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مهارة التحدث لدى أطفال الرياض
أ.د .خىله عبد الىهاب عبد اللطًف القًسٌ

الطالبة :مروه صاحل علىان كاظه ألشنرٍ

جامعة بغداد /كلًة الرتبًة للبنات  /قسه رياض االطفال
ملخص البحث:

يستيما متح مترلتة تيتاا احيثتال ريتل يلتدأ اليثتل متح
تَ ُع ّد اللغة أساسية ومهمة لتنمية شتت المهتاتاال
ّ
التوجت نرتتو اينتتين ويتثاعتتل معهتم لغويتال يستتمر إلتتيهم ويتصت الجمتتل ليو تل أمصتتاتر إلتيهم ولتتدون أل تدتر علت
الرديل والتعليت مأن إمادة اليثل من نلتات مح التوضة تل

مردودة .

وان احيثال مح إي مترلة تعليمية ملصتة ينضعون لمتارل منتلثة من النمو اللغوي ,وهتهر المتارتل تعتلتت
يسيما لمهاتاال الترتدل وايستتماو وال تتا,ة  ,لتهلك انتتاتال اللاراتة مهتاتة الترتدل لتد
مظه اتل أساسيا مح التعلم
ّ
أيثال التياا .
وقد استهدف اللرل الرالح معتمة :
 )1مهاتة التردل لد أيثال تياا احيثال .
 )2ديلة الثتوق مح مهاتة التردل لد أيثال التياا تلعال لمتغيت الجنس (هصوت – إنال ).

وتر ي تال حهتتداف اللرتل تتتم لنتا ,م يتتاس ل يتاس مهتتاتة الترتدل لتتد أيثتال التيتتاا المتصتون متتن ()13

هتتدمال ولصتتل هتتدف ا ت ل استتنل يجي ت عنهتتا اليثتتل .وقتتد تتتم التر تتق متتن

تتدق الم يتتاس متتن ال تتدق الظتتاهتي

و دق اللنا, ,صما تم رسا ال تور التمييييتة لث تتاال الم يتاس واستتنتب الالتاال ومتق يتي تة إلثتا صتونلتا ,وللت

(. )6,66
وتصونتال عينتتة اللرتل متتن()256يثت ل ويثلت تتتم انتيتاتهم متتن امانيتتة تيتاا ومتتن مترلتة التمهيتتدي م تتي

.ولاستتتعمال اينتلتتات التتتانح لعين ت وارتتدر ,اينتلتتات التتتانح لعينتتتين مستتت لتين ,معامتتل اتتلتتاي ليتستتون ,الدتجتتة
المعياتية وسانل ار انية نلص اللرل إل النتانج ايتي :
 )1إن مهاتة التردل لد أيثال التياا صتان مستتواها متوستي ويشتصل ( )%61,2متن مجمتل العينتة تليهتا
نستتلة هوي المستتتو العتتالح والتتهين يشتتصلون نستتلة ( )%22,8وأني ت ات نستتلة المستتتو الضتتعيف والتتتح
للغال (. )%16
 )2ي يوجد متق دال إر انيا لين الهصوت وال نال من أيثال عينة اللرل مح مهاتة التردل .
ولنا,ال عل النتانج تو لال اللاراة إل مجموع من التو ياال منها :

 )1تشجير احيثال عل التعليت لرتي مح ما يودون التردل ل .
 )2عل معلمة التياا إعيا ,ايهمي لص م احيثال وال غا ,الجيد لهم .
 )3إعداد مجموع من اينشي المتنوعة مح التياا والتتح يمصتن إن تستهم متح تنميتة مهتاتة الترتدل لتد
احيثال .
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ياغة عدد من الم تتراال من لينها :

 )1لنا ,لتنامج لتنمية مهاتة التردل لد أيثال التياا .
الث ل احول:التعتيف لاللرل:
 .1مشصلة اللرل :Problem Research
يصتس اليثل مح مترلة اليثولة الملصتة المهاتاال ال يمة التح تساعدر عل النمتو الستليم والتثاعتل متر
المريي والتح تمصن من ايست ل التهي يجعلت يشتعت لتالتصيف الشن تح وايجتمتاعح صمتا إن اصتستا المهتاتاال
تجعلت قتتاد اتل علت ايعتمتتاد علت نثست ,وتمصنت متتن التعامتتل متر احَقتتان وصلمتتا صتتان لت مهتتاتاال أصاتتت صلمتتا صانتتال
ريات أصات نجارال وأصات امنال واست ات اتل (الدليمح .)6:2614,ومن ههر المهاتاال مهتاتة الترتدل أو التعليتت اللثظتح
الهي يعلت اليثل لواسيتها عن أمصاتر ومشاعتر وارتياجات ,أضام إل أنها وسيلة ات ال لين ولين اينتين .

وتشصل مهاتة التردل واردر متن أهتم المهتاتاال اللغويتة ايت تالية ,وهتح المهتاتة الاانيتة متن مهتاتاال اللغتة
,والتح لواسيتها يتثاهم المتاد متر لعضتهم التلعا متح مواقتف الريتاة المنتلثتة ولواستيتها ين تل النستان أمصتاتر
,وأراسيس ,وراجات إل غيتر من الناس التهين يعتيم معهتم ,ويثهتم أراسيستهم ,وأمصتاتهم ,مهتح وستيل مهمتة
مح مجال الثهم والمهام اللهين يما ن الع قة لين الثتد والمجتمر (المرمدي .)3:2613,
ول تد أصتتدال نظتيتاال اصتستتا اللغتة إن مستتتو الصت م لًيثتال مؤشت اتل ر ي يتال لمتتد نمتوهم اللغتتوي .والصت م

مهاتة لغوي مصتستل تتؤد شتثهيال وترتتاب إلت مماتست رتت ي تل اليثتل إلت التتمصن متن أدانهتا وعتن يتي هتا
ينت ل اليثل من رالة اينيوانية والتمتصي رول الهاال إل رالتة الجماعتة والمشتاتصة صمتا إن التعييتي اييجتالح لت

ااتتت صليتتت متتح ت تتدم احيثتتال واصتستتالهم العديتتد متتن المهتتاتاال اللغويتتة (رمتتودة .)65:2664,صمتتا تتتؤات اللغتتة متتح
شن ية الثتد ,ريل تتشصل نلتت وشن يت لثعتل اللغتة التتح يترتدل لهتا ,مهتح التتح ترتدد الصيثيتة التتح نتدتك
لهتتا العتتالم التتهي يرتتيي لنتتا وهتتح تماتتل جهتتاي ايشتتاتر الاتتانح التتهي عتتدر لتتاملوف أساستتا للنشتتاي الع تتلح والمتتنظم
احتق للسلوك النسانح الهي لواسيت يمصن ن ل احمصات من متد إل أنت(هتمي.)11:1989,
وحهمية اللغة ولليثل نا ة ظهتال العديد من الدتاساال العتاقية تناولال مواضتير منتلثتة متح النمتو اللغتوي
لًيثتتتال منهتتتا دتاستتتة (الينتتتد  )1976,المثتتتتداال الشتتتانعة لتتتد أيثتتتال المترلتتتة التمهيديتتتة متتتح لغتتتداد ,ودتاستتتة
(الستتتامتانح )1991,تيتتتوت لنتتتا ,الجملتتتة اللغويتتتة عنتتتد أيثتتتال عمتتتت ()5-3ستتتنواال ,ودتاستتتة (نعمتتتان )1997,
اصتسا

تيغة ألتانيت والجمتر متح اللغتة العتليتة عنتد اليثتل العتاقتح ,ودتاستة (العتياوي )2664,تتداعح الصلمتاال

واصتسا ال واعد النروية مح اللغة العتلية لد أيثال التياا .
ولم تجد اللاراة –عل رد علمها – دتاسة عتاقي تناولال مهاتة التردل لد أيثال التياا ما عتدا دتاستة
الجلوتي ()2614التح تناولال (اات لتنامج تتلوي مح تنمية مهاتاال التردل لد يللة المترلة الاانوية) .
ولنا ,عل هلك تتجل لللاراة تساؤل مهم يرتاب إل جوا مال :ما مستو مهاتة التردل لد أيثتال التيتاا
ل
؟
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 .2أهمية اللرل:Research Importance
إن دتاسة اليثولة تُ َع ّد جي,ال متن ايهتمتام لتالواقر والمستت لل معتال ريتل يشتصل احيثتال شتتيرة واستعة متن
المجتمتتر صمتتا يشتتصلون الجيتتل التتتالح لتتها متتأن متتا يلتتهل متتن جهتتود متتن اجلهتتم يؤلتتف ميلل تال متتن ميال ت التغيتتت
ايجتمتتاعح المنيتتي التتهي تعتلتتت التنميتتة إرتتد

تتوتر .ودتاستتة اليثتتل علميتال تتتتيع ألثت ت للتعتتتف علت اليثتتل

نثستتيال واجتماعي تال وتهيتتأ وضتتر أستتس ستتليمة حستتالي ايت تتال لهتتم تعليم تال أو تتلي ت أو تا يثي تال إه إن الدتاستتة

العلمية لليثولة تعنح إنضاو احيثال للمناهج وأدواال التثصيت العلمح و ويل إلت مهتم اليثولتة والتنلتؤ لمتا تتؤدي
إلي المايتاال المنتلثة ميها لمصان الترصم مح أروال المست لل وظتوم (إلهيتح .)17:1997,

وان احيثال مح إي مترل تعليمية ملصتة ينضتعون لمتارتل منتلثتة متن النمتو اللغتوي ,وهتهر المتارتل تُ َع ّتد
يسيما لمهاتاال التردل وايستماو وال تا,ة (.)Norton,1973:31-32
مظه اتل أساسيا مح التعلم
ّ
وتتيوت لغة احيثال لشصل ستير ن ل السنواال احول من أعماتهم ,إه يت ن احيثال الصايت متن المهتاتاال

