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 الملخص: 

هدفت الدراسةة إلى الكفةع  ف فعالية استراجيةية السرد الصصصي في جيمية مرارة اتستمال لدأ أطفال إلى  هدفت الدراسةة     

قياس الفروق في درجة جطبيق استراجيةية السرد الصصصي في جيمية مرارة اتستمال لدأ أطفال الروضة مف وجرة والروضةة، 

 بدامولتحصيق اهداف الدراسة جم است، توأ التعليمي، مستوأ الروضة(؟نظر المعلمات جبعاً لمتغير )العمر، سةيوات الببرة، المسة

( 021 يية الدراسة مف معلمات رياض األطفال بمديية الدمام وبلغ  ددهم ) يرتالميرج الوصفي لمالئمته لطبيعة الدراسة، واخت

أطفال الروضة في مديية الدمام، وجم وجمثلت الحدود الموضو ية للدراسة بموضول الدراسة، والحدود البفرية بمعلمات  معلمة،

كحد زميي للدراسةةةة، وددود الدراسةةةة المكانية جمثلت برياض األطفال في مديية  ـةةةةةةةةه0111الدراسةةةة في العام الدراسةةةي  جطبيق

ت يوجم إ داد أداة الدراسةةةة المتمثلة في اتسةةةتبانة وجم جوزيعرا  لى  يية الدراسةةةة بعد التقكد مف صةةةدقرا و باجرا وج ةةةم .الدمام

فعالية اسةةتراجيةية السةةرد الصصةةصةةي في جيمية مرارة اتسةةتمال لدأ أطفال  إلى، وأظررت نتائج الدراسةةة راتسةةتبانة  الم محاو

الروضةةة، و دم وجود فروق في درجة جطبيق اسةةتراجيةية السةةرد الصصةةصةةي في جيمية مرارة اتسةةتمال لدأ أطفال الروضةةة مف 

وجود فروق في درجةةة جطبيق بييمةةا أظررت سةةةةةةيوات الببرة، ووالمسةةةةةةتوأ العلمي  ،وجرةةة نظر المعلمةةات جبعةةاً لمتغير العمر

اسةةةتراجيةية السةةةرد الصصةةةصةةةي في جيمية مرارة اتسةةةتمال لدأ أطفال الروضةةةة مف وجرة نظر المعلمات جبعاً لمتغير مسةةةتوأ 

يمي اجيةيات الحديثة التي جب رورة امتالك معلمة رياض األطفال باألنفطة واتستر وفي ضةو  للك جوصي الدراسةالروضةة، 

 المرارات اللغوية  يد األطفال.
 

 .المعلماتاستراجيةية السرد الصصصي، مرارة اتستمال،  الكلمات المفتاحية:
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The Role of Storytelling Strategy in Skill Development Kindergarten Children's 

Listening From the Teachers' Point of View 

By: Afnan Ali al massary 

 

Abstract: 

The study aimed to discover the effectiveness of the storytelling strategy in developing the 

listening skill of kindergarten children, and to measure the differences in the degree of application 

of the storytelling strategy in developing the listening skill of kindergarten children from the point 

of view of female teachers according to the variable (age, years of experience, educational level, 

kindergarten level)?, To achieve the objectives of the study, the descriptive approach was used for 

its suitability to the nature of the study. The study sample was selected from kindergarten teachers 

in the city of Dammam, and they numbered (120) teachers. The study was applied in the academic 

year 1444 AH as a time limit for the study, and the limits of the spatial study were kindergartens 

in the city of Dammam. 

The study tool represented in the questionnaire was prepared and distributed to the study sample 

after ensuring its validity and stability. The questionnaire included three axes, The results of the 

study showed the effectiveness of the storytelling strategy in developing the listening skill of 

kindergarten children, and there were no differences in the degree of applying the storytelling 

strategy in developing the listening skill of kindergarten children from the point of view of female 

teachers according to the variable of age, educational level and years of experience. While there 

were differences in the degree of applying the storytelling strategy in developing the listening skill 

of kindergarten children from the point of view of female teachers according to the variable of the 

kindergarten level, and in light of this, the study recommends the need for a kindergarten teacher 

to have modern activities and strategies that develop children's language skills. 

Keywords: Storytelling strategy, Listening skill, Kindergarten teachers. 
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 المقدمة:. 1

جعد الصصة مف أدب األلوان األدبية التي يف لرا أطفال الروضة لما جلعبه مف دور جربوٍي في جعليم مرارات اللغة، فري جغذي 

 الطفل بالعديد مف المعلومات والحصائق األخالقية والتربوية وجفتح أمامه أبواب الثصافة وجباطب  صولرم وقلوبرم.

أهم المرادل التي يمر برا اإلنسان والتي جتطلب مف المعلميف الحرص والتركيز برا  لى  مردلة رياض األطفال مف وجعتبر

(، وللك مف أجل الردف اليرائي مف التعليم في هذه المردلة والذي Hall,2022المرارات األساسية مف مرارات اللغة المتيو ة )

فة ف الكيفية، فيسعى لتحصيق أكبر قدر مف الكم التعليمي في الغريركز المعلم خاللرا  لى الدمج بيف جحصيق األهداف الكمية واألهدا

 (.2102الصفية وكذلك الكيع في اكساب الطالب المرارات األساسية وجدريبرم  لى إجصانرا )غرسان،

( أن أهمية مردلة رياض األطفال جيبع مف أن هذه المردلة مسئولة بفكل 2120وفي لات اليطاق فصد كففت دراسة آل سعود )

أساسي  ف بيا  اللبيات األولية التي جرجكز  ليرا شبصية الطفل في مرادله الصادمة، وكذلك بيا  المبادئ التعليمية الموجرة 

 لمسيرجرم الصادمة.

وجعتبر المرارات اللغوية إددأ الفيون التي جؤ ر في دياة الطفل وجصله بالعالم المحيط به، وهي أربعة مرارات الصرا ة واتستمال 

تحدم والكتابة، جسمح للطفل بفرم وإنتاج لغة ميطوقة يستطيع  برها التواصل الفبصي الفعال والتعبير  ف لاجه و ما يدور وال

 (.2102)الكثيري،  دوله

ة جتطلبرا جميع اللغات الطبيعي استصباليه( أن مرارة اتستمال جعتبر أول مرارة لغوية طبيعية 2120وقد أشار  يساني ولوادي )

ة، ديث أنرا جعطي اهتمام و ياية تستصبال األصوات والمعلومات بردف فرم م مونرا، فاتستمال هو نفاط لهيي يحتاج الميطوق

 للتدريب والتمريف.

ظرر اتهتمام بقدب األطفال في مردلة الروضة، با تباره المةال الحيوي الذي ييرض بالطفل لتكويف مستصبله المفكر  قومف هي

 طيط والتيفيذ ودسف اجبال الصرارات السليمة في الوقت المياسب.الذي ييمي لديه التب

ويعتبر أسلوب السرد الصصصي مف أقدر األساليب األدبية التي جسا د في جيمية الف ائل في اليفس فري السبيل للدخول لعالم الطفل 

جداني والفكري ة، فتترك في الطفل األ ر الووجبسيط المرارات بما يياسب جفكير الطفل، لما جحمله مف متعة وجسلية إلى جانب التربي

(، وقد بُييت استراجيةية السرد الصصصي 2102مف خالل جص ية وقتاً مسلياً خالل استما ه لرا ومتابعة أددا را بتفوق ) بد الغفار، 

 (.021)سورة األ راف: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون اقتداً  بالصصة الصرآنية، قال جعالى: 

( إلى دور الصصة في جيمية مرارات اتستمال لدأ األطفال ديث يمكف مف خاللرا أن 2120دراسة العيزي وآخرون )وقد أشارت 

 يحصر الطفل لهيه وانتباهه أطول مدة ممكية  يد اتستمال إليرا؛ ديث أن جتابع األددام في الصصة يةعل اإلداطة برا أسرل.

 

 مشكله الدراسة: . 1.1 

دلة البيائية الحاسمة في دياة الطفل، ديث أن اليمو اللغوي يبتلع مف طفل آلخر في هذه المردلة، كما مردلة الروضة هي المر

 جكون مرارات اللغة متداخلة ديث جتق ر بع را ببعض، 
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 فيعتمد نمو قدرات ومرارات الطفل في جحصيق اليمو في جانبه بتحصيصه اليمو في الةانب اآلخر. 

الذي جصدمه معلمات الروضة في جريئة الظروف لطالب الروضة تستصبال المعلومات والمرارات اللغوية وانطالقاً مف الدور الكبير 

بطريصة ممتعة يستمتع برا الطفل باإلضافة إلكسابه البلق الطيب والمرارات العلمية السليمة، فمعلمات الروضة هف المفتاح الحصيصي 

 غوية.لتربية الطفل وجكويف شبصيته وجيمية مراراجه الل

ومف هيا جلةق معلمات الروضة إليصال المرارات اللغوية و لى رأسرم مرارة اتستمال با تبارها المرارة األم لباقي المرارات 

اللغوية، جستبدم المعلمات أسلوب السرد الصصصي لما يملكه مف أهمية كبيرة في جيمية الثروة اللغوية والفرم اتستما ي لدأ 

 طالب الروضة.

