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 :الملخص

ف على مستوى معرفة معلمات رياض األطفال بمفاهيم ومهارات الوعي الصوتي وقياسه في  هدفت الدراسة الحالية إلى التَّعرُّ

ة ومن خالل هذه الدراسة سوف يتم اإلجاب منهج الوصفي المسحي،مدينة جدة. ولتحقيق أهداف الدراسة؛ اُستخدم البالطفولة المبكرة 

 ،ما مستوى معرفة معلمات رياض األطفال بمفاهيم ومهارات الوعي الصوتي وقياسه في الطفولة المبكرة؟على التساؤالت التالية: 

ف ما مدى اختال، دراسات عليا(؟ -ما مدى اختالف استجابات معلمات رياض األطفال، تبًعا لُمتغيّر المؤهل العلمي )بكالوريوس

ما مدى اختالف ، فأكثر(؟ 00سنوات،  01-6سنوات فأقل،  5استجابات معلمات رياض األطفال، تبًعا لُمتغيّر الخبرة العملية )

من  نوقد طّور الباحثان اختباًرا تّكو. عالمية(؟ -أهلية -استجابات معلمات رياض األطفال، تبًعا لُمتغيّر نوع الروضة )حكومية

( معلمة؛ لقياس مستوى المعرفة لديهن بمفاهيم ومهارات الوعي الصوتي 031( فقرة، وطُبّق على عينة قصدية تكّونت من )01)

ف على مدى الفروق بين المعلمات بناًء على عدد من  من خالل استجاباتهن على أداة الدراسة. كما هدفت الدراسة إلى التَّعرُّ

، وعدد سنوات التدريس، ونوع الروضة(. وأظهرت النتائج مستوى معرفة متوسطًا لدى معلمات المتغيّرات: )المؤهل العلمي

(، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المعلمات 173,0رياض األطفال بمفاهيم الوعي الصوتي، بمتوسط بلغ )

 يمكن أن تُعزى لمتغيّرات الدراسة. 

 األطفال، الوعي الصوتي. معلمات رياض الكلمات المفتاحية:
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Kindergarten Teachers’ Knowledge with the Concepts and Skills of Phonemic Awareness 

and its Measurement in Early Childhood 

Abstract: 

The current study aimed to identify the level of knowledge of kindergarten teachers about concepts 

and skills of phonemic awareness and its measurement in early childhood in the city of Jeddah. To 

achieve the objectives of the study; The survey descriptive approach was used, and through this 

study the following questions will be answered: What is the level of knowledge of kindergarten 

teachers about concepts and skills of phonemic awareness and its measurement in early 

childhood?, How different are kindergarten teachers’ responses, according to the educational 

qualification variable (Bachelor - Postgraduate) ?, How different are kindergarten teachers’ 

responses, according to the variable of work experience (5 years and less, 6-10 years, 11 and 

over)?, How different are the kindergarten teachers’ responses, according to the type of 

kindergarten (governmental - private - international)? The researchers developed a test that 

consisted of (19) items, and it was applied to an intentional sample that consisted of (130) female 

teachers. To measure their level of knowledge of phonemic awareness concepts and skills through 

their responses to the study tool. The study also aimed to identify the extent of the differences 

between female teachers based on a number of variables: (educational qualification, number of 

years of teaching, and type of kindergarten). The results showed an average level of knowledge 

among kindergarten teachers about the concepts of phonemic awareness, with an average of 

(0.372), and there were no statistically significant differences between the teachers' responses that 

could be attributed to the study variables. 

Keywords: Kindergarten teachers, Phonemic awareness. 

 المقدمة: 

تعّد مرحلة الطفولة المبكرة من أهم المراحل النمائية التي يمّر بها اإلنسان؛ كونها مرحلة التكوين األساسية لنمو بذور بناء 

يول واالهتمامات، واكتساب الخبرات المتنوعة والمهارات؛ مما يؤثر الشخصية، وتشكيل القيم والعادات واالتجاهات وتنمية الم

في مجاالت النمو المختلفة: الجسمية، والعاطفية، واالجتماعية، والمعرفية؛ لذا كانت تربية الطفل وتعليمه في هذه المرحلة أمًرا 

 يستحق ُجّل العناية واالهتمام في تأسيس الطفل لمراحل حياته الالحقة،
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(. والطفل في هذه المرحلة Yoshikawa & Kabay, 2015تعلًما قادًرا على التفكير والتحليل واإلبداع مستقباًل )وجعله م 

ذو استعداد ذاتي الستقبال الخبرات بدافع حب االكتشاف، موظفًا جميع حواسه في استقبال المعرفة؛ ونتيجة لذلك تمثّل رياض 

لتعليمي، ومن أهم وأخصب المراحل التعليمية التي تصقل شخصية الطفل، وتلبي األطفال مكانة تربوية مهمة في سلم النظام ا

(. ويمكن عّد رياض األطفال مرحلة أولية تأسيسية للمراحل الالحقة 0102حاجاته المختلفة وتنميها بطرق تربوية شيقة )يخلف، 

ورة وء ذلك أصبح تطوير رياض األطفال ضرمن التعليم؛ كونها تهيئ الطفل لالنتقال إلى التعلم المدرسي بشكل سلس؛ وفي ض

(. وقد أولت 0106مجتمعية وليس ترفًا إلكساب األطفال الخبرات التربوية الالزمة لالرتقاء بتعليم هذه الفئة )الحازمي وعثمان، 

ها مبكرة، وأدرجتها بوصفاهتماًما بمرحلة الطفولة ال -ومنها المملكة العربية السعودية -العديد من دول العالم المتقّدمة تعليميًّا 

جزًءا ال يفصل عن الصرح التعليمي رسميًّا. وحرصت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية على تطوير مؤسسات رياض 

، وشرعت وزارة التعليم في التوسع بمجال الطفولة المبكرة، وسعت إلى دمج رياض األطفال مع 0131األطفال في ضوء رؤية 

)األول، والثاني، والثالث االبتدائي(، وعملت على تقديم الخدمات التعليمية والتربوية ألطفال الطفولة المبكرة  الصفوف األولية

 (.0102والصفوف األولية على حدٍّ سواء؛ في سبيل رفع كفاءة العملية التعليمية وتجويد مخرجاتها )سهل وهبة، 

وضة القراءة والكتابة للكلمات والجمل بمفهومها الرسمي، وإنما تنمية والهدف األساسي من رياض األطفال ليس تعليم أطفال الر

االستعداد لتعلم القراءة والكتابة؛ لذا تُشّكل أهم الجوانب التي تسعى رياض األطفال إلى تنميها في القدرات النمائية لتعلم القراءة 

ي المدروسة، التي تؤدي إلى بناء االستعداد القرائي والكتابوالكتابة، من خالل تعليم المهارات اللغوية، وتقديم الخبرات المعرفية 

. وفي هذا الصدد، تعّد مهارات الوعي الصوتي من أهم المهارات األساسية والمباشرة، التي ينمو من 0110وتكوينه )مصطفى، )

لك المهارات بأنها: مجموعة (. ويمكن وصف ت0106خاللها مستوى االستعداد، ويتطّور التعليم المبكر للقراءة والكتابة )سعد، 

من المهارات التي تجعل الطفل قادًرا على فهم مجرى اللغة المنطوقة، وتقسيمها إلى وحدات صوتية أصغر كالكلمات والمقاطع 

(. وقد أشارت 0100واألصوات ذات العالقة بالقدرة على التمييز السمعي الجيد )أبو ديار، البحيري، طيبة، محفوظي، وإيفرات، 

(، وكاليتون، ويست، سيرز، هولم، 0103(، والشبول، الشبول، العساسفة، والمومني، )0102ات: زايد، ورسالن، ويونس )دراس

( إلى أن امتالك الطفل لمهارات الوعي الصوتي في مرحلة 2020) .Clayton, West, Sears, Hulme, & Lervågوليرفاغ 

ة لديه في المراحل التعليمية الالحقة، وهذا ما يؤكد حاجة كل طفل إلى تنمية الطفولة المبكرة؛ مؤشر على سالمة القراءة والكتاب

وعيه الصوتي؛ للبدء في تعلّم مهارات القراءة والكتابة بنجاح. ويجب االلتفات إلى ضرورة بناء الوعي الصوتي لدى األطفال من 

تي طًا وتنفيًذا، مع ضرورة أن يُشّكل الوعي الصوخالل تخصيص وقت كاٍف لتدريباته، وبذل الجهد المقصود إلنجاح أنشطته تخطي

(. وألهمية امتالك أطفال الروضة مهارة الوعي الصوتي قبل التحاقهم 0100جزًءا أساسيًّا من برامج تعليم القراءة )سليمان، 

ي ذ تؤدي دوًرا حاسًما فبالصف األول من المرحلة االبتدائية؛ تتجلّى أهمية الدور التربوي الذي تقوم به معلمة رياض األطفال؛ إ

مسيرة تقّدم الطفل؛ كونها داعمة لنمو مهارات األطفال وتعليمهم من خالل ما تقّدمه من أنشطة وخبرات ووسائل متنّوعة؛ مما 

ة ييُسهم في إثارة دافعية األطفال للتعلم، إضافة إلى كونها مقّومة لنمو تلك الخبرات ومالحظة مدى تطّورها لديهم، والعمل على تنم

 (. 0115معارفهم وميولهم وقدراتهم إلى أقصى ما تسمح به إمكاناتهم )ناشف، 

بما تمتلكه معلمة رياض األطفال من كفايات  -باختالف احتياجاتهم وقدراتهم -ويستند تطوير مهارات الوعي الصوتي لألطفال 

ما تلقاه من برامج إعداد المعلمة قبل الخدمة،  مهنية، وخبرات تدريسية سابقة من معرفة وتدريب في هذا المجال؛ يكون من خالل
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كبرامج البكالوريوس المقّدمة في الجامعات، وفي أثناء الخدمة كبرامج التطوير المهني التعليمي التي تلتحق بها المعلمة من قِبل 

ّعالة في مرحلة لممارسات التدريسية الفإدارة التعليم، التي تلبي االحتياجات التدريبية، وتُعّزز المعرفة الكافية وتنميها لديها تجاه ا

ب(. وهنا تظهر أهمية مدى معرفة معلمات رياض األطفال لمهارات الوعي الصوتي، 0101الطفولة المبكرة )وزارة التعليم، 

ف إلى الطلبة الُمعّرضين لخطر صعوبات التعلم في القراءة بالسياق التعليمي، والحاجة إلى تقويم هذ المعرفة  هودورها في التَّعرُّ

بوصفها خطوة أولية وأساسية لتخطيط سياسة الُحقل التعليمية؛ بهدف تطوير وإعداد برامج تدريبية تعليمية لمعلمات رياض 

األطفال، ترّكز على تنمية الخبرات المعرفية والسلوكية لديهن عن ماهية مفهوم الوعي الصوتي، ومهاراته، وكيفية بناء األنشطة 

لتنمية تلك المهارات، واستخدام استراتيجيات التعلّم الفّعالة بما يخدم جميع األطفال، باختالف قدراتهم وإمكاناتهم  التعليمية المناسبة؛

 من خالل المنهاج التعليمي. 