اللغوية مر للوغ عمت ( )6-5سنواال والتيوت اللغوي ينيتوي علت مهتاتتح ايستت لال (الثهتم) والتعليتت (النتتاب)
(العتوم .)368:2612,
تيما متتح عمليتتة التتتعلم والتعلتتيم
صمتتا تعتتد اللغتتة عن ت اتل أساستتيا متتح لنتتا ,شن تتية اليثتتل وتشتتصيل ستتمة يست ّ
ولتنمية المهاتاال وال دتاال ونا ة متن عمتت ()6-4ستنواال وهتح تماتل مترلتة تيتاا احيثتال ,إه يصتون احيثتال
من ههر احعمات قتد اصتستلوا العديتد متن العنا تت اللغويتة وتستتمت المثتتداال وايلنيتة النا تة لتتاصيت الصت م متح
اييدياد والتنوو والعمق (.)Reutze&Robert,1992:312
وان اللغتة هتح نتتتاب وانعصتاس للتثصيتت ,متتان للغتة دو اتل مهمتال متتح عمليتة التثصيتت .مالمعتتانح والمثتاهيم التتتح

يصتستتلها النستتان يلتتد إن يتمتتي إليهتتا لتمتتوي ,تمصنت متتن استتتندامها متتح التثصيتتت ,والتعليتتت عنهتتا ,والتمتتوي هتتح
الصلماال أو العداد أو الع ماال ,وت لع ههر التموي قوال ,ت ت ميهتا المعتانح ,رتت يتتمصن متن ايرتثتاظ لهتا
,ام المادة منها ,مالمعانح تظل رانتة رت تست ت مح تموي م نمة ,متالتال ,وتتللوت,ويستهل تتهصتها واستتندامها
متتح التثصيتتت ,ممتتن دون اللغتتة ,يستتتريل علينتتا ايرتثتتاظ لالمعتتانح ,أو تو تتيل هتتهر المعتتانح إل ت اينتتتين (علتتد
الهادي .)183:2616,
ولتتهلك تعتتد اللغتتة متتن أهتتم م ومتتاال المجتمتتر لعتتدها وستتيلة التثتتاهم لتتين الم تتاد وعلتتت المستتاماال واحجيتتال
المتعاقلة ,وهح إرد احدواال التنيسة مح التثصيت ,مهح وسيلة الثصت مح تجستيد هاتت ,ورينمتا استتياو النستان

إن يلتصت التموي اللغوية ويستندمها ,استياو مح الوقال نثس إن ير ق لعملية التثصيت عندر است يل عتن العتالم
المادي ,إه أ لرال ههر التموي ممال مح الصلماال التح هح موضوو التثصيت لديل من احشتيا ,هاتهتا ,ولتهلك نيتا
النسان نيوات احول نرو التثصيت المجتد (نليل .)56:1987,

لها تعد اللغة من التي الن انص اللشتية التح وهلها اهلل سلران وتعال لإلنستان ,لينثتتد لهتا عتن ستانت
منلوقاتت ,مهتتح وعتتا ,الثصتتت والمعتمتتة ووستتيلة ايت تتال لتتين إمتتاد المجتمتتر ,وعتتن يتي هتتا ينمتتو الثتتتد اجتماعيتال
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ومعتمي تال ,وهتتح أستتاس النظتتام ايجتمتتاعح لإلنستتان وجتتوهتر ويتي تتة ن تتل للت تتال التتدينح  ,وال تتانونح ,واحن قتتح
وغيتها (العتوم .)289:2612,

واللغة صونها ظاهتر اجتماعية مان استيعالها يتم من المريي ايجتماعح الهي يعتيم ميت الثتتد ومتن نت ل
الع قتتاال ايجتماعيتتة تتيتتوت أل تتدتر اللغويتتة وال تتدتة عل ت التثصيتتت لدي ت ,وهتتها يتتدل عل ت إن هنتتاك اتتلاي تال واي تال
وملاش اتل لين اللغة والتثصيت (.) chaffee,1990:294

ويميي جاصولسن ( )Jacobsonسال وظانف لغوي ت وم صل منها عل التتصيي علت ارتد عوامتل التوا تل

وهح الوظيثة التعليتية أو اينثعالية والنداني وايت الية (نعمان .)7:1997,
صمتتا أالتتتال العديتتد متتن الدتاستتاال التتلويتتة ومنهتتا دتاستتة (سيتستتتو) إن المراداتتة ترتتتل ألمتتلت احولت لتتين
مهاتاال التوا ل اللغوي (الجلوتي .)5:2614,
وتُ َع ّتد مهتاتة الترتدل متن وظتانف اللغتتة والتتح يعلتت الثتتد ميهتا عتتن أمصتاتر ومشتاعتر وصمتا عتمهتا العيستتوي
وآنتتتون ( )2665لأنهتتا تتجمتت شتتثهية لمتتا يتتدوت متتح ههتتن المترتتدل تعليتت اتل عتتن أمصتتاتر أو مشتتاعتر أو أتانتت
لآلنتين ليتي ة ت قح استرسانال واعجالال من اينتين وهو ما ييلق عليت متن ن تل المشتاعت واحراستيس وايتا,

ليتي تتتة جيتتتدر (العيستتتوي وآنتتتتون  .)68:2665,مالترتتتدل إهن هتتتو ن تتتل ايعت تتتاداال والعوايتتتف وايتجاهتتتاال
والمعانح واحمصات والردال من المتردل إل اينتين ,ومعتوف إن الص م وسيل إمهام سل ال ألصتال متح الوجتود
,ين النسان تصلم قلل إن يصت صما جا ,عن النلح ( ل اهلل عليت وستلم) انت قتال لمتا نثتي اهلل متح ادم التتو
,مللت التتتو تأست عيتتس م تتال :الرمتتد هلل ت العتتالمين ,م تتال لت تلتتاتك وتعتتال :يترمتتك اهلل أنتجت التتن ريتتان
والراصم (الجلوتي .)66:2614,
وان تعليت اليثل عن مشاعتر يساعدر مح إن ينمح ع قة سهل ودانمة ودامنة لاينتين ,لسل ما يرتس
ل اليثل من يمأنينة متلادلة ,وتوا تل وعتدم نتوف متن صشتف التهاال ,ويماتل هتها النتوو متن الع قتاال اييجاليتة

جانلال مهمال مح التغل عل ايصتنا  ,منرن نشعت لايصتنا عنتدما نثشتل متح إن نجتد ع قتة أو أصاتت ميهتا هتها

الدف( ,إلتاهيم .)4:2613,

وتلتي أهمية اللرل الرالح من الن اي ايتي :
 -1إن تناول مترلة اليثولة الملصتة لالدتاسة ل أهمية صليتتر ,إه يعتد احيثتال

تانعوا المستت لل.مهم م تدت

الياقاال اللشتية لصل أم .وان ايستتاماتاال متح ميتدان تتتليتهم هتح أمضتل ايستتاماتاال ,مصتل متال ينثتق
مح جهد يلهل مح سليل تعايتهم والصشف عن قدتاتهم هو تأمين لمست لل المجتمر .
 -2إن تنمية لغة احيثال مح مترلة اليثولة الملصتة هو لرد هات هدمال تتلويال لتياا احيثال.
 -3يأتح ت ديم هها اللرل ليضيف معتم جديدة مح مجال اليثولة .
 .3أهداف اللرل :Aims of Research
يهدف اللرل الرالح إل معتمة :
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 -1مهاتة التردل لد أيثال تياا احيثال .
 -2ديلة الثتوق مح مهاتة التردل لد أيثال التياا تلعال لمتغيت الجنس(هصوت ,إنال).

 .4ردود اللرل :Limitations of study

يتردد اللرل الرتالح لأيثتال مدينتة لغتداد المتواجتدين متح تيتاا احيثتال لجانليهتا الصتت وال تتامة ومتن
ص الجنسين (هصوت-إنال) ومن مترلة التمهيدي للعام الدتاسح(.)2617- 2616
 .5ترديد الم يلراال:Definition of the Terms
سيتم ترديد التعتيثاال النظتية وايجتاني للم يلراال الواتدة مح اللرل الرالح وعل النرو احتح :
أويل :مهاتة التردل Skill talk
_ المهاتة Skill

عتمها لغويال معجم م يلراال التتلية (:)2664

المهاتة لغة م ال مح (اللسان) من مهت الشح,,مهت مي ,ومهت ل ,إي أرصم و ات ل راهقا ,مهتو متاهت
,وي ال مهت مح العلم ومح ال ناعة ومح غيتهما (ملي واليصح .)246:2664,
عتمها ا ي رال معجم م يلراال العلوم ايجتماعية (:)1982

أل تتتدتر علتتت ال يتتتام لالعمتتتال الرتصيتتتة المع تتتدة لستتتهول ودقتتت متتتر ال تتتدتة علتتت تصيتتتف احدا ,للظتتتتوف
المتغيتة (لدوي .)378:1982,
_التردل :Talkعتمها تس ن (:)1986
عمليتتة ادتاصي ت تتضتتمن دامع تال للتتتصلم ,اتتم مضتتمونال للرتتديل ,اتتم نظام تال لغوي تال لواستتيت يتتتتجم التتدامر

والمضمون مح شصل ص م (المرمدي. )25:2613,

_مهاتة التردل :skill talkعتمها الجلوتي (:)2614
ارد المهاتاال النامية من التدتي والمماتسة المنظمة والنلتتة التتح ير تق لهتا الثتتد التضتا عتن نثست
من نجار مح التثاعل مر اينتين نتيجة تمصن من إلتاي مهاتاتت وقدتاتت ومتا يتدوت متح نثست متن مشتاعت
وأراسيس لشجاعة وملص لة عل المثتداال ,ويشتمل عل أنواو واشصال منتلثة ,مال مناقشتة الرتوات وايستنل
وايجول (الجلوتي.)13:2614,

التعتيف النظتي :

تلنال اللاراة تعتيف الجلوتي تعتيثال نظتيال لم نمت يليعة اللرل الرالح

التعتيف الجتانح لمهاتة التردل :

الدتجة الصلية التتح ير تل عليهتا أيثتال التيتاا (هصتوت  ,إنال)عينتة اللرتل عتن يتيتق استتجالتهم علت
م تاال م ياس مهاتة التردل .
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االاال:أيثال التياا :

هم احيثال المتواجدين مح تياا احيثال والهين تتتاو أعماتهم لين ( )6-4سنواال .

