
47

تقويم أداء أطفال مرحلة الرياض يف مهارات 
االستماع باستخدام النص القصصي

د. سليمة فرج زوبي

   تاريخ التسليم: 15/ 2/ 2012م ، تاريخ القبول: 29/ 4/ 2012م.
     قسم علم النفس/ كلية التربية/ جامعة قاريونس/ ليبيا



48

د. سليمة فرج زوبي
تقومي أداء أطفال مرحلة الرياض في مهارات االستماع 

باستخدام النص القصصي

ملخص: 
تهدف هذه الدرا�شة اإيل حتديد مهارات ال�شتماع الأ�شا�شية الالزمة لأطفال الريا�ص، 
والتعرف اإىل م�شتوى اأدائهم يف مهارات ال�شتماع الرئي�شة والفرعية.وقد بلغ حجم العينة 
الباحثة يف هذه الدرا�شة الأداتني: اختبار مهارات ال�شتماع  35 طفاًل وطفلة، وا�شتخدمت 
اإعداد ال�شوايف )2001( وقائمة مهارات ال�شتماع لأطفال الريا�ص )اإعداد الباحثة( .وقد 
الح�شائية  للحزم  ع�رش  ال�شابع  الإ�شدار   spss برنامج  با�شتخدام  البيانات  حتليل  جرى 

للعلوم الجتماعية، وتطبيق “مقيا�ص ليكرت” واختبار )ت( �شتيودنت، .
ك�شفت نتائج �لدر��شة عن �ل�شوؤ�ل �لأول �أن: املهارات الالزمة لأطفال الريا�ص هي  ♦

مهارات رئي�شة وفرعية اأولها التمييز ال�شمعي: )حتديد الكلمات التي تبداأ باحلرف امل�شموع، 
والتمييز بني �شيغ الإفراد واملثنى واجلمع، والتمييز بني �شيغة التذكري والتاأنيث، ومتييز 
التلوين، وفهم معنى الكلمات امل�شموعة من �شياق الن�ص، والتمييز بني الأ�شوات العربية 

املتقاربة يف املخرج( .
مهار�ت �لت�شنيف: )تتبع الت�شل�شل يف عر�ص ن�ص ق�شة مق�شمة اإىل اأجزاء، والرتابط  �

وحتديد  احلروف،  اأ�شوات  جمموعة  من  كلمة  وتركيب  وال�شور،  امل�شموعة  الكلمات  بني 
التفا�شيل وفقًا لتتابعها يف الق�شة( .

)انتقاء عنوان منا�شب للق�شة، فهم الأفكار  � �لرئي�شة:  �لفكرة  ��شتخال�س  مهارة 
والتفا�شيل التي ا�شتمع اإليها الأطفال( .

احلديث،  � الطفل من  ا�شتفادها  التي  �ل�شتنتاجي، حتديد اخلربات  �لتفكري  مهارة 
اإكمال ن�ص الق�شة امل�شموعة( .

مهارة تقومي �ملحتوى و�حلكم على �شدقه: )ذكر اأ�شباب تف�شيل ق�شة م�شموعة،  �
والتعليق على الن�ص واإبداء الراأي فيه( .

ويت�شح من نتائج �ل�شوؤ�ل �لثاين با�شتخدام مقيا�ص ليكرت م�شتويات الأداء يف  ♦
اأداء )جيد( يف  مهارات ال�شتماع الرئي�شة، واأن ن�شبة الأطفال الذين حت�شلوا على م�شتوى 
الثانية، وهي  الرئي�شة  املهارة  و   ،  )%63.4( بلغت  ال�شمعي  التمييز  الأوىل وهي  املهارة 
مهارة الت�شنيف تبني النتائج اأن ن�شبة )50%( من اأطفال العينة حت�شلوا على م�شتوى اأداء 
)�شعيف( ، اأما املهارة الثالثة ا�شتخال�ص الفكرة الأ�شا�شية فبلغت )55.8%( مل�شتوى اأداء 
)�شعيف( ، و للمهارة الرابعة التفكري ال�شتنتاجي بن�شبة )60.0%( مل�شتوى )�شعيف( ، يف 
حني ك�شفت النتائج للمهارة اخلام�شة تقومي املحتوى واحلكم على �شدقه بن�شبة )%63.2( 

مل�شتوى )متو�شط( .
�أما نتائج �ل�شوؤ�ل �لثالث فت�شري اإىل �شعف م�شتوى اأداء اأطفال العينة يف معظم  ♦

مهارات ال�شتماع الرئي�شة، با�شتثناء مهارة التمييز ال�شمعي التي دلت نتائجها على ارتفاع 
يف الأداء، وكذلك انخفا�ص م�شتوى اأداء الأطفال يف معظم املهارات الفرعية لال�شتماع.
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Evaluating Listening Skills Performance of Children 
in Kindergarten by Using Narrative Text

Abstract: 

The aim of this study is to identify the basic listening skills needed for 
the children of Kindergarten and their level in listening skills.The sample 
consists of 35 children.The researcher used the listening skills test prepared 
by Alswafy (2001) and the listening skills for Kindergarten prepared by the 
researcher.The data were analyzed using SPSS- 17 statistical package for 
social sciences and the “Likert scale” test (T) .

The first question, Auditory Discrimination includes selecting words 
that start with the audio, discrimination between formulas individuals 
and plural, the distinction between wording of masculine and feminine, 
discrimination coloring, understand the meaning of words audio from 
context of the text, and distinction between Arab voices converged in director.  
The second question is about the skills of classification such as following 
sequence in presentation of text of story is divided into parts, correlation 
between words, images, audio, installation of a word from a group 
of letter sounds, the details and in accordance with relay in story.  
The third question is about the skills to draw main idea such as the selection of an 
appropriate title for a story, understand ideas and details heard by preschool.  
The fourth question is measuring the deductive thinking skills to identify 
experiences of child learned to speak and to complete the text of the story 
audio. Finally, the fifth includes content and skill assessment to judge the 
sincerity and the reasons for preference of the story heard and to comment on 
the text and express an opinion.

Using Likert levels of performance shows that children who received 
(63.4%) .The skill of classification comes second by (50 %) , while the skill to 
draw the basic idea received (55.8%) .Thinking deductive is (60.0%) , while 
the skill of judging the truthfulness reached (63.2%) .

The level of performance of children is weak in the top listening skills 
with the exception of the main skill of auditory discrimination. 
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مقدمة: 
تعد اللغة من اأهم مبتكرات الإن�شان احل�شارية، ولول اللغة ملا ا�شتطاع الب�رش احلفاظ 
اللغة  فمن خالل  به؛  اخلا�شة  لغته  ب�رشي  ولكل جمتمع  والرتاث،  والثقافة  احل�شارة  على 
يتعلم الفرد كثرياً من اخلربات.واإن تعري�ص الطفل خلربة اللغة الأم ُيعدُّ مبنزلة حجر الأ�شا�ص 
تنمية  يف  مهمًا  دوراً  توؤدي  لغويًا  الفرد  تربية  اأن  ذلك  اخلربات،  خمتلف  عليه  تبنى  الذي 
فكره، وتوا�شله الفاعل مع خمتلف اأنواع املعارف، لذا فاإن الدرا�شة يف هذا املو�شوع حتظى 
باأهمية متزايدة لدى الباحثني من جهة، ولدى العاملني يف حقل الطفولة من جهة ثانية، 

ولدى اأولياء اأمور الأطفال من جهة ثالثة.
ولعل اأول اأمر من الأمور التي باتت وا�شحة متامًا هو اأن لغة الطفل نف�شه لي�شت جمرد 
تقليد رديء للغة الرا�شدين، واإمنا هي �شيء متميز عند الطفل نف�شه، واأن جهود الأطفال يف 
حماولتهم تعلم اللغة الأم جهود فعالة ون�شطة؛ الأطفال ل يقلدون دون وعي ما ي�شمعونه 
لفرتة  العادة  فاإنه ل يطول يف  اأعمارهم،  بدايات  ذلك يف  اإن حدث  لغة، حتى  حولهم من 
طويلة من الزمن، ولذلك جتد الأطفال يتفح�شون القواعد النحوية وال�رشفية يف لغتهم ب�شكل 
م�شتمر ون�شيط؛ واملالحظ لكالم الأطفال يجد كثرياً جداً من الأخطاء تتكرر يف اأحاديثهم، 
ويدل هذا بالطبع على اأن الطفل يحاول اأن يتكلم لغة خا�شة به وبطريقته اخلا�شة، واإنه 
يفعل ذلك بطريقة منتظمة وغري ع�شوائية، اأي اأن لغة الطفل تختلف عن لغة الرا�شدين، مما 
)عالونه،  اللغة  لتلك  ونحوية  حرفية  قواعد  ي�شتخرج  اأن  جاهداً  يحاول  الطفل  اأن  ي�شتنتج 

. )234-233  :2004
القراآن  اأوىل  اللغة هي ال�شتماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة، فقد  واإذا كانت فنون 
ال�شمع” وجعلها الأوىل بني قوى  “طاقة  الكرمي اهتمامًا خا�شًا بال�شتماع فقد ركز على 
ل  �أمهاتكم  بطون  من  �أخرجكم  {و�هلل  الإن�شان  يف  اهلل  اأودعها  التي  والفهم  الإدراك 
تعلمون �شيئاً، وجعل لكم �ل�شمع و�لأب�شار و�لأفئدة، لعلكم ت�شكرون} )النحل، 87( 
.“اإن ال�شمع والب�رش والفوؤاد كل اأولئك كان عنه م�شوؤوًل” )الإ�رشاء، 36( .ولعل اأف�شل دليل 
يبني لنا اأهمية ال�شمع عن الب�رش لدى الإن�شان اإن اهلل �شبحانه وتعاىل قدم ذكر ال�شمع يف 
�أن�شاأكم وجعل  �لذي  {قل هو  كتابه الكرمي عن ذكر الب�رش حيث قال �شبحانه وتعاىل: 
لكم �ل�شمع و�لأب�شار و�لأفئدة قليالً ما ت�شكرون} )�شورة امللك، 23( .فح�شن ال�شتماع 
ال�شاأن  هذا  يف  �شبق  قد  القراآن  اإن  بل  احلديثة،  احل�شارات  كل  اإليها  تدعو  ح�شارية  �شمة 
و�أن�شتو�  له  فا�شتمعو�  �لقر�آن  قرئ  {و�إذ�  تعاىل:  قال  طويلة،  مبدة  احلديثة  احل�شارة 
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لعلكم ترحمون} )�شورة الأعراف، الآية: 204( .“وبهذا حتتل مهارات ال�شتماع ال�شدارة 
من حيث الأهمية والرتتيب ملنظومة مهارات اللغة، كما انها تعد املدخل احلقيقي لكت�شاب 
اللغة وحت�شيل اأ�شكال املعارف والعلوم وهي من اأهم مهارات ال�شتقبال املعروفة” )ن�رش، 
وحت�شينها  لديه  اللغة  تنمية  بهدف  للطفل  اإك�شابها  يتم  املهارات  .وهذه   )165  :1997

وا�شتثمار القدرات ال�شمعية لدى الطفل وتدريبه على ال�شتماع )الداهري، 2005: 125( .
“اإن  منها:  مربرات  ملجموعة  وذلك  اللغة،  مهارات  اأوليات  من  ال�شتماع  مهارة  اإن 
اأداة ال�شتماع الأذن تعمل يف جميع الجتاهات، وحا�شة ال�شمع لدى الإن�شان ترتبط بتعلم 
الكالم، وهي احلا�شة املهمة لتطور املدركات العقلية والفكرية ومنوها، وللرو�شة دور كبري 
يف تنمية لغة الطفل، وخا�شة اإذا التحق بها يف �شن مبكرة ومكث بها �شنتني، اإذ ياأتي اأطفال 
الرو�شة وقامو�شهم اللغوي حمدود وقدرتهم على التعبري قا�رشة، واإن كانت هناك فروق 
فردية يف هذا املجال، وتاأتي يف مقدمة املهارات التي يجب اأن ت�شعى الرو�شة اإىل تنميتها 
مهارة التحدث والتعبري، وهذه املهارة تتطلب من الطفل ر�شيداً من املفردات وقدرة على 
تركيب جمل ذات معنى، وتو�شيل هذا املعنى بطريقة �شحيحة للم�شتمع، وهناك اأكرث من 
طريقة ممكنة بو�شاطتها تنمية املهارات اللغوية بالرو�شة منها و�شائل بو�شفها البطاقات 
امل�شورة والق�ش�ص امل�شورة، ومن خالل هذه الو�شائل ميكن تقدمي النماذج اللغوية ال�شليمة 
التي توفر للطفل فر�ص ال�شتماع اإىل اللغة وتقليدها مع التدرج يف اللغة التي تقدم �شواء يف 
عدد الكلمات اأو طول اجلمل )حمودة، 2004 : 67( .وقد بينت عدد من الدرا�شات والتجارب 
العلمية اأن: الطفل ميتلك قدرة فطرية فائقة لكت�شاب اللغة كدرا�شة كل من: )الدنان، 1999؛ 
تبداأ  الفرد  لغة  منو  اأن:   )1999( الدنان  اأو�شح  .كما   )2003 الطحان،  2002؛  يعقوبي، 
مع خلقه، واأن الطفل مزود بجهاز اكت�شاف اللغة منذ ولدته، واأن لغته تكون يف ذروتها 
يف �شني حياته الأوىل وذلك قبل �شن ال�شاد�شة حيث ميتلك يف دماغه قدرة فطرية هائلة 
على اكت�شاب اللغة، لذا نادى الدنان بالدعوة اإىل ا�شتغالل القدرة الفطرية لدى اأطفال هذه 
املرحلة لإك�شابهم اللغة الف�شحى نظراً لأن الطفل يف هذه املرحلة م�شتعد ومتفرغ ذهنيًا 
القواعد  تعلم  يف  املدر�شية  باحل�ش�ص  وين�شغل  املدر�شة  اإىل  ينتقل  اأن  قبل  لغته  لتطوير 
والنحو.واأ�شارت درا�شة الها�شمي والعزاوي )2005( اإىل اأن ال�شتماع اأكرث اأ�شاليب التوا�شل 
اأن  ي�شتطيع  فال�شخ�ص  وا�شتخدامًا؛  �شيوعًا  الت�شال  اأ�شاليب  اأكرث  هو  فال�شتماع  �شيوعًا، 
ي�شكل  املدر�شية  الربامج  ال�شتماع يف  اأن  ذلك  اإىل  ي�شاف  يقراأ  ما  اأ�شعاف  ثالثة  ي�شتمع 
جزءاً حيويًا )الها�شمي والعزاوي، 2005: 19( .وتذكر اأربور )Arbor،2009( اإنه مع هذا 
الكم الهائل من املعرفة اللغوية عن لغات العامل من املرجح اأن معظم قدرات الأطفال على 