 مشكلة الدراسة:

م المستمرة يفي الواقع الميداني للتعليم، تظهر الحاجة إلى تأهيل معلمات رياض األطفال وتدريبهن؛ لمواكبة عجلة تجويد التعل

في ظل التغييرات الحديثة التي تشهدها الممارسات التعليمية الحالية، وعلى الرغم مما تبذله معلمات رياض األطفال من جهود 

كمعلمة  -تعليمية لتنمية االستعداد اللغوي والقرائي لألطفال؛ إال أنه من خالل استقراء الواقع التعليمي وخبرة الباحثة األولى 

لُوحظ غياب معرفة معلمات رياض األطفال بمفهوم الوعي الصوتي ومهاراته، أو الخلط بينه وبين الطريقة  -الرياض األطف

الصوتية لتعليم ربط أصوات الحروف برسمها )مبادئ الحروف الهجائية(، حيث رّكزت أنشطة معلمات رياض األطفال في عملية 

الصوت بشكل الحرف، والقدرة على التمييز بين الحروف قراءةً وكتابةً، تعليم القراءة على تعليم الحروف الهجائية، عبر ربط 

دون المرور التدريجي بالمهارات التمهيدية الالزمة، التي تكون من خالل ممارسة األنشطة التدريبية المخصصة للوعي الصوتي 

ف وعي الصوتي وأهميته، ودوره في التَّ ضمن إجراءات التعليم. وقد تكون هذه الفجوة التدريسية بسبب قصور المعرفة بماهية ال عرُّ

إلى األطفال المعّرضين لخطر صعوبات التعلم، أو التدّخل المبكر معهم؛ األمر الذي قد يؤدي إلى ظهور مشكالت في عملية 

ذا فحسب، يس هإكساب األطفال مهارة القراءة عند التحاقهم بالمرحلة االبتدائية، الذي قد ينتج عنه صعوبات التعلم في القراءة. ل

وإنما تتأثر الممارسات في المرحلة االبتدائية المبكرة بنتائج جمع المعلومات في رياض األطفال، وعند عدم تدريس األطفال 

مهارات الوعي الصوتي؛ ستغيب المعلومات عن حالة األطفال، وينتج عن ذلك تأخر في تقديم التدخل المبكر المناسب مع مهارات 

 Bigozzi, Tarchi, Pinto, & Accortiير دراسة بيجوزي، ترشي، بينتو، وأكورتي جامانوسي الوعي الصوتي. وتش

Gamannossi (0106 إلى أن أسباب إخفاق األطفال في تعلم القراءة في حياتهم المدرسية، تعود إلى قصور مهارات الوعي )

رحلة االبتدائية يعانون من ضعف هذه المهارات من طلبة صعوبات القراءة في الم %11( أن 0100الصوتي. كما صّرح وسالتي )

في مرحلة رياض األطفال. أما في السياق البحثي العربي، فقد رّكزت معظم الدراسات على إثبات أهميتها أو استخدامها في برامج 

؛ وهو ما أو رياض األطفالتدخلية في تحسين مستوى القراءة لدى الُمعّسرين قرائيًّا أو الُمعّرضين لخطرها من المرحلة االبتدائية 

أثار التساؤل لدى الباحثيِن، وأوحى بوجود مشكلة تستدعي المعالجة في إطار المنهج العلمي؛ ومن هذا المنطلق جاءت مشكلة 

ف إلى مدى معرفة معلمات رياض األطفال بمفاهيم ومهارات الوعي الصوتي وقياسه في الطفولة  الدراسة، التي تحاول التَّعرُّ

 المبكرة.
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 أسئلة الدراسة:

 ما مستوى معرفة معلمات رياض األطفال بمفاهيم ومهارات الوعي الصوتي وقياسه في الطفولة المبكرة؟  -0

 دراسات عليا(؟ -ما مدى اختالف استجابات معلمات رياض األطفال، تبًعا لُمتغيّر المؤهل العلمي )بكالوريوس -0

 فأكثر(؟ 00سنوات،  01-6سنوات فأقل،  5ا لُمتغيّر الخبرة العملية )ما مدى اختالف استجابات معلمات رياض األطفال، تبعً  -3

 عالمية(؟ -أهلية -ما مدى اختالف استجابات معلمات رياض األطفال، تبًعا لُمتغيّر نوع الروضة )حكومية -2

 أهداف الدراسة:

ف إلى مستوى المعرفة لدى معلمات رياض األطفال بمفاهيم ومهارات الوعي الصوت-0  ي قياسه في الطفولة المبكرة.التَّعرُّ

ف إلى مدى اختالف معرفة معلمات رياض األطفال بمفاهيم ومهارات الوعي الصوتي وقياسه في الطفولة المبكرة تبًعا -0  التَّعرُّ

 لعدد من المتغيرات، وهي )لُمتغيّر المؤهل العلمي، الخبرة العملية، نوع المدرسة(.

 أهمية الدراسة:

لية أهميتها النظرية من كونها تتناول مكّونًا أساسيًّا لتعليم القراءة بنجاح، عبر لفت انتباه التربويين تستمد الدراسة الحا 

والقائمين على عملية التعليم في مجال الطفولة المبكرة إلى الضرورة الُملّحة بقيام معلمة رياض األطفال بتضمين أنشطة مفاهيم 

القرائي خالل العملية التعليمية لألطفال. وفي المجال البحث العلمي، ستكون هذه  الوعي الصوتي في تنمية مهارات االستعداد

التي تسلط الضوء على موضوع الدراسة، ولعلها نقطة انطالق إلى إجراء  -في حدود علم الباحثينِ -الدراسة من أوائل الدراسات 

نتائج هذه الدراسة اهتمام ُصنّاع القرار في مجال الطفولة  المزيد من الدراسات في هذا المجال. أما األهمية التطبيقية؛ فقد تُثير

المبكرة بأهمية تضمين مكثف ألنشطة مهارات الوعي الصوتي في المنهاج التعليمي لألطفال، أما بالنسبة لمعلمات رياض األطفال، 

ا طفال القراءة والكتابة. وفي هذفتؤكد الدراسة أهمية تطبيق مهارات الوعي الصوتي بوصفه جزًءا أساسيًّا من برامج تعليم األ

الصدد، تشّجع الدراسة على بناء برامج تدريبية وتأهيلية؛ ترفع من كفاءة المهارات التدريسية لمعلمات رياض األطفال، وتزيد 

ألطفال امن سالمة ممارستهن وتدّخالتهن التعليمية؛ مما يؤدي إلى تطوير وتحسين مستوى االستعداد اللغوي والقرائي، الذي يهيئ 

 لتعلّم القراءة والكتابة بسهولة في المرحلة االبتدائية.

 حدود الدراسة:

 اشتملت الدراسة على جميع رياض األطفال في مدينة جدة. الحدود المكانية:

 (.0101/ 0101ُجمعت البيانات خالل الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ) الحدود الزمانية:

 ض األطفال في الروضات الحكومية واألهلية والعالمية بمدينة جدة.معلمات ريا الحدود البشرية:

اقتصرت الدراسة الحالية على قياس مستوى معرفة معلمات رياض األطفال بمفاهيم ومهارات الوعي  الحدود الموضوعية:

 الصوتي، وقياسه في الطفولة المبكرة.
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 مصطلحات الدراسة: 

 ((:Kindergarten Teachersمعلمات رياض األطفال 

هي المعلمة الُمعّدة في كليات قسم رياض األطفال، والمؤهلة تأهياًل تربويًّا وعلميًّا للعمل في رياض األطفال، التي تتراوح   

(. وتعّرف إجرائيًّا في هذه الدراسة بأنها: المعلمة التي تُدّرس األطفال 0115( سنوات )عبد السميع والحوالة، 6-3أعمارهم من )

 اض األطفال.في مقرات ري

 (:Phonemic Awareness)الوعي الصوتي 

يُقصد بالوعي الصوتي: قدرة الفرد على إدراك ومعالجة األصوات في الكلمات المنطوقة، من خالل الفونيم الصوتي الواحد،   

صوات؛ لتكوين (. وتشتمل هذه القدرة على التالعب باألMacmillan, 2002أو الكلمات أو المقاطع الصوتية للكالم المسموع )

 & Matherكلمات متشابهة أو مختلفة، من خالل الحذف واإلضافة والتبديل بين الوحدات الصوتية في الكلمة المسموعة )

Wendling, 2011 ويّعرف إجرائيًّا في هذه الدراسة بأنه: الدرجة الكلية التي حصلت عليها معلمات رياض األطفال من خالل .)

 عّدها الباحثان، وتقيس مدى معرفتهن بمفاهيم ومهارات الوعي الصوتي وقياسه في الطفولة المبكرة.استجابتهن لألداة التي أ

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

يتناول الباحثان اإلطار النظري عبر استعراض المفاهيم المرتبطة بهذه الدراسة كمفهوم الوعي الصوتي، وأهميته،  

ة العالقة التي تربطه بربط أصوات الحروف برسمها )مبادئ الحروف األبجدية(، وصعوبات ومستوياته، ومراحل نموه، وطبيع

القراءة، والتّعّرف إلى مؤشرات ضعفه، وأهمية التدريب على مهاراته في مرحلة الطفولة المبكرة، مع إلقاء الضوء على دور 

 معلمة رياض األطفال في تنمية تلك المهارات.

 يته:مفهوم الوعي الصوتي وأهم

حظي الوعي الصوتي باهتمام الباحثين والتربويين؛ نظًرا ألهميته ودوره في اتساق البناء اللغوي السليم، كما تعّددت 

( الوعي الصوتي بأنه: "الوعي 0115/0112(، فقد ّعرف ميرسر وميرسر )0101تعاريفه في األدبيات والتربويات )سالم، 

وات فردية، وتظهر عندما يمارس المتعلم القدرة على االستماع، والتّعّرف، ومعالجة الشعوري بأن اللغة المنطوقة مؤلفة من أص

(. فهو إدراك الطفل بأن الكلمات المنطوقة تتكّون من أصوات صغيرة 256األصوات الفردية في الكلمات المنطوقة" )ص. 

(. والفونيم أصغر األصوات 0102فى، منفردة، عبارة عن وحدات صوتية صغيرة )فونيمات(، وليست وحدة صوتية واحدة )مصط

(. 0100في الكلمة المسموعة، ولها داللة وظيفية؛ إذ تُستخدم لتغيير معنى كلمة في اللغة التي هي جزء منها )أبو الديار وآخرون، 

للغة،  وتيكما يتضّمن الوعي الصوتي عدة مهارات تنتمي في األساس إلى عدة مستويات لها القدرة على التعامل مع النظام الص

 (.0100وتشتمل على: مهارة االستماع، والوعي باألصوات، والوعي بالمقاطع الصوتية للكلمات )الشخص والجارحي، 

كما تكمن أهمية الوعي الصوتي في كونه أحد الركائز األساسية الكتساب مهارات القراءة؛ حيث يعمل على النمو القرائي   

 ف تمثّل أصواتًا، كما أن الوعي الصوتي من متطلّبات تطوير المبدأ األبجدي،في المنظومة األلفبائية، التي هي حرو
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الذي يشير إلى عالقة الصوت بالرمز؛ إذ يتدّرب الطفل على التحليل والتركيب؛ ليتمّكن من التمييز واإلنتاج على المستوى  

، ربطًا لبدايات الكلمات ذات المقاطع المتشابهة ونهاياتهااللفظي بداية، ثم التعامل مع الرموز المكتوبة في القراءة؛ مما يُشّكل لديه 

بينما يظهر الجانب اآلخر ألهمية الوعي الصوتي في خطورة إهماله عند البدء في تعليم القراءة؛ لما يترتب على أغلب األحوال 

 (.0101في حدوث العسر القرائي )سالم، 

 مستويات الوعي الصوتي:

ستويات يمّر بها الطفل بالتدّرج من األسهل إلى األصعب؛ إذ ترتبط باألنشطة التي يشتمل الوعي الصوتي على خمس م

 (، وهي كالتالي: Adams, 1990يجب على معلمة رياض األطفال تنميها خالل العلمية التعليمية )

ير لكلمات المسجوعة والغ، وهو القدرة على تمييز ا-أي المتشابهة باإليقاع والقافية-الوعي بالكلمات المنغمة المستوى األول: 

 مسجوعة، أو اإلتيان بكلمات لها نفس النغمة؛ مما يساعد على تصنيف الكلمات.