تالعال:تياا احيثال :Kindergarten

عتمتها وياتة التتلية(:)1994

ستيصملها
مترلة تصون ما قلل المدتسة ايلتدانية وي ُلل ميهتا اليثتل التهي يصمتل التالعتة متن عمتتر أو متن ُ

متتح نهايتتة الستتنة المي ديتتة وي يتجتتاوي الستتنة السادستتة متتن العمتتت وت ستتم عل ت متتترلتين همتتا مترلتتة التوضتتة
والتمهيتتدي وتهتتدف التوضتتة إل ت تمصتتين احيثتتال متتن النمتتو الستتليم وتيتتويت شن تتياتهم متتن جوانلهتتا الجستتمية

والع لية لما ميها من النوارح الوجدانية والنل ية وم ال لراجاتهم من جوانت ون تانص مجتتمعهم ليصتون متح هلتك
أساس

الع لتنشنتهم نشأة سليمة والتراقهم لمترلة التعليم ايلتدانح (وياتة التتلية.)4 :1994,

الث ل الاانح :إيات نظتي ودتاساال سال ة:

ي:يمال إيتات نظتتي احستاس التهي تستتند إليت ِ اللاراتة متح ترديتد إجتتا,اال اللرتل تعتتا اللاراتة
أويل :اياتنظت ُ
إياتها النظتي مح الشصل ايتح:
 )1مهاتة التردل:
اللغة  :اللغة هح ال دتة عل ايت ال لاينتين والتعليت للغيت عن اينثعايال ومهم تعليتتاال الغيتت وتشتمل
صل وسانل ايت ال التح يعلت عنها النسان لواسية التمتي عتن احمصتات والمشتاعت لن تل المعنت إلت اينتتين .
وتتضمن اللغة إشصاي من ايت ال تنتلف ميمتا لينهتا انت متال صليت اتل صالصتالتة ولغتة ايشتاتر وتعليتتاال الوجت ,إمتا
الص م مهو شصل من إشصال اللغة مي اح واال والصلماال المنيوقة لن ل المعن (هتمي .)16:1989,

ويوضتع التشتتيع النستيجح للمتي النستانح ,انت يرتتتوي علت ميصانيمتاال مهمتة لنمتو اللغتة ,مضت ل عتتن

قيام المنايق الرتصية مح المي لضلي عمل الرلال ال وتية ,واللسان ,والشثار وغيتهتا متن احجتيا ,احنتت التتح
تعمتتتتتتتتل علتتتتتتتت إنتتتتتتتتتاب اح تتتتتتتتواال لمستتتتتتتتاعدة المنتتتتتتتتايق الستتتتتتتتمعية متتتتتتتتح تمييهتتتتتتتتا لً تتتتتتتتواال المنتلثتتتتتتتتة
(.)Foss&Hakess,1978:244
وممتتا يشتتك مي ت إن تعلتتم النستتان اللغتتة صتتان نتيجتتة رتميتتة للتيتتوت الهانتتل والمستتتمت متتح نمتتور الع لتتح

,يستيما التدماغ ولعتا أجيانت ومتاصتير
واللدنح عن لاقح المنلوقاال  .وللتصامتل التانتر لجهتاير الع تلح المتصتيي
ّ
ة لجوان الثهم والتعليت مح الص م (العظماوي .)115:1988,
العليا المتن
وان تيتتوت قتتتدتاال التثصيتتتت لتتتدينا يتتتتتلي اتتلايتتتال واي تتال لتيتتتويت ال تتتدتاال اللغويتتتة والعصتتتس لتتتالعصس ,ومتتتن

ن لهما يمصننا من ترديد أمصاتنا ومشاعتنا ونلتاتنا( .)Chaffee, 1990: 295

ويلع التثصيت ونا ة التثصيت اللثظح دو اتل لتات ايل متح التتوالي الوظيثيتة ,وان صتل ناريتة متن نتوارح ستلوك

النستتان تمتتت لالضتتتوتة إانتتا ,نشتتونها وتيوتهتتا لمترلتتة اجتماعيتتة حنهتتا متتح اح تتل وظيثتتة اجتماعي ت قلتتل إن
تترول إل وظيثة سيصولوجي عند هها الشنص أو هاك ,إي إن صل وظيثة
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من وظانف تيوت اليثل الا امح وعل تأسها اللغة والوظانف الع لية احنت تظهتت متح مجتت ريتاة اليثتل علت
مستتتويين ارتتدهما نتتاتجح والاتتانح ينشتتأ لعتتدر وعل ت أستتاس دانلتتح أو هاتتتح .وعل ت هتتها احستتاس متتان اللغتتة
والوظانف الع لية العليا هح اجتماعي متيوتة وأساسها الجسمح الدماغ (مجيد. )198-197 :2669,
مهتتاتة الترتتدل  :يعتتد الترتتدل عمليتتة ادتاصيت تتضتتمن دامعتال للتتتصلم ,اتتم مضتتمونال للرتتديل ,اتتم نظامتال لغويتال

لواسيت يتتجم التدامر والمضتمون متح شتصل صت م (تست ن ,)127:1986,صمتا انت متن المهتاتاال ايساستية متح
عملية اصتسا اللغة وهو من أ ع المهاتاال التح يواجهها المتعلمون () Bueno&Mclaren,2006:321
والترتتدل متتن ريتتل صون ت عمليتتة يليعي ت مصتستتل أو متتن ريتتل صون ت مهتتاتة يعتتد عمليتتة مع تتدر تتضتتمن
نوعين تنيسيين من العملياال ,عملياال ع لي ,وعملياال ادانية (العيسوي وآنتون .)69:2665,
وي َعت ّتد الترتتدل متتن العمليتتاال الشتتاقة التتتح ي تنتتال لستتهولة ,مهتتح عمليتتة مع تتدة ومتصلتتة ,تنيتتوي عل ت
ُ
عملياال يمصن ر تها مح عمليتين تينسيتين هما :
-1الترليل  :ومي يعود التلميه إل ت يدر اللغوي يلرل عن احلثاظ أو الورداال التح تمصن متن التعليتت
عن المعانح التح ظهتال مح ههن .

-2التتصي :ومي يؤلف التلميه من ههر اح لثاظ أو من ههر الورداال جملتة أو علتاتة تشتصل لنتا,ال ت تينال
متصام ل تأنس ل نثس (الهاشمح والعياوي .)245:2667,

وتُ َع ّد مهاتة التوا ل من ضتمن المهتاتاال المهمتة التتح لهتا يتثاعتل الثتتد متر مواقتف الريتاة ,وصمتا تأصتد
هلك مح ت تنيف اليونيستيف ()2665إن مهتاتاال التوا تل والتتح تعنتح لتلتادل احمصتات والمعلومتاال والمعتانح لتين
المتتتتتاد وهتتتتح التوا تتتتل اللثظتتتتح وغيتتتتت اللثظتتتتح وال تتتتغا ,الجيتتتتد والتعليتتتتت عتتتتن المشتتتتاعت وتل تتتتح الم رظتتتتاال
والتعلي اال(الدليمح .)24:2614,
تيما نمتتو مهتتاتة الترتتدل يتتتتلي لتتالنمو الع لتتح وايجتمتتاعح واينثعتتالح ,متتان
ولمتتا إن النمتتو اللغتتوي ,يست ّ
احيثتتال ينتلثتتون ميمتتا ليتتنهم ميمتتا يصتستتلون متتن صلمتتاال وتتاصي ت لغوي ت ,ماليثتتل يمصتتن إن يصتس ت العديتتد متتن
الصلمتاال التتتح يستتمعها ويستتتندمها متتح رديات متتر اينتتتين ,وهتتها اينتتت ف هتو نتتتاب ينتتت ف اللينتتاال وستتلوك
ايستر نرو اليثل ,إل جان انت ف ال دتاال الع لية لد احيثال (لتغول.)71:2662,
شتوي النجا مح اصتسا مهاتة التردل :
هناك مجموع من الشتوي التح يج توامتهتا متح العمليتة التعليميتة ليتتمصن المتتعلم متن اصتستا المهتاتة
,ومن ههر الشتوي :
 )1إن يعتف الداتس المهاتة التح يسع يصتسالها .
 )2تعييي المهاتة لمجموع من التدتيلاال الهادمة والثاعلة .
 )3نعمد إل التصتات والتدتي لتر يق الاال المهاتة ,ين اللغة اصتسا عاداال .
 )4إن تصون ن انص التدتيلاال متوام ة مر الشتوي ال يمة لمماتس المهاتة .
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 )5إن تصون اللياناال متث

جملة البحوث الرتبوية والنفسية
مر راجاال المتعلم ومايتر ل عل احقل ولترثير عل المماتسة .

 )6الميب لين النظتية المعتمية والتجتيلية مح نيواال التنثيه لن ل إل الميلو لأق ت السلل .
وهها يشيت إل إن التردل صثن لغوي يتضمن عنا ت أتلعة هح :
 )1ال وال  :م تردل لدون

وال ,واح ترولال ألعملي إل إشاتاال لإلمهام وليس ص مال .

