفل على ھاتین المھارتین یظھر اال

  ).٥٨: ٢٠٠٧الناشف، (فیما تحدثھ ھذه العملیة من نتائج تظھر ثمارھا في المستقبل 

  :مھارات التواصل المراد توعیة األسرة بھا لتقوم بدورھا في تنمیتھا لدى طفل الروضة

 

تجنب الطفل مظاھر الخوف وفقدان الثقة والخجل، إعداد الطفل :رة التحدثأھمیة مھا

للمواقف القیادیة، إتاحة الفرصة للمعلمة اكتشاف عیوب التفكیر والتعبیر لدى بعض 

  .األطفال، یُعد من وسائل االرتفاع بالمستوى الثقافي عند الطفل

د الجید، الثقة بالنفس، تذكر الرغبة في التحدث، اإلعدا: عوامل النجاح في عملیة التحدث

  ).٤٥-٤٤ : ٢٠٠١البجة، (األفكار الرئیسة 
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١٤٠  

بعض مشكالت األطفال العضویة التي لھا عالقة مباشرة بتنمیة مھارة التحدث  

 توجد بعض المشكالت التي تواجھ األسرة وتحد من قدرتھا في تنمیة مھارة التحدث لدي

  : أسبابھا وطرق عالجھا، منھا ما یأتيًألطفالھا، وسیعرض البحث بعضا منھا مع توضیح 

اضطراب النطق: Speech disorder problem : وھو خلل مرتبط بنطق األصوات

 التحریف أو - اإلبدال- اإلضافة-حذف:(وتشكیلھا وھذا الخلل لھ مظاھر تتمثل في

  ).٨٥: ٢٠١٠إمبابي،)(التشویھ

من الكلمات أو الكلمات كلھا ھي مشكلة كالمیة تتمیز بتكرار ألجزاء:التلعثم أو اللجلجة 

أو تطویل نطق األصوات والتوقف الطویل أثناء الحدیث دون داعي، كما تشیر الدراسات 

  ).١١١: ٢٠٠٠العیسوي، (أن األطفال الذكور أكثر إصابة باللجلجة عن األطفال اإلناث 

أنھ وھو قیام الطفل بالتوقف عن الكالم والصمت االختیاري بالرغم من:البكم المتعمد 

الشربیني، (بكامل الوعي ومطلق الحریة واإلرادة وتسمى الحبسة الكالمیة المتعمدة 

٢٠٨ - ٢٠٧: ٢٠١٢.(  

أن یتم التعلم : ُمتطلبات تربویة خاصة بمھارة التحدث والتي یجب أن توعیة األسرة بھا

ام  إلى جانب االھتم-   االھتمام بالمعاني والتركیز علیھا-في مواقف طبیعیة غیر متكلفة

ً لفت انتباه الطفل عبر النموذج أثناء الموقف التواصلي بأھمیة التبادل تحدثا -باأللفاظ

رحالوي ( استغالل جمیع إمكانات اللغویة من مترادفات لخدمة مھارة التحدث - واستماعا

    ).٢٤: ٢٠١٩والطایبي، 

 مھارة االستماع  

ن مفردات وتراكیبیساعد االستماع الجید على إثراء حصیلة الطفل م:  أھمیتھا -

االستماع الجید وسیلة ناجحة لألطفال في تعلیمھم فیما بعد القراءة والكتابة، والحدیث 

یعمل االستماع على تدریب األطفال -.الصحیح سواء في اللغة العربیة أو في المواد األخرى

  ).٢٨ : ٢٠٠١البجة (على حسن اإلصغاء، ومتابعة المتكلم وسرعة الفھم 
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١٤١ 

ھناك صلھ واضحة بین االستماع والتحدث :اع بالتحدث لطفل الروضةعالقة االستم

بالنسبة للطفل، فكیف للطفل أن یتحدث دون أن یستمع وینتبھ ویفھم ما استمع ومن ھنا 

جاء التأكید على ضرورة أن یتحدث الكبار الذین یتواصل معھم الطفل سواء في األسرة أو 

  ).٥٩: ٢٠٠٥الناشف،( الروضة

االستفادة من األسلوب القصصي في تنمیة :  مھارة االستماع لدى الطفلمتطلبات تنمیة

 أن تكون مفردات نص االستماع من -مھارة االستماع لحب الطفل لالستماع للقصص

 وضوح الصوت وتلوین -ًتھیئة الطفل نفسیا وترغیبھم في االستماع-مفردات بیئة الطفل

ً الطفل حول ما سمعھ من أن ألخر للتأكد  تشجیع الطفل وسؤالھ-األداء عند القراءة للطفل

  .من مدى فھمھ لما سمع

صعوبة التحكم في سرعة المتحدث: بعض المشكالت التي تواجھ الطفل أثناء االستماع :

عدم قدرة الطفل على تتبع السرعة المفرطة التي یتحدث بھا المتكلم مما یقلل من قدرة 

 األفكار مما یفقده القدرة على التركیز الطفل على المتابعة واالحتفاظ بالمعلومات أو

مما یؤدى :عدم قدرة الطفل على طلب إعادة ما یقولھ المتحدث أو تكراره.واالنتباه لما یقال

  )١٩٩٠:٣٦، Byrne( إلى عدم استیعابھ لما یسمع

        وسوف یعرض البحث بعض المشكالت األكادیمیة والنفسیة والسلوكیة التي یتعرض لھا 

  :ةطفل الروض

  المشكالت األكادیمیة:ًأوال

الطفل یجد مشكلة :بعض المؤشرات أو السلوكیات والتي تنم عن مشكالت أكادیمیة ومنھا

في معرفة األلوان األساسیة والتمییز بینھا، لیس بمقدورة التمییز بین درجات اللون 

ابھ الواحد، أو یمیز بین اللون الغامق والفاتح،ال یستطیع التعرف على إدراك التش

یجد الطفل .....واالختالف بین األشكال المختلفة،ال یستطیع التعرف على األحجام المختلفة 

صعوبة في معرفة األرقام أو تمییز أشكالھا، صعوبة في عملیة العد لألعداد وفي الترتیب 

التصاعدي أو التنازلي، یجد الطفل صعوبة كبیرة في معرفة الحروف الھجائیة،ال یستطیع 

 ویخلط بین الحروف الھجائیة غیر المتشابھة، - بین الحروف الھجائیة المتشابھةالتمییز 
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١٤٢  

ال یتمكن من ریط الحرف الھجائي بالصوت الذي یدل علیھ، یصعب علیھ تجزئة الكلمة إلى 

وحداتھا الصوتیة األصغر،ال یتمكن من تجزئة الجملة الى كلمات، ال یمكنھ نطق ما تحتویھ 

طیع ربط الصوت بالحرف الدال علیھ، یجد صعوبة في ربط الكلمة من مقاطع، ال یست

  ).١١٧: ٢٠٠٨دمحم، ( مقاطع الكلمة الواحدة

مشكلة التشتت ونقص االنتباه:  

ِھو قصر في مدى االنتباه، وعدم القدرة على التركیز ألي فترة من الوقت، فیجدون 
ُئھم الكبیر غالبا، ویقطع صعوبة في األعمال الدراسیة، فیمیلون إلى التحصیل المتدني، رغم ذكا

تشتت نظرھم انتباھھم، وقد ال یتمكنون من القیام بمھمة واحدة ألكثر من بضع دقائق، وھم 