ويتضمن القدرة على التمييز السمعي لألصوات في الكلمات المنطوقة، ويستلزم معرفة أن الكلمة تتكون من المستوى الثاني: 

، بدءاً بتمييز الصوت األول واألخير من الكلمة، ثم الصوت سلسلة من األصوات يمكن تمييزها وعزلها عن بعضها البعض

 الوسط، وإدراك الحركات القصيرة، واختالف الفونيمات.

ويتضمن القدرة على دمج األصوات من خالل االستماع لعدد من األصوات ودمجها مًعا؛ لتكوين الكلمات، المستوى الثالث: 

صوات المسموعة أثناء تكوين الكلمات؛ مما يُمثل تحديًا لذاكرة العاملة، ثم التسمية وتتطلب هذه المهارة القدرة على االحتفاظ باأل

السريعة للكلمة المكونة من خالل ربط تلك األصوات، وتنمي هذه المهارة قدرة الطلبة على قراءة الكلمات المألوفة غير المألوفة 

 بشكل صحيح.

المنطوقة إلى أصوات ومقاطع المكونة لها، ويمكن للطلبة تقسيم األصوات ويتضمن القدرة على تجزئة الكلمات المستوى الرابع: 

 أثناء نطقهم للكلمات شفهياً برفع أصبع واحد لكل صوت أو مقطع يسمعونه. 

ويتضمن القدرة على التالعب باألصوات من خالل الحذف، واإلضافة، واإلبدال؛ مما يساعد على توسيع المستوى الخامس: 

 ند الطلبة. اإلدراك اللغوي ع

 مراحل نمو مهارات الوعي الصوتي في مرحلة الطفولة المبكرة:

هناك العديد من المتطلّبات التي نستطيع التنبؤ من خاللها بعملية النمو الصحيحة للوعي الصوتي، وبمراحل عمرية محددة 

 من السنوات األولى، فمن عمر ثالث إلى يتقنها الطفل العادي؛ إذ تتطّور مهارات الوعي الصوتي وفق مراحل عمرية مختلفة تبدأ

ف على الكلمات المقفّاة عن طريق األناشيد  أربع سنوات تنمو لدى الطفل مهارة القافية بشكل طبيعي تلقائي، من خالل التَّعرُّ

ند سماع قفّاة يرّددها عولديه القدرة كذلك على تذّكر كلمات م -سواء لها معنى أو ال  -المختلفة، كما يستطيع أن يؤلّف كلمات ُمقفّاة 

األناشيد. أما في عمر أربع سنوات إلى خمس سنوات؛ فتتطّور مهارة القافية، ويصبح لدى الطفل القدرة على تأليف كلمات مقفاة، 

ف على المقاطع المختلفة والتمييز بينها، ولديه قدرة على تحليل الكلمات إلى مقاطع،   باإلضافة إلى قدرته على التَّعرُّ
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ظهر لديه كفاءة متشابهة في القدرة على تركيب كلمات من مقاطع. وفي عمر خمس إلى ست سنوات؛ يصبح قادًرا كما ت

على تقسيم المقاطع إلى وحدات صوتية )فونيمات(، وتركيب وتذّكر كلمات من وحدات صوتية مختلفة )خصاونة، الخوالدة، 

 (.0106ضمرة، وأبو هواش، 

 أصوات الحروف برسمها )مبادئ الحروف األبجدية(: عالقة الوعي الصوتي بتعليم ربط

تعّد ربط أصوات الحروف برسمها )مبادئ الحروف األبجدية( المهارة الثانية التالية في ترتيب التسلسلي المنظّم لتعليم 

اسة يث تهدف إلى درالقراءة؛ وتشّكل أساًسا يعلّم األطفال المبدأ الهجائي، الذي يساعد على تحسين مهارات القراءة والتهجئة، ح

العالقة بين األصوات المنطوقة والرموز المكتوبة، فلكل حرف صوت، وصوت الحرف أول خطوة في تعليم ربط أصوات 

الحروف برسمها، وذلك بالربط بين الصوت والرمز؛ لذلك يمكن القول بأن إتقان األطفال مهارة ربط أصوات الحروف برسمها 

(، وهنا تبرز العالقة بين تعلّم ربط أصوات الحروف برسمها والوعي الصوتي ,011)رجب، يعتمد على مهارة الوعي الصوتي 

بأنها عالقة سببية ثنائية االتجاه، فالوعي الصوتي أساس يُبنى عليه وخطوة أولية تسبق مهارة تعليم ربط أصوات الحروف برسمها 

ي الكلمات؛ حتى يتمّكنوا من الربط بين أصوات الحروف في عملية القراءة، ويحتاج األطفال وقتًا للتعّرف على األصوات ف

وأشكالها، والقدرة على فصل األصوات في الكلمة، ومن ثّم دمجها؛ مما يهيئ فرص النجاح في عملية القراءة )جابر وشعبان 

كون بضم ( أن التدريس الفّعال ي0111) National Reading Pane(. وقد أوضحت جمعية القراءة الوطنية 0102والسيد، 

  .(Chandler, 2005) التدريب على الوعي الصوتي مع التدريب على ربط أصوات الحروف برسمها

 عالقة الوعي الصوتي بصعوبات القراءة:

توفّر االختالفات في المهارات المعرفية التي تظهر في مرحلة الطفولة المبكرة رؤى تنبؤية حول مخاطر صعوبات التعلم 

 ,Barnes Clemensصة العالمات المبكرة لخطر الصعوبات المصاحبة للقراءة والكتابة والرياضيات )عند دخول المدرسة، وخا

Fall, Roberts, Klein, Starkey, & Flynn, 2020 ؛ وبناًء على ذلك يُمثّل الوعي الصوتي المدخل الرئيس الذي يهيئ)

ا للتن بؤ بالمهارات القرائية في المرحلة االبتدائية )الدليمي والوائلي، لعملية االستعداد القرائي لدى أطفال الروضة، ومؤشًرا مهّمً

(. ويعّد الوعي الصوتي مطلبًا أوليًّا لتعلّم مهارات القراءة، والمفتاح الذي يسهّل عملية اكتساب تلك المهارات بنجاح. وتعود 0111

قصور مهارات الوعي الصوتي؛ مما يترتّب عليه إلى  -خاصة في مراحل التعليم األولى -كثير من مشاكل تعليم اللغة العربية 

قصور في الجوانب األخرى، حيث يعّد الوعي الصوتي من أكثر المستويات اللغوية ارتباطًا بمهارة القراءة والكتابة )العشيري، 

ن ( أنه بدون إتقان مهارات الوعي الصوتي لن يتمكّ 0103) Bingham and Patton(، كما أوضح بينغهام وباتون ,010

األطفال من الوصول إلى الهدف المنشود المتمثّل في إتقان القراءة، وقد أّكدت الدراسات المعنية بالضعف القرائي وتتبع صعوبات 

(، Gellert & Elbro, 2018(، و)0102(، و)منتصر، الشايب والعيس، 0101القراءة، كدراسات: )التميمي وابن الفقيه، 

( وجود عالقة ارتباطية متبادلة بين الوعي الصوتي والعسر Wren, Harding, Goldbart, & Roulstone, 2018و)

القرائي؛ وعلى إثر ذلك يمكن القول: إن الطلبة الذين لم يكونوا على مستوى كاٍف من الكفاءة للوعي الصوتي؛ يكونون أكثر 

 (.0100عرضة لخطر صعوبات القراءة في المستويات التعليمية الالحقة )أبو الديار وآخرون،
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 مؤشرات ضعف مهارات الوعي الصوتي: 

تتطّور مهارات الوعي الصوتي لدى األطفال بمعدالت مختلفة ومتفاوتة، فالطفل العادي ينمو لديه مهارات الوعي الصوتي  

ا مبشكل تلقائي طبيعي خالل سنوات الطفولة المبكرة، بينما طفل آخر تظهر لديه اضطرابات في نمو مهارات الوعي الصوتي؛ م

يجعله تحت دائرة خطر التعّرض لصعوبات التعلم مستقباًل، وتظهر آثاره في التحصيل األكاديمي بالمرحلة االبتدائية )محمد، 

(. وفي هذا الصدد، يوجد العديد من المؤشرات التي تُشير إلى أن الطفل يواجه مشكلة في اكتساب مهارات الوعي الصوتي 0112

ونها تُشّكل إعاقة خفية تُنذر بالخطر دون أن نلقى لها بااًل، ولعل من أهمها: مشاكل في تعلم األناشيد، ويجب علينا االنتباه إليها؛ ك

وعدم االستمتاع باالستماع إلى القصص التي تحتوي على قافية، وعدم القدرة على عّد المقاطع الصوتية في الكلمة، وصعوبة 

تكرار الصوت أو الجناس، والخلط بين الكلمات المتشابهة، وصعوبة في تحديد أول صوت يتم سماعه بالكلمة، وصعوبة مالحظة 

 .(.Johnson, n.dمزج األصوات الفردية في الكلمات أو تبديلها أو حذفها )

 أهمية التدريب على مهارات الوعي الصوتي في مرحلة الطفولة المبكرة:

على التعامل مع الكلمات الجديدة؛ مما يُثري  يُسهم التدريب على مهارات الوعي الصوتي في إكساب األطفال القدرة

الحصيلة اللغوية لديهم، ويساعد على زيادة إنتاجهم اللغوي، وفهم الكلمات المسموعة؛ مما يجعلها مألوفة لديهم سمعيًّا، ويسهل 

الية )جاب القراءة والكتابة بفععليهم فيما بعد قراءتها وهجاؤها. ويعّد ثمار ذلك التدريب من أهم عوامل النجاح التي تساند في تعليم 

( أن الوعي الصوتي داللة حاسمة في التمييز بين الطلبة 0101(، وعبابنة وعواد )0111(. وقد أّكدت دراستا السيد )0100هللا، 

ول: قالعاديين وأقرانهم من ذوي صعوبات التعلم في القراءة، فكلما زادت مهارات الوعي الصوتي؛ قّل عسر القراءة؛ لذا يمكن ال

إن التدريب على الوعي الصوتي يُسهم بشكل كبير في خفض مشكالت عسر القراءة بين األطفال الصغار، وعندما ال تتطّور 