( مف فا لية جوظيع استراجيةية السرد الصصصي في جيمية 2122مما أوردجه نتائج الدراسات السابصة كدراسة دغش ) وانطالقاً 

لة وتكمن مشكمرارة اتستمال، درصت البادثة  لى جطبيق الدراسة والتعرف  لى وجرة نظر معلمات الروضة في الموضول، 

 الدراسة في السؤال الرئيس التالي:

 ؟جية السرد القصصي في تنمية مهارة االستماع لدى أطفال الروضة من وجهة نظر المعلماتما دور استراتي

 ويتفرل مف السؤال الرئيس األسئلة الفر ية التالية: 

 ما فعالية استراجيةية السرد الصصصي في جيمية مرارة اتستمال لدأ أطفال الروضة؟ -0

صي في جيمية مرارة اتستمال لدأ أطفال الروضة مف وجرة نظر ما الفرق في درجة جطبيق استراجيةية السرد الصص -2

 )العمر، سيوات الببرة، المستوأ التعليمي، مستوأ الروضة(؟المعلمات جبعاً لمتغير 

 

 أهداف الدراسة:. 2.1

 هدفت الدراسة إلى:

 الكفع  ف فعالية استراجيةية السرد الصصصي في جيمية مرارة اتستمال لدأ أطفال الروضة. -0

استراجيةية السرد الصصصي في جيمية مرارة اتستمال لدأ أطفال الروضة مف وجرة  اس الفروق في درجة جطبيققي -2

 )العمر، سيوات الببرة، المستوأ التعليمي، مستوأ الروضة(؟نظر المعلمات جبعاً لمتغير 

 أهمـية الدراسة:. 3.1 

 همية للبحث فيما يلي:أ جتمثل

  المردلة التعليمية ديث جعتبر مردلة الروضةةة مف أهم المرادل اليمائية في بيا  مرارات جقجي أهمية الدراسةةة مف أهمية

 الطفل اللغوية.

  جسةةةلط الدراسةةةة ال ةةةو   لى أهمية مرارة اتسةةةتمال  يد أطفال الروضةةةة وضةةةرورة جغذيترا وجيميترا بقسةةةاليب دديثة

 جذابة.

 الروضة. فرا في جيمية المرارات لدأ أطفالجا ت الدراسة لتؤكد أهمية اتقتدا  بالصصة الصرآنية وجوظي 
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  جسرم الدراسة في جعريع معلمات الروضة بمدأ فا لية جوظيع استراجيةية السرد الصصصي في جيمية مرارة اتستمال

 لدأ األطفال.

 .جبدم الدراسة الصائميف  لى قصص األطفال ومعلمات األطفال في جحسيف أساليب التعلم 
 

   حدود الدراسة:. 4.1

 مثل ددود الدراسة في اتجي:جت

جتحدد في موضول الدراسة وهو دور استراجيةية السرد الصصصي في جيمية مرارة اتستمال لدأ أطفال  الحدود الموضوعية:

 الروضة مف وجرة نظر المعلمات.

 معلمات أطفال الروضة في مديية الدمام.الحدود البشرية: 

 .ـه0111ام الدراسي سيتم جطبق الدراسة في الع الحدود الزمنية:

 رياض األطفال في مديية الدمام.الحدود المكانية: 

   مصطلحات الدراسة:. 5.1 

  :هي مةمو ة مف البطوات التعليمية الميظمة الصائمة  لى السرد الففري المصحوب بالحركات استراتيجية السرد القصصي

و ة جةذب انتباه الطفل وجزيد دافعيته نحو التعلم )أبالةسدية المعبرة واليفاطات المصادبة، والذي يت مف أددام جفويصي

 (.2121رزق والوائلي، 

: أنه أسلوب جفويصي مفعم باألددام المترابطة والمتتالية جتبعه معلمات الروضة في مديية الدمام مف بقنرا وجعرف إجرائياً 

 سة.الدرا أداةحصل  ليرا المفحوص  لى أجل جذب استمال األطفال وجيمية مرارات اتستمال لديرم ويصاس بالدرجة التي ي

  :(.2122هي  ملية مركبة متعددة البطوات يتم برا جحويل اللغة إلى معيى في دماغ الفرد )الحةيلي، مهارة االستماع 

: هي مرارة لغوية جتفاوت بيف أطفال الروضة جسعى معلمات الروضة لتيميترا لديرم مف خالل جطبيق بقنرا وجعرف إجرائياً 

 جيةية السرد الصصصي ويصاس بالدرجة التي يحصل  ليرا المفحوص  لى ادارة الدراسة.استرا

 اإلطار النظري والدراسات السابقة. 2

 إلطار النظري. ا1.2

يفمل اإلطار اليظري للبحث  لى األدبيات التي يستيد إليرا موضول الدراسة الحالية وجم جصسيمرا إلى مبحثيف، هما: استراجيةية 

 صـصصي ومرارة اتسـتـمـال، وفيما يلي جوضيح للك.السـرد ال

 :استراتيجية السـرد القـصصي .1.1.2

أ بتت الدراسات أن الصـصة لرا جق ير كبير في جذب األطفال وشد انتباهرم لمحتوأ الصـصة، مف هذا الميطلق جم جوظيع الصـصة 

اهد  لى جق ير الصـصة  لى اإلنسان وأهميترا في إيصال إليصال م مون محدد لألطفال والطالب وقد كان الصرآن الكريم أول ش

 الم مون، فالصـصة جةعل جميع الحواس ميةذبة نحوها، وجم جوظيع الصـصة  بر استراجيةية السـرد الصـصصي في التعليم.
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 تعريف السـرد القـصصي

ة جذابة ومفوقة  لى مسامع  يية ( هو  بارة  ف سـرد شفوي لعدة مواقع مترابطة ومتداخلة بلغ2121 رفه أبو المعاطي )

 معيية لتحصيق هدف معيف.

( أنرا استراجيةية قائمة  لى التفويق والةذب جوظع في العملية التعليمية ويكون الطالب 2102بييما  رفرا دراوشة والبوالدة )

 محور العملية التعليمية وجستبدم لتحصيق أهداف معيية وجصديم الحكم والعبر.

 ـصصي:أهداف السـرد الق

 ( أن للسـرد الصـصصي  دة أهداف جتمثل فيما يلي:2122لكر  يتر )

 .الترفيه والتسلية 

 .جكويف شبصية للطفل وجعرفه  لى هويته 

 .إطالل الطفل  لى ماضيه وجاريبه 

 .غرس قيم دييية وأخالقية واجتما ية للطفل 

 .التيفيس  ف ال غوط اليفسية واتكتئاب 

 المؤدي إلى اإلبدال. جيمية قدرات الطفل  لى التبيل 

 أهمية توظيف استراتيجية السـرد القـصصي في المواقف التعليمية

 :( إلى أهمية جوظيع استراجيةية السـرد الصـصصي في المواقع التعليمية2120أشار سوالمه )

 .جسرم في جيمية اإلبدال لدأ الطالب 

 .جسا د المعلميف  لى طرح مفاكل مثيرة للبحث  ف دلول 

 ب مف الوصول جيظيم المفاهيم.جمكف الطال 

 .جساهم في جحسيف المرارات اللغوية لدأ الطالب 

 .جسرم في جحسيف المرارات البحثية لدأ الطالب 

 .جسرم في جعرف المعلم  لى مدأ امتالك الطالب للمرارات اللغوية 

 .جسرم في استصاللية الطالب في العملية التعليمية 

 اضيع والمعلومات فترة أطول.جسرم في زيادة ادتفاظ الطالب بالمو 

 .جةذب الطالب نحو التعلم 

 .جعزز الةانب اليفسي واتجتما ي لدأ الطالب 

 .جسا د الطالب في نطق الحروف مف مبارجرا السليمة 

 .جسرم في جمييز الطالب للحروف المتفابرة 
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 عناصر القـصة األساسية:

 :ي( وه2102للصـصة  ياصر معيية جت ميرا وقد لكرها العصيل )

وهي الموضول الذي جدور دوله الصـصة، فيةب أن يكون مالئم لعصل ومستوأ الطالب ويحصق مف ورائه  أوالً: الفكرة الرئيسة

غايات وأهداف معيية كما يساهم في جعزيز قيم دييية واجتما ية لدأ الطالب، يكون الموضول إما اجتما ي أو  لمي أو سلوكي 

 ت ديوانات وغيرها.أو جاريبي أو خيالي يستبدم شبصيا

، وهيا جظرر لمسات وبصمات الكاجب والراوي فيرجب أددام الصـصة وموضو را ومردلة ات ارة وفق رؤيته ثانياً: الحبكة

 الباصة، فالحبكة جفير إلى قرب الصـصة للواقعية والميطصية واإل ارة.

يتم إيصال الفكرة، وهي مرمة في الصـصة لذلك  ، وهي جدل  لى العياصر التي جةسد الموضول ومف خاللراثالثاً: الشخصيات

 يةب وضع الفبصيات بطريصة مالئمة ومصيعة.

 ، وجفير إلى بيئة الصـصة التي جيتمي إليرا مف المكان )غابة، دظيرة، بحر، يابس،...( والزمان.رابعاً: تحديد المكان والزمان

 ابطة في نسج موضول الصـصة.، ويعبر  ف الوقائع واألددام المتداخلة والمترخامساً: الحدث

، فبعد سـرد األددام المرجبطة يزداد الفوق دول نراية الصـصة )دل لمفكلة، نراية سعيدة، نراية دزيية(، أو سادساً: النهاية

 جترك اليراية مفتودة.

 أسس اختيار القـصة:

 ( وهي:2121والوائلي )هياك أسس معيية يةب  لى المعلم مرا اجرا  يد انتصا  الصـصة وقد لكرها أبو رزق 

 اجسام الصـصة للواقعية والميطصية دتى جصيع المستمع. 

 .جحتوي  لى اإل ارة والحركة لتةذب السامع 

   .مياسبة السـرد الصـصصي لعمر ومستوأ وخصائص الطالب 

 .وضوح األلفاظ المستبدمة في السـرد وت جكون مبرمة 

 لرا ودقترا.ادتوا  الصـصة  لى الحبكة التي جميح الصـصة جما 

 .انتما  الصـصة للصيم المةتمعية والدييية 

 ياصر بيا  السـرد الصـصصي ومصوماجه : 

 :دور المعلم في نجاح استراتيجية السـرد القـصصي

المعلم أو الراوي والذي يوظع استراجيةية السـرد الصـصصي في العملية التعليمية يمتلك  دة مرارات وأساليب جسا د في نةاح 

 ( ألبرز مرارات المعلم إلنةاح السـرد الصـصصي.2122يةية وجحصيق الردف، وقد لكر  يتر )اتستراج

 .اجبال التمريد السابق للصـصة وقد يكون  لى شكل سؤال مثير 

 .التركيز  لى الصيم واألفكار والتراكيب اللغوية في الصـصة 
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 .انتصا  قـصة مثيرة وجذابة وجحصق الردف 

 وب قوي في إنةاح الصـصة.جغيير نغمة الصوت وهي أسل 

 .جمكف المعلم مف البيال وسـرد قـصص لات نراية مفتودة 

 .مياقفة المعلم التالميذ بم مون الصـصة 

 .سالمة اليطق واللغة العربية واليحوية لدأ المعلم 

 

 :مهارة االسـتـمـاع .2.1.2

ْمَع َواْلبََصَر َواْلفَُؤاَد ُكلُّ أُْولَئِكَ قال جعالى:  (، نالدظ مف اآلية أن هللا جعالى قدم 211)سورة األ راف: َكاَن َعْنهُ َمْسئُواًل  إِنَّ السَّ

يعتبر اتسـتـمـال مف الفيون البارزة في اللغة، ويحتل مكانة مرموقة بيف  داسة السمع  لى باقي الحواس وللك ألهميته، كما

 ف خاللرا ويتبادل بذلك الببرات بييرم، كذلك لرا مكانة كبيرةمرارات اللغة الثالم، فرو الوسيلة التي يتواصل ويتفا ل األفراد م

 في العملية التعليمية، فالمعلم يعتمد  لى مرارة اتسـتـمـال بفكل كبير في نصل خبرجه ومعلوماجه إلى الطالب.