  .ینسون ما یفعلون في منتصف الشيء وبالتالي ینتقلون من تشتت ألخر

شرود الذھن أثناء االستماع أو :  ومظاھر التشتت و نقص االنتباه لدى الطفل تتمثل في

، أو غیرھا، ال یتمكن من االستجابة للمثیرات البیئیة المختلفة، ضعف القدرة الطفل المشاھدة

على التركیز فیما یقال أو یحدث أمامھ، الخمول والكسل أو النشاط المفرط واالندفاعیة 

  ).  ٨٧: ٢٠١٣جایسون، (

  :المشكالت النفسیة التي تعوق تواصل طفل الروضة:ثانیًا

تختلف وتتعدد : الطفل بنفسھ و مظاھر الطفل الخجولوھوضعف ثقة : مشكلة الخجل

مظاھر الخجل عند األطفال وألن ھناك مجموعة من األعراض تتفق في وجودھا لدى 

سلیم، (الطفل الخجول ومنھا ما یلي مظاھر سلوكیة، مظاھر جسدیة، مظاھر انفعالیة

١٤٨- ١٤٧: ٢٠١١.(  

ًأخذ أشكاال متعددة الدرجات تبدأ ھو انفعال شائع تثیره مواقف عدیدة، وی:مشكلة الخوف

من الحذر حتى الھلع والرعب، والخوف یعتبر احدى القوى التي تساعد اإلنسان على بناء 

شخصیتھ إذا سیطر العقل علیھ وقد یدفعھ إلى الھدم إذا سیطر الخوف على العقل، ومظاھر 

عشة أو یصاحب الخوف البكاء، الصراخ، أو الصیاح المصحوب بر: الخوف عند الطفل

العرق، سرعة دقات القلب، اضطراب الكالم، وقد یصاحبھ تبول الإرادي مما یؤثر على نمو 

  ).١٤٤: ٢٠٠٣الشوربجي،(شخصیة الفرد وعالقتھ باألخرین 
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١٤٣ 

والغضب یكون طبیعیًا إ ذا لم یكن فیھ إسراف ألن الطفل الطبیعي البد أن :مشكلة الغضب

  .ً أحیانا، ویظھر ذلك في حاالت الغضب علیھیظھر بوادر لفرض إرادتھ وعصیان الوالدین

  المشكالت السلوكیة التي تعوق التواصلً:ثالثا

ھي سلوك متكرر غیر مقبول اجتماعیًا، كما أنھا تعتبر انحرافات سلوكیة ترتبط بعالقات 

الفرد بأفراد وقیم وعادات أو سلوك یختلف عما ألفتھ الجماعة، كما أنھا سلوكیات تثیر 

لتذمر لدى الفرد أو أھلھ والتي تستوجب النصح أو اإلرشاد للتغلب الشكاوى أو ا

  ).٢٧: ٢٠٠٩الجبالي، (علیھا

أي أن الطفل ال ینفذ ما یؤمر بھ، أو یصر على تصرف ما، وربما یكون : مشكلة العناد

وھذا السلوك یتخذه الطفل كتعبیر منھ لرفض رأي . ھذا التصرف خط أو غیر مرغوب فیھ

ویتمیز العناد باإلصرار وعدم . الوالدین، أو المعلمة، أو المربیة: لأراده اآلخرون مث

، ویعتبر العناد من أكثر المشكالت السلوكیة التي یواجھھا )٢٠١٢:٧٢الشربیني،(التراجع

األطفال، وذلك أن ھذا السلوك یمكن أن یصبح سببًا في العدید من السلوكیات السلبیة 

شارلز،شیفر،وھوارد ملیان ....( الذاتاألخري مثل السلوك العدواني وإیذاء

  ).٤٢: ٢٠١٣عتروس،(،)

انفعال الغیرة انفعال مركب، یجمع بین حب التملك والشعور بالغضب، وقد : الغیرة

یصاحب الشعور بالغیرة إحساس الشخص بالغضب من نفسھ ومن إخوانھ الذین تمكنوا 

  ).١٠: ٢٠٠٦البحیصي، ( من تحقیق مآربھم التي لم یستطع ھو تحقیقھا

حالة من التوتر الشامل الذي ینشأ خالل محاوالت الفرد لتحقیق التوافق :"القلق ھو

وھي مخاوف غیر : المخاوف العامة: ، مظاھره"نتیجة عوامل الكبت واإلحباط والصراع

الخوف من الجنون والمرض واالنھیار المالي، وقد یكون ھذا طبیعي إذا كان : معقولة مثل

  ). ٢٠: ٢٠٠٣الشوربجي (یقیة تحملھ على ھذا االعتقادلدى الفرد أسباب حق

فعل یتسم بالعداء تجاه موضوع أو الذات، ویھدف الھدم أو التدمیر، كما :" العدوان ھو

ھو االعتداء على اآلخرین، أو إیذائھم أو االستخفاف بھم أو السخریة منھم بأشكال مختلفة 

مظاھر العدوان عند الطفل تتمثل في و. بغرض إنزال عقوبة بھم أو إظھار التفوق علیھم
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١٤٤  

یفرغ شحناتھ الزائدة من خالل الكالم الذي نسمھ منھ كالتلفظ بالكالم السیئ أو : اآلتي

السب أو الصراخ أو االستیاء، وقد تتعدى إلى االعتداء على الغیر والذي یكون بالعض أو 

  ).٢٠: ٢٠٠٦مطاوع، (الركل أو الضرب أو البصق أو شد 

  حث للمتطلبات التربویة بصفة عامةوجھة نظر الب

ُھناك عدد من الطرق التربویة التي یجب أن تتبعھا األسرة في تعاملھا مع الطفل وھذه 
  :ُالطرق تساعدھا في تنمیة مھارات التواصل لدیھ ومنھا ما یلي

حتى ال یمل : یكون بطریقة غیر مباشرة أثناء تعلم الطفل خبرة جدیدة علیھ: مبدأ التدخل

  .من استیعاب المھارة أو المعلومة في شكلھا األكادیميالطفل 

ًبین األطفال تجعلنا نحرص على أال ندفع الطفل دفعا إلى : مبدأ الوعي بالفروق الفردیة
تحقیق أفضل التوقعات من وجھة نظرنا نحن الكبار وتجعلنا ننتظر منھ ممارسات فوق 

حتى نستطیع مساعدة الطفل على العادة، لذلك یجب أن یكون ھناك حدود لتلك التوقعات 

  .التقدم، ولیس إرغام الطفل على فعل المزید مما نریده

أي أن األسرة من األفضل أن یكون في تطور وتنمیة إمكانیات الطفل : مبدأ الوعي بالدور

ولیس في زیادتھا وھنا یأتي دور المالحظة الجیدة حتى نستطیع معرفة میول الطفل أو ما 

داخل الطفل سواء في المھارة الفنیة أو " ة الضوء أو القوةنقط" یسمیھ البحث 

  .األكادیمیة

في ھذه المرحلة العمریة تجعل األسرة تتفھم أن : مبدأ وعي األسرة بخصائص الطفل

الفترة الزمنیة التي یستطیع الطفل االنتباه والتركیز فیھا والتي أثبتت الدراسات أنھا 