 )2اللغة  :مال وال يصون رتومال وصلماال وجمل ,إي إن المتصلم ينيق لغة وليس مجتد م دت أ واال .
 )3التثصيت  :مالتردل لدون تثصيت يسل

ويصون إانا,ر تلما يصون غوغاني ي معنت لهتا وأ تواال لت مضتمون

أو هدف .
 )4احدا : ,هتتو عن تتت أَستتاس متتح الترتتدل يستتهم متتح التتتأايت والقنتتاو يعصتتس المعن ت الم تتاد ,ونعنتتح لعن تتت
احدا :,تعتتتتاليت الوجتتتت ورتصتتتتاال التتتتتأس واليتتتتدين وتنغتتتتيم ال تتتتوال والتتتتترصم متتتتح التنثتتتتيس ورستتتتن الموقتتتتف
(الجلوتي .)21:2614,
النظتياال التح مستال مهاتة التردل :
اويل :نظتية التعلم ايجتماعح :

تشتتيت هتتهر النظتيتتة إل ت إن اليثتتل اليليعتتح متتح مريي ت ايجتمتتاعح ايعتيتتادي يتتتعلم مجموع ت متتن

المهاتاال المثيدة منها أل دتر عل الص م والتناي .ويت ان ات ههر النظتيتة لتان احيثتال يتمتعتون ل تدتاال
عجيلتتتتتتتة علتتتتتتت ت ليتتتتتتتد اينتتتتتتتتين متتتتتتتح اللثتتتتتتتظ والتعليتتتتتتتت رتتتتتتتت وان صتتتتتتتان هلتتتتتتتك غيتتتتتتتت مثهتتتتتتتوم لهتتتتتتتم
(العظماوي.)118:1988,
وتت ههر النظتية ايضتال إن ستلوك اليثتل يتشتصل لثعتل تتأايت الصلتات يستيما تتأايتهم متح احيثتال متن

ن ل المصامآال والع ولاال ولشصل غيت ملاشت من عملياال الت ليد والمراصاة .ومن التي متن شتاتصو متح دعتم
ههر ألنظتي هو أللتال لاندو ات ( الع .)42:1992,
يؤصد لاندوتا( )Bunduraأَن احيثال يلدأون لمراصاة الصلات منه عمتت الستنة احولت متح الصايتت متن
الستتلوصياال لمتتا متتح هلتتك اللغتتة ,وتوصتتد هتتهر ألنظتيتت إن احيثتتال يتعلمتتون اللغتتة ت ليتتد الصلتتات وايستتتماو
حرادياهم ورواتاتهم المستمتة ريل إن ايستماو يعنح أل دتر عل التنيين ممتا يتتيع لًيثتال مت ت التتهصت

يسيما إها ما تتومتال الدامعيتة والتغلتة متح الت ليتد متن تتومت معتيياال الت ليتد
ومراولة نمهجة ما ي ول الصلات
ّ
من اينتين (العتوم .)299:2612,
صمتتا يتتت لانتتدو ات إن اليثتتل يتتتعلم الصثتتا,ة اللغويتتة متتن الم رظتتة والت ليتتد وي تتلع قتتاد اتل عل ت إنتتتاب

تتاصي جديدة لت نم المواقتف الجديتدر (الوجتادو .)365:2667,وصمتا أظهتتال ألراات العديتدة التتح قتام لهتا
إن الثتتتتتد يمصنتتتت تعلتتتتم استتتتتجالة متتتتا متتتتن مجتتتتتد م رظتتتتة ستتتتلوك اينتتتتتين صنمتتتتاهب يمصتتتتن ايقتتتتتدا ,لهتتتتا
(الم تي .)74:2616,
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صما إن الملدأ احساس لههر النظتية هح إن احيثال ي يرتاجون إن ياتالوا يصتستا ستلوك معتين لتل
يتعلمتتون إن يستتلصوا عل ت ومتتق أنمتتوهب ( )Modelمناس ت (شن تتي هاال نثتتوه ,متلتتح,من الجتتنس احنتتت
)وهم غاللال من يتغ اليثل مح ت ليدهم (.)Gleason&Rather,1993:334

وان إمصانية تعليم ايستة الجمل الملصتة صما تتردل الدتاساال ,إه يميل لعتا احيثتال إلت ت ليتد جمتل

الصلتات ل تتوتر منت تتتر ,ويتتأات هتتها الت ليتتد اللغتتوي ليليعتة الع قتتة التتتح تتتتلي اليثتل لتتاينتين ,م تتد يصتتون
اتم ت ليتد جملهتم ومثتتداتهم أصاتت متن
لنمي الع ق النا ة مر اح أو المعلم ملتت لنمهجة سلوصاتهم ومتن ّ
غيتهم من الناس .وهها ما يثست سل تأات احيثال لاللتامج الصتتونية والعا الثيديو والصمليتوتت ,إه تجتدهم
ي لدون جمل الليل ومثتدات المنتلثة ولدتج عالي من ألدامعي (العتوم .)366:2612,
وان نظتيتتة التتتعلم ايجتمتتاعح للانتتدو ات ي ترتتدد متارتتل نمانيتتة اجتماعيتتة معينتتة ,إه أَن أهميتهتتا متتح
النمتو ايجتمتتاعح تنلتر متتن دوتهتتا متح تثستتيت العديتتد متن الظتواهت ايجتماعيتة علتتت الت ليتتد ,صتهلك متتأن هت ِ
تهر
النظتيتتة تستتاهم متتح عت ب وتعتتديل الصايتتت متتن نمتتاهب الستتلوك ايجتمتتاعح الستتللح لتتتوميت النمتتاهب اييجاليتتة
الجيدة للت ليد ,وتوجي اليثل وتعيييرُ لت ليد النماهب اليجالية ,وان متن واجت أمتتاد احستتة والمعلمتين تتوامت
النماهب ايجتماعية اليجالية صالتسامع ,والتعاون,والمستاعدة ,والرت  ,والمشتاتصةي صتح تُستهل علت أيثالنتا
م رظة ِ
ههر السلوصياال ,وتييد من متص ت ليدها (المرمدي.)156:2613,
اانيال:ألنظتي ألمعتمي :Cognitive theory

يعت تتتد المنظتتتتون المعتميتتتون أماتتتال لياجيتتت ( )piagetوماصنمتتتاتا( )Macnamaraوستتتنصلت()Sinclair

وليتتتي( )Batesوستتنايدت( )Snyderإن اللغتتة هتتح جتتي ,تتتالر للتيتتوت المعتمتتح ,وتعتمتتد عل ت إر تتاي أو اصتستتا
مثتتاهيم متنوعتتة .ماحيثتتال متتن وجهتتة النظتتت هتتهر يصونتتون نلتتاال أوليتتة عتتن العتتالم متتن رتتولهم اويل اتتم ي تتنعون

ناتية ( )Mapاللغة عل ومق تلك النلتاال وان متا يتعلمت اليثتل متن اللغتة يترتدد لمتا عتمت مستل ال عتن العتالم
وهها متا يستم لالرتميتة ألمعتميت (نعمان  .)43:1997,صمتا تؤصتد هتهر النظتيتة إن اصتستا اللغتة يرتدل نتيجت

تثاعل اليثتل متر لينتت متح إيتات أل تدتر علت معالجتة المعلومتاال معتميتال ومتح ضتو ,نمتو الثتتد المعتمتح  .ويؤصتد
لياجي ت ,المماتتل التنيستتح للنظتيتتة ,إن اصتستتا اللغتتة عملي ت إلداعيتتة تستتمع لظهتتوت التتاصي ت اللغويتتة إها صانتتال

ضتمن احستتاس المعتمتتح للثتتتد (العتتوم .)361:2612,و يثتتتق لياجيت متتالين الصثايتة واحدا ,متتاحدا ,متتح

تتوتة

(التتصيلاال )التح لم تست ت لعتد متح ر تيلة اليثتل اللغويتة وقلتل إن تصتون قتد وقعتال نهانيتال ترتال ستييتت التامتة
يمصن إن تشأ نتيجة للت ليد إي إن الصثا,ة ي تصتس لنا,ال عل تنظيماال دانلي تلدأ أولي اتم يعتاد تنظيمهتا لنتا,

عل تثاعل اليثل مر اللين الناتجية شأن اللغة مح هلك شأن إي سلوك آنت يصتسل اليثل تلعتال لنظتيتة لياجيت

المعتميتتة (هتمتتي  .)53:1989,ويترتتدل لياجي ت عتتن وجتتود تتصيلتتاال لغويتتة لنانيتتة متعلمتتة تستتاعد الثتتتد عل ت
التعامل مر التموي والمثتداال اللغوية التح تعلت عن مثاهيم تنشأ من تثاعل اليثل متر لينتت منته المترلتة احولت

وهح مترلة الرس _رتصية ,وهو لهلك يتصتي علت دوت اللينتة ودوت العمليتاال المعتميتة متح تنميتة اللنتا ,المعتمتح
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لاستت لي عتن ال تو ألثيتيت أو الوتااتتة (العتتوم .)362:2612,وتماتل اللغتة عنتتد لياجيت تيتو اتل لتال ايهميت

يردل مح مترلت متا قلتل العمليتاال ايجتانيتة ولهتا نتتانج متؤاتر متح النمتو الع لتح .وتثتتع اللغتة متح هتهر المترلتة

الوالتال لليثتل لتم تصتن مثتورتة متن قلتل متح المترلتة الرستية –الرتصيتة (واتديوتل  .)66:1996,ولرلتول ألستن

التالع يصون اليثل قد أت ن لغت إيم ,ويتضع هلك متح استتعمال قواعتدها متح أدانت اللغتوي ,وي التل هتها التيتوت

اللغوي الستير تغي اتل مح النمتو المثتاهيمح لديت (مرمتد  .)161:1996,ويتدوت التيتوت اللغتوي متن وجهتة نظتت
لياجي رول تساؤيال عدة هح :