المهارات الصوتية بشكل طبيعي، أو عندما يوجد أطفال بخلفية لغوية تكاد تكون محدودة؛ تتجلى الحاجة الملّحة إلى أهمية إدراج 

الصوتي من خالل برامج وقائية تدخلّية لألطفال الُمعّرضين لخطر صعوبات التعلم في القراءة تدريبات تنمية مهارات الوعي 

 (. 0115/0112)ميرسر وميرسر، 

وفي السياق ذاته، تجدر اإلشارة إلى أهمية التدّخل المبكر بمرحلة الطفولة المبكرة في الكشف المبكر عن قصور الوعي 

آثاره المرتبة في العجز القرائي بالمرحلة االبتدائية، وقد أثبتت العديد من الدراسات، ومنها   الصوتي، والعمل على تنميته؛ للحّد من

 ,Lonigan Purpura,  Wilson(، وLaing, 2005(، و)Elbro & Petersen,2004(، و),011دراسات: عبد هللا ) 

Walker, & Clancy-Menchetti, 2013(و ،))Hsin, 2007و ،)Kirk & Gillon, 2007 التأثير اإليجابي للتدخالت ))

المبكرة القائمة على البرامج التدريبية لمهارات الوعي الصوتي في تحسين مستوى الوعي الصوتي لدى األطفال الُمعّرضين 

لخطر صعوبات القراءة؛ مما يقلّل من خطر التعّرض للعسر القرائي، وتُسهّل علمية اكتساب القراءة في مرحلة مبكرة. وهذا ما 

، من خالل توفير الدعم RTIق مع أهم التوّجهات الحديثة للتربية الخاصة، التي تستند إليها مبادئ نموذج االستجابة للتدّخل يتف

الالزم والخدمات التعليمية المناسبة الحتياجات األطفال وقدراتهم في وقت مبكر؛ األمر الذي يُسهم في تخفيض أعداد المحالين 

مراحل التعليمية الالحقة، ويُقلّل من خطورة الوقوع في دائرة صعوبات التعلم بالقراءة مستقباًل لخدمات التربية الخاصة بال

(Bollman et al., 2007.) 
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 دور معلمة رياض األطفال في تنمية مهارات الوعي الصوتي:

ن غة المنطوقة وفهمها دويبدى األطفال استعداًد فطريًّا لتطوير مهارات الوعي الصوتي؛ إذ لديهم القدرة على استعمال الل

تدريب؛ إال أن هناك حاجة ُملّحة للتدريب على تنمية تلك المهارات من أجل البدء في تعلم مبادئ القراءة والكتابة. واستناًدا على 

ة، فما سبق؛ تظهر حاجة الطفل إلى التعليم المباشر لمهارات الوعي الصوتي، من خالل تخطيط وتنفيذ أنشطة تدريبية تعليمية هاد

بما يتناسب مع خصائص نموه اللغوي ومهاراته النمائية، مع الحرص على توّجه انتباه الطفل للصوت الذي يُدّرب عليه بصورة 

 (.0100تتسم بالتشويق والمتعة واللعب )سليمان، 

ي صوتوفي هذا الجانب، تقع على عاتق معلمة رياض األطفال المسؤولية الكبرى في تدريس أنشطة مهارات الوعي ال

ضمن األنشطة التعليمية التي تقّدمها للطفل؛ إذ تتضّمن تلك األنشطة التعامل مع األصوات المحكية في اللغة على نحو منفرد 

واالشتعال عليها، ومن األنشطة التي يمكن تدريب الطفل على القيام بها في هذا المجال: سرد القصص التي فيها القافية والجناس، 

س، جد(، م -سيطة التي تتضّمن السجع، إلى جانب أنشطة تقوم على تجزئة الكلمة إلى جزأين، مثل: )مسجدوأنشطة األناشيد الب

أسود(، وأنشطة تدريب على عّد عدد الكلمات التي يسمعها في -وأنشطة أخرى تقوم بضم جزأين مًعا لتكوين كلمة، مثل: أس، ود

بيتي الثاني؟ كذلك عّد األصوات التي يسمعها الطفل في الكلمة الواحدة،  الجملة، مثل: كم كلمة تسمع في الجملة اآلتية: المدرسة

وتدريبيه على تقسيم األصوات في الكلمة المسموعة، مثل: كم صوتًا تسمع في كلمة أسد؟ أو دمج األصوات لكي يكّون كلمة جديدة، 

تعويض صوت بصوت آخر، مثل: قلب تصبح مثل: أصوات الحروف )ما، سا، كا(، التي تُكّون كلمة سمًكا، أو مسًكا، وأيضا 

كلب، وحذف صوت ونطق بقية الكلمة، مثل: بحر تصبح حر، أو يمكن التصفيق عند سماع كلمتين تبدآن أو تنتهيان بالصوت 

 (.0103؛ محمد وعواد، 0100نفسه، مع ضرورة دعم تلك األنشطة بالصور المناسبة للمفردات المسموعة )الشاويش، 

 ,Cheesman, McGuireمان، ماكجواير، شانكويلر، وكوين زرد أعاله، أشارت نتائج دراسة تشيوبناًء على ما و 

Shankweiler & Coyne( .0111 إلى أن برامج إعداد المعلمين بالجامعة؛ قد ال تزّود المعلمين المستقبلين بالمحتوى أو )

ذه الفجوة واالرتقاء بأداء معلمة رياض األطفال، وقيامها الممارسة الكافية فيما يتعلّق بتعليم مهارات الوعي الصوتي، ولسّد ه

بدورها التعليمي على أكمل وجه، وتحقيق النجاح المنشود في إكساب األطفال مهارات الوعي الصوتي؛ تظهر ضرورة تزويد 

رة، وتحسين فولة المبكمعلمات رياض األطفال بالخبرات المعرفية النظرية والعملية في تنمية مهارات الوعي الصوتي للمرحلة الط

أداهن الصفي، من خالل إعداد البرامج التعليمية المتنّوعة، التي تهدف إلى إكساب معلمات رياض األطفال أهم الخبرات التعليمية 

تينز رالمؤثرة، واستراتيجيات التعلم المناسبة لكل مهارة، والممارسات الفّعالة المبنية على األدلة والبراهين، وقد أّكدت دراسة ما

( وجود ارتباط إيجابي بين تطبيق أفضل الممارسات من قِبل 0115) Martens, Flowers, & Mulhall، فالورز ، ومولهال 

 المعلمين وارتفاع التحصيل الدراسي للطلبة. 

 ،وتجدر اإلشارة إلى ضرورة التنمية المهنية المستمرة لمعلمات رياض األطفال، التي تساعد على رفع مستوى األداء

وتجويد العملية التعليمية لألطفال وتطويرها؛ كونها خطوات جادة نحو تعزيز عملية نمو االستعداد القرائي وتطويره بشكل سليم 

لدى الطفل، بما يتوافق مع أفضل الممارسات واالستراتيجيات القائمة على األدلة؛ للتقليل من خطر صعوبات التعلم في القراءة، 

 للمراحل التعليمية الالحقة،  وتحقيق نواتج تعلم أفضل
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( آلثار تدريب معلمات رياض 0101، )Wood, & Thompson  Goodnightويدعم ذلك ما أظهرته نتائج دراسة 

األطفال في أثناء الخدمة، التي زادت المعرفة بالممارسات واالستراتيجيات القائمة على األدلة؛ وبالتالي زاد استخدمها من ِقبل 

 ء بدء تعليم القراءة.المعلمات في أثنا

 الدراسات السابقة:

هناك عدًدا من الدراسات السابقة التي أُجريت في بيئات مختلفة، تناولت بعض الجوانب التي تشابهت في موضوعها 

 وإجراءاتها من الدراسة الحالية. ويمكن استعراض الدراسات السابقة والتعليق عليها كاآلتي:

رات الوعي الصوتي بشكل أساسي في مرحلة الطفولة المبكرة والصف األول االبتدائي؛ نظًرا ألهمية استهداف تنمية مها

( دراسة وصفية هدفت إلى 0111) al. Cheesman etفقد عكف الباحثون التربويون على دراسته، وأجرت تشيزمان وآخرون 

ف على مدى المعرفة بمهارات الوعي الصوتي لدى معلمي التعليم العام للصف  األول االبتدائي، ومعلمي التربية الخاصة، التَّعرُّ

( معلًما ومعلمة، واستخدم الباحثون 003ومعلمي رياض األطفال في سنتهم التدريسية األولى، واشتملت عينة الدراسة على )

بين ربط ( فقرة، وأظهرت نتائج الدراسة وجود معرفة محدودة بمهارات الوعي الصوتي والخلط بينها و05اختباًرا مكّونًا من )

 أصوات الحروف برسمها، وعدم قدرة المعلمين بشكل عام على اختيار األنشطة المناسبة لتنمية تلك المهارات.

( بدراسة شبه تجريبية؛ للتّعّرف 0100ولكونه مدخاًل لتنمية المهارات اللغوية في مرحلة الطفولة المبكرة؛ لذا قامت هاللي )

مهارات الوعي الصوتي وأثره في مهارات اللغوية لدى طفل الروضة، وشملت عينة  على فاعلية األنشطة القصصية في تنمية

( طفاًل وطفلة، واستخدمت الباحثة اختباًرا قبليًّا وبعديًّا وأنشطة قصصية من إعدادها، وأظهرت نتائج الدراسة وجود 30الدراسة )

ية موجبة بين النمو لمهارات الوعي الصوتي ومهارات فروق ذات داللة إحصائية لصالح االختبار البعدي، ووجود عالقة ارتباط

 اللغة االستقبالية والتعبيرية.

( شبه التجريبية واآلثار الطويلة المدى للوعي الصوتي على اكتساب مهارتي 0106) Suggateكما حلّلت دراسة سوجيت     

( طفاًل وطفلة من 0,ّونت عينة الدراسة من )ربط أصوات الحروف برسمها والطالقة، وتداخلها مع مهارة الفهم القرائي، وتك

أطفال الروضة، واستمرار متابعتهم للصف الثالث االبتدائي، واستخدم الباحث اختباًرا قبليًّا وبعديًّا من إعداده لمهارة ربط أصوات 

بي لتدّخالت الوعي الحروف برسمها، ومهارة الطالقة، ومهارة الفهم القرائي. وكشفت نتائج الدراسة عن وجود ارتباط إيجا

 الصوتي ذات أثر على المدى البعيد في تحسين ربط أصوات الحروف برسمها والطالقة والفهم القرائي.