 :تعريف مهارة االسـتـمـاع

  :(.2122ريب والتكرار )المانعي،نفاط جسدي أو لهيي يظرر لدأ الفرد بفكل صغير  م يكبر مع التدالمهارة هي 

  :ملية جحدم بيف طرفيف جتطلب مف المتكلم اليطق بالردف وجتطلب مف الطرف اآلخر اإلنصات لتصل هذه االسـتـمـاع 

 (.2122الببرة )المانعي،

 (.( )المرسل، المستصبل، الوسيلة، الموضول2120لذلك جعتبر أركان اتسـتـمـال أربعة كما لكرهم العيزي وآخريف )

 مهارة االسـتـمـاع: 

 ( هي مرارة جعتمد  لى التواصل بيف المرسل والمستصبل ليتم نصل اللغة بييرم  ف طريق التحدم 2122 رفه  رفية )

 الففوي.

 ( هو الصدرة الالزمة مف الطالب أو الميصت جوفيرها مف أجل الحصول  لى المعلومة التي يتم 2122 رفه دسيي )

 بل المتحدم.جالوجرا  ليه شفوياً مف ق

 :أهداف مهارة االسـتـمـاع في العمليــة التعليمة

 ( أن الحرص  لى جيمية مرارة اتسـتـمـال لدأ الطالب يكمف في  دة أهداف وهي:2122أشار المانعي )

 .امتالك الطالب للعديد مف المفاهيم والحصائق 

 .جساهم في جيمية الطالب للتذكر 

 ـتـمـال الفعال واتبتعاد  ف اتسـتـمـال السلبي.جكسب الطالب الصدرة  لى جيمية اتس 

 .التمييز بيف الحروف المتفابرة في المبرج 

 .التمييز بيف األصوات اللغوية والمفددة وبيف الحركات الصـصيرة والطويلة 
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 .جساهم في جيمية قدرة الطالب  لى جوظيع الكلمات في مواقع أخرأ 

 .جسا د الطالب  لى اتستيتاج والتلبيص 

 ريب األلن  لى سمال الكلمات الغير مقلوفة.جد 

 تقنية مهارة االسـتـمـاع:

 (  دة خطوات يستطيع المعلم مف خاللرم جيمية مرارة اتسـتـمـال لدأ الطالب وهي:2122لكر  رفية )

ل المتياول والردف أوتً: التمريد، يبدأ الحصة مف خالل جعريع مرارة اتسـتـمـال وأهميترا وقوا دها  م يذكر نبذة  ف الموضو

 ميه.

  انياً: يتم نصل الموضول إما مف خالل جحدم المعلم أو جفغيل مصطع صوجي.

  الثاً: يميح المعلم للطالب فرصة ليتم فرم واستيعاب ما جم سما ه.

 رابعاً: يياقش المعلم الطالب دول الموضول مف خالل أسئلة شفوية.

 يص استيتاجي للموضول الذي جم سما ه.خامساً: يميح المعلم الطالب فرصة جصديم جلب

 سادساً: يصيم المعلم الطالب مف خالل قياس جصدم مرارة اتسـتـمـال لديرم وجركيزهم في اإلجابة  لى األسئلة المطرودة.

 طرق تعليم مهارة االسـتـمـاع:

( ألبرز 2022وقد أشار دسيي ) مف أجل جسريل وجيمية مرارة اتسـتـمـال لدأ الطالب، هياك  دة طرق  لى المعلم اجبا را

 هذه الطرق وهي:

 بارة  ف استبدام مباشر ومكثع للغة مف خالل التحدم واتنصات وهي الطريصة التصليدية بيف المعلم . الطريقة المبـــاشرة: 1

 .والطالب

غة مف خالل التعرف  لى : هي  بارة  ف وسيلة لتعليم اللغة  ف طريق اتسـتـمـال إلى أصـــوات اللالطـريقة السمعية  .2

 كلمات قبل البد  بالدرس، وجحتاج هذه الطريصة إلى التكرار. 

 يتم جمع أكثر مف طريصتيف لالسـتـمـال في جعليم اللغة )مثل الةمع بيف صوت المعلم ومصطع صوجي(. الطريقة االنتقائية:. 3

 رارة اتسـتـمـال وجعتبر قديمة.: وهي جعتمد  لى اإل ادة مف أجل أن جيمى مطريقة الحفظ والتكرار 4. 

 معيار امتالك الطالب لمهارة االسـتـمـاع:

 ( وهي:2022يتم قياس مرارة اتسـتـمـال لدأ الطالب مف خالل  دة وسائل وطرق وقد لكرها دسية )

 .ميح الطالب فرصة ليحدد هويته 
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 .ف طريق التفا ل ليتم جبادل المعلومات  

 اضيع التي جم سما را.طرح األسئلة ومياقفترا دول المو 

 .ميح الفرصة للطالب ليعبر  ف أفكاره ومفا ره 

 .ميح الطالب فرصة ليصد وجصييم ما جم سما ه 

 .ميح الطالب الفرصة ليربط ما جم سما ه بببرات سابصة لديه 

 .وظيفة التمثيل التي جميح الطالب فرصة للتفكير ونصل الببرة لآلخريف 

  اكتساب الطالب للمعلومات.وظيفة اتستدتل/ التي جظرر مدأ 

 دور توظيف استراتيجية السـرد القـصصي في تنمية مهارة االسـتـمـاع:

جساهم استراجيةية السـرد الصـصصي في جيمية مرارة اتسـتـمـال مف خالل أنرا جسمح للطالب اإلنصات للمعلمة بانتباه وجركيز 

الواردة في الصـصة، وجساهم الصـصة في إكساب الطالب آداب   يدما جسـرد الصـصة، وجصليد األصوات المبتلفة للفبصيات

اتسـتـمـال، وجميح الطالب إبدا  اتهتمام بما يسمعه مف الصـصص التي جرويرا المعلمة، ومف خاللرا يركز الطالب انتباهه ألددام 

 لرا وجرديد الةمل المسمو ة.الصـصة التي يسمعرا مف المعلمة، كما جساهم في دفظ األددام والمعلومات التي يسمعرا خال

 

 الدراسات السابقة. 2.2

قامت البادثة باتطالل  لى الدراسات السابصة التي جياولت متغيرات الدراسة، وجم التعمق في كل دراسة والتعرف  لى الردف 

عرض دثة في هذا المبحث بوالميرج المتبع واألداة الموظفة في الحصول  لى اليتائج، ومف خالل جحليل هذه الدراسات ستصوم البا

 الدراسات بياً   لى محوريف وفق متغيرات الدراسة، وسيتم  رض الدراسات بفكل جدريةي مف األقدم إلى األددم:

 الدراسات التي تناولت استراتيجية السـرد القـصصي:. 1.2.2

صص  لى أدا  الطالب في دراسة للتعرف  لى أ ر استبدام استراجيةية سـرد الصـ( ,Lemonidi 2012لموندي ) أجرأ

الكسور، وقام بتوظيع الصـصص والحكايات البرافية في جدريس الرياضيات، ومف خالل اجبال الميرج التةريبي قسم البادث 

( طالبًا في مديية فلورييا )اليونان( إلى مةمو ة جةريبية ومةمو ة ضابطة، وبعد جعرض 21طالب الصع الثالث البالغ  ددهم )

ة جم إجرا  اختبار جحصيلي وأوضحت نتائج الدراسة أن استبدام السـرد كان له أ ر إيةابي  لى جحصيل الطالب العيية للدراس

ديث كان أدا  المةمو ة التةريبية أف ل بكثير مف المةمو ة ال ابطة. وأوصت الدراسة إلى ضرورة إجرا   ،في الكسور

 دراسات مفابرة في صفوف رياض األطفال.

دراسة هدفت مف خاللرا استبدام استراجيةية السـرد الصـصصي الصائم  لى الفبصية الترا ية  (2020عاطي )أبو الموقد أجرأ 

لتيمية بعض المفاهيم التاريبية لدأ طفل الروضة، ومف أجل جحصيق هدف الدراسة انترةت البادثة الميرج شبه التةريبي، ديث 

ة اإلدارة التربوية غرب الدقرلي -األطفال مف روضة أطفال خالد بف الوليد  جم اختيار  يية الدراسة مف المردلة الثانية مف رياض

( طفالً، وجم جصسيم العيية إلى مةمو ة جةريبية جم جوظيع استراجيةية السـرد الصـصصي ومةمو ة ضابطة جصليدية، 11بلغ  ددهم )
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روضة،  ية في جيمية المفاهيم التاريبية لدأ طالب الوجوصلت الدراسة لعدة نتائج أبرزها األ ر اإليةابي تستبدام الفبصية الترا

 وأوصت الدراسة ب رورة فعالية برنامج مصترح في األنفطة المتكاملة إلكساب الطفل الثصافة التاريبية لوطيه.