ما التهي يوجتد عنتد اليثتل متن آليتاال لايولوجيت مستل

تستاعدر علت اصتستا اللغتة ؟ولمتاها يت تف تثصيتتر متن

ن انص ومميياال ؟وصيف تتصون معاتم ؟وصيف تتيوت عل ومق المستو التصوينح ؟(العياوي .)33:2664,
واعتمدال نظتية التثاعل ايجتماعح اليات النظتي العام الهي ينيلق مي اللرل الرالح .
الدتاساال التح تناولال مهاتة التردل :
 )1دتاسة عواد (:) 1989
((ت ويم لتنامج لغوي لمهاتاال الرديل لمترلة تياا احيثال ))
أجتيال الدتاس مح م ت
هدمال الدتاسة إل ت ويم اللتنامج اللغوي مح تياا احيثال لمعتمة مد ماعليت مح تهينتة يثتل التوضتة
لتعليم اللغة وقد أجتيال الدتاس مح م ت عل عين من أيثال التياا وتصونال متن ات ل مجموعتاال احولت متن
)(66يث ل ممن تعتضوا للتنامج العداد لل تا,ة والصتالتة متح تيتاا احيثتال لمتدة عتام والاانيتة ( )36يثت ل ممتن
تعتضوا للتنامج العداد لل تتا,ة والصتالتة متح تيتاا احيثتال لمتدة عتامين والاالاتة ( )66يثت ل متن الملتتدنين متح
ال ف احول ايلتتدانح ولتم يتعتضتوا لللتنتامج .وتو تلال الدتاستة إلت النتتانج وهتح إن مهتاتاال الرتديل يمصتن إن

ت تتتاس عتتتن يتيتتتق قتتتدتة احيثتتتال علتتت التعليتتتت لوضتتتو وستتتهولة عمتتتا ييلتتت منتتت ويثضتتتل إن يتتتتم هلتتتك متديتتتال

(عواد. )1989,

 )2دتاسة الهواتي (:)1998
((تنمية لعا مهاتاال الرديل لد أيثال ما قلل ألمدتس ))
أجتيال الدتاس مح م ت
هدمال الدتاسة إلت معتمتة مهتاتاال الرتديل ال يمت ليثتل مترلتة التيتاا متن وجهتة نظتت النلتتا ,ووضتر
لتنامج لتنمية لعا المهاتاال التح يوجد ميها ضعف ملروظ لد احيثال ومعتمة ما قد يصون من تلتاين متح أاتات
اللتنامج تعي إلت النتوو (هصتت – أنات ) ول تد شتملال العينتة ( )66يثت ل ويثلتة تتم ت ستيمها عشتوانيال إلت ات ل
مجموعاال تضتم ألمجموعتة التجتيليتة احولت ( )26يثت ل ويثلتة تتدتس اللتنتامج عتن يتيتق المتواد الستمعية إمتا

ألمجموعة التجتيلية الاانيتة صتهلك ( )26يثت ل ويثلتة تتدتس اللتنتامج عتن يتيتق المتواد ألل تتية إمتا ألمجموعتة

الضتتالية تضتتم ( )26يث ت ل ويثلتتة تتتدتس لاحستتلو الستتاند وقتتد استتتندمال اللاراتتة ايستتتلانة لترديتتد مهتتاتاال
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الرتتديل ال يمتتة ييثتتال متتا قلتتل المدتستتة وصتتهلك ت تتميم لتنتتامج لتنميتتة مهتتاتاال الرتتديل قتتانم علت نمتتي الت تتديم
الستتمعح ونمتتي الت تتديم الل تتتي ولياقتتة م رظ ت ل يتتاس أدا ,احيثتتال ,وأوضتترال النتتتانج متتد ماعلي تة اللتنتتامج
ريتتل أظهتتتال نتتتانج الترليتتل الر تتانح اتتثتتاو متوستتياال دتجتتاال أيثتتال المجمتتوعتين التجتتتيليتين عتتن متوستتي
دتجاال أيثال ألمجموعت ألضتالي صمتا أظهتتال النتتانج تثتوق النتال علت التهصوت لشتصل عتام متح تنميتة مهتاتاال
الرديل (الهواتي .)1998,
 )3دتاسة إلتاهيم (: )2612
((اات ألاناني اللغوية عل اصتسا احيثال مترلة ما قلل المدتسة لمهاتتح ايستماو والتردل ))
أجتيال الدتاسة مح م ت
هتتدمال الدتاست إلت معتمتتة ااتتت ألانانيت أللغوي ت علت اصتستتا أيثتتال متتا قلتتل ألمدتست لمهتتاتتح
ايستماو والتردل وتصونال ألعين من ( )86يث ل واتلعال الدتاس المنهج شل التجتيلتح واعتداد استتلان

لترديد مهاتاال ايستتماو والترتدل المناستل حيثتال متا قلتل المدتستة ولياقتة م رظتة المهتاتاال اللغويتة

,وانتلتتات تر تتيلح وتو تتلال الدتاستتة إل ت نتتتانج وهتتح وجتتود متتتوق دال ت ار تتاني ل تتالع ألمجموع ت
التجتيلي تعي لًات اييجالح للانانية اللغوية (إلتاهيم .)92-1, 2612:
الث ل الاالل :منهجية اللرل واجتا,ت :
اويل :منهجية اللرل :اعتمتدال اللاراتة المتنهج الو تثح التهي يعتمتد علت ملتدأ الترليتل والتثستيت العلمتح المتنظم
لو ف ظاهتر مرددر وت نيثها وترليلها وانضاو استتنتاجاتها تلعتال للمشتصلة الميتورتة للد اتستة العلميتة الدقي تة

حجل ت دم ألمعتمت .وعتادة متا يهتدف اللرتل الو تثح الت و تف الظتاهتة و تثال صميتال وصيثيتال ,مضت ل عتن دتاستة
احسلا ألمؤدي للظاهتر موضوو اللرل (ملرم .)326:2662,

اانيتال :مجتمتر اللرتل :هتو جميتر ايمتتاد او ايشتيا ,التهين يشتصلون موضتوو مشتصلة اللرتل (غلتاتي والتو شتعيتر

.)126:2616,ويشمل مجتمر اللرل الرالح اييثال المتواجدين مح تياا اييثال لعمت ()6-5ستنواال والتهين
يمالتتتون مترلتتتة التمهيتتتدي والتالعتتت للمتتتديتياال العامتتت لتتليتتتة لغتتتداد لجانليهتتتا الصتتتت والت تتتام للعتتتام الدتاستتتح
 2617/2616والهين لل عددهم (*)29953يث ل ويثلة تويعوا عل (  ) 175تيتاا والجتدول ( )1يوضتع

هلك .

جدول ( )1مجتمر اللرل
مديتياال التتلية

عدد التياا

عدد احيثال تمهيدي
الهصوت

المجموو

النال

الت امة 1

28

2965

2848

5753

الت امة 2

56

4266

4146

8346

الت امة 3

15

1692

3331

1639
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الصت 1

32

1968

1896

الصت 2

36

2245

2216

الصت 3

26

المجموو

175

2695

3864
4455

2115
14961

15652

4216
29953

*ر لال اللارا عل اعتداد مجتمتر اللرتل متن شتعلة اير تا ,التالعت لمتديتياال التتليت متح مدينتة لغتداد للعتام
الدتاسح 2617/2616
االاال :عينة اللرل  :العينة هح جي ,من المجتمر الهي تجت علي الدتاسة ,ينتاتها اللارل يجتا ,دتاست عليهتا
ومق قواعتد نا ت لصتح تماتل المجتمتر تماتي ل

تريرال(داود وعلتد التترمن.)67:1996,وتر ي تال يهتداف اللرتل

الرالح ,تيل ايمت انتيات عين من ايثتال التيتاا ممتن هتم متح عمتت ( )6-5ستنواال  :لتها تتم انتيتات()256
يث ل ويثل من مترلة التمهيدي انتيا اتل عشوانيال ولواقر ( )127يث ل و( )123يثلة من ( )8تيتاا ايثتال متح
مدينة لغداد لجانليها الصت والت امة وصما موضرة مح جدول (.)2

جدول ( )2تويير امتاد عينة اللرل
المديتياال

عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدد استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم

اسم التوض

التياا

المني

الت امة 1

1

ايعظمي

الت امة 2

3

الت امة 3

1

الصت 1

1

المن وت

الصت 2

1

اللياو

اللتاعم

الصت 3

1

الصاظمي

المريي

المجموو

8

7

8

مدينتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
ال دت

الهصوت

الجمهوتي

22

النال

43

21

النتجس

المشتل
لغداد جديدر

عدد احيثال تمهيدي

المجموو

الم دام 22

43

21

الثاتس
ايقروان
المن تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوت
التأسيسي
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26

42

26
17

127

26

42
37
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تالعال :أداة اللرل  :تر ي ال يهداف اللرل الرالح تيل م ياس ل ياس مهاتة التردل لد ايثال التياا .

م يتتاس مهتتاتة الترتتدل  :لعتتد ايت و اللاراتتة علت الدتاستتاال وايدليتتاال والنظتيتتاال متتح مجتتال النمتتو اللغتتوي منهتتا
(نظتية ميجوتسصح ,نظتي جومسصح ) ول ياس مهاتة التردل ل يثال .لم تجتد اللاراتة م يتاس جتاهي –علت رتد
علمها –تناول تلتك المهتاتر .لتها قامتال للنتا ,م يتاس ل يتاس تلتك المهتاتة لتد ايثتال التيتاا مصتون متح

تيغت

ايولي من ( )14هدمال يتضمن صل هدف ( )3اسنل توج لليثل ليجي عليها .