ة، بعدھا یحتاج الطفل أن یُترك لیمارس النشاط دقیق) عشرون إلى ثالثون(تتراوح من 

  .الذي یمیل إلیھ أو یرغبھ

ًأي أال یكون من یستمع إلى الطفل غیر منشغال بشي أخر : مبدأ اإلستماع بمعنى اإلنصات

غیر الحدیث معھ، أو قضاء الوقت مع الطفل ونقرأ معھ القصص التي تستھویھ، العالقة 
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١٤٥ 

إذا لم نستمع إلى الطفل لن نستطیع أن نعرف احتیاجاتھ الطیبة مع الطفل تعنى الكثیر، و

  .وبالتالي لن نستطیع تلبیتھا

تقلیل سلوك االعتراض لدى الطفل یعتمد على عدد االختیارات : مبدأ توفیر اإلختیارات

المطروحة أمام الطفل، تقلیل عدد القائمین على رعایة الطفل حتى یتوفر معرفة بالطفل من 

  .الطفل وبالتالي حسن التعامل معھخالل مالحظة سلوك 

رد فعل سلبي یتبع أي سلوك فیقلل من حدوثھ، وعقاب الطفل یجب أن یكون : العقاب ھو

باألسلوب الصحیح حتى ال یسبب مشاكل خطیرة للطفل بمرور الوقت ولكن استخدامھ 

  .بالطریقة الصحیحة المعتدلة فإن التأثیر سیكون إیجابیًا

ھو غالبًا مؤثر جدا إذا تم بالطریقة الصحیحة مثال أن تقترب و" التوبیخ: " مثال ذلك

ًمظھرا على وجھك الشدة والجدیة ولكن بعض اآلباء “ال تفعل ھذا " ًمن الطفل قائال بصرامة 
  . یقولون ذلك وھم بعیدین عن الطفل وھنا سیكرر الطفل الخطأ لیحصل على انتباه الوالدین

ن األسرة تستطیع تنمیة مھارات التواصل لدى بمعنى أ: مبدأ إستغالل أسلوب الحكي

القصص التي تتعلق باالحتفال باألعیاد ) للحكي( الطفل من خالل استغاللھا حب الطفل

واألحداث التاریخیة والتقالید مما یجعلھم یرتبطون بجذورھم من خالل المعلومات المستندة 

  .إلى من أین أتوا وممن

مبدأ تحمل المسؤولیة لدى أطفالنا أن نكون حذرین ُیجب علینا كأسر إذا أردنا أن نغرس 

ُمن أال تأخذ التزاماتنا المادیة طول الوقت وننسى التزاماتنا األسریة، فإنھ بذلك نسمح 

اب ھذه المسؤولیة في المستقبل، لذلك یجب أن نقوم بمھامنا األسریة ألطفالنا باجتن

ونشركھم في ذلك على قدر استطاعتھم مع توفیر الوقت والصبر ومراعاة التحسن 

  .التدریجي حتى یستطیعوا تحمل المسؤولیة في المستقبل

ب ضرورة قیام األسرة بدورھا بطرق فعلیة ولیست شكلیة والتي تتطل: مبدأ المالحظة

ًمالحظة األطفال داخل األسرة أثناء فترة نموه األولي لنتعرف على احتیاجاتھم تبعا 
ًالختالفاتھم عندئذ نستطیع إدراك األخطاء ونحاول تصحیحھا ونعرف المواھب ونھتم 

  .بتنمیتھا
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١٤٦  

بمعنى أن وعى األسرة بدورھا الحقیقي تجاه الطفل سوف تعي أنھا ال : مبدأ الالتحكم

إلى ما ال نھایة بمساره ولكنھا تستطیع أن توسع أفاقھ وأن توفر لھ تستطیع التحكم 

  .الخیارات والفرص وتوجھھ إلى المسار الصحیح

 أن یكون األسرة لدیھا وعى بمھارات التواصل حتى تستطیع تدریب الطفل على التعرف

على مشاعره من خالل ما لدیھ من كلمات وجمل، وبالتالي یستطیع أن یتعرف على كیف 

متى یقوم بالتعبیر عنھا، إلننا ال نختار مشاعرنا ولكننا نستطیع اختیار الوقت واألسلوب و

  .الذي نعبر بھ عن ھذه المشاعر

یجب أن تعي األسرة أن الحریة لیست : مبدأ الوعي بالمعنى الحقیقي لحریة األطفال

قیقة تتعلق عبارة عن أطفال یفعلون ما یریدون في الوقت الذي یشاؤون، ولكن الحریة الح

ًبالحمایة وتنمیة اإلمكانیات لكي نجعل أطفالنا أحرارا یعیشون كامل حیاتھم، ثم لیس لنا 
ُفقط حمایتھم من األذى ولكن من ضیق األفق ومحدودیة التفكیر والجھل وتأثیر األنداد 

  .والحوادث

 متطلبات تربویة لألداء اللفظي لألم مع الطفل لتنمیة مھارة التحدث لدیھ:  

تحرص األم أن تكون مثال سلوكي لفظي للطفل، عندما تتحدث مع الطفل أن تكون أن 

ألفاظھا سھلة وجملھا قصیرة، أن تھتم عند التحدث إلى الطفل أن تنتقي عباراتھا بعنایة 

وتبسیطھا لیتمكن من فھمھا واستیعابھا، أن یكون لدیھا معلومات أكثر عن الموضوع الذي 

تخدم كلمات ذات معنى واضح لھ، اإلھتمام بإعطاء الطفل حق تتحدث فیھ مع طفلھا، أن تس

االختیار وخاصة في األمور التي تخصھ، مخاطبتھ بأحب األلقاب إلیھ، تجنب الصراخ في وجھ 

الطفل عند التحدث معھ، اختیار أسلوب یشجع تفاعلھ معھا، عدم مقاطعة الطفل أثناء التحدث 

ء رأیھ فیما سمعھ منھا أو من األخرین ، تجنب معھ، تشجیع الطفل عند التحدث معھ إلبدا

التعبیر عن نفاذ الصبر بالنقر بأصابع الید، الحرص على ختام الحدیث مع الطفل ببعض الجمل 

  ٠) ٦٤-٦٢ :٢٠١١أبو سعد، (المشجعة مثل استمتعت بالحدیث معك وغیرھا

دیھ متطلبات تربویة لألداء اللفظي لألم مع الطفل لتنمیة مھارة اإلستماع ل:  
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١٤٧ 

 عند اإلستماع لطفل عدم االنشغال بأمور أخرى، معرفة مشاعره أثناء تحدثھ معھا في 

موضوع ما، اإلستماع بإھتمام للطفل أثناء التحدث  معھ لتذكر النقاط المھمة في حدیثھ 

وتحدید الغرض من الحدیث، اإلستماع لرأي الطفل فیما یخصھ من أمور تھمھ، عند 

تكرار ما سمعت منھ ألتأكد من مدى فھمي لما سمعت، عند اإلستماع لشكوى الطفل 

اإلنصات للطفل التركیز على نقاط االتفاق في حدیث الطفل أكثر من نقاط االختالف، 

اللعب مع الطفل بعض األلعاب التي تساعد على تنمیة مھارة االستماع لدیھ، اإلھتمام 

عقل، عدم التوقف فجأة لسماع بعدم التسرع بالرد على أسئلة الطفل قبل صیاغتھا في ال

الطفل دون توضیح األسباب، عند استماع للطفل بعدم إظھار الحرج من اإلجابة على 

أسئلتھ، توصیل للطفل مدى اإلنصات لھ أكثر من اھتمامي بموافقتھ أو معارضتھ، عدم 

ًتصید األخطاء في حدیثھ، عدم التسرع في إتخاذ موقفا مسبقـــأ في الموضوع الذي 
ث فیھ الطفل، تأجیل عرض وجھة نظري حتى ینتھي الطفل من عرض وجھة یتحد