د خطوة واعية نحو تعلم لغات جديدة. التوا�شل يف اكت�شاب اللغة وتعلمها ُيعَّ
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مشكلة الدراسة ومربراتها: 
اأخذها بعني  اإىل  الدرا�شة جملة من امل�شوغات دفعت بالباحثة  القيام بهذه  ا�شتدعى 

العتبار عند اإعداد هذه الدرا�شة وهي كما ياأتي: 
حتتل اللغة مكانًا مهمًا بني املهارات التي يجب اأن ت�شعى الرو�شة لتنميتها لدى  ♦

الأطفال باعتبار اأن اللغة اأداة ات�شال وتفاهم، وعلى الرغم من اأهمية اللغة والطفل ب�شفة 
الرو�شة ما زالت تعتمد على احلفظ والتلقني؛  التقليدية يف  التدري�ص  اأ�شاليب  خا�شة؛ فاإن 
لذلك �شعى العديد من الباحثني اإىل تقومي الربامج وتقنيات الت�شال من اأجل حت�شني العملية 
التعلمية، وعلى الرغم من اأهمية ال�شتماع باعتباره مهارة من املهارات الأ�شا�شية يف تعلم 
اللغة، فاإنه من اأكرث فنون اللغة اإهماًل يف موؤ�ش�شات ريا�ص الأطفال ب�شورة عامة، اإذ اإن 
اإدارات الريا�ص  مركز الهتمام من�شب على تعليم القراءة والكتابة؛ فمن املالحظ تناف�ص 
حول الهتمام والرتكيز على القراءة والكتابة، وهذا الرتكيز يجعل من موؤ�ش�شات الريا�ص 
تفقد ح�شناتها التي اأ�ش�شت عليها، وتفقد الهتمام باإعداد اأن�شطة مهارات ال�شتماع وتنفيذها 

لتنمية املهارات اللغوية.
ت�شري  ♦ التي  والأجنبية  العربية  والدرا�شات  النظرية  الأدبيات  من  العديد  مراجعة 

اللغة،  ملهارات  وتناولها  الريا�ص  لأطفال  املقدمة  الربامج  اأن�شطة  بنوعية  الهتمام  اإىل 
اأن�شطة  اأن  وبخا�شة ال�شتماع با�شتخدام ن�ص الق�شة.فقد ك�شفت درا�شة الطحان )2003( 
الأطفال  مهارات  لتنمية  واملهمة  ال�رشورية  الأن�شطة  من  تعد  الريا�ص  لأطفال  ال�شتماع 
املهارات،  اكت�شاب هذه  الأطفال على  ت�شاعد  التي  الأن�شطة  بع�ص  واأن هناك  ال�شتماعية؛ 
Sa �شانتالكا )- اأ�شارت  .وقد   )55  :2003 )الطحان، الق�ش�ص  اإىل  ال�شتماع   تتمثل يف 
talka.، 2009( اإن اأب�شط طريقة واأقواها للتوا�شل مع �شخ�ص اآخر هو ال�شتماع وال�شتماع 
ال�شتماع.وقد  مهارات  لتح�شني  مبتكر  اأ�شلوب  نهج  التكنولوجية  التطورات  وب�شبب  فقط، 
التعليمية  ال�شرتاتيجيات  اإىل  احلاجة  حول   )Marley ،2010( ماريل  درا�شة  ك�شفت 
 2009( فيننيق  درا�شة  نتائج  الأطفال.واأ�شادت  لدى  ال�شتماع  مهارات  لتح�شني  الفعالة 
)Fenning،على تعزيز التقنيات ملا لها من جهود مثمرة فعالة من خالل برامج فعالة 
اللغوي  الفن  اأنه  جانب  اإىل  ال�شتماع  اعترب  الأطفال.ولقد  عند  الت�شال  مهارات  لتح�شني 
اأمراً �رشوريًا ل�شمان النجاح يف التعلم ب�شفة عامة، ومن هنا  الأول الذي يبداأ به الطفل 
فاإذا ما اأريد تعليم ال�شتماع، فينبغي اأن يتم ذلك مبكراً )طعيمه، 2009: 273( .كما اأو�شت 
درا�شة فرميان )Freeman 2008،( بتح�شني نوعية اخلربات املقدمة يف برامج احل�شانة 
وريا�ص الأطفال ملا لهذه املرحلة من اأهمية والتاأكيد على حت�شني الأن�شطة التي من �شاأنها 
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تنمية مهارات الأطفال الأ�شا�شية يف بناء مفرداتهم اللغوية، واإن القراءة ب�شوت عال لدى 
 )2008( �شاناهان  بها  قام  درا�شة  اأو�شت  اجليد.وقد  ال�شتماع  تتطلب  الرو�شة  اأطفال 
لدى  اللغوية  الرثوة  زيادة  اإىل  يوؤدي  لالأطفال  الق�ش�ص  قراءة  باأن   Shanahan.S.K
له  املبكر  التدخل  برامج  اإن   )Stiles،2010( �شتيلز  درا�شة  اأ�شارت  الريا�ص.كذلك  اأطفال 
تاأثري عميق على النتائج التي من املتوقع الو�شول اإليها بخ�شو�ص لغة الأطفال مبا يف ذلك 
الإدراك ال�شمعي الذي ميكن اعتباره موؤ�رشاً وا�شحًا يعزز القيمة التنبوؤية لهذه الربامج.وقد 
فالأطفال  املبكرة؛  الطفولة  برامج  حت�شني  يف   )،2010Ganus( جان�ص  درا�شة  �شاهمت 
 )Ditkowsky 2009( يتعلمون بدعم من ا�شرتاتيجيات الت�شال.ويف درا�شة ديتكو�شكي
وجد اإن تقومي اللغة يرمز اإىل اللغة ال�شتقبالية التي توؤدي اإىل التوا�شل الناجح، واأ�شارت 
قبل  ما  اأطفال  لدى  التخاطب  مهارات  حت�شني  اأن  اإىل   )Fulcher،2009( درا�شة فو�شيه
 Estes،( ل�شت�ص  درا�شة  اجليد.ويف  ال�شتماع  على  قدرتهم  من  يتجزاأ  ل  جزء  املدر�شة 
2010( قام فيها با�شتعرا�ص لربامج تدخل تعلم مهارات ال�شتماع حول مهارات حتفيز 

ال�شتماع لالأطفال من اأجل حت�شني الإدراك ال�شمعي.
العملية يف جمال ريا�ص الأطفال- )الباحثة  ♦ الباحثة من خالل خربتها  لحظت 

درا�شتها  خالل  من  واأي�شًا  الرو�شات،  باإحدى  نف�شية  كاأخ�شائية  �شنوات   10 مدة  عملت 
العليا املاج�شتري( - افتقار ريا�ص الأطفال يف ليبيا اإىل الربامج التي ت�شتند اإىل نظريات 
اكت�شاب مهارات اللغة، ون�ص الق�شة واإ�شهاماتهما يف العملية التعليمية التعلمية التي تقوم 
الختبارات  الوا�شح يف  النق�ص  اإىل  بالإ�شافة  علمي،  ب�شكل  ومدرو�شة  اأ�ش�ص منظمة  على 
النف�شية التي تقي�ص اأداء لغة للطفل يف املهارات املختلفة ب�شورة عامة، ومهارات ال�شتماع 
باللغة العربية بو�شفها لغة اأوىل ب�شورة خا�شة؛ واأن يتم ال�شرت�شاد يف الربامج والدرا�شات 

التقوميية املتعلقة بال�شتماع، وكل ذلك يف حدود علم الباحثة.
اإدراك الدور الذي توؤديه مهارات ال�شتماع يف احلياة املدر�شية والعملية لالأطفال،  ♦

وما تعانيه اللغة العربية من غزو اللهجات املحلية والعامية، ومناف�شة اللغات الأجنبية يف 
اإطار احلياة الجتماعية العامة.

التي تناولت هذا املو�شوع-  ♦ الليبية  البيئة املحلية  ندرة البحوث والدرا�شات يف 
املهارات  تقومي  وجمال  عامة  ب�شورة  الأطفال  ريا�ص  جمال  يف  الباحثة-  علم  حّد  على 

ب�شفة خا�شة.
بتطوير  ♦ اأو�شت  عندما   )2005( القحطاين  درا�شة  تو�شيات  الدرا�شة  اإجراء  يدعم 

النظم  بنية  الأطفال يف  ريا�ص  واإدخال مرحلة  العربي  الوطن  الأطفال يف  ريا�ص  برامج 
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اإجراء  وكذلك  الطفل،  مهارات  لتنمية  وذلك  النموذجية؛  لالأن�شطة  والتخطيط  التعليمية 
البحوث والدرا�شات الرتبوية يف جمال تربية الطفل، وخا�شة يف املجالت التي تقل فيها 
الدرا�شات العربية.كما اأو�شت درا�شة ال�شعيبي )1989( ب�رشورة الهتمام بتعليم ال�شتماع 
بو�شفه فنًا لغويًا له مهاراته، وتنمية وعي املعلم باأهمية ال�شتماع، وتدريبه على اأ�شاليب 
تدري�ص مهاراته، ومراعاة التنويع يف املادة امل�شموعة يف برامج تعليم ال�شتماع، و�رشورة 
تدريب التالميذ على مهارة ال�شتماع اجليد.واأي�شًا مما يدعم اإجراء هذه الدرا�شة بالإ�شافة 
اإىل الأمور التي تقدم ذكرها: نتائج الدرا�شة امليدانية لأطروحة الدكتوراه التي قامت بها 
تطبيق  خالل  من  وذلك  الريا�ص،  اأطفال  لدى  اللغوية  املهارات  تنمية  ا�شتهدفت  الباحثة 
مقيا�ص للنمو اللغوي، وعند حتليل بياناته ك�شفت النتائج عن وجود فروق، ولكنها غري دالة 
الذكور ومتو�شط عالمات  )α ≤0.05( بني متو�شط عالمات  اإح�شائيًا عند م�شتوى دللة 
اأن هناك  النتائج عن  اأ�شفرت  ال�شتماع.وكذلك  التجريبية يف مهارة  الإناث يف املجموعة 
فروقًا، ولكنها غري دالة اإح�شائيًا بني متو�شط عالمات الذكور ومتو�شط عالمات الإناث يف 
املجموعة التجريبية يف الأداء البعدي والأداء البعدي التتبعي )املوؤجل( .وذلك مما ف�رشته 
عملية  عليه  تبنى  اأن  ميكن  الذي  الأ�شا�ص  هو  ال�شتماع  اأن  من  الرغم  على  باأنه  الباحثة 
تنمية احلديث والكالم، اإذ اإن الأطفال ي�شكلون خرباتهم من خالل اللغة ال�شفهية، ويف حالة 
اإياها من املتكلم بها يف حميطهم؛ فامل�شتمع اجليد هو متكلم جيد، ول ن�شتطيع  �شماعهم 
الف�شل بينهما، وذلك اأن العملية الت�شالية تقوم على مر�شل وم�شتقبل اأي متكلم وم�شتمع.

واإن حت�شني مهارات التحدث لدى الأطفال جزء ل يتجزاأ من قدرتهم على ال�شتماع اجليد؛ 
فهم يف احلقيقة متحدثون جيدون اأكرث منه م�شتمعون جيدون.

أسئلة الدراسة: 

تتحدد م�شكلة �لدر��شة يف �لإجابة على �لت�شاوؤلت �لآتية: 
ما مهارات ال�شتماع املنا�شبة لأطفال الريا�ص؟ . 1
ما م�شتوى اأداء اأطفال الريا�ص يف مهارات ال�شتماع التي �شبق حتديدها؟ . 2
ن�ص . 3 خالل  من  الرئي�شة  ال�شتماع  مهارات  يف  الريا�ص  اأطفال  اأداء  م�شتوى  ما 

الق�شة؟ 

أهداف الدراسة: 
حتديد مهارات ال�شتماع الأ�شا�شية الالزمة لأطفال الريا�ص.. 1
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مهارات . 2 يف  الريا�ص  مرحلة  من  الثاين  ال�شف  اأطفال  اأداء  م�شتوى  اإىل  التعرف 
ال�شتماع.

التعرف اإىل م�شتوى اأداء اأطفال الريا�ص يف مهارات ال�شتماع الرئي�شة من خالل . 3
ن�ص الق�شة.

أهمية الدراسة: 

تتمثل �أهمية مو�شوع �لدر��شة ومدى �حلاجة �إليها يف �لنقاط �لآتية: 
التقومي موؤ�رش لقيا�ص اأداء الأطفال وفاعلية تعلمهم واحلكم عليهم لأغرا�ص تربوية، . 1

ويقدم التقومي خمرجات مهمة لأغرا�ص الدرا�شة والتق�شي يف حت�شني مهارة ال�شتماع بحثًا 
وتخطيطًا وتعدياًل وحت�شينًا �شواء ب�شواء.