( في دراستهما ,010وألثر قصور مهارات الوعي الصوتي في مرحلة الطفولة المبكرة، فقد سعى عبد العظيم وسالم ) 

ي قائم على استراتيجيات التعلم الذاتي لعالج قصور الوعي الفونولوجي لدى التجريبية إلى التّعّرف على فاعلية برنامج تدريب

( طفاًل وطفلة موزعين على مجموعتين ضابطة وتجريبية، إذ استخدم الباحثان اختبار 31أطفال الروضة، من خالل استهدافهما )

رات الوعي الفونولوجي. أظهرت نتائج الدراسة مصفوفات رافن، ومقياًسا لمهارات الوعي الصوتي، وبرنامًجا تدريبيًّا لتنمية مها

 فاعلية البرنامج الُمستخدم لصالح المجموعة التجريبية للقياس البعدي. 
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ف على فاعلية برنامج ُمقترح؛ لتنمية الوعي الصوتي لدى 0102كما قامت مصطفى )  ( بدراسة تجريبية هدفت إلى التَّعرُّ

( طالبة، موّزعة على مجموعتين: 51العربية السعودية، على عينة عشوائية قوامها )طالبات الصف األول االبتدائي في المملكة 

ا وبعديًّا لقياس واختباًرا قبليًّ  -من إعدادها -ضابطة وتجريبية، واستخدمت الباحثة استبيانًا وبرنامًجا مقترًحا لتنمية الوعي الصوتي 

 اللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية.الوعي الصوتي، وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات د

( بدراسة شبه تجريبية، 0102وباعتبار الوعي الصوتي من أهم العوامل المؤثرة في تعلّم التهجي، قام بكري وعبد القادر )

 ،هدفت إلى التّعرف على فاعلية وحدة قائمة على الوعي الصوتي في عالج أخطاء التهجي لدى طلبة الصف الرابع االبتدائي

( طالبًا، موّزعة على مجموعين: ضابطة وتجريبية، واستخدم الباحثان برنامًجا تدريبيًّا قائًما على 61وتكّونت عينة الدراسة من )

وكشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق جوهرية ذات  -من إعدادهما -الوعي الصوتي، واختباًرا قبليًّا وبعديًّا لقياس مهارة التهجي 

 لصالح المجموعة التجريبية، التي تلقّت تدريبًا للوعي الصوتي في االختبار البعدي.داللة إحصائية؛ 

 التعليق على الدراسات السابقة:

قدر  –من خالل استعراض الدراسات السابقة، يمكن تحديد الفجوة البحثية التي تحاول الدراسة الحالية اإلسهام في تغطيتها 

( بدت الحاجة الُملّحة لتنمية المعرفة بمهارات الوعي 0111. )Cheesman et alففي دراسة تشيزمان وآخرين  –اإلمكان 

الصوتي لمعلمي الصف األول االبتدائي والتربية الخاصة ورياض األطفال؛ إذ تؤثر هذه المعرفة في قدرتهم على تدريس مهارات 

قة ارتباطية بين نمو مهارات الوعي ( وجود عال0100الوعي الصوتي للطلبة وتطويرها لديهم. كما أظهرت دراسة هاللي )

( على وجود ارتباط إيجابي لتدّخالت الوعي الصوتي 0106) Suggateالصوتي والمهارات اللغوية، وأكدت دراسة سوجيت 

على المدى البعيد في تحسين مهارات القراءة األخرى؛ مما يوّضح أهمية التدّخل المبكر الذي قامت به دراسة عبد العظيم وسالم 

 (؛ إذ أظهرت فعالية برنامج تدريبي لعالج قصور الوعي الصوتي لدى أطفال الروضة.,010)

( 0105وبالنظر إلى الدراسات المهتمة بتنمية الوعي الصوتي لدى الطلبة الصفوف األولية، فقد أظهرت دراسة السريع )

ي في تنمية مهارة القراءة لدى الصف األول تصّورات ومعتقدات عالية لدى معلمي الصفوف األولية بأهمية أنشطة الوعي الصوت

( على فاعلية برنامج تدريبي لتنمية الوعي الصوتي لدى طالبات الصف األول 0102االبتدائي، بينما رّكزت دراسة مصطفى )

بة طل ( على فاعلية تنمية الوعي الصوتي لتحسين أخطاء التهجي لدى0102االبتدائي، في حين رّكزت دراسة بكري وعبد القادر )

 الصف الرابع االبتدائي. 

كما  .وبناًء على ما تقّدم، يظهر التشابه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة في كونها اهتمت بمهارات الوعي الصوتي

إال أن الدراسة الحالية تميّزت بالمنهجية واألداة المستخدمة. Cheesman et al (0111 )تشابهت مع دراسة تشيزمان وآخرين 

األولى من نوعها في بيئتها التي تسلّط الضوء على معرفة معلمات  –في حدود علم الباحثينِ  –عن الدراسات السابقة في كونها 

ل أن مرياض األطفال بمفاهيم ومهارات الوعي الصوتي، وقياسه في الطفولة المبكرة. وتعّد هذه الدراسة جديدة في بيئتها؛ لذا يُؤ

 تكون إضافة مرجعية لألدب التربوي بشكل عام، ولما سبقها من الدراسات بشكل خاص.
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 منهج الدراسة وإجراءاتها:

 منهج الدراسة:

اتبعت الدراسة الحالية المنهج الوصفي المسحي، وبواسطة استخدام هذا المنهج يمكن للباحثين وصف مدى معرفة معلمات 

الوعي الصوتي وقياسه؛ حيث يتالءم هذا المنهج الذي مع طبيعة الدراسة ومشكلتها وأهدافها، رياض األطفال بمفاهيم ومهارات 

( بأنه: المنهج الذي يصف الظاهرة المدروسة على أرض الواقع من حيث: طبيعتها ودرجة توافرها 0111ويّعرفه العساف )

 (.010)ص

 مجتمع الدراسة وعينتها:

علمات رياض األطفال في الروضات الحكومية واألهلية بمدينة جدة، البالغ عددهن تقريبًا استهدفت الدراسة الحالية جميع م     

( معلمة 031( روضة عالمية، في حين كانت عينة الدراسة )000( روضة أهلية، و)022( روضة حكومية، و)1,(، في )3622)

 استجبن على األداة المحددة لهذه الدراسة.

 وصف العينة:

 وصف اإلحصائي للُمشاِركات في الدراسة وفقًا للُمتغيّرات المستقلة موضع الدراسة.( ال0يوضح الجدول )

 (: الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق المتغيّرات المستقلة1جدول )                     

 النسبة المئوية % العدد التصنيف المتغير

 73.1 95 بكالوريوس المؤهل العلمي

 26.9 35 دراسات عليا

 46.9 61 سنوات فأقل 5 عدد سنوات التدريس

 31.5 41 سنوات 6-10

 21.5 28 سنة فأكثر 11

 34.6 45 حكومي نوع الروضة

 59.2 77 أهلي

 6.2 8 عالمي

 

( %0671( من عينة الدراسة، مقابل )%370,تُشّكل معلمات رياض األطفال الالتي يحملن شهادة البكالوريوس )المؤهل العلمي: 

 (.0ات عليا. ينظر الجدول )دراس

( سنوات فأقل؛ 5( أن معلمات رياض األطفال الالتي عدد سنوات تدريسهن ضمن نطاق )0يبيّن الجدول )عدد سنوات التدريس: 

 (،%2671يُشّكلن من عينة الدراسة ما نسبته )
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(، أما المعلمات الالتي %0276) ( سنوات فبلغن01( سنوات إلى )6بينما المعلمات الالتي عدد سنوات تدريسهن ضمن نطاق ) 

 (.0(. ينظر الجدول )%0075( فأكثر فبلغن )00عدد سنوات تدريسهن ضمن نطاق )

( %5170( من عينة الدراسة، بينما )%32.6تُشّكل معلمات رياض األطفال الالتي ينتمين للروضات الحكومية )نوع الروضة: 

 (.0فقط للروضات العالمية. ينظر جدول ) (%670ينتمين إلى الروضات األهلية، في حين ينتمي )

 أداة الدراسة: 

صّمم الباحثان اختباًرا يهدف إلى قياس مدى معرفة معلمات رياض األطفال بمفاهيم ومهارات الوعي الصوتي وقياسها 

( فقرة، تقيس مستوى 01ن )في الطفولة المبكرة، وقد عاد الباحثان إلى األدب التربوي السابق لبناء أداة الدراسة، وتّكون االختبار م

المعرفة لدى معلمات رياض األطفال، من خالل االستجابة عليه باختيار إجابة من بين بدائل متعددة. كما تضّمنت األداة قسًما 

ا بالُمتغيّرات المستقلة للدراسة، وهي: المؤهل العلمي، وعدد سنوات التدريس، ونوع الروضة.  خاّصً

 صدق األداة وثباتها:

: وهو التحقّق من صدق أداة الدراسة من خالل نوعين: )أ( الصدق الظاهري وذلك بتحكيم المحّكمين من أهل  الصدق: أوًلا

االختصاص، حيث ُحّكمت من قِبل ثالثة محكمين، وإجراء التعديالت الالزمة. و)ب( االتساق الداخلي وهو التحقّق من قوة 

ال التي تنتمي إليه، ودرجة ارتباط كل فقرة مع الدرجة الكلية للمقياس، من االرتباط بين درجات كل فقرة من الفقرات في المج

(، 0خالل حساب معامل ارتباط بيرسون بين فقرات المقياس والدرجة الكلية للمقياس، وكانت النتائج كما هو مبيّن في الجدول )

اخلي بين الفقرات، وتراوحت معامالت ؛ مما تشير إلى وجود اتساق د%0وكانت قيم معامالت االرتباط عند مستوى داللة 

(؛ األمر الذي يدّل على صدق مفردات المقياس، التي قاست مدى معرفة المعلمات على كل فقرة 17160-17520االرتباط ضمن )

 من فقرات المقياس.

 (: معامل ارتباط بيرسون بين فقرات اًلستبانة والدرجة الكلية لالستبانة.2الجدول )

 معامل الفقرة

 باطارت

 بيرسون

معامل ارتباط  الفقرة

 يرسون

 معامل الفقرة

 ارتباط

 بيرسون

 معامل الفقرة

 ارتباط

 بيرسون

1 .577** 6 .542** 11 .860** 16 .845** 

2 .962** 7 .897** 12 .760** 17 **160. 

3 .886** 8 .864** 13 .790** 18 .888** 

4 .653** 9 .567** 14 **222. 19 834** 

5 .602** 10 .932** 15 .625**   

 .%5. *االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة %0**االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة 
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: يُقصد بثبات أداة الدارسة ثبات النتائج عند إعادة قياس الشيء نفسه عدة مرات متتابعة، من خالل حساب ثانياا: الثبات

ا؛ مما يؤكد ثباتًا عاليًا للمقياس وصالحيته 17161نت النتائج أن معامل الثبات )معامل كرونباخ ألفا، وقد بيّ  (، وهي قيمة عالية جّدً

 (.3للتطبيق واالطمئنان لنتائجه، كما يبيّن الجدول )

 (: معامل ثبات ألفا كرونباخ لمحاور الدراسة3جدول )                               

 لفا كرونباخمعامل أ عدد العبارات المحاور

 0.969 01 المقياس

 المعيار اإلحصائي لتصحيح أداة الدراسة:

ُصّححت االستبانة وفق مقياس ليكرت الثنائي، حيث تمت اإلشارة برقم )واحد( على اإلجابة الصحيحة، وبالرقم صفر على 

 اإلجابة الخاطئة، ولتفسير مستوى الوعي الصوتي اُستخدم المعيار اإلحصائي اآلتي:

 (: المعيار اإلحصائي لمستوى المعرفة بمفاهيم ومهارات الوعي الصوتي.4) جدول

 مستوى المعرفة إلى  من

 منخفض   0,33 0

 متوسط 0,66 0,34

 عالٍ  1 0,67

 التحقّق من اعتدالية التوزيع:

ت االختبارا قبل الشروع في استخدام االختبارات اإلحصائية تحقّق الباحثان من توافر أهم شرط من شروط استخدام

(، 5المعملية، وهو شرط التوزيع الطبيعي للبيانات، وذلك باستخدام اختبار كولمجروف سميرونوف، كما هو موضح في الجدول )

 إلى عدم اعتدالية التوزيع. -(0,05وهو أقل من ) -ويُشير مستوى الداللة لالختبار 

 .يعيسميرونوف للتوزيع الطب -(: نتائج اختبار كولمجروف5الجدول )

 مستوى الدًللة درجات الحرية قيمة اًلختبار الصعوبة

          0.009   130 092. كلي

 مالحظة: فرض العدم: البيانات تتبع التوزيع الطبيعي. الفرض البديل: البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي.           