نظره، االستفسار مما یوحي بحرصي على سماع المزید من حدیث الطفل، االحتفاظ 

بھدوء أعصابي حتى أستطیع فھم رسالتھ بالطریقة الصحیحة، مراعاة المساواة بین 

  ).٥٣- ٥٠ : ٢٠٠٩الحلیبي، (الطفل وأشقائھ

 

 

المنھج الوصفي ھو الذي یھتم بدراسة الظواھر واألحداث، ویقوم على رصد وصف 

وتفسیر وتحلیل الظاھرة المدروسة، بطریقة كمیة أو نوعیة وذلك الستخالص دالالتھما وجمع 

أكبر عدد ممكن من المعلومات بتطبیق مختلف األدوات الضروریة لجمع البیانات، والوصول 

وقد ، )٤٣ -٤٢: ٢٠٠٠علیان وغنیم، (نتائج وتعمیمات تساعد على فھم الواقع وتطویره إلى 

  : تم اعتماده للقیام بالتالي

  ).  اإلستماع–التحدث (رصد وعي األمھات بمھارات التواصل اللفظي. ١

صریة . ٢ ر الم ة األس الي لتوعی ا البحث الح ي تتبناھ ة الت ات التربوی تحدید ووصف المتطلب

  .طفال الروضة لتنمیة مھارات التواصل اللفظي ألطفالھنألمھات أ
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١٤٨  

ة . ٣ ات التربوی صریة بالمتطلب ر الم ة األس ي توعی رح ف دریبي المقت امج الت ول لبرن الوص

  .الالزمة لتنمیة المھارات التواصل اللفظي لطفل الروضة

 

 مقترح في توعیة األسر لما كان الھدف من ھذا البحث ھو بناء برنامج تدریبي

بالمتطلبات التربویة الالزمة لتنمیة مھارات التواصل اللفظي ألطفال الروضة، في مدیریة 

شرق طنطا، (التربیة والتعلیم بمحافظة الغربیة والتي تنقسم إلى عشر إدارات تعلیمیة ھي 

ة، غرب طنطا، شرق المحلة، غرب المحلة، كفر الزیات، بسیون، قطور، زفتي، السنط

أسرة ممن ) ٢٥٠(وقد تكون مجتمع البحث الكلي قبل أخذ عینة البحث العشوائیة من ). سمنود

  . أطفالھم بریاض األطفال بالمستوي الثاني بمدیریة التربیة والتعلیم بمحافظة الغربیة

 

 الصدق والثبات(عینة تقنین الدراسة:(  

ًأما من أمھات أطفال الروضة المستوي الثاني بمدیریة ) ٦٠( البحث من ّتكونت عینة
شرق طنطا، غرب طنطا، (إدارات تعلیمیة ھي ) ١٠(التربیة والتعلیم بالغربیة على مستوى 

، حیث تم )شرق المحلة، غرب المحلة، كفر الزیات، بسیون، قطور، زفتي، السنطة، سمنود

ض تقنین أداة البحث ، والتحقق من صالحیتھا للتطبیق اختیارھن بطریقة عشوائیة طبقیة بغر

  .على العینة األصلیة، وقد تم استثناؤھن من عینة البحث األصلیة التي تم التطبیق علیھا

 

استبانة، تم ) ٢٣٠(على األمھات عینة البحث بواقع ) االستبانة(تم توزیع أداة البحث 

استبانة لعدم رغبة المبحوثات في اإلدالء ) ٣٠(یتم استرداد عدد استبانة ولم ) ٢٠٠(استرداد 

  .بآرائھن

بالمتطلبات التربویة الالزمة لتنمیة "تم تصمیم استبیان للكشف عن وعي األمھات 

) ٧٠(، وقد تكونت االستبانة في صورتھا األولیة من "مھارات التواصل اللفظي لطفل الروضة

  : ارات في صورتھا النھائیة موزعة على بعدین وھما كالتاليعب) ٦٠(عبارة ثم تم تعدیلھا إلى 
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وعي األسر بالمتطلبات التربویة الالزمة لتنمیة بعض مھارات التواصل : البعد األول

  .ألطفال لروضة) مھارة التحدث(اللفظي 

وعي األسر بالمتطلبات التربویة الالزمة لتنمیة بعض مھارات التواصل :  البعد الثاني

  .ألطفال لروضة) ھارة االستماعم(اللفظي 

 من المحكمین من األساتذة المتخصصین في تربیة الطفل ) ١١(تم عرض االستبانة على

  . والتربیة المقارنة وأصول التربیة

 عبارة، ) ٦٠(في ضوء آراء المحكمین تم تعدیل بعض العبارات فأصبحت االستبانة

  .  لتستقر في صورتھا النھائیة

االتساق الداخلي والصدق والثبات(یة ألداة الدراسة الخصائص السیكومتر:(  

  :Internal Validityاالتساق الداخلي : ًأوال

مدى اتساق كل عبارة من عبارات االستبانة مع المحور الذي : "یقصد االتساق الداخلي

تنتمي إلیھ ھذه العبارة، وقد تم حساب االتساق الداخلي لالستبانة، وذلك من خالل حساب 

  .ت االرتباط بین كل عبارة من عبارات محاور االستبانة، والدرجة الكلیة للمحور نفسھمعامال

المتطلبات التربویة الالزمة لتنمیة بعض مھارات التواصل اللفظي : نتائج االتساق للبعد األول

  :لطفل لروضة) مھارة التحدث(

 التربویة الالزمة المتطلبات"باستخدام معامل االرتباط بین كل عبارة من عبارات محور 

، والذي یبین أن "لطفل لروضة) مھارة التحدث(لتنمیة بعض مھارات التواصل اللفظي 

 وبذلك یعد المحور صادقا في ((معامالت االرتباط المبینة دالة عند مستوى معنوي 

  . قیاس لما وضع لقیاسھ

  .ًاالرتباط دال إحصائیا عند مستوى داللة *

وبذلك تعد جمیع عبارات البعد األول لالستبانة صادقة وتقیس ما )  (

  .وضعت لقیاسھ
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المتطلبات التربویة الالزمة لتنمیة بعض مھارات : نتائج االتساق الداخلي للبعد الثاني

  :لطفل لروضة) مھارة االستماع(التواصل اللفظي 

المتطلبات التربویة " باط بین كل عبارة من عبارات محور باستخدام معامل االرت

، والذي بین "لطفل لروضة) مھارة االستماع(الالزمة لتنمیة بعض مھارات التواصل اللفظي 

 وبذلك یعد المحور صادقا ((أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند مستوى معنوي 

  .لما وضع لقیاسھ

  .ًدال إحصائیا عند مستوى داللة االرتباط  *

  ًیتضح أن جمیع معامالت االرتباط دالة إحصائیا، وبدرجة قویة عند مستوى معنویة

ا ) ( یس م ادقة وتق تبانة ص اني لالس د الث ارات البع ع عب د جمی ذلك تع وب

  .وضعت لقیاسھ

 