اأهمية ال�شتماع يف الوقت احلا�رش نتيجة لتطور و�شائل الإعالم وتعددها . 2 تزداد 
الأخبار واملعلومات والعلوم واملعارف املختلفة من  الإن�شان عليها يف تلقي  اعتمد  التي 
م�شادر متعددة، ومن اأثر ال�شتماع يف احلياة التعليمية اأن تعد عملية ال�شتماع اأكرث فروع 
اللغة ا�شتعماًل يف التعلم.وُتعدُّ اأداة ال�شتماع اأوىل املهارات اللغوية ن�شوًء اإذ يكت�شبها الطفل 
خالل العام الأول من عمره، كما اأنها اأكرث املهارات اللغوية ا�شتخدامًا طوال حياة الإن�شان، 
اأ�شا�ص كل تعلم وتلقي، وال�شتماع يزيد عن  اأهمية اكت�شاب هذه املهارة بو�شفها  وترجع 
جمرد ال�شمع؛ لأنها مهارة اإيجابية ن�شطة تتطلب النتباه وي�شاحبها اإدراك وفهم ملا ي�شمع.

الق�شة . 3 ن�ص  اإنه من خالل  اإذ  الرئي�شة،  التعليم  اأ�شكال  من  �شكاًل  الق�شة  ن�ص  يعد 
اللغة  مهارات  ويكت�شب  ال�شتماع،  مهارة  الطفل  لدى  وتنمو  الآخرين،  مع  الت�شال  يقوي 
هذه  يف  كبرياً  تاأثرياً  اللغوي  النمو  على  والق�ش�ص  احلكايات  وتوؤثر  والإبداع،  والتفكري 
املرحلة خا�شة مع التنويع يف طريقة الإلقاء واإ�رشاك الطفل يف املوقف، فقد وجدت درا�شة 
لغويًا  ي�شتفيدون  الأذكياء  الأطفال  اأن   )2005 1971 نقال عن زهران،  )بالنك وفرانك�ص 
2000 نقال  )درا�شة مازو،  الأقل ذكاء، وت�شري  الأطفال  اأكرث من  والق�ش�ص  من احلكايات 
عن زهران، 2005( اإىل اأن الق�ش�ص حمببة اإىل الطفل يف هذه املرحلة فهي متده باملعاين 
الرمزية وتنمي خياله، ويف الوقت نف�شه ت�شاعد الق�ش�ص الواقعية يف النمو املعريف واللغوي، 
ويعد ذلك دليال على منو القدرة اللغوية واملح�شول اللغوي )زهران، 2005: 223( .ومييل 
اإىل �شماع الق�ش�ص مبجرد فهمهم للغة وهم �شغوفون بتتبع حوادثها وحواراتها  الأطفال 
التي  الو�شائل  اأهم  ومن  والأدب،  التعبري  األوان  من  لون  هي  فالق�شة  �شخ�شياتها؛  وتخيل 
يعتمد عليها يف تعليم الأطفال، كما اإنها متدهم بكثري من املعارف والآداب ال�شلوكية زيادة 
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.وينبغي   )27  :2005 والعزاوي،  )الها�شمي  ال�شتماع  مهارة  لتنمية  و�شيلة  كونها  على 
تدري�ص الأطفال مهارات ال�شتماع ب�شورة وا�شحة، حتى ميكن الو�شول اإىل درجة الإتقان 

لهذه املهارة اللغوية )عا�شور ومقدادي، 2005: 107( .
ل توجد مطلقًا درا�شة يف البيئة املحلية الليبية – على حد علم الباحثة- اهتمت . 4

مبهارة ال�شتماع لدى اأطفال الريا�ص، بالرغم ما لهذه املهارات من اأهمية خا�شة بالن�شبة 
لهوؤلء الأطفال؛ نظرا ملدى اأهمية املرحلة العمرية التي ميرون بها.

تعريف مفاهيم الدراسة ومصطلحاتها: 

◄ Evaluation :لتقومي�
ال�شيء مبعنى قدر قيمته وقوم  ال�شيء مبعنى قدر  اللغوية قوم  الناحية  التقومي من 
اأي  اإىل  معرفة  يق�شد  ووزنًا  قيمة  اأعطاه  اأي  املتعلمني،  اأداء  املعلم  وقوم  وزنه،  ال�شيء 
الإفادة  هذه  اأدت  مدى  اأي  واإىل  التعليمية،  العملية  من  الإفادة  املتعلمون  ا�شتطاع  مدى 
اإىل اإحداث تغيري يف �شلوك املتعلمني؟ وفيما مت اكت�شابه لديهم من مهارات، ومن ناحية 
 )323  :2007 )من�شور،  املقوم  ال�شيء  على  احلكم  يت�شمن  التقومي  فاإن  امل�شمون؛ 
اأو  الأ�شخا�ص  اأو  الأ�شياء  قيمة  على  احلكم  اإ�شدار  عملية  التقومي  مفهوم  يت�شمن  .كما 
املو�شوعات، وهو بهذا املعنى يتطلب ا�شتخدام املعايري اأو امل�شتويات اأو املحكات لتقدير 
هذه القيمة، ويت�شمن اأي�شًا معنى التح�شني اأو التعديل الذي يعتمد على هذه الأحكام )اأبو 

. حطب وعثمان، 1979: 9( 
◄  :performance لأد�ء�

النيل  )اأبو  للمهارة  املالحظ  التمرين  هو  اأو  م�شتهدف  عمل  اإكمال  اإىل  يهدف  �شلوك 
واآخرون، د، ت: 37( .

�لتعريف �لإجر�ئي لالأد�ء: 
مهارات  يف  اأدائه  م�شتوى  وتقي�ص  املفحو�ص  الطفل  عليها  يح�شل  التي  الدرجة  هو 

ال�شتماع الرئي�شة والفرعية املبينة يف الختبار امل�شتخدم.
◄  Skill : ملهارة�

اجليد. لالأداء  مكت�شبة  قدرة  املهارة  اأن  اإىل   :  )6  :1990( وطاهر  ال�شالم  عبد  ي�شري 
واأو�شحت بهادر )1994: 32( باأنها حركات متتابعة مت�شل�شلة ُتكت�شب عن طريق التدريب 

امل�شتمر، وهي اإذا ما اكت�شبت وُنقلت ت�شبح عادة متاأ�شلة يف �شلوك الطفل.
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◄  :Listening ل�شتماع�
ل بها اللغة اإىل معنى يف دماغ الفرد  ال�شتماع عملية مركبة متعددة اخلطوات، حُتوَّ
وطبقًا لذلك فاإن ال�شتماع يعني اأكرث من ال�شماع الذي قد يختلط به يف ا�شتعمالت الكبار 
اأما اجلزء احلا�شم فيه فهو  ال�شتماع،  اأحد مكونات عملية  ال�شماع ميثل  اأن  وال�شغار، مع 
التفكري اأو حتويل امل�شموع اإىل معنى، فال�شتماع مهارة معقدة يعطي فيها الطفل امل�شتمع 
املتحدث كل اهتماماته، ويركز انتباهه اإىل حديثه، ويحاول تف�شري اأ�شواته واإمياءاته، وكل 

حركاته، و�شكناته )عا�شور ومقدادي، 2005: 105( .
 :Listening skill لتعريف �لإجر�ئي ملهارة �ل�شتماع�

الرئي�شة  ال�شتماع  مهارات  على  املفحو�ص  الطفل  عليها  يح�شل  التي  الدرجة  هي 
والفرعية املبينة يف الختبار امل�شتخدم.

◄  :Narrative text لن�س �لق�ش�شي�
�رشد ق�ش�شي يروي تف�شيالت حدث واقعي اأو متخيل، وهو ينطبق عادة على الق�ش�ص 
اأو  والإمتاع  الهتمام  اإثارة  ال�رشد  بهذا  ويق�شد  الرتابط،  املرتاخية  احلبكة  ذات  الب�شيطة 

. )www تثقيف ال�شامعني اأو القراء( مو�شوعة ويكيبييديا
�لتعريف �لإجر�ئي للن�س �لق�ش�شي: 

اأربعة ن�شو�ص، و�شعت لتحقيق هدف  هو جمموعة ق�ش�ص حمددة م�شجلة، وعددها 
معني اعتماداً على قيا�ص مهارة ال�شتماع وتقوميها لدى اأطفال الريا�ص.

◄ Kindergarten :تعريف ريا�س �لأطفال
بها  يلتحق  ذات موا�شفات خا�شة  تربوية  “موؤ�ش�شة  باأنها:   )2002( عرفتها من�شي 
اأبعاده  يف  متمثلة  املتكامل  النمو  حتقيق  اإىل  وتهدف   ، �شنوات(   6-4( �شن  من  الطفل 
اجل�شمية احل�شية والعقلية واللغوية والنفعالية والجتماعية اإىل اأق�شى حد ت�شمح به قدراته 
عن طريق ممار�شته لالأن�شطة الهادفة التي توفرها له“ )من�شي، 2002: 192( .كما تعرفها 
يلتحق  خا�شة،  موا�شفات  ذات  تربوية  موؤ�ش�شات  الأطفال  “ريا�ص  باأن:  اليا�ص )2008( 
جميع  من  للطفل  ال�شامل  النمو  حتقيق  اإىل  وتهدف  �شنوات،   6-3 عمر  من  الأطفال  بها 
اجلوانب اجل�شمية، واحل�ص حركية والعقلية والنفعالية اإىل اأق�شى حد ت�شمح به قدراته عن 
الأ�شا�شي، تعٌد  التعليم  التي ت�شبق مرحلة  الأن�شطة املختلفة، وهي املرحلة  طريق ممار�شة 

الأطفال ملتابعة تعليمهم يف املرحلة الالحقة” )اليا�ص، 2008: 44( .
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حدود الدراسة: 

�حلدود �لب�رشية: الأطفال امللتحقون بدور ريا�ص الأطفال الذين يرتاوح اأعمارهم  ♦
من )5-6 �شنوات( )ال�شف الثاين( )متقدم( يف مدينة بنغازي/ ليبيا.

�حلدود �ملكانية: ُطبِّقت اأدوات الدرا�شة يف دور ريا�ص الأطفال الآتية: نهر احلياة  ♦
يف منطقة قاريون�ص ببنغازي.

العام  ♦ من  ال�شيفي  املنتدى  تزامن  يف  الدرا�شة  اإجراءات  ُطبِّقت  �لزمنية:  �حلدود 
الدرا�شي 2010-2011 )وذلك للظروف ال�شيا�شية التي مرت بها ليبيا فقد قفلت موؤ�ش�شات 

الدولة جميعها يف مدة العام الدرا�شي( .
اإعداد قائمة ملهارات ال�شتماع املنا�شبة لدى  ♦ �لعلمية:  �أو  �ملو�شوعية  �حلدود 

اأطفال الريا�ص وتطبيق اختبار تقومي مهارة ال�شتماع )ال�شوايف، 2001( .

دراسات سابقة: 

ال�شتماع  مهارات  لتنمية  مقرتح  بعنوان:  )م�رش(   )1988( �شيد  درا�شة  اأو�شحت 
الأ�شا�شي.وقد كان  التعليم  الأوىل  الأخرية من احللقة  الثالثة  ال�شفوف  واآدابه لدى تالميذ 
الهدف من الدرا�شة التحقق جتريبيًا من فاعلية برنامج لتنمية مهارة ال�شتماع، وبلغ قوام 
دالة اح�شائيًا  النتائج عن وجود فروق  اأهم  واأ�شفرت  وتلميذة،  تلميذاً   220 الدرا�شة  عينة 
بني متو�شطي الأداء يف الإجراء القبلي والبعدي ل�شالح الأداء البعدي، مما يدل على الأثر 
الإيجابي للربنامج يف تنمية مهارات ال�شتماع، كما دلت النتائج على وجود فروق غري دالة 
القزاز )1989(  القبلي والبعدي.كما بينت درا�شة  اح�شائيًا بني الذكور والإناث يف الأداء 
بعنوان: تنمية مهارات ال�شتماع لدى تالميذ ال�شفوف الأوىل من التعليم الأ�شا�شي اأن هدف 
الدرا�شة هو تنمية مهارات ال�شتماع، وقد بلغ حجم العينة 306 تالميذ وا�شتخدم الباحث 
اأهم  ومن  وبعدها،  الوحدات  تدري�ص  قبل  ُطبِّق  كفاءة  واختبار  ال�شتماع  مهارات  ا�شتبانة 
املنا�شبة  ال�شتماع  ملهارات  واإتقانهم  العينة  اأفراد  اأداء  م�شتوى  ارتفاع  الدرا�شة:  نتائج 
ال�شتماع  مهارات  »حتديد  بعنوان:  )م�رش(   )1989( ال�شعيبي  درا�شة  لنموهم.واأو�شحت 
مهارات  حتديد  اإىل  وهدفت  املتعلم«،  عوامل  ببع�ص  عالقتها  ودرا�شة  وقيا�شها،  واآدابه 
والذكاء  )اجلن�ص،  املتعلم  عوامل  ببع�ص  عالقتها  ودرا�شة  وقيا�شها،  واآدابه  ال�شتماع 
التي حدِّدت  املهارات  كانت  وقد  تلميذاً،   1050 من  العينة  قوام  .وبلغ  ال�شف(  واختالف 
هي: التمييز ال�شمعي، والتذكر املبا�رش للم�شموع، وحتديد معاين املفردات، وتعرف الفكرة 
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العامة للم�شموع، ومهارة التنبوؤ وتف�شري ما يدور يف مواقف املحادثة.واأ�شفرت النتائج عن 
اأن اأقل املهارات اأداء هي مهارة التمييز ال�شمعي، وحتديد الأفكار وفقًا لتتابعها امل�شموع، 
كما اأظهرت النتائج تفوق الإناث على الذكور يف مهارة التنبوؤ.وبينت درا�شة ن�رش )1997( 
مهارات  الثانوية  املدار�ص  من  عدد  يف  الأول  ال�شف  طلبة  اأداء  م�شتوى  بعنوان:  )م�رش( 
طالبًا   1476 العينة  قوام  بلغ  وقد  العالقة،  ذات  ال�شلوكية  املوؤ�رشات  �شوء  يف  ال�شتماع 
اأداء الطلبة يف ال�شتماع وقد مت ذلك بو�شع  وطالبة، وقد ا�شتخدم الباحث ا�شتبانة تقومي 
اأفراد الدرا�شة يف موقف اختباري �شمم لهذه الغاية، وهو مادة م�شجلة حول مو�شوع القلق، 
املو�شوعي  الختبار  بالإجابة عن  العينة  اأفراد  قام  ال�شتماع مبا�رشة  النتهاء من  وبعد 
يف مهارات ال�شتماع.ولقد ركز الباحث على مهارات ال�شتماع الآتية: مهارة الرتكيز على 
امل�شموع، ومهارة الفهم ال�شامل، ومهارة متابعة املتكلم ومهارة التمييز ال�شمعي ومهارة 
على  العينة  افراد  اأداء  انخفا�ص  عن  الدرا�شة  اإليها  تو�شلت  التي  النتائج  التنبوؤ.وك�شفت 
املهارات الفرعية واملهارات الرئي�شة، حيث تدنى م�شتوى اأداء الطلبة ب�شكل حاد يف مهارتي 
الفرعية  املهارات  بني  الأوىل  املرتبة  ال�شامل  الفهم  مهارة  احتلت  كما  واملتابعة  التنبوؤ 
 The effects of )الوليات املتحدة( )Young 1998( اخلم�ص.كما وجدت درا�شة يوجن
�رشد  )فاعلية(  تاأثري  بعنوان:   story telling on children’s listening skills
الق�ش�ص يف حت�شني مهارات ال�شتماع عند الأطفال، اإن هدفها حتديد مدى حت�شن مهارات 
الأطفال يف اأثناء ال�شتماع اإىل قراءة الق�ش�ص اأو م�شاهدتها على اأ�رشطة الت�شجيل املرئي 
)الفيديو( ، اأو ال�شتماع اإىل الق�ش�ص التي تقراأ عليهم ب�شوت مرتفع.وبلغ حجم العينة 15 
طفاًل، خ�شعوا جلل�شات ا�شتماع ل�شتة من الق�ش�ص الطريفة.وقد ك�شفت النتائج عن: اإن قراءة 
لديهم  الذين  لالأطفال  املنظمة  ال�شتماع  مهارات  تنمية  فعالة يف  الأطفال  على  الق�ش�ص 
اهتمام اأقل بهذه املهارات.وكذلك م�شاهدتها على اأ�رشطة الت�شجيل املرئي وال�شتماع اإليها 