ظيع دراسة هدف مف خاللرا للتعرف  لى  اجةاهات معلمي المدارس اتبتدائية األردنيون نحو جو (2021سوالمه )بييما جياول 

استراجيةية السـرد الصـصصي في مادة الرياضيات ولتحصيق هدف الدراسة انترج البادث الميرج الوصفي التحليلي، مف خالل إ داد 

استبيان خاص، وجم اختيار  يية الدراسة بالطريصة العفوائية مف معلمي الرياضيات الذيف يدرسون الطلبة في المدارس اتبتدائية 

(  ومعلمة رياضيات، وجم جطبيق اتستبيان  ليرم، وجوصلت اليتائج إلى أن اتجةاهات اإليةابية لمعلمي 011)األردنية، بلغ  ددهم 

 المدارس اتبتدائية األردنيون نحو جوظيع استراجيةية السـرد الصـصصي في مادة الرياضيات، 

علرم ادة الرياضيات وجعمل  لى جحفيزهم، وجةكما أ بتت استراجيةية السـرد الصـصصي  لى جحسيف أدا  الطالب األكاديمي في م

يستمتعون في التعلم، وأوصت الدراسة إلى ضرورة جفةيع معلمي الرياضيات في المدارس اتبتدائية ورياض األطفال  لى 

 مادة الرياضيات ديث يتوجب جفةيعرم مف قبل المفرفيف ومدرا  المدارس. جوظيع األنفطة الصائمة  لى الصـصص في

دراسة هدفت للتعرف  لى فعالية استراجيةية السـرد الصـصصي في جيمية الثروة اللغوية والفرم  (2022دغش ) وقد أجرت

اتسـتـمـا ي لدأ جالميذ مردلة التعليم األساسي المعاقيف بصرياً، وقامت البادثة بإ داد اختبار لمرارات الفرم اتسـتـمـا ي 

الً للمعلم، ومف خالل اجبال الميرج التةريبي قامت البادثة بانتصا   يية الدراسة مف واختبار لمفردات الثروة اللغوية وأ دت دلي

( جلميذاً، وجم جصسيمرم إلى مةمو ة جةريبية جم 21مدرسة اليور للمكفوفيف التابعة إلدارة غرب الميصورة التعليمية وبلغ  ددها )

لى جم جعليمرا باستبدام الطريصة التصليدية، وجوصلت اليتائج إجعليمرا باستبدام استراجيةية السـرد الصـصصي ومةمو ة ضابطة 

وجود فروق لات دالة إدصائية بيف متوسط درجات المةمو تيف في اختبار مرارات الفرم اتسـتـمـا ي واختبار مفردات الثروة 

لمعالةة مواطف ال عع  يد اللغوية، وأوصت البادثة ب رورة بيا  برنامج  الجي في الفرم اتسـتـمـا ي والثروة اللغوية 

 متعلمي الصفوف المبتلفة.

بإجرا  دراسة دول اتجةاهات الحديثة في مرارات التحدم مع نرج سـرد ( ,2022Ramalingamرامالبنجام ) بييما قام

د رالصـصص ديث يرجع  دم قدرة الطالب  لى التواصل إلى مةمو ة متيو ة مف العوامل، وهدفت إلى جةميع األدبيات دول سـ

( ٥٦، واجبع البادث الميرج الوصفي التحليلي مف خالل برنامج األطلس، وجم مراجعة )٧١٧٠إلى  ام  ٧١٠٢الصـصص مف  ام 

مصال جياولت الموضول، وبعد جحليل وجفسير البيانات الواردة في هذه المصاتت جوصلت اليتائج إلى التعبير  ف أسلوب سـرد 

خمسة محاور: اللغة والمرارات والتواصل واتستراجيةية التربوية وخصائص السمات الصـصص في مرارات التحدم مةمعة في 

وأدوات التعلم. إلى مسا دة األطفال  لى جحسيف قدرات اتجصال الباصة برم ودمج التكيولوجيا في التعليم، وأوصت الدراسة 

 في نرج التكيولوجيا في التعليم. البادثيف المستصبلييف الذيف يركزون  لى جكامل مرارات التحدم وسـرد الصـصص

 الدراسات التي تناولت مهارة االسـتـمـاع:. 2.2.2

بإجرا  دراسة هدفت إلى التعرف  لى فعالية برنامج مصترح مبيي  لى األفالم السييمائية في جيمية مرارة  (2021نصر )قام 

جبع البادث الميرج الوصفي الصائم  لى أداة المالدظة،  م التربية قسم اللغة اإلنةليزية، وا كليةتسـتـمـال والتحدم لدأ طالب ا

 ة،كيبدورة جدور دول األفالم األمري ا تمد ا را  الطالب
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وجوصلت اليتائج وجود فروق لات دتلة إدصائية بيف متوسطات الدرجات التي دصلت  ليرا المةمو ة التةريبية في اتختبار  

تبار التحدم لصالح اتختبارات البعدية. وبيا   ليه فان البادث أوصى بدمج مرارات الصبلي والبعدي تختبار اتسـتـمـال واخ

 الصرا ة والفرم في البرنامج.

دراسة هدفت إلى جيمية مرارة اتسـتـمـال لدأ األطفال للتواصل  (et all. Oduolowu 2022أدولون وآخرون )بييما أجرت 

روضات نيةريا، وجم اجبال الميرج الوصفي التحليلي مف خالل دراسة الحالة  ( طفل مف80والتفا ل والتعلم، ديث جم اختيار )

 لى هؤت  األطفال، وجم التعرف  لى مدأ جوافر مرارة اتسـتـمـال لديرم مف خالل استبدام أدوات وظيفية خاصة، وأكدت 

م والتفا ل بدرجة أكبر، وأوصت الدراسة اليتائج األطفال الذيف لديرم معدل  الي في مرارة اتسـتـمـال لديرم استةابة للتعل

 ب رورة جيمية مرارة اتسـتـمـال لدأ األطفال في الرياض.

دراسة هدفت مف خاللرا للتعرف  لى أ ر جوظيع فيلم الكرجون العربي لترقية مرارة اتسـتـمـال  (2022الليتا )بييما جياولت 

بال البادثة للميرج التةريبي قامت البادثة باختيار  يية الدراسة مف المدرسة بالمدرسة اتبتدائية اإلسالمية الحكومية، ومف خالل اج

( طالب وجم جصسيمرم إلى مةمو ة جةريبية جم جدريسرا  بر جوظيع 01اتبتدائية اإلسالمية الحكومية األولى ماتنج وبلغ  ددهم )

جوني ادية، وجوصلت اليتائج إلى أن جوظيع فيلم الكرالفيلم الكرجوني العربي ومةمو ة ضابطة جم جدريسرا وفق الطريصة ات تي

 العربي ييمي مرارة اتسـتـمـال لدأ الطالب، وبذلك أوصت الدراسة إلى ا تماد وجبيي هذه الطريصة في جميع المرادل.

 التعقيب على الدراسات السابقة:. 3.2.2

 ف بيف الدراسات السابصة والدراسة الحالية:بعد  رض الدراسات السابصة سيتم التعصيب وإظرار أوجه الفبه واتختال

 من حيث األهداف

  فصد هدفت  دة دراسات للتعرف  لى أ ر جوظيع استراجيةية السـرد الصـصصي في العملية التعليمية مثل دراسة دغش

( 2121( ودراسة أبو المعاطي )2120ودراسة سوالمه ) ) Ramalingam ,2122( ودراسة رامالبيةام )2122)

 (,Lemonidi 2102لموندي ) ودراسة

 ( ودراسة 2122بييما هدفت  دة دراسات للتعرف  لى طرق جيمية مرارة اتسـتـمـال لدأ الطالب مثل دراسة تليتا )

 (.2120( ودراسة نصر )et all.   Oduolowu 2122أدولون وآخرون )

 من حيث المنهج

 ( ولموندي 2121( وأبو المعاطي )2122سة دغش )ا تمدت جميع الدراسات  لى الميرج الوصفي التحليلي  دا درا

(2102 Lemonidi,( وتليتا )التي ا تمدت  لى الميرج التةريبي.2120( ونصر )2122 ) 

 :من حيث األداة

( التي ا تمدت 2120ا تمدت أغلب الدراسات  لى اختبار مرارة اتسـتـمـال واتختبارات التحصيلية  دا دراسة سوالمه )

  لى اتستبيان.
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 :من حيث النتائج

 جوصلت جميع الدراسات لأل ر اإليةابي تستراجيةية السـرد الصـصصي في العملية التعليمية.

 :أوجه التشابه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة

 .جياولت الدراسات السابصة متغيري الدراسة وهما استراجيةية السـرد الصـصصي ومرارة اتسـتـمـال •

 .لدراسات في أن أغلبرا اختار أطفال الروضة كعيية للدراسة، كما جتفابه بعض الدراسات في الميرج المستبدمجتفابه ا •

 :أوجه االستفادة

استفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابصة في جحديد أ ر استراجيةية السـرد الصـصصي في جيمية مرارة اتسـتـمـال لدأ  •

 أطفال رياض األطفال.

 .تفادت الدراسة الحالية مف الطريصة التي جم مف خاللرا جمع البيانات وجحليلرا وجفسيرهااس  •

 :تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

أنه  لى الرغم مف جياول العديد مف الدراسات السابصة لموضول استراجيةية السـرد  بعد مراجعة الدراسات السابصة وجحليلرا يت ح

اتسـتـمـال، إت أن هذه الدراسة جتميز بتياولرا للموضول بطريصة أخرأ وا تمادها  لى  يية مف رياض  الصـصصي ومرارة

 األطفال، ديث جتميز هذه المؤسسات بطبيعة خاصة جبتلع  ف باقي المؤسسات التعليمية.