 
   

المتطلبات التربویة الالزمة لتنمیة بعض مھارات التواصل اللفظي : للبعد األول ١
 **٠.٧٣٠ ألطفال لروضة) مھارة التحدث(

ھارات التواصل اللفظي المتطلبات التربویة الالزمة لتنمیة بعض م: للبعد الثاني ٢
 **٠.٦٨٧ ألطفال لروضة) مھارة االستماع(

  .االرتباط دال إحصائیًا عند مستوى داللة *

یتضح من جدول السابق أن جمیع معامالت االرتباط في بعدي االستبانة دالة إحصائیًا، 

 تعد جمیع أبعاد االستبانة صادقة لما وبذلك) (وبدرجة قویة عند مستوى معنویة 

  .وضعت لقیاسھ

التأكد من أنھا سوف تقیس ما أعدت : "یقصد بصدق االستبانة:صدق االستبانة: ًثانیا

شمول االستقصاء لكل العناصر التي یجب أن تدخل في التحلیل : "، كما یقصد بالصدق"لقیاسھ
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ة، بحیث تكون مفھومة لكل من من ناحیة، ووضوح عباراتھا، ومفرداتھا من ناحیة ثانی

  :یستخدمھا وقد تم التأكد من صدق االستبانة بطریقتین

 تم عرض االستبانة بصورتھا األولیة على عدد من ": الصدق الظاھري"صدق المحكمین

من األساتذة المتخصصین في تربیة الطفل والتربیة ) ١١(المحكمین، وبلغ عدد المحكمین 

، وقد طلب من سیادتھم الحكم على البطاقة في ضوء )١حق مل(المقارنة وأصول التربیة 

  : ما یلي

إبداء أي - الصیاغة المالئمة للعبارة- انتماء العبارة للبعد-مالئمة العبارات لالستبانة

  . مالحظات حول تعدیل أو إضافة أو حذف ما یلزم

ورتھ تم عرض مفردات االستبانة في ص: نسبة اتفاق المحكمین على عبارات االستبانة

عبارة موزعة على بعدین على السادة المحكمین، وفى ضوء توجیھاتھم ) ٧٠(األولیة وعددھا 

  : تم عمل اآلتي

إعادة صیاغة بعض العبارات.  

 ُحذف بعض العبارات من االستبانة حیث حدد البحث أن العبارات التي تحذف ھي التي لم

حصلت معظم عبارات من إجمالي المحكمین، حیث  % ٨٠تصل نسبة االتفاق فیھا 

عبارات على نسب أقل من ) ١٠(، وحصلت  %٨٠االستبانة على نسبة اتفاق أكثر من 

عبارة وقد تم القیام ) ٦٠(وتم حذفھا لتخرج االستبانة في صورتھا النھائیة %) ٨٠(

ُببعض التعدیالت التي أجریت على عبارات بطاقة المالحظة بعد عرضھ على السادة 

  . المحكمین

  (صدق المحك )  الصدق التالزمي:ثانیًا

على ) ٢٠١٦(وفیھ تم حساب صدق االستبانة الحالیة بالتالزم مع مقیاس زین العابدین 

من أطفال المستوي الثاني من ریاض األطفال، وتم حساب معامالت ) ٦٠=ن(عینة التقنین 

والدرجة ) ٢٠١٦(االرتباط بین الدرجة الكلیة على مقیاس المھارات االجتماعیة زین العابدین 
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 مما یدل ٠.٠١وھو دال عند مستوى ) ٠.٨٥(الكلیة لالستبانة الحالیة وكانت معامل االرتباط 

  .على أن االستبانة على قدر مناسب من الصدق على عینة البحث الحالي

  ''Reliability'': ثبات االستبانة: ًثالثا

ئج المقیاس، فإذا حصلنا مدى اتساق نتا: "یشیر الثبات إلى: ثبات كل محور لالستبانة 

على درجات متشابھة عند تطبیق االختبار نفسھ على المجموعة نفسھا مرتین مختلفتین، فإننا 

وقد تم التحقق من ثبات كل محور الستبانة البحث من خالل طریقتین ". نستدل على ثباتھا

  :وذلك كما یأتي

  ثبات أبعاد االستبانة

  معامل ألفا كرونباخ)Cronbach’s Alpha Coefficient:(  

تم استخدام طریقة ألفا كرونباخ لقیاس ثبات االستبانة، وتشیر النتائج الموضحة في 

الجدول التالي أن قیمة معامل ألفا كرونباخ كانت مرتفعة حیث كانت تتراوح قیمتھا لجمیع 

ة ، بینما بلغت قیمة معامل ألفا كرونباخ للدرجة الكلی)٠.٨١٥ – ٠.٧٢٩(األبعاد ما بین 

  .وھذا یدل على أن الثبات مرتفع ودال إحصائیًا) ٠.٨٢٣(لالستبانة 

 

 
   

المتطلبات التربویة الالزمة لتنمیة بعض مھارات التواصل : للبعد األول
 لروضةلطفل ) مھارة التحدث(اللفظي 

٠.٨١٥ ٣٠ 

المتطلبات التربویة الالزمة لتنمیة بعض مھارات التواصل : للبعد الثاني
 لطفل لروضة) مھارة االستماع(اللفظي 

٠.٧٢٩ ٣٠ 

 ٠.٨٢٣ ٦٠ الدرجة الكلیة لالستبانة

 طریقة التجزئة النصفیة )Split Half Metho:  

 األرقام الفردیة، والعبارات العبارات ذات(حیث تم تجزئة عبارات االختبار إلى جزأین 

، ثم تم حساب معامل االرتباط بین درجات العبارات الفردیة، ودرجات )ذات األرقام الزوجیة
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معامل = العبارات الزوجیة، وبعد ذلك تـم تصحیح معامل االرتباط بمعادلة سبیرمان براون 

یة ودرجات العبارات  معامل االرتباط بین درجات العبارات الفردRاالرتباط المعدل ، حیث 

  : الزوجیة، وتم الحصول على النتائج الموضحة في الجدول التالي

 

 
   

المتطلبات التربویة الالزمة لتنمیة بعض مھارات : للبعد األول
 ٠.٧٨٥ ٠.٦٤٦ لطفل لروضة) مھارة التحدث(ظي التواصل اللف

المتطلبات التربویة الالزمة لتنمیة بعض مھارات : للبعد الثاني
 ٠.٩١٤ ٠.٨٤١ لطفل لروضة) مھارة االستماع(التواصل اللفظي 

 ٠.٨٩١ ٠.٨٠٢ الدرجة الكلیة لالستبانة

) Spearman Brown(یتضح من الجدول السابق أن قیمة معامل االرتباط المعدل 

  .مرتفع ودال إحصائیًا

  :إعداد مواد المعالجة التجریبیة: ًرابعا

برنامج  تدریبي مقترح في توعیة األسر المصریة بالمتطلبات التربویة الالزمة لتنمیة 

  ).٢(ملحق ) مھارة التحدث، مھارة اإلستماع(مھارات التواصل اللفظي ألطفال الروضة 

ا   ًمفصال لخطوات بناء البرنامج التدریبي المقترح، یتناول ھذا الجزء من البحث شرحً

وقد اشتمل ھذا الجزء على أھداف البرنامج وأھمیتھ وخطوات إعداده والفنیات المستخدمة، 

  .ووصف مختصر لجلسات البرنامج

  البرنامج التدریبي المقترح في توعیة األسر المصریة ومراحل تصمیمھ

بحوث السابقة تم عمل برنامج تدریبي مقترح بعد اإلطالع على األدبیات والدراسات وال

قائم على توعیة األسر المصریة بالمتطلبات التربویة الالزمة لتنمیة المھارات التواصل اللفظي 

  :، والذي یتكون من ثالث محاور رئیسیة وذلك على النحو التالي)مھارتي التحدث واالستماع(

ثالمتطلبات التربویة الالزمة لتنمیة مھارة التحد.  
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المتطلبات التربویة الالزمة لتنمیة مھارة االستماع.  