ب�شوت مرتفع ذات فائدة لالأطفال يف حت�شني مهارات ال�شتماع.
كما بينت درا�شة �ل�شو�يف )2001( )�شلطنة عمان( بعنوان: تقومي اأداء تالميذ احللقة 
اأداء تالميذ  الأوىل من التعليم الأ�شا�شي يف مهارات ال�شتماع، وهدفت الدرا�شة اإىل تقومي 
احللقة الأوىل من التعليم الأ�شا�شي يف مهارات ال�شتماع املنا�شبة لهم.وتكونت العينة من 
يف  الثالث  ال�شف  تالميذ  اأداء  لتقومي  اختبار  ببناء  الباحثة  وقامت  وتلميذة،  تلميذ   200
ومتثلت  املنا�شبة،  ال�شتماع  مهارات  لتحديد  ا�شتبانة  اإىل  بالإ�شافة  ال�شتماع،  مهارات 
اأداء التالميذ واأداء  اأهم نتائج الدرا�شة عدم وجود فروق ذات دللة اإح�شائية بني م�شتوى 
اأقرانهم يف مهارات ال�شتماع الرئي�شة وهي: مهارات التمييز ال�شمعي، ومهارات الت�شنيف، 
ومهارة الرتتيب، ومهارة ا�شتخال�ص الفكرة الرئي�شة، ومهارة التفكري ال�شتنتاجي، ومهارة 
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تقومي املحتوى، ومهارة احلكم على �شدق امل�شمون؛ بالإ�شافة اإىل انخفا�ص اأداء الأطفال 
وكذلك  والتفا�شيل،  الكلمات  وحتديد  التلوين  متييز  وهي:  الفرعية  ال�شتماع  مهارات  يف 
انخفا�ص جميع املهارات الرئي�شة ال�شالفة الذكر.ويف �شوء ما ك�شفت عنه الدرا�شة من نتائج، 
اأُعدَّ ت�شور مقرتح من املوؤمل اأن ي�شهم يف رفع م�شتوى اأداء التالميذ يف مهارات ال�شتماع.
وكذلك درا�شة اأبو غزلة )2002( )الأردن( بعنوان: اأثر برنامج عالجي يف حت�شني مهارات 
ال�شتماع.هدفت هذه الدرا�شة اإىل بيان اأثر برنامج عالجي يف حت�شني مهارة ال�شتماع، وقد 
تاألفت عينة الدرا�شة من 51 طفاًل وطفلة اختريوا بطريقة ق�شدية، وا�شتخدم الباحث اأداتني 
النتائج:  واأظهرت  ال�شتماع،  مهارات  حت�شني  وبرنامج  ال�شتماع  مهارات  اختبار  وهما: 
وجود فروق دالة اح�شائيا بني املتو�شط احل�شابي لأفراد عينة الدرا�شة لالأداء البعدي، ممن 
ا�شتمعوا اإىل الن�شو�ص الأدبية وقاموا بالتدريبات العملية والن�شاطات امل�شاحبة املتنوعة، 
وبني متو�شطات اأدائهم القبلي الذي جاء نتيجة خرباتهم وفق املعاجلات ذات ال�شلة الواردة 
الدرا�شة  عينة  اأفراد  ول�شالح  ال�شتماع،  مهارات  اختبار  على  املقرر  املدر�شي  الكتاب  يف 

لالختبار البعدي.
ال�شتماع  مهارات  تقومي  بعنوان:  )م�رش(   )2003( �لطحان  درا�شة  اإىل  بالإ�شافة 
اأطفال  الك�شف عن املهارات الالزمة لدى  اإىل  الدرا�شة  اأطفال ريا�ص الأطفال.وهدفت  لدى 
 30 مرحلة الريا�ص، وقد كانت العينة مق�شمة اإىل جمموعتني: جمموعة جتريبية وعددها 
طفاًل وطفلة ممن در�شوا الربامج املعدة من قبل وزارة الرتبية والتعليم، و 30 طفاًل وطفلة 
ممن مل يلتحقوا بريا�ص الأطفال بو�شفها جمموعة �شابطة.وقامت الباحثة ببناء اختبار 
ت�شخي�شي لقيا�ص املهارات الالزمة لال�شتعداد للقراءة يف ريا�ص الأطفال، وذلك يف �شوء 
قائمة املهارات التي حددتها وتتمثل يف )مهارات التمييز ال�شمعي، ومهارات النطق والكالم، 
واملهارات ال�شمعية والب�رشية، ومهارات الذاكرة الب�رشية، ومهارة اللغة واخلربة، ومهارة 

التنا�شق احلركي( .وتو�شلت �لدر��شة �إىل �لنتائج �لآتية: 
عدم وجود فروق دالة اإح�شائيا بني متو�شطات املجموعتني الأوىل والثانية على . 1

وزارة  قبل  من  املعدة  الربامج  تاأثري  عدم  على  يدل  مما  الباحثة،  حددتها  التي  املهارات 
الرتبية والتعليم على م�شتوى الأطفال، وحاجة هذه الربامج اإىل التح�شني والتعديل.

املجموعتني . 2 لدى  واخلربة  واللغة  والكالم  بالنطق  املتعلقة  املهارات  �شعف 
من  ذلك  ظهر  وقد  ال�شمعي،  بالتمييز  املتعلقة  املهارات  وكذلك   ، وال�شابطة(  )التجريبية 
خالل التحليل الكيفي الذي قامت به الباحثة، مما يدل على ق�شور برامج ريا�ص الأطفال 

املعدة من قبل الوزارة يف الهتمام بهذه املهارات.
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وبينت درا�شة �لقرعان )2006( )الأردن( بعنوان: اأثر ا�شرتاتيجية التعلم املنظم ذاتيا 
وامل�شتندة اإىل عمليات ما وراء معرفية يف تنمية مهارات ال�شتماع.وقد هدفت الدرا�شة اإىل 
بيان اأثر ا�شرتاتيجية التعلم املنظم ذاتيًا وامل�شتندة اإىل عمليات ما وراء معرفية يف تنمية 
مهارات ال�شتماع، وقد تكونت العينة من 42 طالبة اختريت بطريقة ق�شدية، وق�شمت اإىل 
جمموعتني بالت�شاوي: بواقع 21 طالبة، و�شممت الباحثة ا�شرتاتيجية التعلم املنظم ذاتيًا، 
وامل�شتندة اإىل عمليات ما وراء معرفية مكونة من 18 جل�شة، وُطبِّقت على اأفراد املجموعة 
اإىل ا�شتخدام اختبار يف مهارات ال�شتماع، واأظهرت نتائج الدرا�شة:  التجريبية بالإ�شافة 
اإح�شائيا  دال  اأثر  ووجود  العينة،  اأفراد  لدى  ال�شتماع  مهارات  م�شتوى  يف  �شعف  وجود 
بني املجموعتني التجريبية وال�شابطة يف م�شتوى مهارات ال�شتماع يعزى لال�شرتاتيجية 

التعليمية.
 the impact املتحدة(  )الوليات   )Bochna, 2006( بو�شنا  درا�شة  واأو�شحت 
 of instruction in text structure on listening comprehension in
الفهم  على  الن�شو�ص  بنية  يف  التدريب  فاعلية  بعنوان:   preschool age student
الفهم  الن�شو�ص على  التعليم يف بنية  اأثر  اأطفال ما قبل املدر�شة.تناولت  وال�شتماع لدى 
وال�شتماع لدى اأطفال ما قبل املدر�شة حيث التحق بهذه الدرا�شة 17 طفاًل يف هيد �شتارت، 
هذه  تناول  وقد  جل�شة،   19 خالل  من  برنامج  در�ص  حيث  املدر�شة  قبل  ما  مرحلة  وهي 
والفكرة  واملو�شوع  الن�ص  بنية  با�شرتاتيجيات  املتعلقة  الن�صء  لكتب  تف�شرياً  الربنامج 
بعنوان:   - )الأردن(   )2010( عمر  بني  درا�شة  الكتب.وبينت  هذه  يف  املتوافرة  الرئي�شة 
لتعرف  الأردن  يف  الأطفال  لريا�ص  املطور  التفاعلي  الوطني  للمنهاج  حتليلية  درا�شة 
املنهاج  متثيل  درجة  عن  الك�شف  يف  املتمثل  هدفها  اللغوية-  للمهارات  متثيله  درجة 
الوطني التفاعلي املطور لريا�ص الأطفال للمهارات اللغوية: )ال�شتماع واملحادثة والقراءة 
العربية يف املنهاج  اللغة  الدرا�شة من جمتمعها متمثلة باأن�شطة  والكتابة( .وتكونت عينة 
124 مهارة توزعت  662 ن�شاطًا وا�شتملت على  التفاعلي املطور والبالغ عددها  الوطني 
على الفنون اللغوية الأربعة: )ال�شتماع واملحادثة والقراءة والكتابة( .وا�شتخدمت الباحثة 
الكتابة وال�شتماع جاءت  اأن مهارات فنون  اإىل:  النتائج  قائمة حتليل املحتوى.وتو�شلت 

ممثلة بدرجة كبرية، تليها مهارات القراءة واملحادثة.

مناقشة الدراسات السابقة وتلخيصها: 
الريا�ص  ♦ العينة حيث جاءت معظمها يف مرحلة  الدرا�شات يف طبعة  هذه  اتفقت 

من 3-6 �شنوات ،واملرحلة البتدائية، ومرحلة ريا�ص الأطفال هي حمور اهتمام الدرا�شة 
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احلالية با�شتثناء درا�شتي: �شيد )1988( والقزاز )1989( التي تناولت املرحلة البتدائية، 
ال�شابقة عن  الدرا�شات  الثانوية.كما اختلفت  ودرا�شة ن�رش )1997( التي تناولت املرحلة 
الدرا�شة احلالية من حيث احلجم فقد كان اأ�شغر حجم )15 طفاًل( يف درا�شة يوجن )1998( 
، وكان اأكرب حجم عينة يف درا�شة ن�رش )1997( بلغ قوامها )1476( ، وقد تراوح اأحجام 
الدرا�شات؛  بقية  اأما   ،  )51-44-42-30-17-15( بني  ال�شابقة  بالدرا�شات  العينات 

فيرتاوح عددها بني )1476-1050-662-306-220-200( .
اهتمت الدرا�شات ال�شابقة كافة بتنمية مهارة ال�شتماع وحت�شينها اإما من خالل  ♦

تقوميها اأو درا�شة فاعليتها؛ وقد مت ذلك بو�شاطة برامج واأن�شطة مهارات ال�شتماع وقوائم 
مهارات ال�شتماع.

الدرا�شات  ♦ هذه  اأغلب  ولكن  درا�شة،  لكل  تبعًا  وذلك  متنوعة،  الدرا�شات  اأدوات 
ا�شتبانة   )1989( القزاز  درا�شة  اأدوات  مثل:  الهدف  مع  تتنا�شب  اأداة  من  اأكرث  ا�شتخدمت 
مهارات ال�شتماع، واختبار كفاءة ُطبِّق قبل تدري�ص الوحدات وبعدها، وا�شتخدم ال�شعيبي 
اختبار  و  اختباري، وهو مادة م�شجلة،  )1997( موقف  واعتمدت درا�شة ن�رش   ،)1989(
الت�شجيل  اأ�رشطة   )Young 1998( يوجن  ا�شتخدم  ال�شتماع.كما  مو�شوعي يف مهارات 
اختباراً   )2001( ال�شوايف  درا�شة  واعتمدت  الق�ش�ص،  من  وجمموعة  )الفيديو(  املرئي 
لتقومي اأداء الأطفال يف مهارات ال�شتماع، بالإ�شافة اإىل ا�شتبانة لتحديد مهارات ال�شتماع.
اأبو غزلة )2002( اختبار مهارات ال�شتماع وبرنامج حت�شني مهارات  وا�شتخدمت درا�شة 
الالزمة  املهارات  لقيا�ص  ت�شخي�شيًا  اختباراً   )2003( الطحان  درا�شة  ال�شتماع.وتناولت 
يف ريا�ص الأطفال، وذلك يف �شوء قائمة املهارات.وا�شتخدمت درا�شة القرعان )2006( 
برنامج   )ochna،2006( بو�شنا  درا�شة  ا�شتخدمت  كما  ال�شتماع  مهارات  يف  اختبار 
تناول تف�شرياً لكتب الن�صء.وا�شتخدمت درا�شة بني عمر )2010( قائمة حتليل املحتوى.وقد 
اتفقت الدرا�شة احلالية مع معظم الدرا�شات ال�شابقة يف ا�شتخدامها لختبار يقي�ص مهارات 
ال�شتماع واملادة امل�شجلة، واختلفت معها يف تطبيق ال�شتبانة والختبارات املو�شوعية 

والت�شخي�شية.
كان املنهج التجريبي واملنهج �شبه التجريبي هما الغالبان على معظم الدرا�شات  ♦

اأو من  اأو من خالل جمموعة جتريبية واحدة  من خالل جمموعة جتريبية واأخرى �شابطة 
جمموعتني جتريبيتني اإىل ثالث.