 

 منهجية الدراسة وإجراءاتها. 3

وأداة ة، اس  ر  ة الد   يي  مع و  ةت  مُ ميرج الدارسة ويد حد  يث ج  ـف دـاسة، م  در  ـية للـةــيرـا ات المر  ــصل اإلجــفـذا الـل هاو  ــيتي

ات اإلدصائية المتبعة في الدراسةصدقرا و باجرا،  وطريصة التقكد مف ووصفراالدراسة   .  وبيان المعالة 
 

 منهج الدراسة. 1.3

تراجيةية الدراسة المتمثل في دور اس هدفجحصيق  في وللك لمالئمتهات ان  ع البي  م  ل ج  ــف أجي، م  يل  حل  الت   الوصفيج ـيرـالم جم استبدام

 .السـرد الصـصصي في جيمية مرارة اتسـتـمـال لدأ أطفال الروضة مف وجرة نظر المعلمات
 

 دراسة:ـمع الـتـجـم. 2.3

اني ، في الفصل الـثية السعوديةفي المملكة العرب مامالد  نية د  في م   علمات رياض األطفالجميع مُ  مفمةتمع الدراسة  تكوني     

 (.212والبالغ  ددهم ) ـه0111/0111للعام الدراسي 
 

 عينة الدراسة:. 3.3

ة ديي  ف م  ائي م  و  ـــفـكل  ــهم بفتيار  ــاخم ــج( معلمة، و021وبلغ  ددهم )فال ــاض األطـــلمات ريـــعـمف ـ يية الدراسة م كونتج

 .اسة  ليرف بفكل إلكترونياة الدر  يع أد  وز  ــم جج  و  ، يةفي المملكة العربية السعود امم  الد  
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  العينةخصائص 

سيوات لعمر، اجتمثل فيما يلي: ) لعيية الدراسةية ص  ــبــائص الفق بالبص  لة جتعل  صيرات مستتغ  م دةدراسة  لى    ــذه الــد هــجعتم

 الروضة(. مستوأ المستوأ التعليمي،، الببرة

 ة على النــحو التــالي:العينــ مواصفاتانت ــوك

  (1)جدول 

 توزيع عينة الدراسة بناًء على متغير العمر

 النسبة المئوية % التكرار العمر 

 %22.0 01 سية 01أقـل مف 

 %20.0 22 ( سية01-11)

 %01 02 سية 11أكثر مف 

 %011 021 اإلجمالي

 spss (2120.)المصدر: التحليل اإلدصائي في برنامج 

( سية، هم الفئة األكثر انفتاراً في رياض األطفال في مديية 11-01دول السابق أن  يية الدراسة البالغ أ مارهم )يت ح مف الة

الدمام، ومف وجرة نظر الطالبة فرذا يدل  لى جمتع رياض األطفال بمديية الدمام بالفئة الفبابية التي جمتلك الطاقات اإلبدا ية في 

 جدريس األطفال.

 (2)جدول 

 توزيع عينة الدراسة بناًء على متغير سنوات الخبرة

 % النسبة المئوية التكرار سنوات الخبرة

 %00.0 11 سيوات 1أقـل مف 

 %11 11 ( سية1-01)

 %01.1 21 سية فـقكثر 01

 %011 021 اإلجمالي

 

 spss (2120.)المصدر: التحليل اإلدصائي في برنامج 

( سية 01-1ألكثر انتفاراً في رياض األطفال بمديية الدمام يمتلكون سيوات خبرة جبلغ )يت ح مف الةدول السابق أن الفئة ا

( في ديف لم يتواجد ضمف %01.1)سية فقكثر  01(، بييما بلغت نسبة المعلمات الذيف لديرم خبرة مف %11ديث بلغت اليسبة )

 ( سية.01-01العيية مف لديرم خبرة جتراوح )
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 (3) جدول

 العلمي المستوىلدراسة بناًء على متغير توزيع عينة ا 

 % النسبة المئوية التكرار العلمي المستوى

 %2.1 0  انوي

 %0.1 2 دبلوم

 %21.2 010 بكالوريوس

 %01 02 ماجستير فق لى

 %011 021 اإلجمالي

 

 spss (2120.)المصدر: التحليل اإلدصائي في برنامج 

لغت ديث ب، ألطفال بمديية الدمام الحاصليف  لى درجة البكالوريوس هم األكثريت ح مف الةدول السابق أن معلمات رياض ا

(، وهذا يدل  لى درص مؤسسات رياض %01(، كذلك بلغت نسبة المعلمات الحاصيلف  لى الفرادات العليا )%21.2ترم )بنس

 .العالية الكفا ة العلمية اتاألطفال بمديية الدمام  لى استصطاب المعلمات لو

 (4) جدول

 الروضة مستوىتوزيع عينة الدراسة بناًء على متغير  

 % النسبة المئوية التكرار الروضة مستوى

 %1.20 0 المستوأ األول

 %00.1 01 المستوأ الثاني 

 %22.1 011 )جمريدي( المستوأ الثالث

 %011 021 اإلجمالي
 

 spss (2021.)المصدر: التحليل اإلدصائي في برنامج 

(، ديث يعتبر المستوأ الثالث %87.5السابق أن نسبة معلمات رياض األطفال الذيف يعلمون المستوأ الثالث ) يتصح مف الةدول

المستوأ السابق لدخول الطفل للمدرسة، ويتم التركيز مف خالله  لى إكساب الطفل جميع المرارات التي جسانده في دخول 

 المدرسة.

 أداة الدراسة:. 4.3

اس جمثلت ر  اة الــد  المتعلصة  سابصةاسات ال  ر  د  ــرجول إلى الــالل الــف خــم بـادثةـبــل الـمف قادها د  ــم إ ــانة جـفي استبــة أد 

 ،ائيةا الير  را بصورجر  خراج  مة إل  ت الالز  يال  ا  التعد  جر  يف وإ  و ة مف المحكم  ـمـةـرا  لى مـم  رضـول وجــوضـبالم
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الصـصصي في جيمية مرارة اتسـتـمـال لدأ أطفال الروضة مف وجرة راجيةية السـرد است فعالية لى  كفعلل الدراسة دفته  و 

 هما: جزأيفنظر المعلمات، واشتملت أ داة الدراسة  لى 

 مستوأمي والعل المستوأالببرة، و سيواتالعمر، لة في )سة المتمث  ادرلـيية اع  ية ل  راف  ــديمغــائص الـصـالب ج ميت :زء األولــالج

 .الروضة(

 ( فصرة، جم جوزيعرم  لى  الم محاور:22ة وبلغ  ددهم )ان  ــرات اتستبــف فصــمـجت : الجزء الثاني

 ( فصرات.01ويتكون مف ) : جوظيع استراجيةية السرد الصصصيالمحور األول

 ( فصرات.2ويتكون مف ) : مرارة اتستمال لدأ طفل الروضةالثاني المحور

 ( فصرات.2ويتكون مف ) ية السرد الصصصي في جيمية مرارة اتستمال لدأ أطفال الروضة:  القة استراجيةالثالث المحور

 ل إدصائي،  لى اليحــو التــالي: ـكـالةترا بفـات لتتم معـإ طا  كل  بارة درج البماسي جمومف خالل مصياس ليكرت 

 (5) جدول

 مقياس ليكرت الخماسي لالستجابات 

 غير موافق بشدة وافقــير مغ ايدــمح وافقــم شدةـوافق بـم

 

 صدق وثبات أداة الدراسة:

 الصدق الظاهري ألداة الدراسة : 

جم التقكد مف صدق األداة؛ مف خالل  رضرا  لى مةمو ة مف المحكميف المتبصصيف في مةال الطفولة المبكرة، 

ة األداة ألهداف الدراسة محكم؛ وللك لالسترشاد بآرائرم دول درجة مياسب (1) ومياهج وطرق التدريس بلغ  ددهم

والتقكد مف شمول  باراجرا لةميع المحاور، وصحة الصياغة والوضوح، وقد قامت البادثة بإجرا  التعديالت الالزمة 

 ( مف المحكميف، وبيا   لى للك جم ا تماد اتستبانة في صورجرا اليرائية%21التي اجفق  ليرا )

 .(  بارة.22)مكونة مف 

 ثبات أداة الدراسة:   

ية ـياتستبانة  لى  جوزيع م إ ادة ـج، جـائــفس اليتـحصول  لى نـال مف  بات أداة الدراسة  ف طريقحصق ـل التـف أجم  

(، αدام معادلة ألفا كرونباخ )ــات اتستبانة جم استبــصق مف  بــرات زميية معيية، وللتحــالدراسة أكثر مف مرة خالل فت

 (:1ي في جدول )فكــانت معامالت الثبات كما ه
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 (6) جدول

 معامالت ثبات االتساق الداخلي ألداة الدراسة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ

 معامل الثبات عدد الفقرات محاور االستبانة ترتيب المحور

 1.211 01 درجة جوظيع استراجيةية السرد الصصصي المحور األول

 1.211 2 مرارة اتستمال لدأ طفل الروضة المحور الثاني

 المحور الثالث
 القة استراجيةية السرد الصصصي في جيمية 

 مرارة اتستمال لدأ أطفال الروضة
2 1.222 

 1.202 22 الثبات العام لالستبانة

(، 1.211( أن معامالت الثبات بطريصة ألفا كرونباخ مياسبة، ديث بلغ معامل الثبات  لى المحور األول )1جفير نتائج الةدول )

(، وجميعرا أ لى مف الحد 1.222(، وبلغ معامل الثبات  لى المحور الثالث )1.211عامل الثبات  لى المحور الثاني )وبلغ م

الية مف الثبات.1.202(، وقد بلغ الثبات العام ألداة الدراسة )1.11األدني للثبات )  ( ونستيتج بذلك أن اتستبانة جتميتع بــدرجــة   

 

 :المعالجات اإلحصائية. 5.3

اليب ــاألسرز ــومف أب، (SPSS)  ةـا يـمــوم اتجتـلـائية للعزم اإلدص  ــــامج الحــبرنباستبدام ة ــدراســات الــانــليل بيــجحجم 

 :دراسةـــفي ال ةـــبدمــائية المستاإلدص  

 .اور اتستبانةات مح  ــات درجــف  بــقكد مـــللت خباــرونــمعامل ألفا ك -0

 ابة  لى أسئلة الدراسة.جلإلواختبار )ف(  ، وجم استبدامواتنحراف المعياري ،ةالحسابي اتمتوسطالتكرارات، وال -2

 نتائج الدراسة ومناقشتهاعرض . 4

ات واليـسـب المئـويــة  سيتم في هذا الفصل إجــرا  التحلـيـل اإلدصـ ائي لبيــانات الــدراسة، ودسـاب كــل مف التـكــرار 

ـات المعيارية والمتــوسطـــات الح  ، واإلجابة  ف أسئلة الدراسة، وللك  لى اليحو التالي:اتستبانة لفصراتســابــية واتنحـرافـ 

ما فعالية استراتيجية السرد القصصي ديث نص  لى: " مناقشــة النتائج المتعلقة باإلجــابة عن الســؤال األول،و عرض .1.4

 ؟"ةفي تنمية مهارة االستماع لدى أطفال الروض

: ر الثالثالمحوجم دساب المتوسطات الحسابية واتنحرافات المعيارية تستةــابات العيية  لى فصرات لإلجابة  ف هذا السؤال    

 . القة استراجيةية السرد الصصصي في جيمية مرارة اتستمال لدأ أطفال الروضة
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  (7) جدول

 توظيف استراتيجية السرد القصصي ور األولالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المح

رة
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ت
بة 

س
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0 2 

 الطفل ييصت

للمعلمة بانتباه 

وجركيز  يدما 

 جسرد الصصة.