ال دق  : Validityيشيت ال دق ال الدتجة التح يصون لهتا الم يتاس قتاد اتل علت ان ي تيس معت ل النا تية التتح
يثتتا ان وضر ل ياسها ()shaughnnessy etal ,2000:141

ال تدق الظتتاهتي  :تتتم ايعتمتتاد علت ال تتدق الظتتاهتي  Face Validityوالتتهي يشتتصل هتتها النتتوو متتن ال تتدق
المظهتتتت العتتتام ل نتلتتتاتاال اي اييتتتات النتتتاتجح ويشتتتمل نتتتوو المثتتتتداال وصيثيتتتة

تتتياغتها ووضتتتورها ودتجتتتة

موضتتوعيتها (داود وعلتتد التتترمن  .)126:1996,وقتتد تتتم التر تتق متتن ال تتدق الظتتاهتي لعتتتا م يتتاس مهتتاتة
التردل المصون من ( )14هتدمال علت مجموعت متن النلتتا ,المنت تين متح العلتوم التتلويت والنثستي (ملرتق )2
ومح ضو ,اتانهم اظهتال النتانج موام تهم عل الث تاال لنسلة ( )%86مر رهف م تتر وارتدر وتعتديل ( )3م تتاال

وصما يوضرها الجدول (.)3
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جدول( )3الث تاال التح تم تعديلها والث تاال التح تم رهمها لم ياس مهاتة التردل لرس اتا ,النلتا,
الث تتتتاال التتتتح تتتتم رتتتهمها

الث تاال التح تم تعديلها لرس آتا ,النلتا,

لعدم ر ولها علت نستلة
الث تة قلل التعديل

 %86متتتتتتتتتتتتتن اتثتتتتتتتتتتتتتتاق

الث تة لعد التعديل

 )2-1تلتتتتتتتتديل المهتتتتتتتتاتر ايولتتتتتتتت
لالمهتتتاتر الاانيتتت اي ت تتتديم الاانيتتت
عل احول

المرصمين

ا تتلرال المهتتاتر الاانيتتت هتتح ايولتتت
وايول هح الااني .

المهتتتتتتتتتتاتر()13الستتتتتتتتتتؤال
النتتتتامس :التعليتتتتت عتتتتن

)8ي تتتتف مشتتتتاهدات اليوميتتتت متتتتح  )6ي تتتتف مشتتتتاهدات اليوميتتتت متتتتح ارتتتتتدال ق تتتتت .الستتتتتوال
ردود اصات من عشت صلماال .

ردود عشت صلماال .

مجموعتتتتتت متتتتتتن ال تتتتتتوت

)9ان يعلتتتتتتت اليثتتتتتتل عتتتتتتن امصتتتتتتاتر
؟المهاتر الم اس :ي ف متا يثهمت
من ال وتر؟ يوجد لدينا 3

الاالتتتتتتل عشتتتتتتت :امامتتتتتتك

 )9رهف

وتر واردر من ال وت

تتلها لتصون ق

وت

م ياس الت ديت وت ريع الم يتاس  :اتثتق النلتتا ,علت ان يصتون مثتتا الت تريع ا اتح ولتهلك يصتون الم يتاس
مصون من ( )13هدمال ولصل هدف ( )3اسنلة ولصل سؤال تعي دتجة واردة اي ان مجموو التدتجاال التتح ير تل
عليها اليثل عل الهدف الوارد ()3دتجاال اها صانال اجالات
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التيليق ايستي عح :لغتا التاصد من وضو الث تاال والصشتف عتن متواين ال تور والضتعف متح

تياغة الث تتاال

ومتتد استتتجال وت لتتل اييثتتال لهتتا ومعتمتتة الوقتتال التتهي يستتتغتق اليثتتل متتح ايجالتتة عتتن الم يتتاس ووضتتو
التعليماال رول صيثية ايجالة ورل وتشجير اييثال عل ايجالة علت جميتر الث تتاال دون ملتل تتم تيلي ت علت
عينتتة عشتوانية مصونتتة متن ( )26يثتتل متتن توضت الم تتدام ولعتتد اينتهتتا ,متتن التيليتتق تلتتين ان م تتاال الم يتتاس
صانال واضر ومثهوم من ريل المعن وال ياغة من قلتل اييثتال المجيلتين عتن الم يتاس وتتم رستا متوستي
الوقتتال المستتتغتق متتح ايجالت والتتهي للت ( )9دقتتانق ولتتهلك يصتتون الم يتتاس جتتاه ايل للتيليتتق علت عينتتة الترليتتل

اير انح .

ألترليل اير انح  :ltem analysisان الهدف من الترليل اير انح هو ايل ا ,عل م تاال تتمتتر لن تانص
سيصومتتي مناسل ومن ام انها تتمتر لن انص قياسية جيتدة ,اه يجت التاصتد متن الن تانص ال ياستية للث تتاال
من اجل ال ا ,الجيد منها وتعديل الث تاال غيت المناسلة او استلعادها ( .)Ghiselli,1981:421
عينة الترليل اير انح :انتاتال اللاراة ولاليتي ة العشوانية ( )256يثت ل ويثلتة متن ( )8تيتاا ايثتال ومتن
مترلة التمهيدي م ي ,ويل ال عليهم م ياس مهاتة التردل لغتا التعتتف علت ال تور التمييييت للث تتاال .قامتال

اللارا لاستنتاب تمييي الث تاال لواسية استعمال اينتلات التانح لعينتين مست لتين .
)1ال وة التميييية لث تاال م ياس مهاتة التردل :
ال وة التميييية ي

د لها مد قدتة الث تتاال علت التمييتي لتين هوي المستتوياال العليتا وهوي المستتوياال

الدنيا من ايمتاد لالنسل للسم التح ت يسها الث تة .)Sham,1967:97(.
ولغتا اجتا ,الترليتل لاستتندام استلو المجمتوعتين المتيتتمتين  Contrasted groupsم تد اتلعتال
النيواال ايتي :
 )1ترديد الدتجة الصلية لصل استماتر من ايستماتاال اللال عددها ()256استماتر .
 )2تتتي ايستماتاال من اعل دتجة ال ادن دتجة .
 )3تعيين ال( )%27من ايستماتاال الرا لة عل اعل الدتجاال واللتال عتددها ( )68استتماتة وصتهلك
تعيين ال ( )%27متن ايستتماتاال الرا تل علت اويتأ التدتجاال واللتال عتددها ( )68استتماتة ,اي
ان ( )136استتتتماتة متتتن ا تتتل ( )256استتتتماتة هتتتح التتتتح انضتتتعال للترليتتتل ولتتتهلك تصتتتون لتتتدينا
مجموعتان لاصلت رجم واق

تلاين (.)Mehrens & Lehmann,1973:328

 )4تم تيليق اينتلات التانح  t-testلعينتين مست لتين ينتلتات ديلتة الثتتوق لتين المجمتوعتين العليتا
والدنيا ,وقد عدال ال يم التاني مؤش اتل لتمييي صل م تة لواسية م اتنتهتا لال يمتة الجدوليتة وقتد ظهتت
ان جمير الث تاال مميية عند مستو ديل ()6,65ين ال يمة التانية الجدولية لدتجة رتيتة ()134

هح ( )1,96والجدول ( )4يوضع هلك .
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جتتتتتتدول ( )4معتتتتتتام ال تمييتتتتتتي

م تاال م ياس مهاتة التردل
تقتتتتتتتتتتتم
الث تاال

المجموعة العليا

المجموعة الدنيا

المتوستتتتتتتتي

المتوستتتتتتتتي

الرسالح

اينرتاف المعياتي

الرسالح

ال يمتتتتتتتتتتتتتتتة التانيتتتتتتتتتتتتتتتة

اينرتاف المعياتي المرسولة

.1

3,6666

66666

2,2941

,79286

7,342

.2

2,8971

,36614

1,6324

,99167

16,654

.3

2,9853

6,12127

2,3688

,57969

9,419

.4

2,9559

,26688

1,8971

1,12156

7,656

.5

2,9853

,12127

2,1471

,83335

8,268

.6

2,9559

,26688

2,5735

,91938

3,346

.7

2,9118

,28575

1,8529

1,64645

8,692

.8

2,8382

,37697

1,5588

1,22636

8,234

.9

2,9853

,12127

2,6176

6,71298

4,192

.10

3,6666

,66666

2,8676

,38262

2,852

.11

3,666

,66666

2,7353

,68279

3,197

.12

2,9853

,12127

1,9853

,85566

9,548

.13

3,666

66666

2,8382

37697

3,596

ال يمة التانية الجدولية عند مستو ديلة ( )6.65ولدتجة رتية ( )134تساوي ()1.96
الن انص السيصومتتي لم ياس مهاتة التردل:
ال تتدق  :Validityوقتتتد تر تتتال اللاراتت متتتن ال تتتدق الظتتاهتي للم يتتتاس لعتضتتت علتت مجموعتتتة متتتن النلتتتتا,
المرصمين ل نه لاتأنهم لشأن

رية م تاال الم ياس .صما اعتمدال اللاراة عل استتنتاب نتوو انتت متن ال تدق

هو ال دق اللنانح .
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ال تتدق اللنتتانح  : Construct Validityوي
( )shaughnessy etal ,2000:141وي

تتد ل ت متتد ت يتتيم الم يتتاس لللنتتا ,النظتتتي التتهي

تتمم ل ياس ت

د ل ايضال مد قياس اينتلات النثسح لتصتوين متضتح او مثهتوم

نثسح او سم (الو ري و ادق.)157:1987,
وقد تر ق هلك من ايتح :
)1ع قة دتجة الث تة لالدتجة الصلية للم ياس:

وهتها يعنتح ان الث تتر ت تيس المثهتتوم نثست التهي ي يست الم يتاس صت ل اه يعتد هتها أرتد مؤشتتاال

تتدق

اللنا( ,اليولعح وانتون  .)43:1981,وقتد تر تق هتها النتوو متن ال تدق متح م يتاس مهتاتة الترتدل متن نت ل
ايجاد الع ق ايتتلايي لين دتجة صل م تر والدتج الصلي للم ياس  ,لاستتعمال معامتل اتتلتاي ليتستون وظهتت ان
جميتتر معتتام ال ايتتلتتاي دال ت .ريتتل ان ال يمتتة التانيتتة الجدوليتتة لدتجتتة رتيتتة ( )248ومستتتو ديلتتة ()6,65
تساوي ( )% 12والجدول ( )5يوضع هلك .
جدول ( )5معام ال اتتلاي لين دتجة صل م تر لالدتجت الصليت لم يتاس
مهاتة التردل
تقم الث تر