اأ�شادت غالبية الدرا�شات بفاعلية الربامج امل�شتخدمة يف تقومي مهارة ال�شتماع  ♦
�شيد  درا�شة  نتائج  اأو�شحت  حيث  التجريبية،  املجموعات  ل�شالح  الإيجابي  وتاأثريها 
)1988( وجود فروق دالة اإح�شائيًا بني متو�شطي الأداء يف الإجراء القبلي والبعدي ل�شالح 
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الأداء البعدي، مما يدل على الأثر الإيجابي للربنامج يف تنمية مهارات ال�شتماع، كما دلت 
النتائج على وجود فروق غري دالة اإح�شائيًا بني الذكور والإناث يف الأداء القبلي والبعدي.
ملهارات  واإتقانهم  العينة  اأفراد  اأداء  م�شتوى  ارتفاع   )1989( القزاز  درا�شة  بينت  كما 
اأداء  املهارات  اأقل  اأن   )1989( ال�شعيبي  درا�شة  لنموهم.واأو�شحت  املنا�شبة  ال�شتماع 
لتتابعها امل�شموع، وبينت درا�شة ن�رش  الأفكار وفقًا  ال�شمعي، وحتديد  التمييز  هي مهارة 
)1997( انخفا�ص اأداء افراد العينة على املهارات الفرعية واملهارات الرئي�شة، كما اأ�شفرت 
درا�شة يوجن )1998( عن اأن قراءة الق�ش�ص على الأطفال فعالة يف تنمية مهارات ال�شتماع 
اأ�رشطة  على  م�شاهدتها  املهارات.وكذلك  بهذه  اأقل  اهتمام  لديهم  الذين  لالأطفال  املنظمة 
لالأطفال يف حت�شني مهارات  اإليها ب�شوت مرتفع ذات فائدة  املرئي وال�شتماع  الت�شجيل 
اإح�شائية بني  ال�شتماع.كما بينت درا�شة ال�شوايف )2001( عدم وجود فروق ذات دللة 
التمييز  مهارات  الرئي�شة وهي:  ال�شتماع  مهارات  اأقرانهم يف  واأداء  التالميذ  اأداء  م�شتوى 
الرئي�شة،  الفكرة  ا�شتخال�ص  ومهارة  الرتتيب،  ومهارة  الت�شنيف،  ومهارات  ال�شمعي، 
ومهارة التفكري ال�شتنتاجي، ومهارة تقومي املحتوى، ومهارة احلكم على �شدق امل�شمون؛ 
يف  النتائج  الفرعية.ووجدت  ال�شتماع  مهارات  يف  الأطفال  اأداء  انخفا�ص  اإىل  بالإ�شافة 
درا�شة الطحان )2003( عدم وجود فروق دالة اإح�شائيُا بني متو�شطات املجموعتني الأوىل 
والثانية على املهارات التي حددتها الباحثة، مما يدل على عدم تاأثري الربامج املعدة من قبل 
وزارة الرتبية والتعليم على م�شتوى الأطفال، وحاجة هذه الربامج اإىل التح�شني والتعديل.
بالإ�شافة اإىل �شعف املهارات املتعلقة بالنطق والكالم واللغة واخلربة لدى املجموعتني 
ق�شور  على  يدل  مما  ال�شمعي،  بالتمييز  املتعلقة  املهارات  وكذلك  وال�شابطة،  التجريبية 
برامج ريا�ص الأطفال املعدة من قبل الوزارة يف الهتمام بهذه املهارات.واأظهرت نتائج 
العينة،  اأفراد  لدى  ال�شتماع  مهارات  م�شتوى  يف  �شعف  وجود   )2006( القرعان  درا�شة 
مهارات  م�شتوى  يف  وال�شابطة  التجريبية  املجموعتني  بني  اإح�شائيا  دال  اأثر  ووجود 
)Bochna، 2006( حيث در�ص برناجمًا  النتائج يف درا�شة بو�شنا  ال�شتماع.كما بينت 
لأطفال الرو�شة، وقد تناول هذا الربنامج تف�شرياً لكتب الن�صء املتعلقة با�شرتاتيجيات بنية 
الن�ص واملو�شوع والفكرة الرئي�شة املتوافرة يف هذه الكتب.وتو�شلت النتائج يف درا�شة بني 
عمر )2010( اإىل: اأن مهارات فنون الكتابة وال�شتماع جاءت ممثلة بدرجة كبرية، تليها 

مهارات القراءة واملحادثة.
حيث  ♦ من  جزئيًا  تنوعت  اأنها  الدرا�شات  لهذه  ال�شابق  العر�ص  خالل  من  يالحظ 

اأ�شاد معظمهم  نف�شها، حيث  بالأهداف  تقريبًا  ا�شرتكت  ولكنها  اإليها،  �شعت  التي  الأهداف 
باأهمية مهارات ال�شتماع يف حت�شني مهارات الأطفال وتنميتها يف مرحلة ريا�ص الأطفال.
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اإلجراءات املنهجية للبحث واخلطوات االجرائية للدراسة السيكومرتية: 

منهج �لدر��شة: . 1
كائن  هو  ما  الو�شفي  املنهج  »وي�شف  حتليليا:  و�شفيًا  منهجًا  الدرا�شة  �شلكت 
ويف�رشه وهو يهتم بتحديد الظروف والعالقات التي توجد بني الوقائع« )جابر وكاظم، 

.  )143  :1989
جمتمع �لدر��شة: . 2

ي�شمل املجتمع الأ�شلي، وبلغ عددهم 3176 طفاًل وطفلة، وبلغ عدد الأطفال امل�شجلني 
بال�شف الثاين )متقدم( يف دور ريا�ص الأطفال من �شن )5-6 �شنوات( 865 طفاًل وطفلة 

)بيان اإح�شائي لدور ريا�ص الأطفال )2011-2010( .
عينة �لدر��شة: . 3

املعاينة  طريقة  »وت�شتخدم  املنتظمة،  الع�شوائية  بالطريقة  العينة  اأفراد  اختيار  مت 
الع�شوائية املنتظمة.وبلغ قوام العينة )35( طفاًل وطفلة من اأطفال الريا�ص 20 ذكراً و15 
لالأطفال  الزمني  العمر  متو�شط  تراوح  وقد   ، �شنوات(   6-5( بني  اأعمارهم  ترتاوح  اأنثى، 
)املتو�شط احل�شابي= 5.40( و )النحراف املعياري = 0.81( .وقد و�شع بعني �لعتبار 

�لآتي: 
الف�شول، أ.  مربيات  مع  بالتن�شيق  وذلك  التطبيق،  املنا�شب حل�ش�ص  الوقت  اختيار 

بتهن  بحيث ل يتعار�ص مع برامج الدوام اليومي.كما اأعدَّت الباحثة املربيات الثالث ودرَّ
على تطبيق الختبار.

ال�شحية 	.  البطاقات  الأطفال من خالل  لدى  ال�شمعي  اجلهاز  �شالمة  من  التاأكد  مت 
ومراجعة ملفاتهم، وكذلك البطاقات الجتماعية التي تت�شمن يف اأحد بنودها اإ�شابته باأي 
يف  لإ�شابات  تعر�ص  ممن  البع�ص  اُ�شتبعد  وقد  منها،  خلوه  اأو  نف�شية  اأو  ج�شمية  اأمرا�ص 

جهازه ال�شمعي اأو اأي اأمرا�ص اأخرى.
اقت�رش التطبيق على اأطفال ال�شف الثاين )متقدم( والذين ترتاوح اأعمارهم ما بني ت. 

)5-6 �شنوات( .
الختبار 	.  اأ�شئلة  يقراأن  مربيات،  ثالثة  الباحثة ومب�شاعدة  قبل  من  الختبار  ُطبِّق 

على كل طفل على حدة وي�شعن اإجابته ح�شبما اأ�شار، واأجاب يف ورقة الإجابة اخلا�شة به، 
وقد ا�شتغرق تطبيق الختبار مدة 20 دقيقة لكل ن�ص من الن�شو�ص الأربعة، وكذلك تهيئة 
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الأطفال جلل�شات ال�شتماع يف اأثناء التطبيق، واتخاذهم اجلل�شة املنا�شبة حل�شن الإ�شغاء 
والنتباه، مع مراعاة توفري الأدوات الالزمة التي تتطلبها الإجابة عن بع�ص الأ�شئلة مثل: 
املربجمة  والأ�شطوانات  الت�شجيل  اأجهزة  جتهيز  اإىل  بالإ�شافة  والألوان  الر�شا�ص  اأقالم 

.CD player
�أدو�ت �لدر��شة: . 4
�ختبار مهار�ت �ل�شتماع �إعد�د �ل�شو�يف )2001( :  ♦

يهدف الختبار اإىل التعرف اإىل مدى اإك�شاب الأطفال مهارات ال�شتماع التي حدِّدت، 
وهو اختبار مو�شوعي يعتمد على الن�ص الق�ش�شي، وهو منا�شب للمرحلة العمرية لالأطفال 
متعددة  باأنها  متيزت  اأ�شئلة  على  الختبار  ويحتوي  والت�شويق،  الإثارة  عن�رش  ويت�شمن 
الأمناط منها: منط اختيار من متعدد، ومنط اخلطاأ وال�شواب، ومنط الإكمال، ور�شم اإ�شارة 
معينة، وتلوين الر�شم، والتو�شيل بني اجلملة امل�شموعة وال�شورة، ويتكون الختبار من )22( 
تقي�شها  الأول مهارات ل  الن�ص  اأ�شئلة  اأربعة ن�شو�ص خمتارة، وتقي�ص  �شوؤاًل موزعًا على 
اأ�شئلة الن�ص الثاين وهكذا، وقد تقي�ص الأ�شئلة اأكرث من مهارة يف اآن واحد مع مالحظة اأن 
الت�شويق،  كل جمموعة من الأ�شئلة لكل ن�ص تتعلق بالن�ص اخلا�ص بها، ولإدخال عن�رش 
لت على �شفطات  اأُعدَّت الن�شو�ص و�ُشجِّ فقد تطلبت الإجابة عن بع�ص الأ�شئلة التلوين.وقد 
�شمعية )مقاطع �شوتية( ب�شوت الباحثة واأ�شوات اأخرى، اأما بالن�شبة لقيا�ص ال�شدق، فقد 
اكتفت الباحثة ال�شوايف )2001( ب�شدق املحكمني، وقد بلغ معامل ثبات الختبار 0.87.

وبالن�شبة اإىل ت�شحيح الختبار: فيما يتعلق بتقدير درجات الختبار، ونظراً لتعدد اأمناط 
�شوؤال  الأ�شئلة؛ فكل  الدرجات على  الإجابة عنها، فهناك تفاوت يف توزيع  الأ�شئلة وطرق 
متو�شط،  )جيد،  هي:  فئات  ثالث  على  الأداء  م�شتوى  وتق�شيم  الآخر،  عن  درجاته  تختلف 
والدرجة  ت�شاوي جيد،  فوق  فما   )65( اخلام من درجة  الدرجات  اعتربت  �شعيف( بحيث 
)1( يو�شح  )50( ت�شاوي �شعيف، واجلدول  اأقل من  50( ت�شاوي متو�شط، والدرجة   :64(

توزيع الدرجات على اأ�شئلة الختبار يف كل ن�ص على حدة.
الجدول )1( 

توزيع درجات االختبار على األسئلة في كل نص من نصوص االختبار

�ل�شوؤ�ل �لن�شو�س
�لول

�ل�شوؤ�ل 
�لثاين

�ل�شوؤ�ل 
�لثالث

�ل�شوؤ�ل 
�لر�بع

�ل�شوؤ�ل 
�خلام�س

�ل�شوؤ�ل 
�ملجموع�ل�شاد�س

17- 35324الن�ص الأول
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�ل�شوؤ�ل �لن�شو�س
�لول

�ل�شوؤ�ل 
�لثاين

�ل�شوؤ�ل 
�لثالث

�ل�شوؤ�ل 
�لر�بع

�ل�شوؤ�ل 
�خلام�س

�ل�شوؤ�ل 
�ملجموع�ل�شاد�س

101623123الن�ص الثاين

31224517الن�ص الثالث

15- 13335الن�ص الرابع

171014916672جمموع �لدرجات

قائمة مهار�ت �ل�شتماع لدى �أطفال �لريا�س )�إعد�د �لباحثة(:  ♦
�شدق �لقائمة: قامت الباحثة با�شت�شارة عدد من الأ�شاتذة املتخ�ش�شني يف جمال أ. 