 مرجفعة 1.121 1.11 1.2% 0 1.2% 0 0.0% 1 02.1% 11 12.1% 12

2 2 

يصلد الطفل 

األصوات 

المبتلفة 

للفبصيات 

الواردة في 

 الصصة.

 مرجفعة 1.121 1.02 - - 1.2% 0 2.1% 0 10.0% 11 10.0% 12

0 0 

جساهم الصصة 

في إكساب 

الطفل آداب 

 اتستمال.

 مرجفعة 1.122 1.12 1.2% 0 - - - - 02.0% 11 11.2% 20

1 1 

يبدي الطفل 

اهتمام بما 

يسمعه مف 

الصصص التي 

جرويرا 

 المعلمة.

 مرجفعة 1.121 1.11 1.2% 0 - - 1.2% 2 11% 12 10.0% 11

1 0 

يركز الطفل 

انتباهه 

ألددام 

الصصة التي 

يسمعرا مف 

 المعلمة.

 مرجفعة 1.112 1.12 1.2% 0 - - 1.2% 0 11.2% 11 12.1% 10

1 1 

جسا د الصصة 

الطفل  لى 

دفظ األددام 

 مرجفعة 1.121 1.11 - - - - 1.2% 1 12.1% 12 12.0% 12
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والمعلومات 

التي يسمعرا 

 خاللرا.

2 1 

جفةع الصصة 

الطفل  لى 

جرديد الةمل 

 المسمو ة.

 مرجفعة 1.122 1.10 - - 1.2% 0 1% 1 11.2% 11 12.0% 12

2 2 

يعيد الطفل 

أددام الصصة 

بالترجيب كما 

 سمعرا. 

11 02.1% 10 11.2% 
0

1 

00.0

% 
 مرجفعة 1.200 1.01 - - 1% 1

2 2 

يصيع الطفل 

 يواناً لصصته 

 بعد سردها له

 مرجفعة 1.201 1.11 1.2% 0 1.2% 0 1.2% 2 10.2% 11 11.2% 10

 ١.٥٨٤محور= اتنحراف المعياري لل   ٤.٤٦المتوسط الحسابي للمحور = 

 

رة  القة استراجيةية السرد الصصصي في جيمية مراالمتوسط الحسابي للمحور الثالث المتمثل في أن يت ح مف الةدول السابق 

(، وبدرجة كبيرة جداً، ومف هيا 1.121( وبانحراف معياري )1.11مرجفع ديث بلغت قيمته ) اتستمال لدأ أطفال الروضة

 استراتيجية السرد القصصي في تنمية مهارة االستماع لدى أطفال الروضة". عاليةف“: التاليةنتوصل لإلجابة 

 ديث(، 1.12-1.01)ما بيف ستةابات المعلمات ت المتوسطات الحسابية فصد جراودت ،ومف خالل جحليل فصرات المحور الثالث

( وانحراف معياري 1.12سط دسابي )"جساهم الصصة في إكساب الطفل آداب اتستمال" المرجبة األولى بمتوادتلت فصرة  

إلى جذب  والمفوقة مثيرةال هأددا  مف خالل السرد الصصصي يساهم أن للك إلى زوويمكف  ( وبدرجة مرجفعة جداً، 1.122)

والتركيز في أددا را، وبالتالي فري جغرس بداخل األطفال اإلنصات والتركيز في اليصوص  للصصةانتباه الطفل إلى اتستمال 

ة الثانية ، وجا ت في المرجبو ة  ليرم مف خالل ما جغرسه في نفوسرم مف قيم وآداب لالستمال جصبح متطبعة في شبصيترمالممل

( وبدرجة 1.121( وانحراف معياري )1.11فصرة " ييصت الطفل للمعلمة بانتباه وجركيز  يدما جسرد الصصة" بمتوسط دسابي )

ل  لى معرفة جفاصيل الصصة وما جت ميه مف أددام مفوقة جةعله ييصب جل درص الطف إلىويمكف  زو للك مرجفعة جداً، 

لطفل يعيد ا جركيزه  لى متابعة جميع األددام مع الحرص  لى  دم التفتت  ف أي ددم"، وجا ت في المرجبة األخيرة فصرة "

ويمكف ( وبدرجة مرجفعة 1.200وانحراف معياري ) (1.01أددام الصصة بالترجيب كما سمعرا"، ديث جا ت بمتوسط دسابي )

ليمو الطفل في هذه الفترة ونمو المرارات اللغوية لديه، فصد يركز الطفل في الصصة ويبزن أددا را إلى ديف استرجا را،  زو للك 

، وجتفق معه ما سالطفل توفر لديه الطالقة اللغوية التي هي بحاجة إلى ممارسة وجدريب دتى جكتمل ليعبر ي للك أن لكف يتطلب

( التي جوصلت إلى فعالية استراجيةية السـرد الصـصصي في جيمية الثروة اللغوية 2122الدراسة مع نتائج دراسة دغش )هذه نتيةة 

 ومرارات اتستمال لدأ أطفال المردلة الدنيا.
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يجية طبيق استراتما الفرق في درجة تديث نص  لى: " النتائج المتعلقة باإلجــابة عن الســؤال الثاني، ومناقشة عرض .2.4 

تبعاً لمتغير )العمر، المستوى العلمي،  نظر المعلماتالسرد القصصي في تنمية مهارة االستماع لدى أطفال الروضة من وجهة 

 ؟سنوات الخبرة، مستوى الروضة(

 :مف خالل جحليل المتغيرات كما يلي سيتم اإلجابة  ف هذا السؤال

بمديية المعلمات في متوســطــات جــصديرات  (α  ≤1.11ة اإلدـصــائــية  يــد مســتوأ )التعرف  لى الــفروق لات الــدتل :أوالً 

للتعرف  لى والدمام في جطبيق استراجيةية السرد الصصصي في جيمية مرارة اتستمال لدأ أطفال الروضة جبعاً لمتغير العمر، 

 ةدول التالي يوضح للك:وال الفروق جم إيةاد المتوسطات الحسابية واتنحرافات المعيارية

 (8جدول )

بمدينة الدمام في تطبيق استراتيجية السرد القصصي في المعلمات تــقديرات لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 تنمية مهارة االستماع لدى أطفال الروضة تبعاً لمتغير العمر

 

 

 

 

 

 

 

 

جعزأ لمتغير العمر، ديث كانت المعلمات توسطــات الحســابية لــدأ وجود فروق ظـــاهرية في الم يت ح مف الةدول السابق

ولكفع الفروق في المتوسطات الحسابية سيتم ، سية 11مف ( سية وأقلرا للفئة أكثر 11-01أ لى المتوســطات الحســابية للفئة )

 (.One Way ANOVAجحليل التبايف األدادي )إجرا  

 (2جدول )

بمدينة الدمام المعلمات الفروق بين متوسطات تقديرات ( للكشف عن One Way ANOVAادي )نتائج تحليل التباين األح

 في تطبيق استراتيجية السرد القصصي في تنمية مهارة االستماع لدى أطفال الروضة تبعاً لمتغير العمر

 المتغير التابع

المتغير 

 المستقل

 

 المجموعات
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة )ف( 

 المحسوبة

قيمة 

 الداللة

الداللة 

 اإلحصائية

تطبيق 

استراتيجية 
 العمر

 1.02 2 1.20 بيف المةمو ات
0.02 1.010 

غير دال 

 1.10 001.2 012.2 داخل المةمو ات إدصائياً 

 المتغير التابع
 المتغير المستقل

 )العمر(
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد

تطبيق استراتيجية 

السرد القصصي في 

تنمية مهارة 

االستماع لدى أطفال 

 الروضة

 1.11 0.10 00 سية 01أقل مف 

 1.20 0.22 20 ( سية01-11)

 1.12 1.01 01 سية 11أكثر مف 
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السرد القصصي 

في تنمية مهارة 

االستماع لدى 

 أطفال الروضة

  002.2 012.10 المةمول

 

بيف متــوســطــات جصــديرات  (α≤  1.11) يد مستوأ الدتلة  ة دم وجود فروق لات دتلة إدصائي لةدول السابقيت ح مف ا

تطبيق استراجيةية السرد الصصصي في جيمية مرارة اتستمال لدأ أطفال الروضة، لبمديية الدمام جعزأ لمتغير العمر المعلمات 

 وهوبييرم ت باختالف أ مارهم في بيئة واددة وظروف متفابرة والردف المفترك جميع المعلما جواجدإلى  ويمكف  زو للك

 لى جوظيع جميع الببرات اليظرية  01السعي بتيمية مرارات األطفال اللغوية، فتحرص المعلمة البالغة مف العمر أقل مف 

في المصابل  ،اترجصا  بمرارات األطفالأجل  مثل استراجيةية السرد الصصصي وإيماناً برا بفا ليترا مفواتستراجيةيات الحديثة 

مف خالل التةربة أصبح لديرم اإليمان بقهمية جوظيع استراجيةية سية و 01أكثر مف  ف  بحكم خبرة المعلمات التي يبلغ  مره

دراسة ( و2122، وجرجبط نتيةة الدراسة هذه مع نتائج دراسة دغش )السرد الصصصي في جيمية مرارات اتستمال لدأ األطفال