المشكالت التي تعوق تنمیة مھارتي التحدث واالستماع .  

أھمیة البرنامج التدریبي المقترح في توعیة األسر المصریة:  

 التوعیة األسریة والتي تمثل محتوى البرنامج التدریبي والذي عتبر وسیلة فعالة تساعد

 تحسین مھارات أطفالھم في الروضة مما یشیر إلى أھمیة البرنامج األسر المصریة في

  .التدریبي  باعتباره نموذج علمي وتربوي

 مساعدة األسر المصریة في اكتساب األسلوب العلمي والعملي كي یتمكنوا من تنمیة

  .مھارات التواصل اللفظي لدى أطفال الروضة

المھارات االجتماعیة بصفة عامة یساعد ھذا البرنامج األسر في التعرف على أھمیة 

ومھارات التواصل اللفظي بصفة خاصة في حیاة الطفل وذلك ألن مھارات التواصل تعتبر 

ًمدخال ضروري ومھما لكافة المھارات االجتماعیة ً  .  

 یساعد ھذا البرنامج على تحسین مستوى أداء األسر المصریة مع أطفالھم في ھذه

  .وین شخصیتھم في المراحل التالیةالمرحلة التي تعتبر أساس لتك

أھداف البرنامج التدریبي المقترح :  

توعیة األمھات في األسر المصریة ببعض المتطلبات التربویة : الھدف العام للبرنامج

، )التحدث واالستماع(التي تساعدھن على تنمیة مھارات التواصل اللفظي لطفل الروضة 

  :وھناك أھداف فرعیة أخرى ومنھا

 مستوى الوعي وتعزیزه من خالل البرنامج التدریبي المقترح لتكوین اتجاه تحسین

  .إیجابي لدى األسر المصریة نحو االھتمام بتنمیة مھارات التواصل اللفظي ألطفال الروضة

 تشجیع األسر المصریة باألخذ باألسالیب التربویة لتأثیرھا القوي في تنمیة شخصیة

  .الطفل على مدى حیاتھ
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ھمیة الوقت الذي تقضیھ األسرة المصریة مع الطفل ومشاركتھ فیما یقوم من التوعیة بأ

  .أنشطة التحدث واالستماع

 تبصیر األسرة المصریة بالمشكالت التي تعوق التواصل بین األسرة والطفل وبالتالي

  .تضعف من قدرتھا على تنمیة مھارات الطفل

دفة لألسالیب التربویة لتنمیة تحقیق وممارسة األسرة المصریة لنواتج التعلم المستھ

  . مھارات التواصل اللفظي مع الطفل

ترتكز فلسفة البرنامج التدریبي المقترح على مجموعة من األسالیب :  فلسفة البرنامج

التربویة التي ینبغي أن تلتزم بھا األسرة المصریة لتستطیع تنمیة مھارات التواصل 

  :تتمثل في) التحدث واالستماع(

 من الفكر التربوي للعلماء والمفكرین التربویین، والذي استعان بھ  البحث االستفادة

  .الحالي في إعداد جلسات البرنامج التدریبي المقترح

 تھیئة األسرة المصریة للقیام بدورھا وذلك بتبصیرھا باألسالیب التي تأخذ بھا ومدى

  .قربھا أو بعدھا عن األسالیب التربویة التي یدعوا لھا البرنامج

 تنمیة الوعي لدى األسر المصریة بأھمیة األسالیب التربویة ودورھا في مھارات

  .التواصل اللفظي وبالتالي نقل ھذه الخبرة ألطفال الروضة

 التصدي للمعوقات التي تحول دون استطاعة األسر المصریة لتنمیة مھارات التواصل

  .ألسرةوذلك بتوعیتھا بالمشكالت التي قد تكون لدى الطفل أو لدى ا

 إعالء شأن جھود األسرة المصریة وتحسین مستوى ھذه الجھود عن طریق وعي وفھم

  .األسرة بدورھا األول واألساسي في حیاة الطفل

یحتوي البرنامج التدریبي الذي تم اقتراحھ على عدة جلسات عددھا : محتوي البرنامج

  .دقیقة) ٩٠(جلسة بواقع جلستان أسبوعیا مدة كل جلسة ) ١٥(

اعتمد البحث الحالي على مجموعة من الفنیات وھي: نیات المستخدمة في البرنامجالف:  
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 المناقشة والحوار،التعزیز اإلیجابي،المحاضرة،التدریب على مھارات التحدث
  واالستماع، التكلیف المنزلي

من ) ١١(بعد القیام  بصیاغة جلسات البرنامج تم عرضھ على: تحكیم البرنامج التدریبي
 من تخصص أصول التربیة وتخصص تربیة الطفل وتربیة مقارنة وذلك لمعرفة المحكمین

أراءھم حول محتوى الجلسات والفنیات المستخدمة واألدوات ونماذج بعض األنشطة التي 
  . تحتوي علیھا الجلسات الموجھ لعینة البحث ومدى مناسبتھا ألھداف البرنامج

  :وفیما یلي وصف مختصر لجلسات البرنامج

 

 
   

 األولى
ارف  اء والتع اللق
امج  ف بالبرن والتعری
ة  دریبي ومعرف الت

 التوقعات

ذه  ن ھ ات م ات األمھ شة توقع دریبي، ومناق امج الت داف البرن ى أھ رف عل ارف والتع التع
ا اللقاءات، الحدیث مع األمھات وت ة وأھمیتھ ارات االجتماعی وعیتھن بشكل مبسط عن المھ

 ٠للفرد بشكل عام وللطفل بشكل خاص
 توعیة األمھات بفنیات ومھارات الحوار كمدخل للتواصل الحوار الثانیة
وم التواصل، عناصره، وأشكالھ، خصائص التواصل  التواصل الثالثة شرح والتوضیح مفھ اول  بال تم التن

 ن لألمھات یعبر عن حاجاتنا للتواصلالفعال، إجراء تمری

ل  الرابعة ة التواص تكمل
  أھداف التواصل الفعال-محتوى الجلسة تكملة أھمیة التواصل الفعال ومتطلباتھ التربویة

ن حیث مھارة التحدث الخامسة ة : في الجلسة تم التناول بالشرح والتوضیح مھارة التحدث م وم التحدث، أھمی مفھ
 .دث، عناصر عملیة التحدث، خطوات عملیة التحدثالتحدث، فوائد التح

دث  السادسة ارة التح مھ
 ومتطلباتھا التربویة

ة  ل وإجراء نموذجین للمحادث ارة التحدث للطف ة مھ ن تنمی تكملة توعیة األمھات الھدف م
 .الفعالة وغیر الفعالة كتدریب لألمھات على مھارة التحدث من خالل فنیة لعب الدور