ال�شتفادة من خرباتهم يف هذا  ليبيا بغر�ص  النف�ص يف جامعة قاريون�ص-  الرتبية وعلم 
تكونت من  املحكمني  املبدئية علي جلنة من  القائمة يف �شورتها  ُعر�شت  املجال.وبذلك 
)7( اأع�شاء، وذلك لفح�ص البنود وال�شياغة العامة للقائمة، ولإبداء الراأي من حيث متثيلها 
منا�شب،  غري  يرونه  ما  وا�شتبعاد  وتقوميها،  قيا�شها  امل�شتهدف  ال�شتماع  مهارة  ملجال 
اأو غري �شاحلة وقابلة للتعديل والتعديل  اأمام خانات: �شاحلة  واإ�شافة ما يرونه منا�شبًا 
املقرتح.وقد عدَّلت الباحثة عبارات القائمة التي اتفق عليها اأربعة من املحكمني على الأقل 
راأوا اأنها بحاجة اإىل تعديل، وبلغ عدد العبارات املعدلة )8( عبارات.وقد ا�شتهدفت القائمة 
الرئي�شة  املهارات  من  وتكونت  املنا�شبة  ال�شتماع  مهارات  حتديد  النهائية  �شورتها  يف 
الرئي�شة،  الفكرة  ا�شتخال�ص  الت�شنيف، ومهارة  ال�شمعي، ومهارات  التمييز  الآتية: مهارات 
قامت  �شدقه.كما  على  واحلكم  املحتوى  تقومي  ومهارة  ال�شتنتاجي،  التفكري  ومهارة 
الختبار وحتكيمه،  نف�شها، وذلك ملراجعة  الختبار على جلنة املحكمني  الباحثة بعر�ص 
ال�شادة املحكمني على اختبار مهارات ال�شتماع  الباحثة من مالحظات  ا�شتفادت  وكذلك 
مثال: يكون ت�شجيل ا�شتجابات اأطفال العينة بالتعاون مع مربيات الرو�شة، مع الأخذ يف 
اإىل  بالإ�شافة  واجلهد،  للوقت  اخت�شاراً  وكذلك  القراءة،  على  الأطفال  قدرة  عدم  العتبار 
عر�ص الن�شو�ص للتدقيق اللغوي ومراجعتها، وا�شتبدال بع�ص املفردات باللهجة العامية 
على  اإجابتها  تعتمد  التي  الأ�شئلة  بع�ص  وا�شتبعاد  العربية،  باللغة  مرادفها  اإىل  العمانية 
لقائمة   )%78( بن�شبة  الظاهري:  ال�شدق  �شوؤالن.بلغ  وعددها  وال�رشف  النحو  قواعد 

مهارات ال�شتماع، ون�شبة )79%( لختبار مهارات ال�شتماع اإعداد ال�شوايف )2001( .
ثبات �لختبار: قامت الباحثة بدرا�شة ا�شتطالعية للتاأكد من ثبات الختبار على 	. 

عينة من اأطفال الريا�ص يف املجتمع الليبي، حيث اختارت الباحثة 60 طفاًل وطفلة.ومتت 
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مراعاة اأن متثل العينة املجتمع الأ�شلي الذي جتري عليه الدرا�شة يف )رو�شة نهر احلياة( 
 Split half methodالن�شفية التجزئة  بطريقتي:  الختبار  ثبات  من  التحقق  .وقد مت 
واإعادة الختبار Test- rates حيث ُح�شب الت�شاق الداخلي لالختبار با�شتخدام طريقة 
 Pearson بري�شون  ارتباط  معادلة  با�شتخدام  تطبيقه  جرى  وقد  الن�شفية«  “التجزئة 
Spea براون - �شبريمان  الإح�شائية  املعادلة  وا�شتخدام   correlation Formula

man Brawn Formula لإجراء ت�شحيح اإح�شائي ملعامل الثبات املح�شوب بالطريقة 
الن�شفية، وقد بلغ معامل الثبات )0.78( للدرجة الكلية لالختبار، وُيعدُّ موؤ�رشاً جيداً على 
تطبيق  جرى  وقد  الختبار«  »اإعادة  بطريقة  الثبات  معامل  ُح�شب  الختبار.كما  ثبات 
التطبيقني  بني  الرتباط  ح�شاب  وجرى  الأول  التطبيق  من  اأ�شبوعني  فرتة  بعد  الختبار 
 )0.77( الثبات  معامل  وبلغ   person Formula بري�شون  ارتباط  معامل  با�شتخدام 

للدرجة الكلية.
�لأ�شاليب �لح�شائية �مل�شتخدمة: . 5

spss احلزم الح�شائية للعلوم الجتماعية، وقد  ُحلِّلت البيانات با�شتخدام برنامج 
 Pearson correlation Formula جرى تطبيقه با�شتخدام معادلة ارتباط بري�شون
 ،Spearman Brawn Formula براون  �شبريمان  الإح�شائية  املعادلة  وا�شتخدام 

وٌطبِّق »مقيا�ص ليكرت« واختبار )ت( �شتيودنت.

عرض النتائج وتفسريها: 
النتائج املتعلقة بال�شوؤال الأول وين�ص على:  ◄

ما مهار�ت �ل�شتماع �لأ�شا�شية )�لرئي�شة( �لالزمة لأطفال �لريا�س؟ .
والفرعية  الرئي�شة  املهارات  اأن  الدرا�شة  نتائج  اأظهرت  الأول،  ال�شوؤال  عن  لالإجابة 

املنا�شبة لأطفال الريا�ص هي كالآتي: 
مهارات التمييز ال�شمعي: أ. 

حتديد الكلمات التي تبداأ باحلرف امل�شموع. �
التمييز بني �شيغ الإفراد واملثنى واجلمع. �
التمييز بني �شيغة التذكري والتاأنيث. �
متييز التلوين. �
فهم معنى الكلمات امل�شموعة من �شياق الن�ص. �
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التمييز بني الأ�شوات العربية املتقاربة يف املخرج. �
مهارات الت�شنيف: 	. 

تتبع الت�شل�شل يف عر�ص ن�ص ق�شة مق�شمة اإىل اأجزاء. �
الرتابط بني الكلمات امل�شموعة وال�شور. �
تركيب كلمة من جمموعة اأ�شوات احلروف. �
حتديد التفا�شيل وفقًا لتتابعها يف الق�شة. �

مهارة ا�شتخال�ص الفكرة الرئي�شة: ت. 
انتقاء عنوان منا�شب للق�شة. �
فهم الأفكار والتفا�شيل التي ا�شتمع اإليها الأطفال. �

مهارة التفكري ال�شتنتاجي: 	. 
حتديد اخلربات التي ا�شتفادها الطفل من احلديث. �
اإكمال ن�ص الق�شة امل�شموعة. �

مهارة تقومي املحتوى واحلكم على �شدقه: 	. 
ذكر اأ�شباب تف�شيل ق�شة م�شموعة. �
التعليق على الن�ص واإبداء الراأي فيه. �

اللغة،  مهارات  بتح�شني  للبدء  مالءمة  الأكرث  ال�شن  هو  الأطفال  ريا�ص  �شن  اأن  وجد 
واأن لدى الأطفال يف هذه املرحلة ا�شتعداداً فطريًا لتطوير القدرة على الوعي ال�شوتي، واأن 
جذابًا  امل�شموع  املحتوى  يكون  اأن  على  اللغوية  الأن�شطة  خالل  من  ينمو  ال�شوتي  الوعي 
توؤدي  بالرغم من وجود جمموعة عوامل  الأطفال، وذلك  و�شائقًا ومالئمًا خل�شائ�ص منو 
اأن  دوراً حا�شمًا يف تنمية لغة الطفل ب�شكل عام ويف مهارة ال�شتماع ب�شكل خا�ص، كما 
كل طفل يحتاج اإىل تنمية وعيه ال�شوتي من اأجل البدء بتعلم مبادئ القراءة والنجاح يف 
القراءة، واأن اأطر ريا�ص الأطفال توؤدي دوراً مهما يف م�شرية تقدم الطفل لغويًا واجتماعيًا.
كما اأن لالأن�شطة اللغوية وتقومي اأداء الأطفال فيها اأثراً وا�شحًا يف منو مهارات لغة الطفل 
الطفل  لعمر  منا�شبا  املحتوى  كان  فكلما  واإثرائه،  اللغوي  حم�شوله  لتنمية  وا�شتخدامها 
ومنوه العقلي واللغوي والنف�شي، ومثريا لنتباهه، وحمفزاً لقدراته املعرفية، �شاعد ذلك يف 
ا�شتثارة انتباه الطفل وتركيزه وا�شتماعه للمادة امل�شموعة وا�شتثماره لها.كما اأن حمتوى 
املادة امل�شموعة ينبغي اأن يكون م�شتوحى من بيئة الطفل اأي مبني على خرباته ال�شابقة، 

كما يجدر اأن يكون املحتوى ماألوفا للطفل، و�شهاًل، ومتنوعًا.
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النتائج املتعلقة بال�شوؤال الثاين ن�ص ال�شوؤال الثاين:  ◄

�شبق  �لتي  �ل�شتماع  مهار�ت  يف  �لريا�س  �أطفال  �أد�ء  م�شتوى  ما 
�أطفال  وزِّع  ليكرت«  »مقيا�س  �لح�شائي  �لأ�شلوب  .وبا�شتخد�م  حتديدها؟ 
�لعينة ح�شب عالماتهم �لتي ح�شلو� عليها يف �لختبار على ثالث فئات هي 

)جيد، متو�شط، �شعيف( كما هو مبني باجلدولني )2( و )3( .
الجدول )2( 

نتائج مقياس ليكرت لمستويات أداء أفراد العينة في مهارات االستماع الرئيسة

�شعيف متو�شط جيد  �ملهار�ت �لرئي�شة

% 0.3 % 36.3 % 63.4 1.مهارة التمييز ال�شمعي
% 50 % 0.6 % 44.0 2.مهارة الت�شنيف

% 55.8 % 40.0 % 4.2 3.مهارة ا�شتخال�ص الفكرة الأ�شا�شية
% 60.0 % 7.0 % 33.0 4.مهارة التفكري ال�شتنتاجي
% 0.9 % 63.2 % 35.9 5.مهارة تقومي املحتوى واحلكم على �شدقه

الجدول )3( 
نتائج مقياس ليكرت لمستويات أداء أفراد العينة في مهارات االستماع الفرعية

م�شتويات �لأد�ء مهار�ت �ل�شتماع �لرئي�شة و�لفرعية رقم �ملهارة

�شعيف متو�شط جيد �أ. مهار�ت �لتمييز �ل�شمعي )مهارة رئي�شة(

% 4.9 % 20.0 % 75.1 حتديد الكلمات التي تبداأ باحلرف امل�شموع )مهارة فرعية(  1

% 26.1 % 25.2 % 48.8 التمييز بني �شيغ الإفراد واملثنى واجلمع )مهارة فرعية(  2

% 9.8 % 44.4 % 45.8 التمييز بني �شيغة التذكري والتاأنيث )مهارة فرعية(  3

% 40.2 % 1.4 % 58.4 متييز التلوين )مهارة فرعية(  4

% 20.1 % 9.1 % 70.8 فهم معنى الكلمات امل�شموعة من �شياق الن�ص )مهارة فرعية( 5

% 15.2 % 15.1 % 69.7 التمييز بني الأ�شوات العربية املتقاربة يف املخرج )مهارة فرعية( 6

ب. مهار�ت �لت�شنيف )مهارة رئي�شة(

% 80.0 % 3.3 % 16.7 تتبع الت�شل�شل يف عر�ص ن�ص ق�شة مق�شمة اإىل اأجزاء )مهارة فرعية(  7

% 81.0 % 1.9 % 18.1 الرتابط بني الكلمات امل�شموعة وال�شور )مهارة فرعية(  8
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م�شتويات �لأد�ء مهار�ت �ل�شتماع �لرئي�شة و�لفرعية رقم �ملهارة

�شعيف متو�شط جيد �أ. مهار�ت �لتمييز �ل�شمعي )مهارة رئي�شة(

% 68.9 % 15.1 % 16.0 تركيب كلمة من جمموعة اأ�شوات احلروف )مهارة فرعية(  9

% 69.7 % 6.4 % 23.9 حتديد التفا�شيل وفقًا لتتابعها يف الق�شة )مهارة فرعية(  10

ج . مهارة ��شتخال�س �لفكرة �لرئي�شة )مهارة رئي�شة( 
% 60.2 % 6.0 % 33.8 انتقاء عنوان منا�شب للق�شة )مهارة فرعية(  11

% 89.4 % 5.2 % 5.4 فهم الأفكار والتفا�شيل التي ا�شتمع اإليها الأطفال )مهارة فرعية(  12

د  مهارة �لتفكري �ل�شتنتاجي )مهارة رئي�شة( 
% 71.2 % 8.4 % 20.4 حتديد اخلربات التي ا�شتفادها الطفل من احلديث )مهارة فرعية(  13

% 89.8 % 9.1 % 1.1 اإكمال ن�ص الق�شة امل�شموعة )مهارة فرعية(  14

هـ . مهارة تقومي �ملحتوى و�حلكم على �شدقه )مهارة رئي�شة(
% 69.4 % 15.4 % 15.2 ذكر اأ�شباب تف�شيل ق�شة م�شموعة )مهارة فرعية(  15

% 55.9 % 24.8 % 19.3 التعليق على الن�ص واإبداء الراأي فيه )مهارة فرعية(  16

يف  الأداء  م�شتويات   )2( باجلدول  مبني  هو  كما  ليكرت  مقيا�ص  نتائج  من  يت�شح 
اأداء )جيد( يف  الذين ح�شلوا على م�شتوى  الأطفال  ن�شبة  واأن  الرئي�شة،  ال�شتماع  مهارات 
املهارة الأوىل التمييز ال�شمعي بلغت )63.4%( ومتثل هذه الن�شبة اأكرث من الن�شف تقريبًا، 
وفيما يتعلق باملهارة الرئي�شة الثانية وهي مهارة الت�شنيف تبني النتائج اأن ن�شبة )%50( 
من اأطفال العينة ح�شلوا على م�شتوى اأداء )�شعيف( ، اأما املهارة الثالثة ا�شتخال�ص الفكرة 
الأ�شا�شية بلغت )55.8%( مل�شتوى اأداء )�شعيف( ، وتو�شح النتائج للمهارة الرابعة التفكري 
ال�شتنتاجي بن�شبة )60.0%( مل�شتوى )�شعيف( ، يف حني ك�شفت النتائج للمهارة اخلام�شة 
تقومي املحتوى واحلكم على �شدقه بن�شبة )63.2%( مل�شتوى )متو�شط( .واجلدول )3( يبني 
م�شتويات الأداء للمهارات الفرعية.وتدل النتائج يف اجلدول )3( اأن املهارات الفرعية التي 
ح�شل فيها اأفراد العينة على اأعلى ن�شبة من م�شتوى الأداء )جيد( هي مهارة )حتديد الكلمات 
التى تبداأ باحلرف امل�شموع( ، حيث بلغت اأعلى ن�شبة لالأطفال الذين اأجابوا عنها )75.1%( من 
ن�شبة عدد الأطفال وهي ن�شبة مرتفعة، يف حني اأن مهارة: )فهم معنى الكلمات امل�شموعة 
الأطفال،  ن�شبة عدد  )70.8%( من  اأدوا هذه املهارة  الذين  ن�شبة  بلغت  الن�ص(  �شياق  من 
اأما مهارة )التمييز بني الأ�شوات العربية املتقاربة يف املخرج( فح�شل الأطفال بها على 
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ن�شبة )69.5%( ، وهذه املهارات جميعها تندرج حتت املهارة الرئي�شة )مهارات التمييز 
ال�شمعي( ، كما اأن هناك مهارات فرعية تراوحت ن�شبة الأطفال الذين حت�شلوا على م�شتوى 
اأداء �شعيف ما بني )4.9%: 89.9%( ، وهذه املهارات الفرعية هي: )حتديد الكلمات التي 