معامل اتتلاي دتجة الث تر لالدتج الصلي

الديل

1

6,446

دال

2

6,626

دال

3

6,459

دال

4

6,551

دال

5

6,584

دال

6

6,316

دال

7

6,564

دال

8

6,563

دال

9

6,346

دال

10

6,266

دال

11

6,232

دال

12

6,493

دال

13

6,218

دال

*ال يم الجدولي تساوي ( )6,12عند مستو ديل ( )6,65ودتجة رتي (. )248
الالاال : Reliability
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تتد لمثهتتوم التتاال دتجتتاال اينتلتتاتاال متتد نلوهتتا متتن اينيتتا ,غيتتت المنتظمتتة التتتح تشتتو

ال ياس ,د قياس اينتلات للم دات الر ي ح للسمة التح يهدف ل ياسها  ,مدتجاال اينتلات تصتون االتت
 Reliableاها صان اينتلات ي يس سمة معينة قياسال متست ال متح الظتتوف المتلاينتة التتح قتد تتؤدي الت

انيا ,ال ياس مالالاال لمعن ايتساق او الدق مح ال ياس (ع م  .)131:2666,وقد تر تال اللاراتة

متتن الالتتاال لاستتتعمال معامتتل الثتتا  Alfaل تستتاق التتدانلح وهتتو ييودنتتا لت تتديت جيتتد للالتتاال متتح اغل ت
المواقتتف ( .)Nunnally,1978:230ولايعتمتتاد عل ت ترليتتل جميتتر استتتماتاال عينتتة اللرتتل اللالغتتة
( )256استتتماتر لل ت معامتتل الالتتاال لم يتتاس مهتتاتر الترتتدل ( )6,66ويشتتيت نتتانلح إلت إن معامتتل الثتتا
صتونلا الهي تتتاو لين ( )%66-%56يغد متضيال وصاميال (الثتيجح .)14:2669,

التيليتتق النهتتانح  :يل تتال اللارات (م يتتاس مهتتاتة الترتتدل) علت عينتتة ايثتتال التمهيتتدي اللتتال عتتددهم ()256
يث ل ويثلة التدا ,من  2617/2/26لغاية .2617/3/24

سادس تال :الوستتانل الر تتانية :استتتعملال اللاراتتة الوستتانل اير تتانية المناستتلة متتح اللرتتل الرتتالح لايستتتعانة

(لاللتنامج اير انح  )spssمح استنتاب نتانج اللرل .
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الث ل التالر

عتا النتانج ومناقشتها :
يتضمن هها الث ل عتضال للنتانج التح تم التو ل اليها استنادال عل ما تم جمع من لياناال عل ومق تسلسل
اهداف اللرل ,صما يتضمن مناقش لههر النتانج ام التاي ما يمصن استن
التو ياال والم تتراال .
أويل :عتا النتانج ومناقشتها:

الهدف ايول  :تعتف مهاتة التردل لد ايثال تياا اييثال .

من مؤشتاال من ههر النتانج واني اتل

تر ي ال للهدف ايول تم ايعتماد عل اسلو

الدتجة المعياتية وجا,ال النتيجة ان نسلة اييثال الهين لديهم مستو متوسي من مهاتة التردل للغال

ٍ
عال من مهاتة التردل للغال
( )%61,2من مجمل عينة اييثال ,وان نسلة اييثال الهين لديهم مستو
( )%22,8مح رين صانال نسلة اييثال الهين لديهم مستو ضعيف صانال ( )%16وصما يوضرها الجدول ()6
جدول()6
الدتجاال المعياتي وما ي اللها من دتجاال نام ييثال عينة اللرل عل م ياس مهاتة التردل
العينة

256

المتوستتتتتتتتتتي اينرتتتتاف مستتتتتتتتتتتتتتو
الرسالح

المعياتي

34,21

3,86

التتتتتتتتتتتدتجاال متتا ي اللهتتا عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدد النسل المنوي

مهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاتة المعياتي

من دتجاال اييثال

التردل

نام
39-38

عالح

1مأصات

متوسي

لتتتتين( 1و37-31 -

57

%22,8

153

%61,2

)1
ضعيف

 1-مأقل

36-21

46

%16

تلين من الجدول( )6ان اصات ايثال عينة اللرل صانوا مح المستو المتوسي من مهتاتة الترتدل ,وتتثتق
متتر هتتهر النتيج ت النتتتانج التتتح جتتا,ال لهتتا الدتاستتاال الستتال

ان اييثتتال التتهين تعتض توا ال ت لتنتتامج متتح تنميتتة

مهتتاتاال الرتتديل صتتانوا ايمضتتل متتن التتهين لتتم يتعتض توا صدتاستتة الهتتواتي( )1998ودتاستتة يولتتح ( )2616والتتتح
اجتيتتتا علت ايثتتال التيتتاا ,صتتهلك جتتا,ال متوام تتة متتر نتتتانج دتاستتة جتتاد ( )2611ودتاستتة المرمتتدي ()2613
التح اجتيتا عل ت ميه ال ف ايول والنامس ايلتدانح,وهها يعنح ان ايثال التياا (مترلة التمهيتدي ) لتديهم
مهاتة تردل ولصن ليس لالمستو العالح ,وهلك يتجتر الت انهتم ي ييالتون متح مترلتة اليثولتة الملصتتة متن النمتو
اللغوي ,صما انهم يييالون مح مترلة التثصيتت الردستح والتتح تمتتد متن ( )7-4ستنواال ,ومتح هتهر المترلت يصتون
اليثل اقل قدتر عل التعامل مر ايشتيا ,ايصاتت تع يتدال ولصنت متح الوقتال نثست متا يتيال يعتمتد متح ايستاس علت
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النلتاال الرسية وي ي وم لتنظتيم المعلومتاال ههنيتال (هتميوالتتاهيم .)246:1988,لتها وجت علت معلمتة التيتاا
متتن اجتتل تنميتتة مهتتاتة الترتتدل لتتد اييثتتال وترستتين مستتتواهم يصاتتت متتن متوستتي عتتن يتيتتق تشتتجيعهم عل ت

الترتتدل عتتن المواقتتف المضتترص والستتاتر متتح ريتتاتهم وامتتام لعضتتهم ,وان تثستتع المجتتال امتتامهم لرصايتتة النصتتاال
المضرصة (قيامح .)246:2616,
الهدف الاانح  :تعتف ديلة الثتوق مح مهاتة التردل لد ايثال التياا تلعال لمتغيتت الجتنس (هصتوت _ انتال ):
تر ي تال لهتتها الهتتدف تتتم استتتعمال اينتلتتات التتتانح لعينتتتين مستتت لتين وقتتد لل ت المتوستتي الرستتالح لعينتتة التتهصوت

( )34,67وانرتاف معياتي قدتر ( )3,8383مح رين لل المتوسي الرسالح ل نال ( )34,34وانرتتاف معيتاتي
قتتدتر ( )3,7656ولم اتنتتة هتتهين المتوستتيين تلتتين ان ال يمتتة التانيتتة المرستتولة واللالغتتة ( )6,58غيتتت دالتتة
ار انيال لعد م اتنتها لال يمة التانية الجدولية اللالغة ( )1,96عند دتجة رتيت ( )248ومستتو ديلت ()6,65
وصما هح موضر مح جدول(. )7

جدول ()7اينتلات التانح لديلة الثتق لين متوسي دتجاال الهصوت ودتجاال اينال عل م ياس مهاتة التردل
المتغيت

الجنس

العينة

المتوستتتتتتتتتتتتتي اينرتاف المعياتي دتجتتتتتتتتتتتتتتتتتتة ال يم التاني
الرسالح

مهتتتتتتتتتتتتاتة هصوت
التردل

إنال

127
123

34,676
34,349

الرتي
3,8383

248

مستتتتتتتو

المرسول

الجدولي

6.58

1,96

الديل
6,65

3,7656

يظهت متن الجتدول ( )7ان ايثتال هتهر المجموعتة العمتيتة ( )6-5ستنواال والتهين يمالتون مترلتة التمهيتدي
يمتلصون مهتاتة الترتدل متح نثتس المستتو ,اي عتدم وجتود متتوق دالت لتين التهصوت واينتال متن اييثتال متح تلتك
المهاتر ,وهها يدل عل ان صت ل منهمتا يمتتون لتالتيوتاال اللغويتة نثستها ,صمتا انهتم يتعتضتون الت المتؤاتاال نثستها
دانل التياا .
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ايستنتاجاال :
استنادال عل النتانج التح تو ل اليها اللرل الرالح تستنتج اللارا ما يأتح :
)1

تمتر ايثال التياا (مترلة التمهيدي ) عينة اللرل لمهاتة التردل .

 )2لم تظهت عينة اللرل ميما ينص مهاتة التردل متوق دالة لين الهصوت واينال من اييثال .
 )3مستو مهاتة التردل لد ايثال التياا (مترلة التمهيدي ) مح مستو متوسي يلي المستتو العتالح اتم
المستو الضعيف .

التو ياال

استنادال عل النتانج التح تم التو ل اليها تو ح اللاراة لما يأتح :

 -تشجير اييثال عل التعليت لرتي مح ما يودون التردل ل .

 عل معلماال تياا اييثال متاعاة ايسس النثسية والتتلوية واللغويتة التتح تتؤات ايجاليتال متح مهتاتة الترتدللد اييثال .

 اجتا ,دوتاال توعوي وتا يثي لمعلماال التياا لاهمية ايهتمام لمهاتة التردل لد ايثال التياا . -تشجير المعلماال ل يثال النجولين والتل ين عل التردل لا

.

 تيويد التياا لالوسانل المشوق والمايتة ل يثال مما يشجعهم عل التردل لي قة . يميل اييثال ال الت ليد والمراصاة ويتتأاتون لعوامل اللينة المريية لهم .لتها علت معلمتة التوضتة ان تصتونالنموهب الهي ي تدي ل اييثال مح ردياهم .
 اعداد مجموعة من اينشية المتنوعة مح التياا والتح يمصن ان تسهم مح تنمية مهاتة التردل لتد ايثتالالتياا .