 االستماعمھارة  السابعة
ة، التصنیف،  ف، األھمی ث التعری ن حی ارة االستماع م سة توضیح وشرح مھ في ھذه الجل
ال  دث ألطف تماع والتح ین االس ة ب ة األخرى،العالق ارات اللغوی تماع بالمھ ة االس عالق

 .الروضة

تماع  الثامنة ارة االس مھ
 ومتطلباتھا التربویة

الل تكملة مھارة االستماع لتوعیة األمھات على كیفیة ن خ ل م ارة االستماع للطف  تنمیة مھ
 .إجراء نموذجین لالستماع الجید وغیر الجید باستخدام فنیة لعب الدور

ل  التاسعة دى الطف شكالت ل م
 تعوق التواصل

ل  وق التواصل مث ي تع ل والت سیة للطف  – الخجل -التوضیح  لألمھات بعض المشكالت النف
 . طرق العالج-الخوف

شكال العاشرة ة م ل تكمل ت الطف
 التي تعوق التواصل

اد ل العن ل مث ل الطف وق تواص ي تع سلوكیة الت شكالت ال ض الم ات بع یح  لألمھ  -التوض
 . طرق العالج-الغیرة

ي  الحادیة عشر شكالت الت ة الم تكمل
 تعوق التواصل

ل  ل مث ل الطف وق تواص ي تع ة الت شكالت التعلیمی ة الم الم -تكمل طرابات الك عوبات -اض  ص
 .عالج طرق ال-التعلم

ات  الثانیة عشر دى األمھ شكالت ل م
 تعوق التوصل

ارة  ة مھ ن تنمی وقھن ع دیھن وتع التحاور مع األمھات عن بعض المشكالت التي قد تكون ل
 .التواصل لدى الطفل

 الثالثة عشر
  المتطلبات تربویة

دث  ارة التح ة مھ لتنمی
 لطفل الروضة

بعض الم ة ول ات التربوی وم المتطلب ة توعیة األسرة بمفھ ي یجب توعی ة الت ات التربوی تطلب
ل ا مث رة بھ ل : األس ى الطف تماع إل ل -االس درة الطف ادة ق ار، زی ق االختی ل ح اء الطف إعط

 .العملیة

 الرابعة عشر
ة  ات التربوی المتطلب
تماع  ارة االس ة مھ لتنمی

 لطفل الروضة

  :تكملة التوعیة بالمتطلبات التربویة التي یتبناھا البحث
ى خطوات صغیرةتجزئة طریق الوصول  ات-إلى الھدف إل اة أفضل التوقع سة -مراع  المناف

رین اء األخ ع األب قاء-م ین األش ة ب ة - الندی تخدام التغذی ار اس ق االختی ل ح اء الطف  إعط
 .الراجعة، وتناول العناصر السابقة بالتفصیل

ر االستفسار وأخذ أراء األمھات عن استفادتھن من  اإلنھاء ومعرفة اآلراء الخامسةعشر ا التغیی یھن وم اف إل البرنامج وھل أض
 الذي حدث لھن بعد حضور البرنامج
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١٥٧ 

أسالیب المعالجة اإلحصائیة المستخدمة في البحث:  

المتوسط الحسابي لعبارات االستبیان لمعرفة درجة توفر كل عبارة من عباراتھ.  

 للتعرف  التكرارات، والنسب المئویة الخاصة بكل عبارة من عبارات االستبانة، وذلك

أفراد عینة البحث نحو درجة الموافقة التي تبرر إجابات ) استجابات(على أراء 

ًالمبحوثات، وتقدیم وصفا أكثر تفصیال لھذه المتطلبات ً.  

 استخدام معامل ارتباط بیرسون)Person correlation( ؛ ومعاملα ألفا كرونباخ 

)Alpha Cronbach (لحساب الصدق والثبات .  

 

ًبناء على تحلیل البیانات التى تم جمعھا بعد تطبیق :  نتائج البحث في جانبھا المیداني 
  :أدوات البحث الحالى وتفسیر النتائج وفى حدود عینة البحث تم التوصل إلى النتائج التالیة

أظھرت النتائج انخفاض وعي األسرة بالمتطلبات التربویة الالزمة :  في المحور األول

  ).١,٥٥(ة التحدث لدى طفل الروضة بمتوسط لتنمیة مھار

أظھرت النتائج انخفاض وعي األسرة بالمتطلبات التربویة الالزمة : في المحور الثاني

  ).١,٥٤(لتنمیة مھارة االستماع لدى طفل الروضة بمتوسط 

أظھرت النتائج أن أكثر المشكالت التي ترى األسرة المصریة أنھا : في المحور الثالث

العناد (، %)٨٥الخوف بنسبة (ھي : ة مھارات التواصل اللفظي لطفل الروضةتعوق تنمی

، %)٥٧القلق بنسبة (، %)٥٨الخجل بنسبة (، %)٦٢الغضب بنسبة(، %)٧٥بنسبة 

الغیرة (، %)٤٩التشتت ونقص االنتباه والعدوان بنسبة(، %)٥٢المشكالت األكادیمیة بسبة (

  ).ًوھي نسبة منخفضة جدا% ٢٣بنسبة

 

ُبعد االنتھاء من ھذا البحث، وبعد اإلطالع على األطر النظریة والدراسات السابقة 

  :المرتبطة ومن خالل نتائج البحث الحالي نوصى باآلتي
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١٥٨  

 بضرورة تحسین وعي األسر المصریة من خالل البرامج اإلرشادیة بأھمیة ھذه المرحلة

  .رار أثرھا مدى الحیاةفي حیاة الفرد بصفة عامة والطفل بصفة خاصة وإستم

 إقامة دورات تدریبیة لألمھات في الروضات في بدایة التحاق الطفل بالروضة لتدریبھن

  .على كیفیة تنمیة مھارات التواصل اللفظي لطفل الروضة

 الحرص على توعیة األسرة المصریة بأھمیة وجود جلسات عائلیة بشكل دوري لفتح

خلھم، وبالتالي التعرف على المشكالت التي تعوق مجال أمام الطفل للتحدث عم یدور بدا

  .تنمیة مھارات التواصل اللفظي

 قیام المسؤولین عن ھذه المرحلة بإعداد وتنفیذ جلسات تثقیفیة لألمھات في الروضات

ُبخصائص وسمات وحاجات طفل الروضة، وعمل كتیبات بھا لألمھات للرجوع إلیھا عند  ُ

  .الحاجة

 اإلعالم خاصة موجھة لألسر المصریة ولألطفال تساعد على توفیر برامج على وسائل

  .تنمیة مھارات التواصل اللفظي 

 ضرورة عقد اللقاءات الدوریة بین األخصائیین النفسیین واإلجتماعیین وبین األمھات

ُواألباء معا من خالل الروضات لإلرشات والتوجیھ للمشكالت التي قد تقابلھا األم في ھذه  ً

  .المرحلة

 

 فاعلیة برنامج تدریبي لتوعیة األمھات بخصائص وسمات طفل الروضة لتحسین أدائھن

  .في مرحلة الطفولة المبكرة

 دراسة تقویمیة  لدور المیدیا ودور األسرة في تربیة طفل الروضة لبیان أیھما أكثر

  .ًتأثیرا على الطفل

 أثرت بالسلب على دور األسرة في تربیة دراسة تقویمیة لمعرفة بعض المتغیرات التي

  .الطفل والبحث عن حلول لھا

 دراسة مدى التوافق بین دور الروضة ودور األسرة وأثر ذلك على تواصل طفل الروضة  
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١٥٩ 

برنامج مقترح لتوعیة األسرة  بمھارات التواصل غیر اللفظي لدي طفل الروضة.  