تبداأ باحلرف امل�شموع( و )اإكمال ن�ص الق�شة امل�شموعة( .
وقد اختلفت النتائج احلالية مع نتائج العديد من الدرا�شات ال�شابقة مثل: درا�شة القزاز 
)1989( يف  ال�شعيبي  ال�شتماع، وكذلك مع درا�شة  ارتفاع م�شتوى مهارات  )1989( يف 
لتتابعها  وفقًا  الأفكار  حتديد  ومهارة  ال�شمعي  التمييز  مهارة  هي  اأداء  املهارات  اأقل  اأن 
يتعلق ب�شعف مهارات  )2003( فيما  الطحان  درا�شة  نتائج  اختلفت مع  امل�شموع.واأي�شًا 

التمييز ال�شمعي.
)2001( يف  ال�شوايف  )1987( ودرا�شة  درا�شة ن�رش  نتائج  النتائج مع  اتفقت  كما 
درا�شة  اتفقت مع  والرئي�شة، وكذلك  الفرعية  ال�شتماع  الأطفال يف مهارات  اأداء  انخفا�ص 
الطحان )2003( يف �شعف املهارات املتعلقة بالنطق والكالم واللغة واخلربة.ويالحظ من 
هذه النتائج اأن ن�شبة مرتفعة من الأطفال كان اأداوؤهم �شعيفًا يف معظم املهارات الفرعية 
با�شتثناء املهارات الفرعية ملهارة التمييز ال�شمعي الرئي�شة الأوىل، وهذا ما ي�شري اإىل نق�ص 

يف املهارات الرئي�شة ب�شورة عامة.
املفرط  احلركي  الن�شاط  اأهمها:  من  عدة  اأ�شباب  اإىل  النتيجة  هذه  الباحثة  وتعزو 
لالأطفال اأثناء تطبيق ال�شتماع والق�شور يف النتباه و�شعف الرتكيز يف عملية الإن�شات 
ال�شيفي يف  اأثناء املنتدى  اإنه مت تطبيق الختبار يف  الن�ص، ومن اجلدير بالذكر  و�شماع 
الرو�شة يف العام الدرا�شي )2010-2011( ، وقد يرجع �شعف م�شتوى اأداء اأطفال العينة 
اأن  لديهم حيث من املتوقع  اإىل وجود فروق فردية يف منو املهارات  يف بع�ص املهارات 
ال�شف ي�شم جميع امل�شتويات من الأداء، واأن الأطفال ذوي الأداء املرتفع كانوا قلة مقارنة 
اأوردتها  التي  جميعها  الأ�شباب  اإىل  وال�شعيف.بالإ�شافة  املتو�شط  الأداء  ذوي  بالأغلبية 
الباحثة، قد يرجع �شعف الأداء اإىل تاأثري متغري مهم هو م�شتوى الذكاء.كما تعزى نتائج 
م�شتوى الأداء اجليد لأطفال العينة يف مهارات التمييز ال�شمعي وبع�ص مهاراته الفرعية اإىل 

اأن هذه املهارات تعتمد على اخلربة ال�شابقة وح�شيلة ثروتهم اللغوية.
النتائج املتعلقة بال�شوؤال الثالث:  ◄

ن�ص ال�شوؤال الثالث: 

ما م�شتوى �أد�ء �أطفال �لريا�س يف مهار�ت �ل�شتماع �لرئي�شة با�شتخد�م 
ن�س �لق�شة؟ .
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العينة على  اأطفال  احل�شابية لعالمات  املتو�شطات  الفروق بني  التحقق من دللة  مت 
با�شت�شارة  ذلك  مت  وقد  �شتيودنت،  )ت(  الح�شائي  الأ�شلوب  با�شتخدام  وذلك  الختبار، 
اأ�شاتذة متخ�ش�شني يف علم الإح�شاء الرتبوي، وذلك لإجراء التحقق من دللة الفروق بني 
الدرجة الكلية لالختبار ودرجة كل مهارة رئي�شة واملهارات التابعة لها.وذلك للمقارنة بني 
اأداء اأطفال العينة يف املهارات الرئي�شة.وتبني النتائج يف اجلدول )4( املتو�شطات احل�شابية 

والنحرافات املعيارية وقيمة )ت( .
الجدول )4( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( للمهارات الرئيسة 

�ملتو�شطات �ملهار�ت �لرئي�شة
�حل�شابية

�لنحر�فات 
م�شتوى �لدللةقيمة )ت( �ملعيارية

دالة***11.788890.1397095.996. مهارة التمييز ال�شمعي
غري دالة20.866616678.00.03593. مهارة الت�شنيف

غري دالة0.124940.25345- 31.5925. مهارة ا�شتخال�ص الفكرة الأ�شا�شية
غري دالة0.050 40.101170.01847. مهارة التفكري ال�شتنتاجي

غري دالة50.018470.101170.08760. مهارة تقومي املحتوى واحلكم على �شدقه

ت�شري النتائج يف اجلدول )4( اأن الفروق بني اأطفال العينة يف املهارات الرئي�شة غري 
دالة اإح�شائيًا، ولكنها مل ت�شل اإىل م�شتوى الدللة )α ≤0.05(، با�شتثناء مهارة التمييز 
هذه  اتفقت  وقد   )α ≤0.05( دللة  م�شتوى  عند  اإح�شائيًا  دالة  نتيجتها  كانت  ال�شمعي 
املهارات  على  العينة  افراد  اأداء  انخفا�ص  يف   )1997( ن�رش  درا�شة  نتيجة  مع  النتيجة 
الفرعية واملهارات الرئي�شة، كما اختلفت هذه النتائج مع نتائج درا�شة يوجن )1998( يف 
الذين لديهم  الأطفال فعالة يف تنمية مهارات ال�شتماع لالأطفال  الق�ش�ص على  اأن قراءة 

اهتمام اأقل بهذه املهارات.
اأقل املهارات  باأن  )1989( فيما يتعلق  ال�شعيبي  النتائج مع درا�شة  وكذلك اختلفت 
اأداء هي مهارة التمييز ال�شمعي.وقد يعزى �شبب هذا الختالف اإىل اختالف حجم العينة، فقد 
درا�شة  تاألفت  كما  تلميذاً  تاألفت درا�شة ال�شعيبي )1989( من عينة بلغ قوامها )1050( 
يوجن )1998( من عينة �شغرية احلجم بلغ قوامها )15( طفاًل، وذلك مقارنة ب )35( طفاًل 
وطفلة، وهو حجم العينة يف الدرا�شة احلالية، وقد يرجع �شبب الختالف اإىل اختالف طرق 
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معاجلة الإجراءات املنهجية، وكذلك اختالف املرحلة العمرية بالإ�شافة اإىل تباين الأدوات 
واملقايي�ص، واختالف نوعية مهمات مهارة ال�شتماع وطرق تقوميها.

وجود  اإىل  ال�شمعي  التمييز  مهارة  يف  عالماتهم  ارتفاع  يف  ال�شبب  الباحثة  وتعزو 
ا�شتعداد وا�شح لدى الأطفال للتدرب حيث ارتفع اأداء الأطفال يف مهارات التمييز ال�شمعي 
ب�شورة دالة، وكذلك وجود ا�شتعداد لدى الأطفال لتح�شني ا�شتجاباتهم من خالل اإبداء رغبتهم 
يف امل�شاركة بالأن�شطة اللغوية ب�شغف وانتباه، ووجود ا�شتعداد لدى الأطفال للتعبري عن 
املحتوى امل�شموع من خالل ما لحظته الباحثة من ميلهم امللحوظ اإىل ا�شتخدام الإ�شهاب 
يف الو�شف والتف�شري مبا يتعلق بنقا�ص الق�ش�ص.بالإ�شافة اإىل وجود ا�شتعداد لدى الأطفال 

للتعلم يف بيئة تعلمية �شيقة وجذابة.
وي�شري الأدب الرتبوي يف جمال الدرا�شة يف مهارات ال�شتماع اإىل اأن الأطفال الذين 
كانوا يعرفون ا�شم احلرف ا�شتطاعوا متييز اأ�شوات احلروف اأكرث من اأولئك الأطفال الذين 
مل تكن لهم معرفة �شابقة باأ�شماء احلروف، اأي اأن هناك عالقة ما بني معرفة ا�شم احلرف 
ومتييز احلروف �شمعيًا، حيث ي�شتخدم الطفل معرفته ال�شابقة ل�شم احلرف يف متييز اأ�شوات 
بداية الكلمات.واأي�شًا الأطفال الذين كانوا يعرفون ا�شم احلرف ُم�َشبَّقًا طوروا ذاكرة �شمعية 
بو�شاطتها ا�شتطاعوا ا�شتخدام هذه املعرفة يف قراءة الكلمات، حيث يتم الربط بني ال�شوت 
امل�شموع يف ا�شم احلرف واحلرف املكتوب يف بداية الكلمة املكتوبة، فالأطفال الذين كانوا 
قًا ا�شتخدموا هذه اخلربة يف تهجية الكلمات اجلديدة، حيث ا�شتطاع  يعرفون ا�شم احلرف ُم�َشبَّ

الأطفال اأن يتو�شلوا اإىل مبداأ تركيب الكلمات.
واأن ال�شتماع من املنظور الوجداين يتغلغل يف اأحا�شي�ص امل�شتمع، في�شتمتع مبا ي�شمع 
ومبن ي�شتمع اإليه، كما يتطلب ال�شتماع من امل�شتمع من املنظور الذهني اأن يكون م�شتمعًا 
ن�شطًا اأي منتبها اإىل املتحدث، ومن�شتا اإىل كالمه، ومتاأماًل يف كالم املتحدث من اأجل فهم 
كالمه، وا�شتيعابه وتف�شريه، وقراءة م�شاعره وحركاته وا�شت�شعار احلاجة اإىل التوا�شل مع 
ال�شخ�ص املتحدث.وجنمل ذلك باأن الطفل بحاجة اإىل اأن يكون متعلمًا ن�شطًا لكي يتفاعل مع 
ما ي�شتمع اإليه، وم�شتمعًا ن�شطًا من خالل انتباهه للمتحدث وتركيزه على حركاته وم�شاعره 
وبالطبع تذوق فحوى ما ي�شتمع اإليه مما يحفزه على ا�شتمرارية النتباه والرتكيز وا�شتثمار 
الن�شج  بعوامل  ال�شتماع  مهارة  تتاأثر  كما  وحميطه،  ومربيته  والديه  من  ي�شتوعبه  ما 
العقلي حيث توؤدي الذاكرة ال�شمعية الدور احليوي واحلا�شم يف عملية التعلم وتنمية مهارة 
�شبق  التي  الأ�شوات  وحتديد  معرفة  على  الطفل  ال�شمعية  الذاكرة  ت�شاعد  حيث  ال�شتماع، 
املنا�شب،  والوقت  بال�شكل  املخزنة  املعلومات  الطفل  في�شتدعي  �شبق،  فيما  اختربها  واأن 
م�شامع  على  املعلومات  تكرار  اإعادة  يف  الأهمية  وتكمن  املنا�شبة،  بالكلمات  ويوظفها 
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الطفل بالتدريج وب�شكل مربمج مما يزيد من فعالية تخزين وا�شرتجاع اخلربات لديه ب�شكل 
منظم، وتتاأثر الذاكرة ال�شمعية باملقدرة على النتباه والرتكيز الفعال والبعد عن امل�شتتات 
اخلارجية يف البيئة ال�شفية، ول �شك يف اأن طبيعة املادة املقدمة للطفل توؤدي هي الأخرى 
دوراً حيويًا يف جذب انتباه الطفل واإطالة مدة النتباه والبعد عن امللل والت�شتت، وبالتايل 
تخزين وا�شتدعاء اخلربات وتوظيفها يف املواقف املختلفة، هذا دون �شك بعد التاأكد من خلو 
الطفل من امل�شكالت التي رمبا توؤدي اإىل اإعاقة يف ال�شمع والكالم والرتكيز، حيث اإن املعرفة 
ال�شابقة املتمثلة يف معرفة اأ�شماء احلروف �شمعيًا وب�رشيًا تك�شب الطفل مهارة متييز �شوت 
احلرف الذي يبداأ به ال�شم �شمعيًا، وف�شل اأ�شوات بداية الكلمات ونهايتها �شمعيًا، ومتييز 

احلرف الأول يف الكلمات املكتوبة ب�رشيًا.
معظم  يف  العينة  اأطفال  اأداء  م�شتوى  انخفا�ص  على  النتائج  تدل  ذلك  من  وبالرغم 
يف  اأنهم  اإىل  ذلك  ويعزى  ال�شمعي،  التمييز  مهارة  با�شتثناء  الرئي�شة،  ال�شتماع  مهارات 
ال�شتماع هو  اأن  من  الرغم  فعلى  م�شتمعون جيدون؛  منه  اأكرث  احلقيقة متحدثون جيدون 
الأ�شا�ص الذي ميكن اأن تبنى عليه عملية تنمية احلديث، اإذ اإن الأطفال ي�شكلون خرباتهم من 
خالل اللغة ال�شفهية، ويف حالة �شماعهم اإياها من املتكلم بها، فامل�شتمع اجليد هو متكلم 
جيد ول ن�شتطيع الف�شل بينهما، وذلك اأن العملية الت�شالية تقوم على مر�شل وم�شتقبل اأي 
الأطفال جزء ل يتجزاأ  التحدث لدى  الباحثة ترى ان حت�شني مهارات  متكلم وم�شتمع.فاإن 
من قدرتهم على ال�شتماع اجليد؛ فمهارات ال�شتماع والتحدث هي مهارات واحدة يجب األ 

يف�شل بينهما مع الأخذ بعني العتبار اأنهما فن توا�شلي �شفهي واحد.