 ( ديث أكدت نتائةرم  دم وجود فروق في استةابات العيية جعزأ لمتغير العمر.2120سوالمه )

بمديية المعلمات في متوســطــات جــصديرات  (α  ≤1.11مســتوأ )التعرف  لى الــفروق لات الــدتلة اإلدـصــائــية  يــد : ثانياً 

يمية مرارة اتستمال لدأ أطفال الروضة جبعاً لمتغير سيوات الببرة، وللك مف الدمام في جطبيق استراجيةية السرد الصصصي في ج

 ( والةدول التالي يوضح للك:One Way Analysis of varianceاختبار جحـلـيل الـتـبـايف أدــادي اتجـحــاد )خالل 

 (10) جدول

الدمام في تطبيق استراتيجية السرد القصصي في  بمدينةالمعلمات تــقديرات لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  

 تنمية مهارة االستماع لدى أطفال الروضة تبعاً لمتغير سنوات الخبرة

 المتغير التابع
 المتغير المستقل

 )سنوات الخبرة(
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد

جطبيق استراجيةية 

السرد الصصصي في 

جيمية مرارة 

 الاتستمال لدأ أطف

 الروضة

 1.12 1.00 12 سيوات 1أقل مف 

 1.12 0.22 11 ( سية1-01)

 01 سية فـقكثر 01

1.01 1.12 

 

 جعزأ لمتغير سيوات الببرة، ديث المعلماتيت ح مف الةدول السابق وجود فروق ظـــاهرية في المتوسطــات الحســابية لــدأ 

سية فـقكثر، ولكفع الفروق في المتوسطات الحسابية سيتم  01ة وأقلرا للفئة ( سي01-1كانت أ لى المتوســطات الحســابية للفئة )

 (.One Way Analysis of varianceإجرا  اختبار جحـلـيل الـتـبـايف أدــادي اتجـحــاد )
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 (11) جدول

جية ي تطبيق استراتيبمدينة الدمام فالمعلمات نتائج تحليل التباين أحادي االتجاه لداللة الفروق بين متوسطات تقديرات  

 سنوات الخبرةالسرد القصصي في تنمية مهارة االستماع لدى أطفال الروضة تبعاً لمتغير 

 المتغير التابع

المتغير 

 المستقل

 

 المجموعات
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة )ف( 

 المحسوبة

قيمة 

 الداللة

الداللة 

 اإلحصائية

تطبيق 

استراتيجية 

القصصي  السرد

في تنمية مهارة 

االستماع لدى 

 أطفال الروضة

 سنوات الخبرة

 0.22 2 0.20 بيف المةمو ات
 غير دالة 1.110 0.20

 1.101 001.2 01.2 داخل المةمو ات

  002.2 02.20 المةمول

 

بيف متــوســطــات جصــديرات  (α≤  1.11) يد مستوأ الدتلة  ة دم وجود فروق لات دتلة إدصائي يت ح مف الةدول السابق

تطبيق استراجيةية السرد الصصصي في جيمية مرارة اتستمال لدأ أطفال لبمديية الدمام جعزأ لمتغير سيوات الببرة المعلمات 

فق و العالقة بيف المعلمات في بيئة الروضة وجبادل الببرات بييرم لتوديد المستوأ العام للمعلماتإلى ويمكف  زو للك الروضة، 

رون يإدارة وجبطيط استراجيةي يردف لتيمية المرارات المطلوبة لألطفال، فالمعلمات في الروضة باختالف سيوات الببرة لديرم 

ائج ، وجرجبط نتيةة الدراسة هذه مع نتأهمية جطبيق استراجيةية السرد الصصصي في جيمية مرارة اتستمال لدأ أطفال الروضة

 .سيوات الببرة دم وجود فروق في استةابات العيية جعزأ لمتغير  الدراسة  لى كدت نتائج( ديث أ2120دراسة سوالمه )

بمديية المعلمات في متوســطــات جــصديرات  (α  ≤1.11مســتوأ )التعرف  لى الــفروق لات الــدتلة اإلدـصــائــية  يــد : ثالثاً 

العلمي، وللك  المستوأرة اتستمال لدأ أطفال الروضة جبعاً لمتغير الدمام في جطبيق استراجيةية السرد الصصصي في جيمية مرا

 ( والةدول التالي يوضح للك:One Way Analysis of varianceمف خالل اختبار جحـلـيل الـتـبـايف أدــادي اتجـحــاد )

 (12) جدول

م في تطبيق استراتيجية السرد القصصي في بمدينة الدماالمعلمات تــقديرات لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  

 العلمي المستوىتنمية مهارة االستماع لدى أطفال الروضة تبعاً لمتغير 

 المتغير التابع
 المتغير المستقل

 العلمي( المستوى)
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد

استراتيجية السرد 

القصصي في تنمية 

 2.11 1.111 1  انوي

 0.11 1.12 2 دبلوم
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مهارة االستماع 

 ةلدى أطفال الروض

 21 بكالوريوس
0.21 1.21 

 1.21 1.02 02 ماجستير فق لى

 

علمي، ال المستوأجعزأ لمتغير المعلمات وجود فروق ظـــاهرية في المتوسطــات الحســابية لــدأ  يت ح مف الةدول السابق

ليف  لى البكالوريوس وأقلرا للفئة الحاصليف  لى شرادة الثانوي، ولكفع ديث كانت أ لى المتوســطات الحســابية للفئة الحاص

 One Way Analysis ofالفروق في المتوسطات الحسابية سيتم إجرا  اختبار جحـلـيل الـتـبـايف أدــادي اتجـحــاد )

variance.) 

 (13) جدول

بمدينة الدمام في تطبيق استراتيجية المعلمات قديرات نتائج تحليل التباين أحادي االتجاه لداللة الفروق بين متوسطات ت 

 العلمي المستوىالسرد القصصي في تنمية مهارة االستماع لدى أطفال الروضة تبعاً لمتغير 

 المتغير التابع

المتغير 

 المستقل

 

 المجموعات
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة )ف( 

 المحسوبة

قيمة 

 الداللة

الداللة 

 اإلحصائية

تطبيق 

استراتيجية 

السرد 

القصصي في 

تنمية مهارة 

االستماع لدى 

 ضةأطفال الرو

 المستوى

 العلمي

 1.110 2 0.00 بيف المةمو ات

داخل  غير دالة 1.011 0.220

 المةمو ات

11.10 002.1 1.202 

  002.1 11.01 المةمول

 

بيف متــوســطــات  (α≤  1.11) يد مستوأ الدتلة  ةإدصائي دم وجود فروق لات دتلة  يت ح مف الةدول السابق

لدرجة جطبيق استراجيةية السرد الصصصي في جيمية مرارة  العلمي المستوأبمديية الدمام جعزأ لمتغير المعلمات جصــديرات 

 ،مع اختالف الفرادة األكاديميةال ف  ـاض األطــات ريم  ــلــعيع مُ ــمـإلى أن جويمكف  زو للك اتستمال لدأ أطفال الروضة، 

مف  لعديدابف ــ، واكتسيمي مرارة اتستمال لدأ األطفال قبل المدرسةاتستراجيةيات التي جُ دول   اليةجصورات  فصد امتلكف 

خالل اتدتكاك اليومي برم، باإلضافة ألن جميع مف  في هذه المردلة وما يةذب انتباهه األطفالص ــائــالمعارف دول خص

علمات الالجي دصلف  لى البكالوريوس ودرجة الماجستير والدبلوم درسف جبصص جربية الطفل ويوجد لديرف خلفية دول الم

وبالتالي معرفترم بقهمية دور السرد الصصصي في جيمية مرارة اتستمال  ،التعامل مع األطفال وجوظيع اتستراجيةيات الحديثة

( ديث أكدت نتائج الدراسة  لى  دم وجود فروق في 2120ع نتائج دراسة سوالمه )، وجرجبط نتيةة الدراسة هذه ملدأ األطفال

 .المستوأ العلمياستةابات العيية جعزأ لمتغير 
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المعلمات في متوســطــات جــصديرات  (α  ≤1.11التعرف  لى الــفروق لات الــدتلة اإلدـصــائــية  يــد مســتوأ ): رابعاً 

استراجيةية السرد الصصصي في جيمية مرارة اتستمال لدأ أطفال الروضة جبعاً لمتغير مستوأ الروضة، بمديية الدمام في جطبيق 

 ( والةدول التالي يوضح للك:One Way Analysis of varianceوللك مف خالل اختبار جحـلـيل الـتـبـايف أدــادي اتجـحــاد )

 (14)جدول 

بمدينة الدمام في تطبيق استراتيجية السرد  المعلماتة متوســطــات تــقديرات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري 

 القصصي في تنمية مهارة االستماع لدى أطفال الروضة تبعاً لمتغير مستوى الروضة

 المتغير التابع
 المتغير المستقل

 )مستوى الروضة(
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد

تطبيق استراتيجية 

القصصي  السرد

في تنمية مهارة 

االستماع لدى 

 أطفال الروضة

 0.02 1.12 0 المستوأ األول

 1.21 0.22 02 المستوأ الثاني

 المستوأ الثالث

 )جمريدي(
011 0.01 1.10 

 

جعزأ لمتغير مستوأ الروضة، المعلمات يت ح مف الةدول السابق وجود فروق ظـــاهرية في المتوسطــات الحســابية لــدأ 

رسف ددرسف المستوأ الثالث التمريدي وأقلرا للمعلمات الالجي يُ ديث كانت أ لى المتوســطات الحســابية للمعلمات الالجي يُ 

 One Way، ولكفع الفروق في المتوسطات الحسابية سيتم إجرا  اختبار جحـلـيل الـتـبـايف أدــادي اتجـحــاد )المستوأ األول

Analysis of variance.) 