 

 أساليب المعالجة اإلحصائية:

(، وإيجاد النِّسب، والتكرارات، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات SPSS 25ج )فُّرغت البيانات باستخدام برنام 

 سميرنوف الختبار اعتدالية التوزيع، واختبار كروسكال واليس، واختبار مان وتني. -المعيارية، وكذلك اختبار كولمجروف 
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 نتائج الدراسة: 

ومهارات الوعي الصوتي وقياسه في الطفولة المبكرة في  السؤال األول: ما مستوى معرفة معلمات رياض األطفال بمفاهيم

 مدينة جدة؟ 

لإلجابة عن هذا السؤال؛ تم إيجاد المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، التكرارات لعدد اإلجابات، والنسب    

 ( يلّخص النتائج المتعلّقة بهذا السؤال.6المئوية، والرتبة، والجدول )

طات الحسابية، واًلنحرافات المعيارية، والرتبة لدرجة معرفة معلمات رياض األطفال بمفاهيم ومهارات (: المتوس6جدول )

 الوعي الصوتي، وقياسه في الطفولة المبكرة.

 الفقرة                                     م

                                  

عدد 

 اإلجابات

النسبة 

 المئوية%

المتوسط 

 يالحساب

اًلنحراف 

 المعياري

مستوى  الترتيب

 المعرفة

 الوحدة الصوتية )الفونيم( هي: 1

 صوت الحرف. -أ

 .                          أصغر األصوات في الكلمة-ب

 المقطع في الكلمة.-ج

 أصوات الحروف مع الحركات.-د

 

46         

29 

6 

49 

 

35,4 

22,3 

4,6 

37,7 

  منخفض 15 0.413  0.215

 الوعي الصوتي هو: 2

 ربط الحرف بصوته                                -أ

لددددرايدددة بدددالصددددددوت المنفرد في الكلمدددة ا-ب

 المسموعة.

معععرفعععة الصععععععوت العمعنعفعرد في الكلمععععة -ج

 المكتوبة.

 نطق األصوات أثناء القراءة.-د

 

60 

36 

14 

20 

 

46,2 

27,7 

10,8 

15,4 

  منخفض 12 0.449  0.277

رة الوعي الصععععععوتي عنععد األطفععال تنمو مهععا 3

 بشكل:

 تلقائي وال يتطّور.                            -أ

 تلقائي يتطّور مع الوقت.-ب

 تلقائي ويتطّور من خالل التعليم. -ج

 مكتسب من خالل التعليم.-د

 

3 

22 

72 

33 

 

2,3 

16,9 

55,4 

25,4 

 متوسط 5 0.501 0.531

ال من يتطور الوعي الصععععععوتي عنعععد األطفععع 4

 خالل:

 

69           

21 

 

53,1 

16,2 

 متوسط 6 0.501 0.531
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اًلسددددتماع إلى قصددددص تحتوي على كلمات -أ

 قافية.              

 كتابة الحروف المنطوقة.-ب

 إعادة سرد أحداث القصة المصّورة.-ج

 سرد قصة من خيال الطفل.-د

27 

13 

20,8 

10 

 يعّد الوعي الصوتي: 5

 لقراءة.من مكّونات ا -أ

ا لربط أصععععععوات الحروف -ب ا فرعيعععًّ مكونعععً

 برسمها أو الترميز الصوتي.

 أحد مبادئ الحروف األبجدية.-ج

 أحد مهارات الطالقة القرائية.-د

 

37 

44 

24 

25 

 

28,5 

33,8 

18,5 

19,2 

 منخفض 11 0.457 0.292

ف على: 6  من مهارات الوعي الصوتي التَّعرُّ

                     منطوقة.الصوت األول في الكلمة ال-أ

 صوت الحرف وربطه بشكل الحرف.-ب

 اسم الحرف وكتابته.-ج

 التمييز السمعي للكلمات.-د

 

21 

70 

12 

27 

 

16.2 

53,8 

9,2 

20,8 

  منخفض 18 0.369 0.162

 للتّعّرف على مهارات الوعي الصوتي: 7

الطلب من الطفل تحديد الصدددددوت األول من -أ

 الكلمة.

معن العطعفعععل حعععذف حععرف من العطعلعععب -ب

 الكلمات.

 الطلب من الطفل قراءة الحرف الذي يراه.-ج

الطلععب من الطفععل تحععديععد صععععععوت حرف -د

 وكتابته.

 

62 

23 

34 

11 

 

 

47,7 

17,7 

26,2 

8,5 

 متوسط 4 0.500 0.546

تتضعععّمن الدروس األولى للوعي الصعععوتي ما  8

 يلي:

 تعلم العالقة بين الحرف وصوته.  -أ

معععات المنطوقعععة مع الكلمععععات ربعط العكعلع-ب

 المكتوبة.

   

71 

13 

20 

26 

 

54,5 

10 

15,4 

20 

 منخفض  19 0.362 0.154
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تمييز مدددى تمدداثددل األصددددددوات في بدددايددة -ج

 الكلمات المنطوقة.

تعمعيعيعز الحروف المتمعععاثلعععة في الكلمععععات -د

 المكتوبة.

من مهارات الوعي الصععععععوتي: معرفة الطفل  9

 المقطع األخير بالكلمة، وهو:

 الوزن. -أ

 القافية.-ب

 السجع.-ج

 الجناس.-د

 

 

31 

50 

36 

13 

 

 

23,8 

38,5 

27,7 

10 

  منخفض 13 0.449 0.277

من أنشطة المعلمة لمهارة الوعي الصوتي في  10

 الصف، أن تطلب من الطفل التصفيق عند:

 رؤية كلمتين متشابهتين في الشكل.-أ

 سماع كلمتين تبدآن بالصوت نفسه.-ب

 تين تبدآن بالصوت نفسه.رؤية كلم-ج

 رؤية صور لكلمات تبدأ بالحرف نفسها.-د

 

 

11 

80 

17 

22 

 

 

8,5 

61,5 

13,1 

16,9 

 متوسط 2 0.488 0.615

من المهعععارات المتقعععّدمعععة للوعي الصععععععوتي  11

 يستطيع الطفل:

 كتابة أي حرف يسمعه.-أ

 قراءة أي حرف يراه في كلمة مكتوبة.-ب

 مسموعة.تبديل أصوات في الكلمة ال-ج

 ربط الصوت بالحروف مع المد الطويل.-د

 

47 

20 

24 

39 

 

36,2 

15,4 

18,5 

30 

  منخفض 17 0.389 0.185

من أمثلعععة التعععدريس العععدقيق لمهعععارة الوعي  12

 الصوتي:

 تدريس ارتباط الحروف باألصوات.                      -أ

اختيدار كلمدة من مجموعدة كلمات تحتوي -ب

 .على أصوات مختلفة

قراءة كلمعععات تحتوي على حرف معععد في -ج

 منتصف الكلمة.

 تحويل الحروف المكتوبة إلى أصوات.-د

 

36 

26 

19 

49 

 

27,7 

20 

14,6 

47,7 

 منخفض  16 0.402 0.200
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يمكن قيععاس مهععارات الوعي الصععععععوتي عنععد  13

 الطفل من خالل قدرة الطفل على:

تمييز الكلمة األكثر من حيث عدد األصوات -أ

 كلمتين يسمعهما.بين 

التمييز بين أصععععوات الحروف المتشععععابهة -ب

 في الشكل.

 تمييز الكلمات المتكررة.-ج

 التميز بين أصوات الحروف المكتوبة.-د

 

64 

30 

21 

15 

 

49,2 

23,1 

16,2 

11,5 

 متوسط  7 0.502 0.492

تتمثّعل أهميعة مهارة الوعي الصععععععوتي؛ كونها  02

 مطلبًا أوليًّا قبل تعلم:

 مفردات. ال-أ

ربط أصددددوات الحروف برسدددددمها )مبادئ -ب

 الحروف األبجدية(.

 النطق.-ج

 الحساب.-د

 

25 

61 

42 

2 

 

19,2 

46,9 

32,4 

1,5 

 متوسط 8 0.501 0.469

يتوقّع من الطفعل العذي لععديعه مهعارة عععاليعة من  05

 الوعي الصوتي أن يكون قادًرا على:

 استبدال صوت بآخر؛ إلنتاج كلمة جديدة.-أ

 مييز المقاطع في الكلمة.ت-ب

ربعط العكعلعمعععات العمنطوقعععة مع الكلمععععات -ج

 المكتوبة.

 رسم الحروف بأشكالها المختلفة.-د

 

 

49 

31 

20 

30 

 

 

37,7 

23,8 

15,4 

23,1 

 متوسط 10 0.486 0.377

العطفعععل ذوو المهعععارات المعرفيعععة العععععاليععععة  06

 يستطيع:

                   تقسيم األصوات في الكلمة المنطوقة.-أ

 تجزئة الكلمات في الجمل المكتوبة.-ب

 تمييز الحروف في الكلمة المكتوبة.-ج

ف على أشععععكال الحروف المختلفة في -د التَّعرُّ

 الكلمة.

 

75 

18 

20 

17 

 

13,8 

57,7 

15,4 

13,1 

 متوسط 3 0.496 0.577
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 مالحظة: تم تمييز اإلجابة الصحيحة بالخط الغامق. 

معرفة معلمات رياض األطفال (؛ يتبيّن أن قيم المتوسطات الحسابية لنتائج 6باستعراض النتائج الموضحة في الجدول )

(، كما بلغ المتوسط الحسابي 0,108-0,777بمفاهيم الوعي الصوتي، وتأثيره في ظهور صعوبات القراءة؛ قد تراوحت بين )

بينما ، (، وهي الفقرة التاسعة عشرة0,777( بمستوى معرفة متوسط، وقد تفّردت فقرة واحدة بمستوى معرفة عاٍل )0,372العام )

( ,,1.3(، وانتهت بـ)0,516( عند مستوى وعي متوسط، بدأت بمتوسط )16-01-15-13-4-3-7-17-10رات )جاءت الفق

( عند مستوى وعي منخفض، حيث بدأت بمتوسط 8-6-11-12-1-18-9-2-5على الترتيب. وبالمقابل، كانت الفقرات )

 ( على الترتيب. 108.(، وانتهت بـ )0,292)

 

ال للوعي الصععععععوتي يطّور من  ,0 التعليم الفععععّ

 مهارات األطفال فيما يلي:

 ة الحروف المنطوقة.كتاب-أ

مالحظة األصددوات والتالعب بها في اللغة -ب

 .المنطوقة

معالحعظعععة أصععععععوات العحروف والتعّرف -ج

 عليها.