التوصيات 
يف �شوء �لنتائج �لتي ك�شف عنها �لدر��شة ميكن تقدمي �لتو�شيات �لآتية: 

اإعداد اأدوات ومقايي�ص لقيا�ص منو مهارات اللغة لدى اأطفال الريا�ص مل تتناولها . 1
الدرا�شة احلالية.

تكرار الدرا�شة على عينات خمتلفة وفئات عمرية خمتلفة.. 2
اإثراء املكتبات املدر�شية يف دور الريا�ص بق�ش�ص لالأطفال مبا ينا�شب حمتواها . 3

مرحلتهم العمرية، فقد لوحظ نق�ص �شديد يف ق�ش�ص الأطفال يف موؤ�ش�ش�شات الريا�ص.
اإدخال برامج تنمية مهارات اللغة وتوظيفها يف مناهج ريا�ص الأطفال املختلفة . 4

واإدخال بع�ص املواقف والأن�شطة التى تثري ال�شتماع وحتفزه لدى الأطفال، وهذا ما دلت 
عليه نتائج الدرا�شة.
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لتنمية . 5 برامج  اإعداد  على  املربيات  لتدريب  تدريبية  عمل  ور�شات  عقد  �رشورة 
مهارات ال�شتماع والعمل على كيفية توظيفها يف الغرف ال�شفية لأطفال الريا�ص.وو�شع 

الربامج التدريبية القائمة على ن�ص الق�شة ودورها يف تنمية مهارات اللغة.
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املصادر واملراجع: 

�لقر�آن �لكرمي:  ●
)�شورة الإ�رشاء، الآية 36( )�شورة امللك، الآية 23( )�شورة النحل، الآية87( . )�شورة 

الأعراف، الآية: 204( . 

أوالً - املراجع العربية: 
مكتبة . 1 القاهرة:  ط3.  النف�شي.  التقومي   :  )1979( اأحمد.  �شيد  وعثمان،  فوؤاد  اأبوحطب، 

الأجنلو امل�رشية. 
اأبوغزلة، �شامي �شليمان. )2002( : اأثر برنامج عالجي يف حت�شني مهارات ال�شتماع. . 2

)ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة( . كلية الرتبية. جامعة الريموك. 
اأبو النيل، حممود وطه، فرج وقنديل و�شاكر وحممد، ح�شني وعبدالفتاح، م�شطفى. )د. . 3

ت( : معجم علم النف�ص والتحليل النف�شي. ط1. بريوت: دار النه�شة العربية. 
اليا�ص، اأ�شما. )2008( : دور التلفاز يف اإك�شاب املفاهيم العلمية لأطفال الرو�شة من . 4

عمر )5-6 �شنوات( . جملة درا�شات تربوية. العدد الأول. ال�شنة 61. �ص. �ص: 49-42. 
املطور . 5 التفاعلي  الوطني  للمنهاج  حتليلية  درا�شة   :  )2010( اأحمد.  ختام  عمر،  بني 

دكتوراه  )ر�شالة  اللغوية.  للمهارات  درجة متثيله  لتعرف  الأردن  الأطفال يف  لريا�ص 
غري من�شورة( . كلية الدرا�شات العليا. اجلامعة الأردنية. 

بهادر، �شعدية. )1994( : املرجع يف برامج تربية اأطفال ما قبل املدر�شة. ط2. مطبعة . 6
املدين. 

حمودة، اأمال قرين. )2004( : ا�شتخدام برنامج بورتاج لتنمية بع�ص املهارات املعرفية . 7
)ر�شالة دكتوراه غري  �شنوات.   6-5 املدر�شة من  واللغوية والجتماعية لطفل ما قبل 
من�شورة( . معهد الدرا�شات العليا للطفولة. ق�شم الدرا�شات النف�شية والجتماعية. جامعة 

عني �شم�ص. 
جابر، جابر عبد احلميد وكاظم، اأحمد خريي. )1989( : مناهج البحث يف الرتبية وعلم . 8

النف�ص. القاهرة: دار النه�شة العربية. 
وذوي . 9 املتميزين  املوهوبني  رعاية  �شيكولوجية   :  )2005( ح�شن.  �شالح  الداهري، 

الحتياجات اخلا�شة الأ�شاليب والنظريات. ط1. عمان: الأردن. دار وائل. 
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الدنان، عبد اهلل. )1999( : تعليم اللغة العربية الف�شحى يف ريا�ص الأطفال. امللتقى . 10
الرتبوي العربي. 

زهران. حامد. )2005( : علم نف�ص النمو الطفولة واملراهقة. ط6. القاهرة: عامل الكتب. . 11
لدى . 12 واآدابه  ال�شتماع  مهارات  لتنمية  مقرتح  برنامج   :  )1988( الوهاب.  عبد  �شيد، 

تالميذ ال�شفوف الثالثة الأخرية من احللقة الأوىل للتعليم الأ�شا�شي. )ر�شالة دكتوراه 
غري من�شورة( . كلية الرتبية. جامعة اأ�شيوط. 

ال�شعيبي، حممد عالء الدين. )1989( : حتديد وقيا�ص مهارات ال�شتماع واآدابه ودرا�شة . 13
عالقتها ببع�ص عوامل املتعلم. )ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة( . كلية الرتبية. جامعة 

املنيا. 
ال�شوايف، ن�رشة. )2001( : تقومي اأداء تالميذ احللقة الأوىل من التعليم الأ�شا�شي يف . 14

ال�شلطان  جامعة  الرتبية.  كلية   . من�شورة(  غري  ماج�شتري  )ر�شالة  ال�شتماع.  مهارات 
قابو�ص. 

الطحان، طاهرة اأحمد. )2003( : مهارات ال�شتماع والتحدث يف الطفولة املبكرة. ط1. . 15
عمان: الأردن. دار الفكر. 

مهاراتها . 16 اأ�ش�شها  الأطفال  عند  اللغوية  املفاهيم   :  )2009(  . )حمرر(  ر�شدي  طعيمة، 
تدري�شها تقوميها. ط2. عمان: الأردن. دار امل�شرية. 

والكتابية . 17 القرائية  املهارات   :  )2005( فخري.  حممد  ومقدادي،  قا�شم  راتب  عا�شور، 
طرائق تدري�شها وا�شرتاتيجياتها. ط1. عمان: الأردن. دار امل�شرية. 

عبد ال�شالم، فاروق وطاهر، مي�رشة. )1990( : �شل�شلة بحوث نف�شية وتربوية. الريا�ص. . 18
دار الهدى للطباعة. 

ط1. . 19 الر�شد.  اإىل  الطفولة  من  الإن�شاين  التطور  �شيكولوجية   :  )2004( �شفيق.  عالونه، 
عمان: الأردن. دار امل�شرية. 

القحطاين، نورة �شعد. )2005( : تقومي اخلربات الرتبوية يف موؤ�ش�شات ريا�ص الأطفال . 20
باململكة العربية ال�شعودية ودولة قطر ودولة الكويت. )ر�شالة ماج�شتري من�شورة( مبجلة 
ر�شالة اخلليج العربي. العدد93. الريا�ص مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج. �ص 199. 

القرعان، هيام. )2006( : اأثر اإ�شرتاتيجية التعلم املنظم ذاتيا وامل�شتندة اإىل عمليات . 21
ما وراء معرفية يف تنمية مهارات ال�شتماع لدى طالبات املرحلة الأ�شا�شية يف الأردن. 
)ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة( . كلية الدرا�شات الرتبوية العليا. جامعة عمان العربية. 



78

د. سليمة فرج زوبي
تقومي أداء أطفال مرحلة الرياض في مهارات االستماع 

باستخدام النص القصصي

الأوىل . 22 ال�شفوف  : تنمية مهارات ال�شتماع لدى تالميذ  اللطيف. )1989(  القزاز، عبد 
من التعليم الأ�شا�شي. )ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة( . كلية الرتبية. جامعة عني �شم�ص. 

مكتبة . 23 الأردن.  عمان:  ط5.  الرتبوي.  النف�ص  علم   :  )2007( املجيد.  عبد  من�شور، 
العبيكات. 

من�شي، عبري حممود. )2002( : فاعلية بع�ص الأن�شطة يف منو قدرات التفكري البتكاري . 24
 .61 العدد:  للكتاب.  العامة  امل�رشية  الهيئة  النف�ص.  علم  جملة  الرو�شة.  اأطفال  لدى 

ال�شنة16. �ص �ص: 194-190. 
ميخائيل، امطانيو�ص. )1997( : الأداء والتقومي يف الرتبية احلديثة. دم�شق: من�شورات . 25

جامعة دم�شق. 
مهارات . 26 يف  ثانوي  الأول  ال�شف  طلبة  اأداء  م�شتوى   :  )1997( علي.  حمدان  ن�رش، 

 .2 اجلزء  العدد13.  الرتبية.  كلية  جملة  العالقة.  ذات  املوؤ�رشات  �شوء  يف  ال�شتماع 
جامعة اأ�شيوط. 165-25. 

مهارة . 27 تدري�ص   :  )2005( حممد.  فائزة  والعزاوي،  علي  عبد  الرحمن  عبد  الها�شمي، 
ال�شتماع من منظور واقعي. ط1. عمان: الأردن. دار املناهج. 

اكت�شاب . 28 يف  ال�شوتي  الوعي  تاأثري  لفح�ص  اأولية  درا�شة   :  )2002( غامن.  يعقوبي، 
املهارات الأ�شا�شية للقراءة والكتابة يف اللغة العربية. جملة الر�شالة. العدد 12-11. 

�ص �ص: 607-587. 

ثانياً - املراجع األجنبية: 
1. Arbor, A.(2009):A Picture of Oral Language Behavior by Emergent 

Bilinguals in a K-1 Classroom Emilie Pechuzal. Submitted in partial 
fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts from 
Prescott College in Education.

2. Bochna. C. R. (2006): the impact of instruction in text structure on 
listening comprehension in preschool age student. a thesis in educational 
psychology for the degree of doctor of philosophy .The Pennsylvania State 
University the graduate school department of educational and school 
psychology and special education.

3. Ditkowsky ,F.E.(2009): conversational skills of peer –to-peer discourse 
in school-aged children with cochlear implants and typically developing 



79

2015 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السابع والثالثون (2) - تشرين 

school-aged children. A thesis submitted to the Faculty of the Graduate 
School of the University at Buffalo, State University of New York in 
partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in 
Speech-Language Pathology .Department of Communicative Disorders 
and Sciences. 

4. Estes, E. ( LSLS).(2010): Cert Listening, Language, and  Learning: 
Skills of Highly Qualified Listening and Spoken Language Specialists in 
Educational Settings. AVEd The Volta Review, Volume 110(2), Summer,p 
p:169-178.

5. Fenning, R. M. (2009):Emotion Discourse and Social Cognition in 
Children with and without Developmental Delays: Associations with 
Psychosocial Outcomes .A dissertation submitted in partial satisfaction 
of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in Psychology 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA .Los Angeles.

6. Freeman ,L.(2008): a comparison of the effects of two different levels of 
implementation of read-alouds on kindergarten students comprehension 
and vocabulary acquisition dissertation. Submitted in partial fulfillment of 
the requirements for the degree of Doctor of Education in the Department 
of Elementary Education in the Graduate School of The University of 
Alabama TUSCALOOSA, ALABAMA.

7. Fulcher ,K. R. (2009): Conversational skills of peer to peer discourse 
in typically developing school aged children. a thesis submitted to the 
Faculty of the Graduate School of The State University of New York at 
Buffalo in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master. 
Department of Communicative Disorders and Sciences.

8. Ganus ,L. A.(2010):.The pedagogical role of reggio-inspired studios in 
early childhood education.a dissertation Presented to The Morgridge 
College of Education University of Denver In Partial Fulfillment of the 
Requirements for the Degree Doctor of Philosophy.

9. Marley.S. (2010): Improving Children’s Listening Comprehension with a 
Manipulation Strategy .The Journal of Educational Research, 103:227–
238, Taylor & Francis Group, LLCISSN: 0022-0671 print / 1930-0675 
online DOI:10.1080.University of New Mexico ZSUZSANNA SZABO. 
Rensselaer Polytechnic Institute.



80

د. سليمة فرج زوبي
تقومي أداء أطفال مرحلة الرياض في مهارات االستماع 

باستخدام النص القصصي

10. Shanahan, S.K. (2008): The Effects of Supplemental Instruction in 
Phonological Awareness on the Skills Of Kindergarten Students. The 
School of Graduate Studies and Research Department of Educational and 
School Psychology hereby approve the dissertation of  Candidate for the 
degree of Doctor of Education. Indiana University of Pennsylvania.

11. Santalka. F. E, 2009:ENGLISH  FOR  SPECIFIC PURPOSES: 
PODCASTS FOR LISTENING SKILLS Galina Kavaliauskienė1, Lilija 
Anusienė2 Mykolas Romeris University, Ateities g, online.

12. Stiles .D. J.(2010): Influences of working memory and audibility on word 
learning and vocabulary acquisition in children with hearing loss. of a 
thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the Doctor 
of Philosophy degree in Speech and Hearing Science in the Graduate 
College of the University of Iowa.

13. Young,Y.E(1998):The effects of story telling on children’s listening skills.
MS Thesis,University of Oregon.Dissertation Abstracts International-
MAI 27-03.

14. http:www.Wekiubiedia.com  42