 (15) جدول

بمدينة الدمام في تطبيق استراتيجية  المعلماتالفروق بين متوسطات تقديرات نتائج تحليل التباين أحادي االتجاه لداللة  

 مستوى الروضةالسرد القصصي في تنمية مهارة االستماع لدى أطفال الروضة تبعاً لمتغير 

 

 

 

 

 

 

 

 المتغير التابع

المتغير 

 المستقل

 

 المجموعات
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة )ف( 

 المحسوبة

قيمة 

 الداللة

الداللة 

 اإلحصائية

درجة تطبيق 

استراتيجية 

السرد 

القصصي في 

تنمية مهارة 

االستماع لدى 

 أطفال الروضة

مستوى 

 الروضة

 121.2 2 212.2 بيف المةمو ات

داخل  دالة  1.11 01.22

 المةمو ات

022.0 002 201.2 

  021 002.010 المةمول
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بيف متــوســطــات جصــديرات  (α≤  1.11) يد مستوأ الدتلة ة يوجود فروق لات دتلة إدصائأن  يت ح مف الةدول السابق

بمديية الدمام جعزأ لمتغير مستوأ الروضة لتطبيق استراجيةية السرد الصصصي في جيمية مرارة اتستمال لدأ أطفال المعلمات 

الطفل إلى المدرسة، ديث يةب أن  أهمية المستوأ الثالث الذي يعتبر المردلة السابصة لدخول إلىويمكف  زو للك الروضة، 

يكون ملم بالمرارات اللغوية والعلمية، فيتم التركيز مف قبل المعلمات  لى جوظيع اتستراجيةيات التي جيمي لديرم المرارات 

 فل فيبييما يكون الط ، لى رأسرا استراجيةية السرد الصصصي اللغوية التي جسا دهم في اجتياز مردلة الولوج إلى المدرسة

ولم جتطرق نتائج الدراسات السابصة إلى جفابه مع نتيةة  المستوأ األول بحاجة للتعامل مع األشيا  المحسوسة أكثر مف المةردة،

 الدراسة الحالية.

 :والتوصيات ملخص النتائج. 5

 :ملخص النتائج. 1.5

نترا  بمديية الدمام، وبعد اتالمعلمات نظر ناقفت الدراسة دور استراجيةية السرد الصصصي في جيمية مرارات اتستمال مف وجرة 

 مف جطبيق أداة الدراسة  لى  يية الدراسة وإجرا  المعالةات اإلدصائية جوصلت الدراسة إلى  دة نتائج سيلبصرا فيما يلي:

 فعالية استراجيةية السرد الصصصي في جيمية مرارة اتستمال لدأ أطفال الروضة. 

 ستراجيةية السرد الصصصي في جيمية مرارة اتستمال لدأ أطفال الروضة مف وجرة في درجة جطبيق ا  دم وجود فروق

 نظر المعلمات جبعاً لمتغير العمر.

  في درجة جطبيق استراجيةية السرد الصصصي في جيمية مرارة اتستمال لدأ أطفال الروضة مف وجرة  دم وجود فروق

 نظر المعلمات جبعاً لمتغير المستوأ العلمي. 

 في درجة جطبيق استراجيةية السرد الصصصي في جيمية مرارة اتستمال لدأ أطفال الروضة مف وجرة د فروق  دم وجو

 نظر المعلمات جبعاً لمتغير سيوات الببرة. 

  في درجة جطبيق استراجيةية السرد الصصصي في جيمية مرارة اتستمال لدأ أطفال الروضة مف وجرة نظر وجود فروق

 ر مستوأ الروضة. المعلمات جبعاً لمتغي
 

 :والمقترحات التوصيات. 2.5

 :باآلجيفي ضـــو  ما جوصلت إليه الدراسة مف نتائج جوصي البادثة 

 استبدام استراجيةيات جدريس دديثة جيمي مرارات اتستمال لدأ طالب رياض األطفال. -0

وية لالستفادة م -2 ات التـربـ  ف األنفطة التي جساهم في جيمية مرارات است افة البــبـرا  التربوييف في مةــال المرــار 

 اتستمال لدأ األطفال.

ا  المـــزيد مف البـــحوم في مةال جحسيــف مرارات اتستمال لألطفــال قبل المدرسة. -0  جفةيــع البــادثيــف  لى إجــر 

 .لغوية  يد األطفالضرورة امتالك معلمة رياض األطفال باألنفطة واتستراجيةيات الحديثة التي جيمي المرارات ال -1
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 قائمة المراجع. 6

 المراجع العربية:. 1.6

ة لدأ فيالوصاستبدام استراجيةية السـرد الصـصصي  لى الفبصية الترا ية لتيمية بعض المفاهيم  (.2121) أبو المعاطي، وفا .

 .00-0(: 0)01، مةلة الروضة و صافة الطفلطفل الروضة، 

 وأمست(. أ ر استراجيةية السـرد الصـصصي في جحسيف مرارات التحدم لدأ طلبة ال2121أبو رزق، ابترال والوائلي، سعاد. )

 .210-202(: 2)2، ، مةلة العلوم التربوية لةامعة  يفالرابع اتبتدائي في دولة اإلمارات العربية المتحدة

طلبات اكتسابرا مف وجرة نظر الصرن الحادي والعفريف الالزمة ألطفال الروضة ومت (. مرارات2120آل سعود، الةوهرة. )

 .11-02(: 2)11أ  ا  هيئة التدريس بكليات التربية للطفولة، المةلة الدولية لألبحام التربوية، 

(. دور معلمات رياض األطفال في جيمية مرارات التواصل اللغوي لدأ األطفال مف وجرة نظرهف، 2122الحةيلي، بيان. )

 .011-21(: 11)1مةلة العلوم التربوية واليفسية، 

يـر مـيفـــورة، استراجيةية الرمس المتسلسل لترقية مرارة اتسـتـمـال فعالية (.2122دسية، أسوة. ) اجستيــر غ  ، رســالة م 

  جــامعـــة مــــوتنا مالك اإلسالمية، مـــاتنج.

يـر  توأمس(. فعالية استبدام كاهوت في جعليم مرارة اتسـتـمـال لطلبة ال2122أرنا. ) دسيي، اجستيــر غ  العاشر، رســالة م 

  مـيفـــورة، جــامعـــة مــــوتنا مالك اإلسالمية، مـــاتنج.

(. أ ر استبدام استراجيةيتي السـرد الصـصصي ولعب األدوار في جيمية الصيم 2102دراوشة، إبراهيم والبوالدة، ناصر. )

 .110-120(: 21)0، ة والتربويةمةلة الةامعة اإلسالمية للدراسات اليفسياألخالقية، 

(. فعالية استراجيةية السـرد الصـصصي في جيمية الثروة اللغوية والفرم اتسـتـمـا ي لدأ جالميذ مردلة 2122دغش، وت . )

 .0200-0200(: 002)0، مةلة كلية التربية لةامعة الميصورةالتعليم األساسي، 

اتبتدائية نحو جوظيع استراجيةية السـرد الصـصصي في مادة الرياضيات،  (. اجةاهات معلمي المدارس2120سوالمه، محمد. )

 .11-02(: 2)2، المةلة األكاديمية العالمية

صعوبات جعلم مرارات الصرا ة لدأ طلبة رياض األطفال مف وجرة نظر معلمات ومديرات ومفرفات (. 2122صوالحة، ورود. )

 معة اليةاح الوطيية، فلسطيف.، رسالة ماجستير غير ميفورة، جارياض األطفال

لمية المةلة الع(. أ ر ممارسة السـرد الصـصصي لتحسيف اللغة لدي أطفال الروضة الم طربيف لغوياً، 2102 بد الغفار، سعد. )

 .211-022(: 0)0، لكلية التربية للطفولة المبكرة لةامعة الميصورة
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يـر مـيفـــورة، ارة اتسـتـمـال لدأ الطالبفعالية جوظيع فيدويو كرجون في مر(. 2122 رفية، ديبا. ) اجستيــر غ  ، رســالة م 

  جــامعـــة مــــوتنا مالك اإلسالمية، مـــاتنج.

 مةلة دراساتالتاسع،  مستوأ. أ ر استبدام السـرد الصـصصي في جحسيف مرارة التحدم لدأ طالب ال(2102) العصيل، نواف.

  .020-010(: 0)11،للعلوم التربوية

(. فا لية برنامج جدريبي قائم  لى استراجيةية السـرد الصـصصي لتيمية الحصيلة اللغوية ومرارات التواصل 2122 يتر، ميى. )

 .011-000(: 02)00، مةلة التربية الباصةاللفظي لدأ  يية مف أطفال الروضة، 

رات اتسـتـمـال الياقد لدأ طلبة المردلة (. دور الصـصة في جيمية مرا2120العيزي، رشا والصاضي، هيثم والدليمي، طه. )

 األساسية في األردن مف وجرة نظر معلمي اللغة العربية، رسالة ماجستير غير ميفورة، جامعة آل البيت، األردن.

دور رياض األطفال في جيمية مرارجي اتسـتـمـال والتحدم روضة محمد  (.2120 يساني،  بد المةيد ولوادي، نائلة. )

 ، رسالة ماجستير غير ميفورة، جامعة قاصدي مرباح، الةزائر.اسي مسعود  ييةبوضياف بح

األولية في سيغافورة وإمكانية اتستفادة ميرا في المملكة العربية  صفوف(. كفايات معلم الصرا ة في ال2102غرسان، أدمد. )

 .012-010(: 012)1السعودية، مةلة كلية التربية بالميصورة، 

 ،المةلة الدولية التربوية المتبصصة(. دور الصـصة في جيمية المرارات اللغوية ألطفال الروضة، 2102) الكثيري، خلود.

2(01 :)22-02. 

يـر مـيفـــورة، فعالية جوظيع فيلم الكرجون العربي لترقية مرارة اتسـتـمـال. (2122) تليتا، رفييا. اجستيــر غ  ، رســالة م 

  سالمية، مـــاتنج.جــامعـــة مــــوتنا مالك اإل

 .210 -022(: 00)2، مةلة المررة للعلوم اإلنسانية(. جيمية مرارة اتسـتـمـال  يد الطالب الةامعي، 2122المانعي،  بد هللا. )

. فعالية برنامج مصترح مبيي  لى األفالم السييمائية في جيمية مرارة اتسـتـمـال والتحدم لطالب كلية (2120) نصر، محمود.

 .01-0(: 01)2، اليفسمةلة البحث في التربية و لم بية، التر
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