الم تتراال

استصمايل لهها اللرل ت تت اللاراة اجتا ,الدتاساال ايتية :

.1لنا ,لتنامج لتنمية مهاتة التردل لد ايثال التياا .
.2دتاسة ت ويمية لمناهج تياا اييثال للتأصد من مد تضمينها لمهاتة التردل .

 .3مهاتة التردل لد ايثال التياا وع قتها لالمتغيتاال ايتيتة (المستتو ايجتمتاعح ل ستتة ,التهصا, ,المدينتة
والتيف ).
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The speaking Skill the Children of Kindergartens

Supervised by

Prof.Dr.Khawla Abdel Wahab Abdul Latif Al –Qaisi
Marwa Saleh AlwanKazem Al Shammari
Abstract
Language is fundamental and important for the development of various skills especially in the

kindergarten stage where the child begins to approach others and interact with them linguistically listen

to them and make sentences to communicate his ideas to them and without the ability to talk and
expression, the child's benefit of his experiences in the kindergarten remains limited.

And that children at any stage of early education are subject to different stages of linguistic

development, and these stages are a fundamental feature in learning, especially for the skills of

speaking, listening and reading, Therefore, the researcher chose the speaking skill the children of
kindergartens.

The current research aimed to define:
1) The speaking skill among the children of kindergartens.

2) Significance of differences in the speaking skill among the children of kindergartens according to the
gender variable (males - females).

To achieve the objectives of the research, measure were constructed, a measure of the speaking

skill among the children of kindergartens, which consists of (13) goals and for each goal, three
questions answered by the child, The validity of the has been verified by the Alpha Kronbachmethod,
the measure of speaking skill was (0,66).

The research sample consisted of (250) children boys and girls in the preliminary stage of

kindergartens, Using the T test for one sample, the T test for two independent samples, Pearson
correlation coefficient, standard level and statistical methods, the research concluded the following
results:

1) The speaking skills of the children of kindergartens was average (%61.2) from the overall of the
sample, followed by the ratio of the high level (%22.8) and the last one is ratio of the weak level (16%).

2) There is no statistically significant difference between males and females of the children of the
sample research in skill speaking.

Based on the results, the researcher reached a number of recommendations, including:
1) Encouraging children to express freely in what they want to talk about.
2) The kindergartens’ teacher should give importance to children's words and listen to them well.
3) Prepare a number of variety activities in kindergartens that can contribute in developing the children's
speaking skills.

A number of proposals were formulated, including:

1) Building a program to develop the speaking skill among the children of kindergartens.
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الم ادت العتلية:
 -1إلتاهيم نج  ,مرمد علح ()2613الهصا ,الوجتدانح وع قتت لم تدت الضتلي لتد يثتل التوضتة أيتورتة
دصتوتار (غيت منشوتر ) جامعة ال اهتة ,صلية تياا احيثال ,قسم العلوم النثسية .
 -2ألتتو جتتادو

,دات

تتالع مرمتتد علتتح( )2667علتتم التتنثس التيتتوتي اليثولتتة والمتاه تتة ي 2عمتتان

المسيتة للنشت والتويير .
 -3ألو ري ,متؤاد عامتان و تادق ,أمتال ستيد ارمتد ()1984الت تويم النثستح ي 3ال تاهتة ,مصتلتة اينجلتو
الم تية.
 -4لدوي ,ارمد يصح ( )1982معجم م يلراال العلوم ايجتماعية ليتوال ,مصتلة للنان.
 -5لتغول,ترا ( )2662لتنامج أنشية م تت لتنمية لعا مهاتاال ايستعداد وال تا,ة والصتالتة لًيثتال هوي
عولاال التعلم لمترلة تياا احيثال أيتورة دصتتوتار(غيت منشوتر),م تت ,جامعتة عتين الشتمس ,معهتد
الدتاساال العليا لليثولة.
 -6الجلتتوتي ,نتتتام صامتتل يصتتح( )2614ااتتت لتنتتامج تتلتتوي متتح تنميتتة مهتتاتاال الترتتدل لتتد

يللتتة

المترلة الاانوية تسالة ماجستيت (غيت منشوتر ) صلية التتلية لللناال ,جامعة تصتيال.
 -7رمودة ,أمال قتتح ( )2664استتندام لتنتامج لتنميتة لعتا المهتاتاال المعتميتة واللغويتة وايجتماعيتة ليثتل
ما قلل المدتسة من  6-5سنواال أيتورة دصتوتار (غيت منشوتر) ,معهد الدتاساال العليا.
 -8نليتتل ,رلمتتح ( )1987اللغتتة واليثتتل ,دتاستتة متتح ضتتو ,علتتم اللغتتة النثستتح ي 1ايستتصندتي ,دات المعتمتتة
الجامعية.
 -9داود,عييتي رنتتا وعلتتد التترمن ,أنتتوت رستتين ( )1996منتاهج اللرتتل التتلتتوي وياتة التعلتيم العتتالح واللرتتل
العلمح,جامعة لغداد.
 -10التتدليمح ,أستتما ,علتتد الجلتتات ستتلمان ( )2614تتتأايت لتنتتامج م تتتت لتنميتتة المهتتاتاال الرياتيتتة النا تتة
لاللينتتة والتعامتتل متتر المشتتاعت لتتد أيثتتال التيتتاا أيتورتتة دصتتتوتار (غيتتت منشتتوتر) جامعتتة لغداد,صليتتة
التتلية لللناال .
 -11تس ن ,م يث ( )1986تعليم اللغة العتلية لغيت الناي ين لها ي 2ال اهتة,دات الصت العتلية .
 -12اليولعتتح ,علتتد الجليتتل والصنتتانح ,إل تتاهيم ولصت,مرمتتد اليتتتأس ( )1981اينتلتتاتاال والم تتاييس النثستتية
جامعة المو ل ,ميالر دات الصت .
-13

الع  ,علتد التتريم ( )1992تيتوت اللغتة عنتد اليثتل وتيلي اتت التتلويتة احتدن ,دات النثتانس للنشتت

والتويير .
 -14علد الهادي ,منتي ( )2616علم التنثس المعتمتح ي 1احتدن  ,عمتان,دات استأم
.
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 -15العتوم عدنان يوسف ( )2612علم النثس المعتمح ,النظتيتة والتيليتق ي 3عمتان

,دات المستيتة

للنشت والتويير واليلاعة.
 -16العتياوي تنتا يهيتتت ماضتتل مرمتتد ( )2664تتتداعح الصلمتتاال واصتستتا ال واعتتد النرويتتة متتح اللغتتة العتليتتة
لد أيثال العتاق أيتورة دصتوتار (غيت منشوتر) جامعة لغداد ,صلية التتلية ,الن تشد.
 -17العظمتتاوي ,إل تتاهيم صتتاظم ( )1988معتتالم متتن ستتيصولوجية اليثولتتة والثتتتور والشتتلا

ي 1لغتتداد,دات

الشؤون الا امية ألعام .
 -18ع م ,

الدين مرمود ( )2666لتامج وأنشية تياا احيثال ي 1دات الثصت عمان.

 -19عواد  ,نليلة شتف ( )1989ت ويم لتنامج لغوي لتنمية مهاتاال الردية لمترلة تياا احيثتال تستالة
ماجستيت (غيت منشوتر ) ال اهتة,جامعة عين شمس ,صلية التتلية.
 -20العيسوي ,جمتال م تيث وانتتون ( )2665يتتق تتدتيس اللغتة العتليتة لمترلتة التعلتيم احساستح لتين
النظتية والتيليق  ,الماتاال العتلية المتردة ,دات الصتا الجامعح.
 -21غلاتي  ,اانت ارمتد وألتو شتعيتر ,نالتد مرمتد ( )2616منتاهج اللرتل التتلتوي تيلي تاال عمليت ,ي, 1
عمان ,مصتلة المجتمر العتلح للنشت والتويير.
 -22ملي

ماتوق علدر واليصتح ارمتد علتد الثتتا ( )2664معجتم م تيلراال التتليتة لثظتال وا تي رال دات

الوما ,لدنيا اليلاعة والنشت السصندتية.

 -23قيامح ,يوسف()2616الهصا ,ايجتماعح لًيثال ,النظتية والتيليق ,ي,1احتدن ,عمان ,دات المسيتة.
 -24مجيد  ,سوسن شاصت ( )2669علم النثس النمو لليثل ي,1عمان ,دات

ثا ,للنشت والتويير .

 -25مرمد ,عادل علد اهلل ( )1996النمو الع لح لليثتل تتجمتة هتد مرمتد منتاوي ,ي , 1ال تاهتة ,مصتلتة
اينجلو الم تية .
 -26المرمدي ,تتصح عيية متشود( )2613ماعلية استندام احلعا اللغوية متح تنميتة مهتاتاال الترتدل لتد
ت ميه ال ف احول ايلتدانح تسالة ماجستيت ,المملصة العتلية السعودية ,جامعة أم ال ت ,صلية التتلية.
 -27الم تي ,سلم إلتاهيم ( )2616المسات النثسح لنمو اليثل للنان ,ليتوال,دات النهضة العتلية.
 -28ملرم ,سامح مرمد ( )2662ال ياس والت ويم مح التتلية وعلم النثس ي,2عمان ,دات المسيتة.
 -29نعمان ,ليل علد التياق ( )1997اصتسا

ي ألتاني والجمر مح اللغتة العتليتة عنتد اليثتل العتاقتح

أيتورة دصتوتار (غيت منشوتر) جامعة لغداد ,صلية التتلية ,الن تشد .
 -30الهاشمح ,علد الترمن والعتياوي ,متانية مرمتد منتتي( )2667دتاستاال متح منتاهج اللغتة العتليتة ويتانتق
تدتيسها ليتوال ,الوتاق للنشت والتويير.
 -31هتمي  ,لا رنا ( )1989سيصولوجية لغة احيثال
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