 مالحظة الكلمة التي بها حرف مد.-د

 

 

26 

34 

62 

8 

 

 

20 

26,2 

47,7 

6,2 

 منخفض 14 0.441 0.262

 من مظاهر ضعف مهارات الوعي الصوتي: 02

األصددوات المختلفة  عدم القدرة على معرفة-أ

 والتمييز بينها.

عدم القدرة على معرفة أشععععععكال الحروف -ب

 والتميز بينها.

 عدم القدرة على كتابة الحروف.-ج

 عدم القدرة على قراءة الحروف.-د

   

75 

26 

7 

22 

 

57,7 

20 

5,4 

16,9 

  عالي 1 0.418 0.777

يسععععععبعععب تعععدني مهعععارات الوعي الصععععععوتي  01

 صعوبات في:

 ء.اإلمال-أ

 الكالم.-ب

 النطق.-ج

 المفاهيم والمفردات-د

 

50 

17 

43 

20 

 

38,5 

13,1 

33,1 

15,4 

 متوسط 9 0.488 0.385

 متوسط  0.159 0.372   كلي 
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 دراسات عليا(؟ -ستجابات معلمات رياض األطفال، تبعاا لمتغير المؤهل العلمي )بكالوريوسالسؤال الثاني: ما مدى اختالف ا

( 7لإلجابة عن هذا السؤال ُحسب المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، والرتب، واُستخدم اختبار مان ويتني، والجدول )    

 يلخص النتائج المتعلّقة بهذا السؤال.

ر مان ويتني؛ لمعرفة دًللة الفرق بين متوسطات استجابات معلمات رياض األطفال؛ بسبب متغير (: نتائج اختبا7الجدول )

 .المؤهل العلمي

 مستوى الدًللة مان ويتني MR M SD العدد المؤهل العلمي

 0.176 1406.0 0.163 0.384 68.20 95 بكالوريوس

 0.147 0.337 58.17 35 دراسات عليا

 SD ، االنحراف المعياري:Mلحسابي: الوسط اMR متوسط الرتب:

(؛ تبيّن عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بين استجابات 7من خالل استعراض النتائج الختبار مان وتني الموضحة في الجدول ) 

رة بعبا -(؛ ويشير هذا0,05( أكبر من )0,176معلمات رياض األطفال تبًعا لمتغيّر المؤهل العلمي؛ حيث إن مستوى الداللة )

 إلى أن المؤهل العلمي ال يحدث اختالفًا في استجابات معلمات رياض األطفال. –أوضح 

سنوات،  10-6سنوات فأقل، و 5السؤال الثالث: ما مدى اختالف استجابات معلمات رياض األطفال، تبعاا لمتغيّر الخبرة العملية )

 فأكثر(؟ 11و

ابية واالنحراف المعياري ومتوسطات الرتب، واُستخدم اختبار كروسكال لإلجابة عن هذا السؤال، ُحسبت المتوسطات الحس    

 ( يلّخص النتائج المتعلّقة بهذا السؤال.8واليس، والجدول )

(: نتائج اختبار كروسكال واليس للعينات المستقلة؛ لمعرفة دًللة الفرق بين متوسطات رتب استجابات معلمات 8الجدول )

 الخبرة العملية.رياض األطفال، تبعاا لمتغيّر 

عدد سنوات 

 التدريس

-M SD MR  Kruskal  العدد

Wallis 

مستوى 

 الدًللة

 0.059 5.648 62.45 0.153 0.357 61 سنوات فأقل 5

   59.95 0.144 0.346 41 سنوات 6-10

   80.27 0.180 0.441 28 سنة فأكثر 11

 .SD، االنحراف المعياري: M، الوسط الحسابي: MRمتوسط الرتب:  

(؛ تبيّن عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بين 8من خالل استعراض نتائج اختبار كروسكال واليس الموضحة في الجدول )

 -(؛ ويشير هذا0,05( أكبر من )0,059استجابات معلمات رياض األطفال تبًعا لمتغيّر الخبرة العملية؛ حيث إن مستوى الداللة )

 ية ال تُحدث اختالفًا في استجابات معلمات رياض األطفال.إلى أن الخبرة العمل –بعبارة أوضح 

    عالمية(؟ -أهلية -السؤال الرابع: ما مدى اختالف استجابات معلمات رياض األطفال، تبعاا لمتغيّر نوع الروضة )حكومية

 ستخدم اختبار كروسكاللإلجابة عن هذا السؤال، ُحسبت المتوسطات الحسابية، واالنحراف المعياري ومتوسطات الرتب، واُ     

 ( يلّخص النتائج المتعلّقة بهذا السؤال.1واليس. والجدول )
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(: نتائج اختبار كروسكال واليس للعينات المستقلة؛ لمعرفة دًللة الفرق بين متوسطات رتب استجابات معلمات 9الجدول )

 رياض األطفال، تبعاا لمتغيّر نوع الروضة

-M SD MR Kruskal العدد نوع الروضة

Wallis 

 مستوى الدًللة

 0.495 68.47 0.163 0.381 45 حكومية

 

0.781 

 63.60 0.162 0.365 77 أهلية 

 67.13 0.125 0.381 8 عالمية

 .SD ، االنحراف المعياري:M، الوسط الحسابي: MRمتوسط الرتب:       

عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بين استجابات (؛ تبيّن 9باستعراض نتائج اختبار كروسكال واليس الموضحة في الجدول )

بعبارة -(؛ ويشير هذا 0,05( أكبر من )0,781معلمات رياض األطفال تبًعا لمتغيّر نوع الروضة؛ حيث إن مستوى الداللة )

 إلى أن نوع الروضة ال تحدث اختالفًا في استجابات معلمات رياض األطفال. -أوضح

 مناقشة النتائج:

ف على مستوى معرفة معلمات رياض األطفال بمفاهيم ومهارات الوعي الصوتي وقياسه هدفت هذه الدرا سة إلى: التَّعرُّ

ا في تطور مهارات القراءة، وأن القصور في هذه المهارات يعّد أحد  في الطفولة المبكرة. وألن الوعي الصوتي يؤدي دوًرا مهّمً

رت النتائج بشكل عام إلى مستوى منخفض في أداء المعلمات على (. وأشاMcKenna et al., 2015مؤشرات صعوبات التعلم )

االختبار لمفاهيم الوعي الصوتي ومهاراته وقياسه، وقد طُّور هذا االختبار ليشمل مظلة واسعة من مهارات الوعي الصوتي، مثل: 

الحروف برسمها أو الترميز معرفة ماهية الوعي الصوتي، والقدرة على تمييزها عن مكّونات القراءة األخرى كربط أصوات 

، وقياس الوعي الصوتي وتدريسه، وعالقته بظهور مشكالت مختلفة، خصوًصا في تعلم القراءة؛ كونها (Phonics)الصوتي 

إحدى مهاراتها. ومن المالحظ في أداء المعلمات الخلط بين مهارات الوعي الصوتي وربط أصوات الحروف برسمها، ففي الفقرة 

( من %37( من المعلمات بأنه صوت الحرف، في حين أجابت )%35الصوتية هي" أجاب ما يقرب من ) األولى: "الوحدة

( من المعلمات %46المعلمات بأنه صوت الحروف مع الحركات. والفقرة الثانية: "الوعي الصوتي هو"؛ فقد أجاب ما يقرب من )

صوات في اللغة المنطوقة، بينما الربط بين األصوات وحروفها بأنه ربط الحرف بصوته. ومن الُمسلّم به أن الوعي الصوتي هو األ

هو لمهارات ربط أصوات الحروف برسمها وما تتضّمنها من مبادئ للحروف األبجدية ومخارج أصوات الحروف وغيرها، وال 

ألطفال. ت رياض ايعني عدم معرفة األطفال للحروف األبجدية قصور بمهارات الوعي الصوتي، فهم في مرحلة التعلم، وفي سنوا

 & Hougen)مستقباًل.وتعّد مهارات الوعي الصوتي المهارات األهم، واألكثر قدرة؛ للكشف عن مؤشرات لصعوبات القراءة 

Smartt, 2015)  ويتبيّن من إجابات المعلمات على هذين السؤالين؛ خلط المعلمات في رياض األطفال بين مفاهيم الوعي الصوتي

( %34(، التي أجاب فيها )5لحروف برسمها، التي يؤّكدها أيًضا متوسط اإلجابات الخاطئة في الفقرة رقم )ومفاهيم ربط أصوات ا

من المعلمات عن الوعي الصوتي بأنه مكّون مكّونات ربط أصوات الحروف برسمها. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة تشيزمان 

لط المعلمين بين مهارات الوعي الصوتي وربط أصوات الحروف (، التي أشارت إلى خ2009) .Cheesman et alوآخرين 

 برسمها.
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وفي جانب آخر، أظهرت متوسطات إجابات المعلمات انخفاض معرفتهن بمهارات الوعي الصوتي ومتطلّباتها، فالفقرة 

ة هم على تقسيم الكلم( تسأل عن المهارات العالية لدى األطفال في الوعي الصوتي، واإلجابة الصحيحة عنها هي: قدرت17رقم )

( فقط من مجمل المعلمات %14إلى أصوات، التي تعدُّ متطلّبًا فيما بعد لتحويل األصوات إلى الحروف، أو العكس. وقد أجاب )

( 12بشكل صحيح. وفيما يخّص األنشطة التعليمية لمهارات الوعي الصوتي، وتدريس مهارات الوعي الصوتي؛ تظهر الفقرتان )

( %11و)( فقط بشكل صحيح عن األولى، %20في معرفة كيفية تدريس مهارات الوعي الصوتي، فقد أجاب ) ( انخفاًضا14و)

فقط عن الثانية. كما أظهرت الفقرات الدالية على القياس أن المعلمات يفتقرن إلى المعرفة بكيفية قياس هذه المهارة، وقد يكون 

ارات تدريسية جيدة في بعض المجاالت؛ حتى مع انخفاض مستوى المعرفة. الجانب الجيد في االستجابات على االختبار وجود مه

(، التي أشارت إلى وجود وعي عاٍل لدى معلمي الصفوف 2015وفي المقابل، اختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة السريع )

م تتأثر ، كما أن استجابات المعلمات لاألولية بأهمية أنشطة الوعي الصوتي، وقد يعزوه إلى االختالف في بيئة الدراستين وعينتهما

بطبيعة مؤهلهن العلمي؛ بالرغم من أن مؤهل الدراسات العليا بالعادة يكون مستوى أعلى في المهارات المعرفية والمهارية من 

نت امؤهل البكالوريوس. ولم تختلف وفقًا لخبراتهن التدريسية، وبغض النظر عن خبراتهن التدريسية التي مررن بها؛ فقد ك

 استجابتهن في المتوسط نفسه، مع أن الخبرة العملية عامل مؤثر في استجابات المعلمات تجاه مفهوم ما. 