 

 

الحساسیة االنفعالیة وعالقتھا بالمھارات االجتماعیة لدى ) :٢٠١١(أبو منصور، حنان 

، كلیة التربیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة في علم النفس اإلرشاديالمعاقین سمعیًا، 

  .الجامعة اإلسالمیة، غزة

اإلبداع الفكري، . مھارات لرفع كفاءة الوالدین وفعالیتھما): ٢٠١١(أبو أسعد، مصطفى

  .الكویت

، "مشكالت الطفل السلوكیة وأسالیب معاملة الوالدین ): "١٩٩٥( یل، أحمد السیدإسماع

  .القاھرة، ، دار الفكر الجامعي٢ط

، مركز التعلیم المفتوح، جامعة التخاطب واضطراب النطق والكالم) :٢٠١٠(إمبابي، ھند

  . القاھرة

، دار الكتاب أسالیب تدریس اللغة العربیة وأدابھا): ٢٠٠١(البجة، عبد الفتاح حسن

  .الجامعي، عمان، األردن

 الطفولة مشاكل وحلول): ٢٠٠٥(البحیصي، أسماء أحمد

book/net.almeshkat.www://http/  الموافق االثنین یوم الزیارة تمت 
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، مكتبة المجلة العربیةة ھنادي مزبودي ، سلوك األطفال، ترجم): ٢٠١٣(جایسون، دینا 

  .الملك فھد ، الریاض

المشكالت السلوكیة لدى األطفال وعالقاتھا ببعض ) : ٢٠٠٩( الجبالي، أشرف إبراھیم دمحم

  .، كلیة التربیة ،غزةرسالة ماجستیر غیر منشورةالمتغیرات، 
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١٦٠  

بتبادل الصور في فاعلیة إستخدام نظام التواصل ): ٢٠١٧(جریش، منى فرحات إبراھیم 

تنمیة مھارات التواصل اللفظي والسلوك اإلجتماعي لدى األطفال ذوي إضطراب التوحد، 

  ).٢١(، العدد)٦(، المجلدمجلة التربیة الخاصة والتأھیل

  .الوطنیة للنشر، الریاض. مھارات التواصل مع األوالد، )٢٠٠٩.(الحلیبي، خالد بن سعود

  .، دار الفكر للنشر والتوزیع، األردنرشاد النفسياإل). ٢٠٠٤(حسین، طھ عبد العظیم 

، فاعلیة برنامج قصصي لتنمیة اإلحساس بالمسؤولیة، )٢٠١٨(الدسوقي، سمر عبد العلیم

  .  ، جامعة القاھرة)٢٨(  ، مجلة الطفولة، العددرسالة دكتوراه منشورة

ألول من تعلیم مھارة التحدث في الطور ا): ٢٠١٩(رحالوي، عالیة و طایبي، ھمامة 

، كلیة اآلداب واللغات، رسالة ماجستیر غیر منشورةالتعلیم، دراسة وصفیة تحلیلیة، 

  . جامعة بسكرة، الجزائر

، دار المشكالت النفسیة والسلوكیة لدى األطفال): ٢٠١١(سلیم، عبد العزیز إبراھیم 

  .المیسرة، عمان، األردن

  .، دار الفكر العربي، القاھرةفالالمشكالت النفسیة عند االط) :٢٠١٢(الشربینى، زكریا

، دار المیسرة، عمان ، ٣، طمدخل إلى ریاض األطفال): ٢٠١٤(شریف، السید عبد القادر

  .األردن

أثر برنامج للتدریب على المھارات االجتماعیة  ) : ٢٠١١( الشھري ، حمزة خضر عامر 

 الطالب المتأخرین في تنمیة الذكاء الوجداني والتوافق النفسي والنجاح األكادیمي لدى

  .، معھد الدراسات التربویة ، جامعة القاھرة رسالة ماجستیر غیر منشورة دراسیًا، 

، دار المشكالت النفسیة لألطفال أسبابھا وعالجھا): ٢٠٠٣( الشوربجي، نبیلة عباس 

  .النھضة العربیة ، القاھرة

،  عصر المعلوماتیةضرورة حتمیة في: المھارات الحیاتیة):٢٠١٠(عبد الواحد، سلیمان 

  .دار إبتراك، القاھرة
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١٦١ 

االتصال االجتماعي وممارسة ): ٢٠٠٣(عطیة، السید عبد الحمید و مھدلي، دمحم محمود

  .الخدمة االجتماعیة، المكتب الجامعي الحدیث، االسكندریة

النظریة : مناھج وأسالیب البحث العلمي) : ٢٠٠٠(علیان، ربحي مصطفى و غنیم، عثمان 

  . دار الصفا، عمانوالتطبیق، 

ضطرابات الطفولة والمراھقة وعالجھا،دار الراتب ): ٢٠٠٠(العیسوى، عبد الرحمن

  .الجامعیة، لبنان

  .اإلعاقة العقلیة بین اإلھمال والتوجیھ، دار قباء، القاھرة): ٢٠٠١(كاشف، إیمان فؤاد دمحم

  .مان، األردنبرامج ریاض األطفال، دار الفكر للنشر، ع): ٢٠٠٥(الناشف، ھدى محمود

دراسة إستكشافیة لبعض المشكالت النفسیة واإلجتماعیة ): " ١٩٩٩(دمحم، حسن سید

 مجلس رسالة دكتوراه غیر منشورة،، "للطالب المتفوقین بالمرحلة الثانویة الحدیثة

  .النشر العالمي، الكویت

وصعوبات قصور المھارات قبل األكادیمیة ألطفال الروضة ) : ٢٠٠٨(دمحم، عادل عبدهللا 

  .التعلم، دار الرشاد، القاھرة

المشكالت السلوكیة لدى تالمیذ مرتفعي ) :٢٠٠٦(مطاوع، دمحم مسعد عبد الواحد

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، )دراسة تشخیصیة( وممنخفضي القابلیة لإلستھواء

  .كلیة التربیة، جامعة الفیوم

یة والثبات االنفعالي لدى التالمیذ المھارات االجتماع): ٢٠٠١(المطوع، آمنة سعید حمدان 

، كلیة التربیة النوعیة، جامعة رسالة ماجستیر غیر منشورةأبناء األمھات المكتئبات، 

  .المنصورة

  .، دار الفكر، سوریا٤ ، طعلم نفس النمو، دورة حیاة اإلنسان): ٢٠١٥(ملحم، سامي دمحم

  .لمي، عمان، األردن دار االعصار الععلم نفس نمو الطفل،):٢٠١٥(میالد، محمود
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١٦٢  

، دار تنمیة المھارات اللغویة ألطفال ما قبل المدرسة): ٢٠٠٧(الناشف، ھدى محمود

  .الفكر،سوریا

مجلة األكادیمیة دور ریاض األطفال في النمو اإلجتماعي، ): ٢٠١٤.(یخلف، رفیقة

  ).١(،عدد)١١(، مجلدللدراسات الالجتماعیة واإلنسانیة
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