ولم تتوّصل الدراسة إلى اختالف في استجابات المعلمات وفقًا لنوع الروضة التي يُدِرّسن فيها، وربما يُعزى ذلك إلى أن كل 

عليمية والمنهج الدراسي نفسيهما؛ مما يوّضح مدى حاجة أطفال الروضة إلى برامج تقّدم األنشطة الت -باختالف نوعها -الروضات 

وأنشطة تدريبية؛ لتنمية مهارات الوعي الصوتي لديه ضمن المنهاج الدراسي؛ إذ إنها المرحلة التأسيسية التي تُنّمى فيها تلك 

(؛ حيث تساعد المهارات الوعي الصوتي 2012ي )(، وهالل2017المهارات؛ ويتفق هذا مع نتائج دراستي عبد العظيم وسالم )

على الكشف والتدّخل المبكر؛ لمساعدة األطفال الُمعّرضين لخطر صعوبات التعلم في القراءة في الحد من مشكالت القراءة 

سين مهارات حمستقباًل؛ مما يستدعي في المرحلة االبتدائية تقديم برامج تدريبية تدّخلية قائمة على مهارات الوعي الصوتي؛ لت

؛ 2018القراءة لدى الطلبة العاديين وأقرانهم من ذوي صعوبات التعلم. ويتفق هذا مع نتائج دراسات )بكري وعبد القادر، 

 (.2018مصطفى، 

 التوصيات:

 في ضوء النتائج التي توّصلت إليها الدراسة الحالية؛ يمكن تقديم ُجملة من التوصيات، من أهمها: 

تدريبية وورش عمل، يتم فيها تزويد معلمات رياض األطفال باألساليب التدريسية واألنشطة التعليمية، تصميم وتقديم برامج  -0

 التي تساعدهن على تنمية مهارات الوعي الصوتي وطرق تعزيزها لألطفال.

 ضرورة تدريس مفاهيم الوعي الصوتي في مقررات قسم دراسات الطفولة بالجامعات.  -0

طفال بتطوير مهاراتهن، وتنمية قدراتهن التدريسية في مجال المهارات اللغوية، وعلى وجه ضرورة قيام معلمات رياض األ -3

 الخصوص مهارات الوعي الصوتي في دروسهن. 

 ضرورة تضمين أنشطة الوعي الصوتي في محتوى وموضوعات المنهاج التعليمي لرياض األطفال.  -2

صعوبات التعلم، وتقديم التدّخل المبكر لهم في مرحلة الطفولة  االهتمام بالكشف والتّعّرف إلى الطلبة الُمعّرضين لخطر -5

 المبكرة. 
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أما على الصعيد البحثي؛ فيوصي الباحثاِن بإجراء المزيد من الدراسات واألبحاث في بيئات ومنهجيات وأدوات وعينات مختلفة، 

خاصة، وأهميتها في تنمية مهارات القراءة، حول تنمية مفاهيم الوعي الصوتي لدى معلمي ومعلمات التعليم العام والتربية ال

 وخصوًصا في مرحلة الطفولة المبكرة.

 

 :المراجع

 المراجع العربية

العمليات الفونولوجية وصعوبات (. 0100أبو الديار، مسعد، البحيري، جاد، طيبة، نادية، محفوظي، عبد الستار، وإيفرات، جون. )

 يذ. . مركز تقويم وتعليم التلمالقراءة والكتابة

(. دار المسيرة 5)ط صعوبات التعلم.(. 0100البطانية، أسامة، والرشدان، مالك، والسبايلة، عبيد، والخطاطبة، عبد المجيد. )

 للنشر والتوزيع والطباعة.

(. فاعلية وحدة قائمة على الوعي الصوتي لعالج أخطاء التهجي لتالميذ 0102بكري، محمد سعد، وعبد القادر، محمد أحمد. )

 .,05-016(، 0)20 مجلة كلية التربية في العلوم التربوية،مرحلة االبتدائية. ال

الوعي الفونولوجي وعالقته بالعسر القرائي لدى الطفل في المدرسة السعودية: (. 0101التميمي، فهد، وابن الفقيه، العربي. )

 ت شمعة.]رسالة دكتوراة، جامعة محمد الخامس السويسي[. قاعدة معلومادراسة تشخيصية 

(. فاعلية التدريب على أنشطة الوعي الصوتي في تنمية بعض مهارات القراءة الجهرية لدى تالميذ 0100جاب هللا، علي. )

 .033-11(، 10)03 مجلة التربية،المرحلة االبتدائية. 

المعلومات لتنمية الوعي  (. برنامج تدريب قائم على تجهيز0102جابر، عبد الحميد جابر، شعبان، تهاني صبري، والسيد، منى. )

ف على الكلمة والفهم والنطق لذوي صعوبات التعلم بالحلقة  اللفظي واإلخراج الصوتي وأثره في تحسين مهارات التَّعرُّ

 https://2u.pw/gomB9. 3 ،مجلة العلوم التربوية األولى من التعلم األساسي،

(. تطوير مؤسسات رياض األطفال في المملكة العربية السعودية في ضوء النموذج 0106ثمان، علي. )الحازمي، محمد، وع

 . 0,-03(، ,0)35مجلة كلية التربية، األماني. 

 . دار الفكر.صعوبات التعلم األكاديمية(. 0106خصاونة، محمد، الخوالدة، محمد، ضمرة، ليلي، وأبو هواش، راضي. )

 ، جدار الكتاب العالمي.اتجاهات حديثة في تدريس اللغة العربية( 0111وائلي، سعاد عبد الكريم. )الدليمي، طه علي، وال

(. برنامج مقترح لعالج بعض صعوبات القراءة الجهرية وتنمية الوعي الفونولوجي لدى تالميذ ,011رجب، سناء عبد المنعم. )

 (. 65) .مجلة القراءة والمعرفةالصف السادس االبتدائي، 

مجلة القراءة (. الوعي الصوتي وتعليم القراءة في المرحلة االبتدائية. 0102يد، خالد، ورسالن، مصطفى، ويونس، فتحي. )زا

 . 021-006(، 022) والمعرفة،

(. قراءة في الدراسات والبحوث المتعلقة باكتساب المهارات القرائية األساسية للغة العربية التي تضمها 0106سعد، أحمد حامد. )

 https://2u.pw/QxAWz. 003-010(،02)3مجلة الجامعة، . 0112لتقرير الصادر عن )ألكسو( تونس ا

http://www.ajrsp.com/
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(. فاعلية التدريب على مهارات الوعي الصوتي في عالج صعوبات القراءة الجهرية االضطرابات 0101سالم، محمد السيد. )

 . 1,-03(،,00. )دراسات عربية في التربية وعلم النفسالبتدائية. الصوتية لدى تالميذ المرحلة ا

. صحيفة الوطنميزات لدمج الطفولة المبكرة مع الروضات.  ,(. 06، سبتمبر 0102سهل، عبد هللا، هبة، سعاد. )

https://2u.pw/dFN80 

يين في عمليات التجهيز الفونيمي وسرعة (. الفرق بين األطفال الديسلكسيين والعاد0111السيد، السيد عبد الحميد سليمان. )

 . 55-0(، 021)0مجلة التربية، التسمية في إطار نظرية فرضيتي القصور المزدوج، 

   https://2u.pw/lGtpwشرق القدس.-. مركز الدعم التعليمي ماتياكراسة تمارين الوعي الصوتي(. 0100الشاويش، لينا. )

(. هل الطلبة األردنيون لديهم 0103لشبول، يوسف، الشبول، صبري شحاتة، العساسفة، سهل محمود، والمومني، حسام شفيق. )ا

 . 52-,3(،0)00مجلة العلوم التربوية والنفسية، وعي صوتي: دراسة وصفية. 

ة مكتب لبرامج التربوية والعالجية.صعوبات التعلم األكاديمية: األساليب وا(. 0100الشخص، عبد العزيز، والجارحي، سيد. )

 الفتح.

الفرق في مهارات الوعي الصوتي المتضمنة في التهجئة بين الطلبة ذوي عسر (. 0101عبابنة، ماهر علي، وعواد، أحمد. )

]رسالة ماجستير، جامعة عمان العربية[. قاعدة معلومات  القراءة وأقرانهم العاديين في المرحلة األساسية في األردن

 منهل.ال

 (. إعداد المعلم وتنميته وتدريبيه. دار الفكر.0115عبد السميع، مصطفى، وحوالة، سهير. )

(. فاعلية برنامج تدريبي قائم على استراتيجيات التعلم الذاتي لعالج قصور مهارات ,010عبد العظيم، أحمد، وسالم، شيماء. )

 . 000-0,0(، 0، )بحث العلمي والتنمية البشريةالمؤسسة العربية للالوعي الفونولوجي لدى أطفال الروضة. 

 (. المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية. مكتبية العبيكان.0111العساف، صالح حمد. )

-01(، 0-0)02التواصل اللساني، (. الوعي الصوتي؛ من الكفايات اللغوية إلى العبارات التعليمية. ,010العشيري، محمود. )

65.https://2u.pw/3Vq0h   

 دار الرشاد. قصور المهارات قبل األكاديمية ألطفال الروضة وصعوبات التعلم.(. 0112محمد، عادل عبد هللا. )

. دار الناشر أساليب التدخل-التشخيص-مدخل إلى صعوبات التعلم النظرية(. 0103محمد، عادل عبد هللا، وعواد، أحمد أحمد. )

 لي.الدو

(. فعالية برنامج مقترح لتنمية الوعي الصوتي لدى تلميذات الصف األول االبتدائي بالمملكة 0102مصطفى، ريحاب محمد. ) 

 . 11-,0(، 016) مجلة القراءة والمعرفة،العربية السعودية. 

 . مكتبة الدار العربية للكتاب.تهيئة الطفل للقراءة برياض األطفال(. 0110مصطفى، فهيم. )

(. الوعي الفونولوجي لدي األطفال عسيري القراءة: معطيات ميدانية من بعض 0102تصر، مسعودة، والعيس، إسماعيل. )من

 . 35-05(، 05، )مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية(، 5 - 2تالميذ المرحلة االبتدائية )

براهيم الزريقات ورضا الجمال، مترجم(. دار )إ تدريس الطلبة ذوي مشكالت التعلم.(. 0112ميرسر، سيسيل، وميرسر، آن. )

 (.0115الفكر. )العمل األصلي نشر في 

 (، دار الفكر العربي.2. )ط.رياض األطفال (.0115ناشف، هدى. )
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(. فاعلية األنشطة القصصية في تنمية مهارات الوعي الصوتي وأثره على المهارات اللغوية لدى 0100هاللي، هدى محمد. )

 . 016-0,6(، 03)3التربويين العرب،  بطةرا طفل الروضة.

 . وكالة التخطيط والتطوير.اإلطار العام لتطوير برامج إعداد المعلم في الجامعات السعوديةأ(. 0101وزارة التعليم. )

 لمهنيا . المركز الوطني للتطويرمشروع التطوير المهني والتعليمي لمعلمات وقائدات الطفولة المبكرةب(. 0101وزارة التعليم. )

 . والتعليمي

 . ,-3(، 06، )رسالة التربية(. القراءة والتعليم الفونيمي والفونولوجي. 0100وسالتي، بشير. )

 منظور لغوي تطبيقي. عالم الكتب. الوعي الصوتي وعالج صعوبات القراءة(. 0100سليمان، محمود جالل الدين. )

-0(، 3302)005المجلة األكاديمية للدراسات االجتماعية،  .جتماعيدور رياض األطفال في النمو اال .(2014) .يخلف، رفيقة

00. 
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